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Občanské náboženství v USA

Richard Olehla1
V dějinách Spojených států nebylo žádné vyznání považováno za státní
náboženství, přesto však nelze v žádném případě říci, že by byla Amerika zemí
bezbožnou. Existence stovek nejrůznějších církví však měla za následek
vytvoření zastřešujícího konceptu občanského náboženství (civil religion). Tato
studie zkoumá fenomén víry jakožto záležitosti politické - v tom smyslu, že
rozhodující většina Američanů sdílí stejné či podobné hodnoty, jež jsou
založeny na religiozitě, víře v Boha, který může (ale nemusí) být
konkretizován.

Americký kritik Sacvan Bercovitch začíná svou stať Americký mýtus 2
příhodou z Resnaisova slavného filmu Můj strýček z Ameriky. V jednu chvíli v něm z
úst jedné vedlejší postavy v zoufalé reakci na protagonistův nemístný optimismus
zazní výkřik: „Byl jsem v Americe, a ta neexistuje“. Bercovitch na stránkách své eseje
dokazuje, ţe i takové zdánlivě nesmyslné tvrzení můţe být pravdivé – pokud ovšem
budeme chápat americký národ a jeho zemi jinak neţ jakýkoli jiný národ na světě.

Richard Olehla (1976) absolvoval studium angličtiny a portugalštiny na FF UK, kde v současnosti
dokončuje dizertační práci o vlivu apokalyptického myšlení na vývoj moderního amerického románu.
V rámci stipendia Fulbrightovy komise absolvoval studijní pobyt na New York University. Vyučuje na
Literární akademii - Soukromé vysoké škole Josefa Škvoreckého v Praze a na Filosofické fakultě
Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Spolupracuje s českými nakladatelstvími, píše do novin a
časopisů.
2 Bercovitch, Sacvan, „The Myth of America“; Litteraria Pragensia, vol. 13, No. 25, 2003, s. 1–17.
1
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Amerikou se zde samozřejmě myslí Spojené státy americké a Američany jejich
obyvatelé; jeden národ tedy zabral pro sebe i své území označení původně určené pro
celý kontinent. Amerika je definována na základě slova, jeţ mělo pro Evropany vţdy
jakýsi magický přídech. Byla to země za oceánem, kterou viděl na vlastní oči jen
málokdo, a pokud se tam někdo vydal, jen zřídka se vrátil zpět. Do vlasti pak občas
doputovala zpráva, jak skvěle se v nové zemi má. Ověřit takové tvrzení moţné nebylo,
věřit mu však ano. V myslích lidí tedy Amerika byla jiţ od počátku konceptem či ideou
jakési země zaslíbené, v níţ se všem vede dobře. Amerika, jak tvrdí i Bercovitch ve své
eseji, byla a je především mýtus3 a podobně jako ostatní mýty je zaloţena na existenci
symbolů, ideálů a příběhů. Podstatou mýtů je jejich jedinečnost, unikátnost.
Americký mýtus byl neopakovatelný v tom, ţe v tehdejším pojetí šlo o
ztělesnění moderního světa a zároveň o vypodobnění moderního mýtu4. Ten byl
zaloţen na výsostně moderních základech. Neopíral se o Bibli ani o dědičné právo
monarchů, jeho základem byly obyčejné texty světské povahy: Prohlášení nezávislosti,
Ústava a Listina základních práv a svobod. O jejich povaze a pravdivosti se však ţádné
diskuse nevedly: Američané prostě uvěřili dogmatu, ţe vyjadřují Boţí vůli a jako
takové je nelze měnit. Teokracie a aristokracie se transformovala v logokracii.
Dalším pilířem, na němţ byl vybudován nový stát a národ, bylo sepětí
evropského náboţenského disentu a tehdejší naprosté novinky, kapitalistického
myšlení, v němţ hlavní úlohu nehrála aristokracie, jako tomu bylo v minulosti, ani
dělnická třída, jako tomu mělo být podle Marxovy komunistické doktríny v
budoucnosti. Prim v osídlování nově objeveného kontinentu hrála střední třída, která
si sama ze svého středu volila zástupce a volbu pravidelně podrobovala přezkumu ve
volbách. Na rozdíl od ostatních závislých území všech koloniálních říší nehrála v
Americe v počátcích jejího osídlení aristokracie větší úlohu neţli jako jakýsi správce
území, nikoli jeho vládce. Ostatně „vlastníky“ území Nové Anglie byli podílníci nově
vzniklých koloniálních obchodních společností, jimţ půdu svěřil král. Kolonisté se tak
3
4

Bercovitch, Sacvan, "The Myth of America", s. 2.
Bercovitch, ibid., s. 2.
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rekrutovali z řad podnikatelů, obchodníků či právníků, kteří věřili, ţe Amerika je pro
ně tou pravou zemí příleţitosti (land of opportunity).
Z tohoto protokapitalistického nastavení pramení kromě svobody ducha,
obchodu i podnikání i další hodnota typická pro obyvatele Nového světa –
individualismus. Tento termín, připomíná Bercovitch 5, byl evropskými socialisty
chápán spíše negativně, ovšem v Americe dospěl uznání. Člověk zde byl tváří v tvář
nehostinné přírodě i původním obyvatelům vystaven těţkým zkouškám - a bylo jen na
něm, zdali uspěje, nebo ne. Z úspěchu se poté rodilo ţivotní sebevědomí: podle
kantovského morálního imperativu zde byl člověk sám sobě nejvyšší morální
autoritou, coţ jej ovšem nezbavovalo jeho povinnosti k Bohu6.
Vyznání obyvatel Nového světa však nebylo jednolité. Právě naopak: snad
ţádný jiný náboţenský směr nemá tolik forem a odnoţí jako právě protestantství. Za
jeho v podstatě sektářskou povahou7, v jehoţ rámci o přízeň věřících bojují církve tak
odlišné jako shakeři a baptisté, stály v minulosti obrovské vzdálenosti mezi
izolovanými osadami a koloniemi, v nichţ ţivot probíhal relativně nezávisle nejen na
mateřské zemi, ale také na sousedech. Nadto tuto tendenci podporoval i zmíněný
individualismus Američanů. Stephen Bates ve své knize Boţí země tvrdí, ţe při
průzkumu provedeném roku 1996 bylo zjištěno, ţe v USA působí 19
presbyteriánských, 32 luteránských, 36 metodistických, 37 anglikánských, 60
baptistických a 241 pentekostalistických (letničních) církví8. Ve Spojených státech
vznikl nespočet nových církví, namátkou jmenujme alespoň mormony, amiše či
svědky Jehovovy.
Zároveň však tento pluralistický církevní systém zaručoval jednak svobodu
vyznání (na rozdíl od Británie nebylo v Americe moţné určit ţádnou státní církev),
Bercovitch, ibid., s. 9.
Podrobně pojednává o pojetí individualismu ve Spojených státech např. Nathan Glazer ve svém eseji
Individualismus a rovnost ve Spojených státech (Glazer, Nathan, „Individualism and Equality in the
United States“; Luedtke, Luther S., Making America: The Society and Culture of the United States
(Chapel Hill, NC: UNC Press), 1992, s.. 226–240).
7 Srov. Bercovitch, s. 4.
8 Bates,
Stephen, God's Own Country. Religion and Politics in the USA. (Londýn:
Hodder Stoughton), 2007, s. 10.
5
6
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jednak volnou, v podstatě kapitalistickou soutěţ jednotlivých subjektů. Pro dnešní
dobu se však všechny tyto protestantské skupiny vměstnaly pod jediný zastřešující
název puritáni. Přitom mýtus o puritánech se ustavil teprve při vzniku Spojených států
amerických roku 1776 s cílem vytvořit pro všechny obyvatele nového státu společnou
platformu minulosti, na níţ by bylo moţné dále stavět. I zde tedy platí, ţe náboţenská
minulost obyvatel nově objeveného kontinentu se v dnešní době projevuje spíše jako
mýtus zaloţený na pomnících a rituálech (Bercovitch připomíná Plymouthskou skálu a
Den díkůvzdání, jejichţ kulturní význam se ustavil aţ hluboko v časech samostatného
státu) neţ vědecky potvrzená historická skutečnost.
Puritánský étos však hned v prvních desetiletích kolonizace zásadním
způsobem určil směr, jímţ se Amerika měla ubírat. Osadníci, kteří sem mířili z
Evropy, totiţ nezávisle na svém náboţenském vyznání věřili, ţe nebezpečnou cestou
přes Atlantický oceán naplňují Boţí vůli, jeţ jim ukládala zvláštní úkol: zaloţit tu
společenství, jeţ bude vystavěno na smlouvě mezi jeho členy a samotným Bohem.
Tito lidé věřili, ţe Amerika byla objevena právě včas, aby ji mohli osídlit ti, kteří jsou
na Starém kontinentu pronásledováni pro svou odlišnou křesťanskou víru. Klíč ke
všemu hledali samozřejmě v Bibli: oni byli novodobý ţidovský národ, Amerika byla
jejich Palestinou, Zemí zaslíbenou, Evropa jejich otrokářským Egyptem a jejich vůdci
Mojţíšem, který je jejich okovů zbaví. Společně pak vybudují nové Jeruzalémy, v nichţ
bude vládnout Boţí vůle a s ní nekonečná spravedlnost a společenství vyvolených.
Kdyţ tedy osadníci v listopadu roku 1620 přistáli u břehů Nové Anglie, věřili, ţe
zakládají nový svět, jakýsi ráj na zemi, v němţ vládne sám Kristus. Puritánský projekt,
který se nakonec stal ustavujícím mýtem nového státu, byl tedy od samého počátku
postavený na milenialistické představě9. V tom se osídlování severoamerického
kontinentu zásadně lišilo od kolonizace jakéhokoli jiného území v dějinách lidstva.
Noví obyvatelé mateřskou zemi k ţivotu nepotřebovali. Naopak: oni od ní do
divočiny utekli.
Srov. Bellah, Robert N., God's Own Country, s. 19. O konceptu milenialismu v dějinách světa i
Spojených států pojednáváme podrobně v následujících kapitolách.
9
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Inherentní součástí světa puritánských hodnot – a potaţmo tedy i dnešní
Ameriky – je optimismus. Pozitivní vidění světa zakládali puritáni především na víře v
Boţí slib z Bible, ţe vyvolený národ (postupně Izrael, křesťané, puritáni) přes všechny
obtíţe nakonec zvítězí. Cesta, jak tohoto konečného vítězství dosáhnout, však v Bibli
popsána není – a nikde také nebylo psáno, ţe zrovna puritáni musí uspět. Proto bylo a
je potřeba se o vyplnění Boţího plánu zaslouţit vlastními silami. Víra ve vyvolenost a
uvědomování si moţnosti neúspěchu stály v důsledku za vznikem optimistické povahy
nového národa. Nic jiného neţ věřit, ţe vše dobře dopadne, a přispívat k tomu tvrdou
prací totiţ Američanům ani nezbývalo.
Z přesvědčení o vlastní výjimečnosti také pramení dnešní sebevědomí
amerického národa, které ovlivňuje okolní svět. Pokud jsou totiţ kulturní, filosofické,
ale také ekonomické hodnoty v rozporu s americkými, pak je vše vnější chápáno jako
to, co stojí na opačné straně, něco úplně jiné, v lévinasovském duchu Druhé 10.
Zaklínání se ideou nového Izraele stojí i za konceptem manifest destiny, americké
expanzionistické doktríny, v jejímţ rámci byli původní obyvatelé amerického
kontinentu zabíjeni a vytlačováni ze svých původních teritorií. Toto území zabrali bílí
osadníci s poukazem na oprávněnost takového jednání, neboť Bůh tuto skupinu lidí k
tomu předurčil a vybral a jejich činy předem posvětil11.
Pocit výjimečnosti v Američanech přetrval do dneška. Bates k tomu podotýká,
ţe „většina Američanů má stále pocit, ţe jejich země je jakýmsi majákem pro celé lidstvo“12. Tento
styl rétoriky vyznávali ve svých veřejných projevech mnozí američtí prezidenti, mezi
jinými i Ronald Reagan či George W. Bush. Zároveň z něj však čiší snaha o
hierarchizaci, v níţ americký národ stojí na prvním místě a ostatní národy a země k
němu vzhlíţejí, a dále všudypřítomný pocit, ţe toto vyvolení a jeho křehký úspěch
můţe kdokoli snadno ohrozit. Ctnost a morálka má nepřátele všude, a tak je potřeba
bojovat jak se sebou samým (to znamená proti sekularizaci americké společnosti), tak
O konceptu Druhého Emmanuela Lévinase a jeho aplikaci na koncept a vnímání zahraniční politiky
USA pojednáváme v kapitole o 11. září.
11 Bellah, Robert N., s. 14.
12 Bates, Stephen, God's Own Country, s. 2.
10
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proti protivníkovi, jenţ stojí mimo struktury takové civilizace. Tyto pocity vnějšího i
vnitřního nebezpečí se promítají do politických postojů a rozhodnutí, takţe někteří
autoři mluví o „paranoidním stylu americké politiky“13. V průběhu staletí ztělesňovaly
nepřítele amerického národa mnohé etnické, ideologické či náboţenské skupiny:
nejprve přirozeně Indiáni, poté Američani afrického původu, irští imigranti,
přistěhovalci z východní Evropy a posléze Ţidé, komunisti aţ po dnešní gaye a
islamisty14.
Pocit vyvolenosti s sebou ovšem zároveň nesl tíhu zodpovědnosti. Američané
se cítili zodpovědní za úspěch celého projektu. Pokud by totiţ jejich snaha
zkrachovala, začátek nového věku lety by byl jen jedním z mnoha omylů v historii
lidstva - a jeho oznamovatelé a vyznavatelé by se tak změnili ve falešné proroky.
Vědomí budoucnosti s sebou ovšem nese také otázku minulosti. A té se
Americe zoufale nedostávalo: před příchodem prvních osadníků jako by Amerika
neexistovala. Původní obyvatelé severoamerického kontinentu po sobě na rozdíl
například od Aztéků, Mayů či Inků nezanechali vůbec ţádné dědictví, ani hmotné v
podobě staveb či sakrálních památek, ani kulturní, například ve formě psaných textů.
Ţivot amerických Indiánů byl definován mýticky: neustálým, cyklickým opakováním.
Podobně času rozuměly i biblické mýty: závěr historie byl v zásadě návratem zpět k
jejím kořenům. Jestliţe na počátku lidských dějin byl Eden, na jejich konci čekal na
vyvolené znovu ráj. Pokud na začátku křesťanství stál příchod Jeţíše, pak na jeho
konci měl Kristus přijít na zem podruhé.
Takové pojetí se ovšem neslučovalo s tím, jak čas a dějiny chápali američtí
osadníci (a nejen oni). Motorem jejich snaţení byl pohled do budoucnosti a postup,
pokrok (progress) směrem k ní. Samotné slovo pokrok v sobě jiţ zahrnuje linearitu,
pohyb pouze vpřed, přičemţ pohyb zpět proti proudu historie je chápán jako cosi
nepřirozeného. Pro protestantské obyvatele bylo tedy nutné tyto dva vzájemně

Bates, Stephen, s. 2.
Bates, s. 23; viz také Bercovitch, s. 16: autor postupně uvádí Ďábla, katolíky, komunismus a
fundamentální islám.
13
14
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protichůdné systémy vysvětlit tak, aby ani jeden nestál v cestě všeobecné spáse.
Milenialismus (apokalypticismus) poskytl pro tento problém uspokojivé řešení. Smysl
lidského snaţení teď spočíval v samotné cestě za cílem, nikoliv v cíli samotném; spása
(či apokalypsa) totiţ leţí mimo čas. Touto transformací cíle se tedy apokalypsa
přesunula z finitního, konečného aktu do pozice infinitního, nekonečného procesu. A
motorem, respektive katalyzátorem tohoto procesu byla, jak uţ bylo řečeno, svoboda.
Absence jakékoli historie však nebyla pro Ameriku a její obyvatele
handicapem. Naopak, tento historický deficit se stal předností. Pokud totiţ francouzští
revolucionáři v době amerického boje o nezávislost tvrdili, ţe jejich cílem je nastolení
nového pořádku, museli nutně selhat uţ jen proto, ţe mnozí lidé pamatovali dobu
před revolucí, a mohli tudíţ srovnávat (podobně jako o více neţ sto let později
komunističtí vizionáři ve východní Evropě). V Americe taková moţnost nebyla –
nově příchozí buď prostě akceptovali bez výhrad nastavení, jeţ zde panovala, nebo se
mohli sebrat a odjet zpět do Evropy.
Amerika však z absence jakékoli společné historie dokázala získat ještě více.
Na novosti (newness) zaloţil nový stát přímo svou národní identitu: imigrantům nabízel,
ţe kaţdý z nich můţe stejnou měrou přispět k formování kvalit amerického národa 15.
Kvality jednotlivých národností, jeţ obyčejně národy rozdělují, se zde staly pojidlem a
daly vzniknout termínu „Američan s pomlčkou“(hyphenated American) 16. Jakkoli byly
tyto kvality rozporuplné a leckdy v přímé opozici vůči sobě, tvořily samotný základ
ideje amerického občanství. A i kdyţ byl později tento přístup mnohými kritizován 17,
stal se ve 20. století definujícím prvkem americké státnosti.

Srov. Bercovitch, s. 12.
V jiných českých zdrojích se tento termín překládá někdy jako „naturalizovaný Američan“, jindy jako
„přistěhovalý Američan“, čímţ se však význam původního termínu poněkud vytrácí. Proto jsme zvolili
překlad nový, uvedený v uvozovkách.
17 Například Theodore Roosevelt prohlásil, ţe „ţádný dobrý Američan není Američan s pomlčkou
[hyphenated American]. Dobrý Američan je jedině ten, kdo je jen a pouze Američan a nic dalšího.“
Roosevelt Bars the Hyphenated. New York Times, 13. říjen 1915.
15
16
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Občanské náboženství
V minulých řádcích jsme popsali, jak bolestný a dlouhodobý byl vývoj státnosti
a národnosti v dějinách Ameriky. Podobně tomu bylo i s přístupem Američanů k
náboţenství. V dějinách Spojených států nebylo ţádné vyznání povaţováno za státní
náboţenství, přesto však nelze v ţádném případě říci, ţe by byla Amerika zemí
bezboţnou. Existence stovek nejrůznějších církví však měla za následek vytvoření
jakéhosi zastřešujícího konceptu „občanského náboţenství“ (civil religion).
Víra jakoţto otázka politická je zaloţena na přesvědčení, ţe rozhodující většina
Američanů sdílí stejné či podobné hodnoty, jeţ jsou zaloţeny na religiozitě, víře v
Boha, který můţe - ale nemusí - být konkretizován. Tento soubor symbolů, rituálů a
konceptů zaloţených na náboţenské víře nazývá Robert N. Bellah „americké
občanské náboţenství“18 a připomíná, ţe v rámci tohoto občanského náboţenství je
velmi důleţitá třeba i samotná inaugurace nově zvoleného prezidenta a především
přísaha v jejím rámci pronesená.
Občanské náboţenství totiţ kromě vůdce vyţaduje také psanou listinu či
knihu, z níţ by mohlo vyvozovat svou existenci i sepětí s Bohem. Právě inaugurační
projevy prezidentů tuto souvislost potvrzují - pravidelně se v nich objevují biblické
motivy i přísahy, ţe se Biblí, resp. ideály na biblických základech zformulovaných ve
dvou základních listinách Spojených států, totiţ Ústavě a Prohlášení nezávislosti,
budou jejich skutky řídit. Oba dokumenty jsou však zároveň dokumenty filosofického
myšlení své doby: autorem samotného termínu „občanské náboţenství“ je JeanJacques Rousseau.
Rousseau definuje občanské náboţenství podle čtyř základních dogmat: víra v
Boţí existenci, víra v existenci posmrtného ţivota, víra v odměňování dobra a trestání
zla a víra v náboţenskou toleranci. Tento způsob myšlení vyznávali i Otcové

Bellah, 5. O konceptu občanského náboţenství v Americe psal kromě Roberta N. Bellaha také Martin
E. Marty, jehoţ koncept zde ovšem neprezentujeme, neboť je spíše religiózního neţ sociologickokulturního charakteru.
18
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zakladatelé: Benjamin Franklin ve své Autobiografii tvrdí, ţe nikdy nepochyboval o
existenci „Boţstva“ (Deity)19, tedy jakéhosi vyššího principu, nikoliv jednoho
konkrétního Boha. První prezident USA George Washington náboţenskému vyznání
přiznává ústřední úlohu: „Avšak přistupujme nanejvýš obezřetně k myšlence, ţe by snad
morálka mohla existovat bez náboţenství.“ 20 Opět lze zdůraznit fakt, ţe se zde nemluví o
ţádném konkrétním náboţenském systému, ačkoliv Washington sám se hlásil k
episkopální církvi. Podobně je tomu i v samotné Deklaraci nezávislosti, kde je slovo
Bůh zmíněno celkem na čtyřech místech, ovšem podobně nespecifikovaně jako v
obou předchozích příkladech.
Myšlenkou Otců zakladatelů tedy bylo vytvořit koncept, jenţ by imigranty z
nejrůznějších koutů světa i nejrůznějších vyznání (vţdyť důvody, proč vůbec byla
Severní Amerika trvale osídlena, byly religiózní), spojoval a poskytl by jim minimální
veřejný prostor, na němţ se dokáţou všichni shodnout, a všichni souhlasí s tím, ţe se
budou jeho pravidly řídit. Přesně tímto způsobem argumentoval ve svých projevech
Abraham Lincoln, kdyţ brojil proti zachování otroctví.
Avšak Lincoln se nakonec stal symbolem spíše výsostně křesťanským neţli
náboţensky neutrálním. Nejde jen o jeho skon, díky němuţ se v očích mnoha zařadil
po bok samotného Jeţíše Krista, ale především o rétoriku jeho projevů. Ač se Lincoln
odvolával na své religiózně nevyhraněné předchůdce ve funkci i na základní listiny
americké státnosti, ve svých veřejných projevech zdůrazňoval potřebnost národní
jednoty a vyzýval k odpuštění21. V Druhém inauguračním projevu, předneseném 4.
března 1865, tedy těsně před koncem občanské války, slíbil všem Američanům bez
rozdílu smír po bratrovraţedném konfliktu: „Se zlou vůlí vůči nikomu, s laskavostí vůči

Franklin, Benjamin, Autobiography, (New York: The Collier Press), 1909, s. 81.
Washington, George, Farewell Adress, http://avalon.law.yale.edu/18th_century/washing.asp.
Navštíveno 12. ledna 2010.
21 Viz především První inaugurační projev ze dne 22. února 1861.
19
20
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kaţdému, s pevností v právu, jak Bůh nám dal nahlédnout právo, snaţme se své úsilí dovést do
konce, obvázat rány národa, pečovat o toho, kdo zakusil rány bitvy, o jeho vdovu a jeho sirotka...“22
Další neomylně křesťanskou devizou Lincolnovy rétoriky byl důraz na nový
začátek, který musí po válce nastat. Lincoln chápal válečné řešení sporu o zachování,
či zrušení otroctví jakoţto šanci nastolit spravedlivější pořádek. Aby však mohlo nastat
nové, musí nejdříve skončit to staré; aby, jak pronesl v projevu v Gettysburgu, mohl
„národ pod Boţím vedením zaţít znovuzrození svobody, musí nejprve dobojovat válku“23. Padlí ve
válce pak neumírají zbytečně, neboť výsledkem válečného konfliktu je nový, lepší
světový řád. Stávají se mučedníky, jejichţ ţivoty jsou obětovány ve vyšším zájmu.
Jejich smrt zároveň přeţivší zavazuje tento boj dovést do vítězného konce. Po
Lincolnovi tedy mělo občanské náboţenství nejen svoji rétoriku (generický Bůh, jejţ si
mohli přivlastnit všichni Američané bez rozdílu náboţenského vyznání), svaté texty
(Deklaraci nezávislosti a nezměnitelnou, nedotknutelnou Ústavu), ale také světce a
mučedníky24, oficiální svátky 25.
Po Gettysburgu, kde bylo pochováno více neţ 47 000 obětí bitvy, která se zde
odehrála, byl zaloţen národní hřbitov i v Arlingtonu v hlavním městě USA. Občanské
náboţenství tedy získalo i poslední atribut nutný pro svůj výkon - chrám či jiné místo

Pro překlad této části Lincolnova projevu viz Joch, Roman, „Rétorika svobody“, Občanský institut.
http://www.obcinst.cz/en/clanek.asp?id=763. Publikováno 28. února 2005. Navštíveno 21. května
2010.
23 Překlad autora. V kontextu pozdějšího významu Gettysburského projevu je zajímavé, ţe mu Lincoln
nepřikládal nijak velkou důleţitost. Ve své řeči podotýká, ţe „svět si ani nevšimne, ani si nebude dlouho
pamatovat, co zde bylo řečeno“. Nadto mluvil jen velmi krátce a kvůli hluku shromáţděného davu si mnoho
lidí všimlo, ţe prezident začal mluvit, teprve aţ kdyţ skončil.
24 Dalším světcem se po téměř sto letech od Lincolna stal jiný prezident, jenţ zemřel rukou atentátníka,
John Fitzgerald Kennedy. Do panteonu občanského náboţenství pak v průběhu 60. let minulého století
přibyly mnohé další osobnosti, z nichţ jmenujme alespoň Dr. Martina Luthera Kinga a Roberta
Kennedyho - oba byli taktéţ zavraţděni z politických důvodů, tedy pro myšlenku (podrobněji je o této
paralele pojednáno ve zmíněné stati Roberta N. Bellaha).
25 Kromě výše zmíněného Dne díkůvzdání také Den Abrahama Lincolna (12. února), Den Martina
Luthera Kinga (3. pondělí v lednu), Den obětí války (poslední pondělí v květnu) a Den nezávislosti (4.
července).
22
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modlitby, čímţ se dokončila i syntéza starozákonních prvků prvních desetiletí nové
republiky a novozákonních prvků od prezidentství Abrahama Lincolna26.
V 2. polovině 20. století pak myšlenka občanského náboţenství stála v pozadí
boje za lidská práva menšin v USA, ať uţ šlo o Američany afrického původu, jejichţ
volební právo bylo definitivně zajištěno 26. dodatkem Ústavy, o práva sexuálních
menšin či nejrůznějších etnických skupin i původních obyvatel severoamerického
kontinentu. „Povinná“ religiozita se přenesla do veřejných projevů amerických
státních představitelů obecně. Kaţdý americký prezident musí ve svých projevech dát
jasně najevo, ţe věří v Boha a Boţí jméno několikrát zmínit, jinak by riskoval ztrátu
hlasů v dalších volbách27, avšak o jakého Boha, či podle jaké církve se tento Bůh
definuje, zůstává záleţitostí výlučně privátní28. Rétorika, metaforika i lexikum veřejně
činných osob včetně samotného prezidenta jsou však velmi často biblického
charakteru, pokud Bibli rovnou necitují. Například John F. Kennedy při své
inaugurační řeči pronesené 20. ledna 1961 ve svém vcelku stručném projevu pouţil
slovo Bůh celkem třikrát, dvakrát na začátku a jednou v závěrečném odstavci; Bohem
tedy začal i skončil.
Na Kennedyho řeči i na způsobu, jakým se hlavy státu a další veřejné osoby
odvolávají k nejvyšší autoritě, je zvláštní to, ţe se nevztahují k ţádnému přesně
definovanému Bohu. Nejde ani o Boha puritánů, ani o Boha protestantských církví či
katolíků, ani o Boha jiných, nekřesťanských církví. Kennedy, Reagan, Bush ani
Obama nemluvili konkrétně o Jeţíši Kristu a nezmiňovali ani atributy starozákonního
Boha judaismu. Jejich idea Boha je natolik obecná, ţe se z něj stává spíše pouhé slovo,
bezobsaţný koncept, respektive koncept, který lze naplnit jakýmkoliv obsahem,

Jak Bellah podotýká, pikantní na umístění Národního hřbitova v Arlingtonu bylo, ţe na rozdíl od
Gettysburgu, kde se odehrála největší a nejkrvavější bitva občanské války, se na tomto území nic
nestalo. Pozemek byl vybrán zřejmě proto, ţe původně patřil rodině konfederačního generála Roberta
Lee, která jej takto nemohla dědictvím získat zpět. (Bellah, s. 17.)
27 Bellah, Robert N., „Civil Religion in America“, Daedalus (Journal of the American Academy of Arts
and Sciences, Winter 1967, Vol. 96, No. 1, s. 1–21).
28 Bercovitch dokonce tvrdí, ţe náboţenstvím Spojených států je „státní kapitalismus“ (state capitalism).
(Bercovitch, s. 4.)
26
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„prázdný symbol“29. Lze tedy tvrdit, ţe američtí veřejní činitelé se odvolávají na víru v
Boha, aniţ by své posluchače předem jakkoliv omezovali v jejich víře či v tom, co by
si o takovém Bohu měli myslet.
Přitom je zajímavé, ţe kaţdý prezident v historii USA byl členem jedné z
církví, které v Americe působí. Pokud se omezíme na poválečnou historii, pak je
přehled následující: Harry Truman a Jimmy Carter byli baptisti, Bill Clinton patřil k
jiţanským baptistům. Dwight D. Eisenhower vyrůstal v jehovistické rodině, avšak v
dospělosti se hlásil k presbyteriánům. John F. Kennedy byl katolík (první prezident
tohoto vyznání v dějinách USA). Lyndon B. Johnson byl členem Církve Kristovy,
Richard Nixon byl kvaker, Gerald Ford a George Bush starší se hlásili k americké
episkopální církvi. Ronald Reagan byl pokřtěn v Církvi Kristově, pak přešel k
presbyteriánům, zato George W. Bush se hlásil k metodistům. A konečně Barack
Obama se poté, co byl nucen odejít ze své domovské církve, hlásí jednoduše ke
křesťanství; přes proklamovanou obecnost víry však do kostela chodí pravidelně 30.
Je tedy zřejmé, ţe důvodem zmíněné vágnosti definice Boţího konceptu ve
veřejných projevech amerických prezidentů (a potaţmo dalších veřejných osob v
USA) není vlaţnost jejich víry. Jak uvádí Bellah, víra amerických prezidentů je „jejich
soukromou věcí, která nemá ţádnou přímou souvislost s vykonáváním veřejného úřadu“31. Pro
veřejnost je důleţité, ţe jejich vůdce nějakou víru má; v tomto smyslu jde o záleţitost
politickou. Jaká tato víra je, zůstává čistě na něm: vlastní religiozita a její detaily jsou
věcí přísně soukromou.
V této souvislosti je třeba podotknout, ţe názory amerických politiků
zvolených za Republikánskou stranu na otázky spojené s vírou a náboţenstvím se v
průběhu posledních desetiletí spíše radikalizovaly, coţ dokazují veřejně dostupné
záznamy. Od roku 1972 Americká konzervativní unie sleduje, jak jednotliví členové
Kongresu hlasovali v jednotlivých záleţitostech, a hodnotí jejich postoje na stupnici
Bellah, Robert N., s. 4.
„The Obamas Find a Church Home - Away from Home“. Time. 29. červen 2009,
http://www.time.com/time/nation/article/0,8599,1907610,00.html. Navštíveno 12. března 2010.
31 Bellah, s. 4.
29
30

14 Strana

FENOMÉN USA/PŘÍTOMNOST LÉTO 2010
od 0 (protináboţenské postoje) do 100 (postoje, jeţ vyhovují poţadavkům víry).
Zatímco v roce 1972 byl roční průměr hodnocení republikánských členů Kongresu
procentních bodů, roku 2002 uţ dosahoval hodnoty 91 bodů32.
Stručně shrnuto, Spojené státy i samotná idea amerického národa jsou
zaloţeny na křesťanské víře dovedené ad extremismus. Víra v Boha je v Americe
všudypřítomná a vševysvětlující. V zemi existuje na 200 křesťanských televizních
kanálů a přes 1500 křesťanských rozhlasových stanic. Podle sociologických průzkumů
o sobě 95 % Američanů tvrdí, ţe věří v Boha33. Ve Velké Británii je to 76 %, ve
Francii 62 %, v České republice - pro srovnání - 32 %34.
Křesťané tvoří ve Spojených státech naprostou většinu všech věřících, celkem
82%. Druhou největší náboţenskou skupinou v USA jsou Ţidé s 1,8 %. Existují zde
stovky církví, jeţ se od sebe někdy liší pouhým názvem, místem vzniku a drobnými
teologickými detaily. Obecně však lze tvrdit, ţe chápání i následování křesťanství ve
Spojených státech je ve své podstatě heterogenní.
Američany nicméně spojuje jejich víra ve Slovo Boţí. Bibli vlastní prakticky
kaţdá americká domácnost, celá čtvrtina pak tvrdí, ţe má doma více neţ pět výtisků
Knihy knih35. Celých 40 % Američanů o sobě prohlašuje, ţe chodí pravidelně alespoň jednou týdně - do kostela. Kdyţ se v prosinci roku 2004 ptal časopis
Newsweek v rámci sociologického průzkumu vybraného vzorku obyvatel, zdali věří,
ţe to, co je psáno v Bibli, se skutečně stane, odpovědělo kladně 55 % dotázaných36. V
podobném průzkumu, provedeném v únoru roku 2004 na objednávku televize ABC,
se agentura ptala respondentů, zdali věří v doslovnou platnost toho, co se v Bibli píše.
61 % dotázaných odpovědělo, ţe věří, ţe Bůh stvořil Zemi za sedm dní, a 64 %
dotázaných odpovědělo, ţe před Mojţíšem a jeho lidem se skutečně rozestoupily vody

Bates, Stephen, God's Own Country, s. 33.
Bates, s. 7.
34 Podle šetření Českého statistického úřadu. http://www.czso.cz/csu/2003edicniplan.nsf/o/4110-03-obyvatelstvo_hlasici_se_k_jednotlivym_cirkvim_a_nabozenskym_spolecnostem. 28. leden 2010.
35 Bates, s. 7.
36 Bates, s. 10.
32
33
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Rudého moře37. A konečně, v průzkumu, který roku 2002 zadaly společně časopis
Time a televizní stanice CNN, odpovědělo 59 % tázaných, ţe věří, ţe se apokalyptické
skutky popsané v Knize Zjevení stanou přesně tak, jak je psáno 38. Jak podotýká Bates,
americká společnost jako by byla „postiţena biblickou doslovností, kterou by člověk očekával
spíše ve středověku“39.
Zajímavý je také vztah mezi společností a náboţenstvím. I přes
proklamovanou křesťanskou zboţnost mají Američané ambivalentní vztah k drţení
zbraní, hazardním hrám (důkazem budiţ samotná existence území, kde jsou hazardní
hry povoleny, např. stát Nevada, Atlantic City v New Jersey či indiánské rezervace,
kde jsou peníze z kasin často jediným příjmem celé komunity) a s tím související
prostituci, či konzumní kultuře jako takové. Na druhou stranu je však třeba
podotknout, ţe náboţenští tradicionalisté jsou daleko více veřejně aktivní neţ lidé,
jejichţ vztah k víře je spíše vlaţný. Tito lidé tvoří většinu členů Demokratické i
Republikánské strany a také chodí mnohem pravidelněji k volbám.
S intenzitou náboţenského přesvědčení také můţe souviset úspěch v
podnikání. Bates uvádí, ţe 40 % lidí, kteří vydělávají více neţ 85 000 dolarů za rok
(tedy takřka trojnásobek průměrného příjmu), tvrdí, ţe chodí do kostela nejméně
jednou týdně. U lidí, jejichţ roční příjem nepřesahuje 15 000 dolarů, je toto číslo
menší40.
Z výše uvedeného vyplývá, ţe víra v Boha a v Bibli je jedním ze základních
kamenů svébytnosti a jedinečnosti amerického národa a jeho kultury. Bez odvolávání
se na nejvyšší autoritu se neobejde takřka nikdo a nic. Pomoci Boţí se připisuje úspěch
ve volbách, u zkoušek, ale také, kdyţ někdo vyvázne z neštěstí či unikne přírodní
katastrofě41. Rozdíl mezi Novým a Starým kontinentem se dá v tomto smyslu nejlépe
ilustrovat na způsobu, jakým ohlásili misi v Iráku lídři spojeneckých sil. Zatímco

Bates, s. 11.
Bates, s. 11.
39 Bates, s. 14.
40 Bates, s. 21.
41 Bates, s. 3.
37
38

16 Strana

FENOMÉN USA/PŘÍTOMNOST LÉTO 2010
George W. Bush zakončil svou řeč přáním, aby Bůh ochraňoval jeho zemi a všechny
ty, kteří ji brání, tehdejší britský premiér Tony Blair - ač jinak v soukromí silně věřící
katolík - se omezil na poděkování a přání odvahy. Je tedy zřejmé, ţe náboţenské
představy, ideje a dogmata, především milenialistického (apokalyptického) charakteru,
hrají a hrály v kulturních i politických dějinách Spojených států nesmírně důleţitou
úlohu a bez jejich podrobného zkoumání nelze pochopit moderní americkou
společnost a její literaturu a kultuře obecně.
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Křesťanská pravice v americké politice

Štěpán Steiger

Název Moral Majority měl zdůraznit „etickou a početní nadřazenost
obyčejných Američanů“ zejména ve venkovských oblastech a náboženských
komunitách vůči bohatým, městským a vzdělanějším vrstvám. Organizace - v
podstatě nábožensky fundamentalistická - se vymezovala zejména proti
sekulárním, individualistickým a liberálním hnutím a její členové považovali
moderní životní styl za dekadentní, promiskuitní a prázdný.

Co si můţeme pod pojmem křesťanská pravice ve Spojených státech vlastně
představit? Patrně nejvýraznější je charakteristika Chrise Hedgese, novináře a
spisovatele (a absolventa teologické fakulty): „V tomto hnutí se kříţí fundamentalisté,
pentecostalisté, baptisté z Jihu (USA, konzervativní katolíci a evangelikáni, kteří se všichni
navzájem potírají, pokud jde o doktrínu, nicméně sdílí přesvědčení, ţe Americe je předurčeno stát se
křesťanským státem, vedeným křesťanskými muţi, které zase řídí Bůh. V poslední době se dokonce
vedoucí postavy hnutí snaţí získat i mormony.“ A Hedges uzavírá: „Z pohledu tohoto
militantního lpění na doslovné interpretaci bible se Amerika stává zástupcem boţím a všichni političtí
a intelektuální odpůrci jsou prostě povaţováni za sluhy Satanovy.“ (Pro úplnost jen dodejme, ţe
mnozí představitelé těchto uskupení termín křesťanská pravice odmítají - třebaţe Jerry
Falwell, spoluzakladatel Moral Majority, jedné z nejdůleţitějších organizací, jej sám
nejdříve pouţíval - povaţují jej totiţ za zatíţený pejorativními předsudky. Nicméně v
dalším textu budeme pojem uplatňovat také proto, ţe vyjasňováním terminologických
odstínů bychom překročili daný rámec článku.
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S ohledem na šíři této koalice se vyskytuje někdy - i kdyţ méně často - také
pojem náboţenská pravice. V tom případě jsou totiţ zahrnováni také konzervativní
příslušníci jiných neţ křesťanských společenství (především Ţidé a muslimové), kteří
však představují v takovém hnutí menšiny. V tomto textu se však budeme zabývat
pouze pravicí křesťanskou (převáţně protestantskou). Jen ta má ve Spojených státech
neobyčejně - neobyčejně ve srovnání např. s Evropou - významný vliv ve všech
sférách veřejného ţivota, počínaje politikou. Mimořádný dopad proizraelské lobby,
představované hlavně organizací AIPAC - American Israel Political Affairs Committee - se
v zásadě omezuje na ovlivňování americké zahraniční politiky vůči Izraeli, se šíří
zájmů křesťanské pravice se sotva dá srovnat.
Slovo o počátcích
Je vhodné připomenout, ţe náboţenství hrálo v dějinách Spojených států
výraznou úlohu - zatímco jiné země téhoţ civilizačního okruhu se spíše sekularizovaly.
Historik Randall Balmer rozebral v knize Bůh v Bílém domě náboţenské přesvědčení
sedmi amerických prezidentů v druhé polovině dvacátého století - od Johna F.
Kennedyho po George W. Bushe. Zatímco Kennedy navrhoval v roce 1960 takřka
absolutní oddělení náboţenství od politiky, jeho nástupci se postupně od tohoto
postoje odvraceli a stále více náboţenství pouţívali (zneuţívali) jako nástroje pro své
politické cíle: projekt Velké společnosti Lyndona Johnsona měl náboţenský nádech,
Richard Nixon se snaţil manipulovat náboţenstvím, aby odpovídalo jeho záměrům,
Jimmy Carter (který dodnes vyučuje na nedělní škole své baptistické církve) uvedl
evangelikánství naplno na politickou scénu, tutéţ skupinu pro sebe kooptoval Ronald
Reagan; Bill Clinton sice se sice snaţil nedělat z náboţenství politický problém, ale
George W. Bush své předchůdce daleko překonal otevřeným prohlášením: „Věřím, ţe
mne povolal Bůh.“
Jiný historik, William Martin, vystihl stručně vzestup křesťanské pravice takto:
„Před současným hnutím existovala ‚stará„ křesťanská pravice, jejíţ vedoucí představitelé se
vyznačovali hlavně antikomunismem. V polovině 60. a začátkem 70. let vznikla v republikánské
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straně ‚nová pravice„ a ta začala křesťanskou pravici mobilizovat. S finanční pomocí pivovarského
magnáta Josepha Coorse přispěl ţurnalista Paul Weyrich v roce 1973 k zaloţení intelektuálního
centra (‚think-tank„) Heritage Foundation, významné pravicové ideologické organizace. V roce 1976
vyvinul Weyrich spolu s Howardem Phillipsem a Mortonem Blackwellem soustředěné úsilí k získání
konzervativní protestantské církve po své politické cíle.“ Tito tři muţi, jejichţ jména se od té
doby v podobných souvislostech objevují vţdy znovu, byli takřka v kaţdém směru
charakterističtí pro celou sféru: Weyrich a Blackwell byli novináři, přitom Blackwell
„vychovatel“ celé generace republikánských aktivistů, Phillips Ţid konvertovavší k
militantnímu netolerantnímu kalvinismu.
Do té doby byla křesťanská pravice převáţně reaktivní hnutí - její původní
základ, teologická víra a záměr získávat duše, ji směřoval spíše k politické
neangaţovanosti neţ k ovlivňování voleb. Nicméně ke změně tohoto postoje ji
přiměla řada událostí a společenský vývoj, jako např. rozhodnutí Nejvyššího soudu, jeţ
zakazovalo ve státních školách nařizované modlitby a čtení bible, šířící se sexuální
výchova v těchto školách, rozvoj feminismu, postupná akceptace potratů,
homosexuálů a lesbiček apod. Tyto skutečnosti buď vyvolávaly bezprostřední reakce
anebo se stávaly trvalým cílem protestu náboţensky zaloţených Američanů, jimţ se
tento vývoj zdál velmi uráţlivý či dokonce hrozivý.
Hlavní aktéři
Jeden z prvních pokusů institucionalizovat křesťanskou pravici jako politicky
aktivní hnutí podnikl v roce 1974 dr. Robert Grant: zaloţil American Christian Cause. O
čtyři roky později zakládá Grant spolu mj. s Paulem Weyrichem, Howardem
Phillipsem a Richardem Vigueriem Christian Voice - účelem je získávat, instruovat a
organizovat evangelikánské křesťany, aby se aktivně účastnili voleb. Rok nato zakládá
evangelikán Jerry Falwell Moral Majority (často je tento fakt pokládán za pravý začátek
„nové křesťanské pravice“). Název měl zdůraznit „etickou a početní nadřazenost
obyčejných Američanů“ zejména ve venkovských oblastech a náboţenských
komunitách vůči bohatým, městským a vzdělanějším vrstvám. Organizace - v podstatě
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náboţensky fundamentalistická - se vymezovala zejména proti sekulárním,
individualistickým a liberálním hnutím a její členové povaţovali moderní ţivotní styl
za dekadentní, promiskuitní a prázdný.
Hned v roce po svém zaloţení, přesně 29. dubna 1980, se Morální
většina výrazně objevila na očích široké veřejnosti: Jerry Falwell spolu s Patem
Robertsonem, pastorem z Virginia Beach Johnem Giminezem, zakladatelem
organizace Washington for Jesus, a mnoha jinými známými křesťanskými předáky
pochoduje Washingtonem na podporu Ronalda Reagana jako kandidáta na prezidenta.
Je to vhodná příleţitost pro křesťanskou pravici, aby vyjádřila v projevech a
prohlášeních svá stanoviska a postoje. Dodejme, ţe Reagan byl zvolen a byl po dvojí
období, 1981–1989, americkým prezidentem. V zahraniční politice odsuzovala Moral
Majority obě fáze smlouvy o omezení strategických zbraní (SALT I a II). Za úspěch lze
povaţovat v roce 1980 její úsilí o registraci voličů (v USA neobyčejně důleţitou zvláště
při volbě prezidenta) a získávání finančních příspěvků na volební kampaně všech
stupňů - hlavně pro republikánské kandidáty. V červnu 1989 však Falwell oznámil:
„Naše poslání skončilo“ a Moral Majority rozpustil. (Svého druhu nástupnickou
organizací je Liberty Foundation, jeţ ovšem významu své předchůdkyně zdaleka
nedosahuje - coţ souvisí i s proměnami celé sféry křesťanské pravice.)
V dubnu 1987 zaloţil reverend Pat Robertson ve spojení s republikánským
aktivistou Ralphem Reedem organizaci Christian Coalition. Robertson v následujícím
roce kandidoval - neúspěšně - na prezidenta, Reed se stal mluvčím Koalice. Zajišťoval
své organizaci široký ohlas na veřejnosti častým vystupováním v médiích a
zprostředkovával přístup k prominentním politikům. V roce 1992 začalo nakladatelství
Koalice - Christian Coalition, Inc. - vydávat volební příručky distribuované
konzervativním církvím. Tak se pod Reedovým a Robertsonovým vedením stala tato
organizace nejsilnějším hlasem konzervativních křesťanských, náboţenských a
politických skupin. Její vliv vrcholil v roce 1996 podporou konzervativního křesťana
jako kandidáta na prezidenta. George W. Bush vděčil za své zvolení mj. právě
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takovým uskupením: bílí evangelikánští voliči totiţ představují 23 % všech voličů,
Bush získal v roce 2000 68 % a v roce 2004 dokonce 78 % jejich hlasů.
Další velmi důleţitou skupinou tohoto spektra je Focus on the Family (česky
Zaměřeno na rodinu). Nejčastěji bývá tato organizace, zaloţená v roce 1977 v
Coloradu dětským psychologem dr. Jamesem Dobsonem, označována jako
evangelikánská nezisková organizace - jedno z mnoha paracírkevních uskupení. Podle
vlastního prohlášení „pečuje o Bohem ustavenou instituci rodiny, brání ji a na celém světě
podporuje biblickou pravdu“ a posiluje vztahy mezi církvemi ve shodě se svými názory na
sociální konzervativní politiku. Její zakladatel a jeho kolegové hovoří denně v rozhlase
(k jejich tématům patří např. rodičovské poradenství, adopce, zneuţívání dětí,
„tradiční rodinné hodnoty“ apod.) prostřednictvím stanice Trans World Radio také ve
Velké Británii. Organizace tvrdí, ţe takto oslovuje 220 milionů posluchačů ve 155
zemích. Internetová stránka FOTF (zkratka názvu) kromě toho prý zaznamenává
měsíčně jeden milion návštěvníků.
Jako nezisková organizace nepodléhající zdanění nesmí Focus podporovat
jmenovitě ţádného kandidáta na veřejnou funkci, nicméně její zástupci se v projevech
často vyslovují k nejrůznějším problémům včetně politických, zvláště kdyţ se podle
jejich soudu dotýkají jimi vyznávaných hodnot. James Dobson (jenţ se v roce 2003
vzdal aktivního vedení a je uţ pouze čestným předsedou - aniţ ovšem poklesl jeho
vliv) dokázal osobně získat ve Washingtonu mimořádný vliv mezi republikánskými
kongresmany. Jako soukromá osoba vystoupil v únoru 2008 s prohlášením k
prezidentské kampani (byl velmi zklamán republikánskými kandidáty, nakonec však poté, co na kandidátku přibyla Sarah Palinová - republikány podpořil. Dodejme pro
úplnost, ţe v roce 2005 - podle posledních dostupných údajů - byl příjem organizace
142 miliony dolarů, příjem její lobistické větve Focus on the Family Action 14,7 milionu.
Příznačné pro měnící se situaci celého spektra křesťanské pravice je skutečnost, ţe v
posledních dvou daňových letech - v USA se nekryjí s roky kalendářovými, daňové
začínají 1. října - musela skupina sníţit svůj rozpočet, nejdříve na 160, potom na 138
milionů. Propustila také 149 zaměstnanců - „největší omezení v naší historii,“
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připouští. I tak sice zůstává „impériem“, jak ji charakterizoval místní tisk, ale podobně
jako jiná uskupení této pravice se ocitá pod tlakem klesajícího počtu příznivců.
Prostředky působení
O prostředcích, jimiţ např. Focus on the Family rozvíjí svůj vliv na veřejnost,
jsme se uţ zmínili. Kromě hlavních, především celostátních médií, která přirozeně
obvykle tvrdí, ţe jsou nestranická a texty (v televizi projevy) významných představitelů
křesťanské pravice přinášejí (mnohé místní televizní stanice jsou jim přitom zcela k
dispozici), má nejedno uskupení také sdělovací prostředky vlastní. (Náboţenské
vysílání začalo v americkém rozhlase uţ ve 20. letech.) Moderní sdělovací prostředky
zvládly přitom toto spektrum dokonale. Televize se stala pro křesťanskou pravici od
počátku 50. let důleţitým nástrojem a programy, jako je 700 Club Pata Robertsona
nebo The Family Channel Jamese Dobsona, mají značný dosah. Uvedení internetu pak
dopomohlo křesťanské pravici k dalšímu rozšiřování jejího působení. Vyjádřeno slovy
jednoho kritického pozorovatele: „Láska nebo zatracení uţ nepřichází pouze z kostelní
kazatelny jako kdysi.“
Z kazatelen ovšem více neţ odjinud je zdůrazňováno tzv. evangelium
prosperity: podle údajů měsíčníku The Atlantic je 50 z 260 největších amerických
kostelů „chrámy prosperity“ - je v nich totiţ hlásáno přesvědčení, ţe Bůh dopřává
bohatství především věřícím. I to je jedno z poselství křesťanské pravice.
Vzhledem k tomu, ţe toto spektrum pochopitelně chce a můţe působit ve
všech sférách ţivota - veřejného i soukromého, nepřekvapí, ţe tak činí i ve školství.
Má tedy i vlastní university - např. protestantská fundamentalistická Bob Jones University
byla zaloţena uţ v roce 1927, Jerry Dalwell zaloţil Liberty University v roce 1971, Pat
Robertson Regent University v roce 1978. Ţe jde o důleţitou cestu k výchově budoucích
politiků, netřeba myslím podotýkat.
Čerstvý dnešek
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Po vítězství Baracka Obamy v prezidentských volbách se na chvíli zdálo, ţe
křesťanské pravici došel dech. Někteří analytici dokonce tvrdili, ţe nastal její konec.
Jeden z jejích známých představitelů, reverend Barry Lynn, hlava organizace Americans
United for the Separation of Church and State (čtenáři, nedej se mýlit - navzdory názvu
sleduje tato skupina také dost odlišné cíle), to vyjádřil lapidárně: „Náboţenská pravice má
nyní ve Washingtonu podstatně omezený přístup k moci.“ Pravda, do velké míry přímý přístup
do Bílého domu je skutečně omezen - ve srovnání s érou George Bushe opravdu
podstatně. Navíc došlo v jejím spektru ke generační výměně: Jerry Falwel zemřel,
James Dobson odstoupil z funkce, mnohé další představitele poznamenaly skandály
(Ted Haggard, předseda National Association of Evangelicals, se zapletl s muţským
prostitutem, Daniel Lapin s odsouzeným lobistou Jackem Abramoffem, William
Donohue je uţ pouhá okrajová figurka). Nové tváře, jeţ se vynořují, jsou - zda
dočasně, není jisté - zastiňovány fenoménem tzv. Tea Party (o to snad někdy víc), i
kdyţ vůdčí reprezentantka tohoto hnutí Sarah Palinová nejedno spojení s křesťanskou
pravicí udrţuje.
Zdánlivý paradox současné situace je v tom, ţe Obamův program jakoby
přímo nabízel terče, do nichţ se uskupení křesťanské pravice mohou strefovat: ať jde
o reformu zdravotnického systému, politiku vůči Izraeli, návrh nových členů (členek)
Nejvyššího soudu a mnohé jiné body prezidentova programu, to vše nemůţe neţ
vyvolávat protest a útok křesťanské pravice. Ruku v ruce s republikány vedou tedy
tyto organizace všemi dostupnými prostředky doslova válku se současným
prezidentem. Do jaké míry tak křesťanská pravice nabude větší vliv, případně do jaké
míry vítězství republikánů v podzimních volbách do Sněmovny reprezentantů (a ve
volbách do třetiny Senátu) jí napomůţe k utvrzení jejího postavení, nelze však říci s
jistotou. Jisté je pouze, ţe její konec zdaleka nenastal.
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Amerika a ne Evropa se nachází na hraně
sociálního státu

Stephen Baskerville
Kriminalita spodiny sociálního státu je předehrou kriminalizace širší
společnosti. To je naprosto zjevené z nedávného útoku na občanská práva ve
snaze zvýšit dozor nad společnosti v Británii.
„…nejsme vlastně pro Západ svého druhu varováním tím, že odhalujeme jeho
skryté tendence?” (Václav Havel)

USA na cestě k socialismu
Jako u většiny trendů i k tomuto dochází nejdříve v Americe. Američtí
konzervativci si stěţují, ţe zdravotní plán prezidenta Baracka Obamy udělá ze
Spojených států další socialistický stát evropského přístřihu. Naopak na levici zavládla
radost, protoţe Spojené státy „se konečně přiřadily k zástupu civilizovaných národů”, jak
napsala Diane Francisová v Huffington Post.
Spojené státy ovšem ve skutečnosti dělají mnohem víc. Ve stejném momentě,
kdy Evropa naráţí na hranice moţností sociálního státu, Spojené státy se zdají být
rozhodnuty podstatně expandovat ten svůj. Janet Daleyová v Daily Telegraph
nedávno poukázala na problémy britské National Health Service (Státní zdravotní péče,
dále jen NHS) a chabé úsilí vlády ji reformovat. „Ačkoliv vláda Spojených států zarputile
tryská opačných směrem, je paradoxně odhodlaná zaujmout přesně to ideologické stanovisko, které
Velká Británie opouští,” poznamenává Dayleová. Nejsme ovšem v roce 1948 a Obamův
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zdravotní plán není NHS. Spojené státy nedohání Evropu. Jako obvykle rozšiřují
hranice a odebírají se do nového, nezmapovaného území.
Narozdíl od poválečné Evropy jsou dnešní Spojené státy obecně zdravým
národem. Jejich systém zdravotní péče má problémy - ty jsou ale většinou způsobeny
předchozím způsobem řízení zatíţeným silnou regulací a současný plán je
pravděpodobně ještě rozjitří. Obamův plán není o zdravotnictví, ale o moci. Můţe se
stát jen více a více donucovacím, protoţe se snaţí fungovat navzdory zákonům
ekonomiky a přáním většiny Američanů.
Západní Evropě se od konce 2. Světové války povedlo udrţet v chodu
rozsáhlé, takřka socialistické systémy sociální podpory, aniţ by se zvrhly v
autoritářskou formu vládnutí. V současnosti mají tyto systémy váţný problém s
financováním svých velkorysých dávek. Aţ doposud ale statní aparát nikdy neklesl na
úroveň ohroţování svobody, jak tomu bylo v bývalém východním bloku. Z
politického hlediska byl socialistický experiment sociální péče aţ doposud celkem
bezbolestný. Nevěřím ale tomu, ţe něco podobného se můţe stát ve Spojených
státech. Zestátnění zdravotnictví v kontextu dalších zásahů státu ve jménu
ekonomické obnovy značí zásadní krok k zavedení autoritářského státního aparátu
odlišného od všech evropských, který ovšem ve Spojených státech uţ nabírá na
dynamice.
Specifické předpoklady welfare-state Evropě
Díky blahobytu, vzdělání a politické kultivovanosti se Evropanům podařilo
vytvořit státy se sociálním zabezpečením občanů a přitom zachovat jejich svobodu.
Dokonce i v poválečné spoušti měli Evropané schopnosti a pracovní etiku (a nadto
americkou pomoc a ochranný deštník) a především si cenili (v různé míře) principů
nezávislé vlády. Zmíněné vymoţenosti tkví v kulturním konsensu, kterého evropské
společnosti bolestně dosáhly během uplynulých staletí. Jsem přesvědčen o tom, ţe
jeho hlavní kořeny spočívají v tradici křesťanství, konstitucionálního vývoje ve
středověku, renesančních a reformačních myšlenek a osvícenství. To vše kulminovalo
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do kulturní a občanské jednoty, která Evropě dovoluje jistou benevolenci, kterou si
jiné společnosti dovolit nemohou. Jednou z nich je socialismus bez hladomorů a
gulagů.
Často se tvrdí. ţe módní a zdánlivě neškodné neřesti bohatých a vzdělaných pití jako společenská událost, nezávazný sex, rekreační poţívání drog - se po rozšíření
do komunit s niţším příjmem stávají destruktivními. Jejich politickým ekvivalentem je
socialismus. Socialistické projekty se u chudších národů stávají jedem. Výsledky jsou
pozorovatelné v celosvětovém měřítku. Na Jihu dal socialismus vzniknout máločemu
vyjma masových migrací, byrokracie, korupce, hladomoru a teroru. Spojené státy mají
blíţe k Evropě neţ k chudým národům. Tím, ţe přijaly evropské vyděděnce, sobě
přitíţily a Evropě odlehčily. Spojené státy se obětovaly a přijaly roli zpracovatelského
centra lidské suti z ostatních zemí. Tento fakt dává Americe její energii a dynamiku,
jejichţ projevem jsou náboţenské nadšení, podnikatelský elán a bláznivá extroverze.
Ty samé důvody činí sociální stát v USA nebezpečným.
Rozdílná role křesťanských hodnot
Křesťanství je pro americkou společnost zásadní. Pokud se snad evropským
elitám zdá americké křesťanství otravné, měly by si připomenout, ţe právě tato
podoba křesťanství proměnila některé z nejzaostalejších regionů Evropy na kulturně a
materiálně bohaté společnosti, které daly vzniknout nejvíce „progresivním” sociálním
státům ve Skandinávii, severním Německu, Holandsku, Anglii, Skotsku a Čechách. Ne
náhodou se podobné křesťanské obrození šíří Afrikou na místech, kde si projekty
západního sociálního inţenýrství vyţádaly zničující ekonomické a lidské ztráty.
Ovšem protestantství a blahobyt ţijí v nejistém svazku. Spojené státy jsou sice
nejvíce křesťanskou zemí Západu, ale mají nejvyšší míru rozvodů a dětí narozených
mimo manţelství. Oproti tomu v České republice, která má reputaci nejateističtější
země Evropy, je počet nemanţelských dětí jedním z nejniţších. Jednoduchým
vysvětlením by mohlo být, ţe Američané jsou jednoduše pokrytci a laická morálka
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evropských elit je stejná, ne-li vyšší neţ morálka amerických protestantů. Ale nabízí se
mnohem pravděpodobnější vysvětlení.
Obecné přesvědčení, ţe není správné mít děti mimo manţelský svazek, je
výsledkem po století vštěpovaných zásad, hlavně křesťanských, na které uţ většina
Čechů fakticky zapomněla. Moderní český národ vznikl koneckonců během
evangelické obrody, která byla také politickou revolucí, úzce spjatou s těmi v Anglii a
Americe. Podobná historická podmíněnost nebude trvat navţdy a stále více českých
dětí se v současnosti rodí svobodným matkám. To je ale jediný příklad etické
infrastruktury, na jejíţ stavbě musí Spojené státy se silným vlivem imigrantů neustále
pracovat. Evropané mohou ţít ze své duchovní podstaty mrhat svým kulturním
kapitálem, ale mají ho více neţ Američané.
Dopady welfare-state v USA
Z toho samého důvodu vytvořil americký sociální stat, s menším rozsahem
sociální péče neţ extenzivní evropský, vrstvu obyvatel zneuţívajících sociální dávky,
ghetta zločinu, drogovou závislost a vedl k rozkladu rodiny. Ovšem jak se Evropa
stává kontinentem imigrantů, nezůstává za USA pozadu. Americký socialismus nikdy
nebude společností vzájemné pomoci, jak navrhovali fabiánští intelektuálové a jim
podobní (američtí sociální demokraté jsou zanedbatelnou menšinou.) Pochybuji, ţe
tento vývoj přetrvá v Evropě výrazně déle.
Americký socialismus mnohem rychleji zdegeneruje na klientelskou síť, kterou
se socialismus nakonec vţdy stane, americkou nomenklaturou řízenou omšelými
politiky - moderními verzemi starosty Daleye, který vybudoval zkorumpovanou a
brutální chicagskou politickou mašinérii (produkt evropské emigrace) a jejíţ
mladistvou tváří je Obama. Právě projednávání jeho návrhu zákona o zdravotnictví
názorně ukazuje klientelské politiky, kteří pouţívají státní příjmy k podplácení
privilegovaných volebních okrsků výměnou za politickou podporu. Ve Spojených
státech představují vládní výdaje, navzdory všeobecnému přesvědčení, jednu z
nejvyšších částek (na obyvatele) na světě a to ještě před dalšími rozmařilými výdaji na
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ekonomický stimul a zdravotnictví. Výdaje vlády Spojených států dalece přesahují
výdaje většinu evropských zemí včetně Británie, Německa, Finska, Islandu, ale i
Kanady a Nového Zélandu.
Výdaje na americké sociální zabezpečení přesáhnou během příští dekády 10
bilionů dolarů - a to se jedná jen o dávky vydávané na základě kontroly prostředků k
obţivě. Stále více voličů ze střední se snaţí uplatnit ve veřejné sféře a dávky
nezaloţené na kontrole prostředků k obţivě stoupají nejrychleji. Nic ze zmíněného
nezahrnuje rostoucí výdaje na policii, vzdělání a zdraví, aby bylo moţné čelit rostoucí
míře zločinu a drogové závislosti, které nevyhnutelně doprovázejí americký blahobyt.
Ale americký welfare-state nebude jednoduše zbytnělá verze Tammany Hall. Nebude
to ani hrubý a chatrný aparát sovětského typu. Bude tím, co historie vţdy přináší:
něčím novým.
Sexuální socialismus
Základu Obamovy sociální péče se blíţí evropský socialismus. Uţ nejde o
dělníky v plátěných čepicích zpívající Internacionálu nebo intelektuály pokuřující v
kavárnách cigarety bez filtru. Voliči pocházejí čím dál více ze střední vrstvy, z
předměstí, mají univerzitní vzdělání, jsou multikulturní. Ale především se vyznačují
uvolněným sexuálním chováním. Tato nová společenská avantgarda je produktem
nového přístupu k sexualitě. a nových opatření pro výchovu mimomanţelských dětí,
které jsou důsledkem sociálního státu. Tvoří ji svobodné matky a feministky,
zpolitizovaní homosexuálové, děti z rozvedených rodin a vychované v systému denní
nebo pěstounské péče, děti vyrůstající v sociální bytové výstavbě a ty, kterým se
dostalo veřejného vzdělání. Nová elita si není vědoma jakéhokoliv závazku vůči
předchozím nebo nadcházejícím generacím. Vzdělání chápe jako prostředek k získání
moci a ne jako přenášení znalostí, kultury a hodnot z jedné generace na druhou. Není
loajální vůči rodině, komunitě nebo zemi, ale vůči ideologickým abstrakcím a
byrokratickým aparátům, kterým dluţí svou výchovu, vzdělání, obţivu a společenský
vzestup.
29 Strana

FENOMÉN USA/PŘÍTOMNOST LÉTO 2010
Členové této nové „sexuální“ třídy jsou nebo aspirují o místo na výplatní pásce
veřejného sektoru. Jedná se především o státní úředníky, příjemce sociální péče a
podpory, dodavatele státních zakázek, pracovníky polovládních institucí, předškolní aţ
univerzitní profesory, vězně a nyní dokonce pracovníky automobilového průmyslu,
bankéře a kolos zdravotnického průmyslu. S ubývající loajalitou vůči rodině roste
jejich závislost a loajalita ke státu. Vyţadují a bojují za stále větší podíl z tenčícího se
koláče a vyvíjejí tlak na zvýšení daní spolu s invenčními finančními schématy, jako jsou
dopravní pokuty, studentské půjčky, přídavky na děti. Přičemţ všechny jsou mimo
rámec legislativní kontroly nebo dohledu.
Epicentrem nového „sexuálního“ socialismu je a vţdy byla Amerika. Přes více
neţ století Spojené státy přiţivují a exportují agresivní sexuální radikalismus, který je
nejzřetelnější ve feministickém a gay aktivismu, jehoţ nejzkázonosnějším dopadem je
prudce stoupající míra rozvodů a mnoţství mimomanţelských dětí. Jiţ Tomáš
Garrique Masaryk v roce 1925 poznamenal: „V Americe se stal potrat obchodem a
počet rozvodů je obrovský.“
Politizace sexuálního chování zásadně modifikuje společnost a vládu v
celosvětovém měřítku. Její plody mohou být spatřeny v explozi „sociálních sluţeb“,
které stále větší měrou tvoří základ sociálního státu. Stále dotěrnější kontrola soukromí
pracujících s dětmi v oblasti chrany dětí, péče o děti, dětského a rodinného
poradenství, dětské psychologie, soudů pro mladistvé, rodinných soudů, péče o
seniory, zdravotnictví ve Spojených státech, Velké Británii a v dalších zemích vede k
tomu, ţe vyvolává značně negativní reakci ve společnosti.
Kriminalizace společnosti jako důsledek welfare-state
Právě americký sociální stát, jakoliv malý se můţe zdát svým rozsahem,
degeneroval mnohem rychleji neţ evropský v autoritářství. Notoricky známý vysoký
počet vězňů, ve kterém Spojené státy předčí jen Severní Korea (a Británie v těsném
závěsu), je často přičítána „kapitalismu“ nebo konzervativním nárokům na „zákon a
pořádek“. To je ale pouze optická iluze. Jedná se o přímý důsledek sociálního státu.
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Prakticky všechny násilné zločiny (v kombinaci s vysokou mírou drogově závislých a
dalšími hrozbami pro bezpečnost) nejsou podmíněny sociálními nebo rasovými
rozdíly, ale neúplnými rodinami. Právě ty jsou produktem sociálního státu, který
generaci dětí bez otce a potaţmo všechny důvěrně známé společenské neduhy
podporuje a racionalizuje přehnaně přísná trestní opatření.
Kriminalita spodiny sociálního státu je předehrou kriminalizace širší
společnosti. To je naprosto zjevené z nedávného útoku na občanská práva ve snaze
zvýšit dozor nad společností v Británii. Jak ve Velké Británii, tak ve Spojených státech
jednají agenti sociálního státu, např. sociální pracovníci jako civilní policie, která
spouští agresivní, takřka trestněprávní řízení, nikoliv proti násilným zločincům, ale
proti rodičům ze střední třídy. Opatření zdánlivě zaměřená proti zneuţívání dětí (další
z fenoménů neúplných rodin) jsou v prevenci skutečného zneuţívání téměř
bezvýsledná a namísto toho zasahují nevinné středostavovské rodiny. Opatření proti
domácímu násilí, která byla obdobně navrţena pro nesezdané rodiny s nízkým
příjmem, se staly zbraní při rozvodu středostavovských rodin. Rodiče vyvádějí bez
okolků spoutané z jejich domovů, následně jsou semleti soudním procesem, ve kterém
je osvobození nemyslitelné, a nakonec jsou svěřeni do péče donucovacích
psychoterapeutických zařízení.
Nejkrajnějším případem degenerace sociálního státu v policejní stát, je výběr
výţivného na děti v USA, který převrací roli sociálního státu od velkorysého
přerozdělovače na výběrčího skrze policejní metody. Mechanismus původně navrţený
pro pokrytí výdajů státu na neúplné rodiny s nízkým příjmem, se stal vynucenou
dotací rodin střední třídy bez otce (čímţ podporuje vznik dalších). Je to také výnosný
podnik pro vládu, který umoţňuje funkcionářům naplnit pokladnu a zároveň se
dušovat, ţe je to „vše pro dobro dětí“. Předpis legitimizuje drakonická opatření ne pro
potrestání trestních skutků, ale pro ţdímání peněz z občanů, kteří dluh nezpůsobili:
razie před svítáním, tajná zadrţení, uvěznění bez soudu, porušování řádného
zákonného postupu a bití.
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Ministerský předseda David Cameron nedávno oznámil svůj záměr zavést
podobný systém - ironicky kamuflovaný jako část programu pro posílení „ rodiny“ ve Velké Británii. Ale i další evropské země si osvojují americké inovace. Represivní
opatření se nyní rozšiřují do jiných autoritářských „sluţeb“, na které stát nejdříve
občany naláká, aby je potom zbavil majetku a zkriminalizoval. Obamův návrh zákona
zestátňuje (jaké překvapení!) studentské půjčky. Do Evropy tak přichází z jedna z
dalších fint jak nahromadit zisk, do které se rozšířily metody podobné jako při vybírání
příspěvků na děti - zabavování řidičských průkazů, profesních licencí a pasů. Levný
úvěr šíří inflaci do vzdělání - zvyšováním nákladů na univerzitní vzdělání činí
studentskou půjčku nezbytnou a tím dává studenty do zástavy státu, který je na rozdíl
od jiných věřitelů můţe poslat do vězení. Vláda Spojených státu nyní funguje jako
lichvář.
Bezprecedentní bezstarostnost s jakou západní vlády - povětšinou na popud
Spojených států - utrácely, aby povzbudily ekonomii (nebo aby si koupily politickou
podporu) vzbuzuje závaţnou otázku, jakým způsobem získají peníze zpět. Řecko
můţe poţádat o pomoc, místo aby vybudovalo donucovací aparát, aby jím donutilo
své občany zaplatit dluhy, to ovšem není případ Spojených států nebo Velké Británie.
Od počátku svého působení se Obamova administrativa snaţí vyţdímat příjem z
jakýchkoliv novodobých kulaků, které se jí podaří najít a zdémonizovat. Tvář
dnešního nového sociálního státu není tváří obvodního lékaře, ale tváří berního
úředníka.
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Martin Luther King. Teorie a praxe občanské
ne-poslušnosti
42

Erazim Kohák43
Billy Holiday zpívá STRANGE FRUIT
(slova Lewis Allen)
Southern trees bear strange fruit
Blood on the leaves and blood at the root,
Black bodies swinging in the southern breeze
Strange fruit hanging from the poplar trees
Pastoral scene of the gallant South
The bulging eyes and the twisted mouth
Scent of magnolias, sweet and fresh,
Then the sudden smell of burning flesh

Vyšlo v Literárních novinách roč. 19, č. 16 (22. 4. 2008) s. 9.
Prof. Erazim Kohák: Narozen v r. 1933 v Praze. Za války rodiče vězněni za odbojovou činnost, po
válce navštěvoval Akademické gymnasium. Po komunistickém puči s rodiči emigroval přes Šumavu a
uprchlické tábory do Spojených států. Pracoval v dělnických profesích a souběţně vystudoval první
cyklus vysokoškolského studia na Colgate University (B.A. 1954). Následně jako stipendista
Danforthovy nadace studoval filosofii, theologii a religionistiku na Yaleově Univerzitě (M.A. 1957, PhD
1958). Působil na Gustavus Adolphus College (ast., 1958, odb. ast. 1959) a na Boston Univerzity (odb.
ast. 1960, doc. 1970, prof. 1977, řed. doktorandského studia, 1970–1990, ved. katedry 19801985).
Hostující prof., Bowling Green State University, 1970, badatelský pobyt, IWM Vídeň 1985. Po
listopadu 1989 nastoupil na FF UK. Do r. 1994 dojíţděl na ZS na Bostonské univerzitě. R. 1994 tam
ukončil pracovní poměr a byl jmenován emeritním profesorem. Nadále působí jen na FF UK v Praze,
od roku 2000 jako emeritní profesor. Od r. 2006 vědecký pracovník FF UK. Působí téţ jako nezávislý
spisovatel a publicista.
42
43

34 Strana

FENOMÉN USA/PŘÍTOMNOST LÉTO 2010
Here is fruit for the crows to pluck
For the rain to gather, for the wind to suck
For the sun to rot, for the trees to drop
Here is a strange and bitter crop

Obsah, byť ne přebásnění:
Na jiţních stromech divné plody rostou / Na listí krev, krev i u kořenů
Jiţní vánek houpá černá těla / Divné plody visí na topolech
Galantní Jih tu má bukolický výhled / Vypouklé oči, ústa zkroucená
Sladká a svěţí vůně magnolií / A náhle pach, pach páleného masa
Ej, plody pro havraní hody / Pro vlezlý déšť i pro meluzínu
A pro slunce by hnila, padla se stromů / Prapodivné, přehořké to plody!
V sedmdesátých letech minulého století ztichla na amerických univerzitách
bouře protestů. Vyčerpaná Amerika jako by hledala mír a smír s předchozím
desetiletím.
Na prostranství před univerzitní kaplí na Boston University vyrostl pomník
jejímu nejslavnějšímu absolventovi, dr. Martinu Lutheru Kingovi, kterého americká
FBI vedla na seznamu nebezpečných agitátorů aţ do jeho předčasné smrti. Ten
pomník jsem pak míjel několikrát denně cestou z pracovny na přednášky a zpět –
přednášeli jsme tehdy dvanáctkrát do týdne. Nikdy mi nezevšedněl. Představuje let
abstraktně pojatých ptáků vzhůru k nebi. Mně připomínal metaforu idejí v Rádlově
Útěše z filosofie. Dodnes mi ve vzpomínkách připadá úchvatný. Opravdu nic na něm
není všední.
Naši afroameričtí studenti tehdy obviňovali univerzitu, ţe volila abstraktní
pomník jen proto, aby na podstavec v srdci univerzity nemusela postavit sochu muţe
s výrazně africkými rysy. Mýlili se. Vţdyť váţený kapitulní děkan Howard Thurman
byl sám Afroameričan. Bostonská univerzita byla od svých počátků ohniskem
35 Strana

FENOMÉN USA/PŘÍTOMNOST LÉTO 2010
filosofického směru označovaného jako americký personalismus. Rasismus tu nikdy
neměl místa.
Význam abstraktní plastiky byl jiný. Svým ţivotem byl Martin Luther King
Afroameričan. Patřil intimně Americe své doby a jejím zápasům o lidskou důstojnost.
Přesto svým významem nepatřil jen Afroameričanům. Nepatřil ani jen Američanům.
Patřil utištěným všeho světa, kteří se opováţili zdvihnout oči k nebi jako ti ptáci na
pomníku. Kdyţ hovořím o Martinu Lutheru Kingovi ve vlastech českých, myslím na
naše romské spoluobčany, na vietnamské trhovce a obyvatele našich uprchlických
táborů. Martin Luther King patří všem.
Nebudu vám zdlouha vyprávět Kingův ţivotopis. Narodil se do rodu
baptistických kazatelů na americkém Jihu v roce 1929. Dětství proţil v ovzduší vše
prostupující rasové diskriminace, ve kterém se musel mít stále na pozoru, aby nezavdal
záminku k rasovým útokům. Na jiţních stromech ještě rostlo ono divné ovoce, o kterém
zpívala Billy Holiday. Vystudoval na černošských školách, doktorské studium
absolvoval na metodistické teologické fakultě Bostonské univerzity. Stal se kazatelem,
který ve jménu i stylu starozákonních proroků vyzýval své spoluobčany, aby napřímili
páteř a smazali z Ameriky hanbu rasového bezpráví.
To je na Martinu Lutheru Kingovi stěţejní. Nebyl to filosof ani spisovatel,
nebyl to politik. Byl to kazatel tělem a duší v tradici černošských kazatelů, kteří
kouzlem hlasu dokázali poskytnout svým lidem v bídě otroctví a rasového poniţování
osvobozující záţitek ţivota svobodného a spravedlivého, alespoň v příslibu a náznaku.
Jen šel o krok dál. Martin Luther King jim ten osvobozující záţitek nabízel jako výzvu
k osvobozujícímu činu.
Martina Lutheru Kinga nejlépe poznáte z jeho kázání. Vybral jsem pro vás tři,
která mi připadají stěţejní. Prvním z nich je slavné kázání na schodech Lincolnova
památníku ve Washingtonu, známé jako I have a dream. Začalo to vlastně
v Montgomery v Alabamě 1. prosince 1955, kdyţ se krejčovská pomocnice Rosa
Parksová v autobusu veřejné dopravy odmítla vzdát místa určeného jen pro bílé.
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Tehdy King, nově povolaný farář místního černošského baptistického kostela, začal na
její podporu organizovat bojkot veřejné dopravy.
King si byl od začátku vědom, ţe pokud se jakýkoliv spor stane střetem hrubé
síly, vţdycky zvítězí ten, kdo disponuje většími mocenskými prostředky. To byla na
americkém jihu policie. Ostatně i v případech, kde obě strany disponují mocenskými
prostředky, střet síly problém nevyřeší, jen zničí předpoklady smírného řešení. Proto
se rozhodl od začátku pro nenásilnou formu odporu, a v tom vytrval. Bojkot trval déle
neţ rok a vyţádal si nesmírnou obětavost a odhodlání černošské komunity. Výsledek
pak nebyl masakr jedné či druhé strany, nýbrţ smírná integrace veřejné dopravy.
Ve středu Kingova nenásilného odporu byla základní, přímo biblická úcta
k lidské důstojnosti kaţdého člověka, kterou moţná posílila i zkušenost s filosofií
amerického personalismu na Bostonské univerzitě. Mladí Afroameričané se od něho
učili odmítat nedůstojné postavení diskriminovaných. Odmítli přijmout odvěký návyk,
třeba ţe bufety jsou jen pro bílé. Zasedli a čekali na obsluhu. Čekali třeba šest měsíců.
Nakonec ušlý zisk přiměl podnikatele, aby diskriminační politiku změnili.
Nebylo to nikdy snadné. Nárok rasové nadřazenosti zakrývá strach a ten má
hluboké kořeny. Byly útoky policejními psy i vodními děly, byla šikana, byly i vraţdy,
nikdy nepotrestané. V roce 1963 skončil dr. King sám ve vězení v Birminghamu
v Alabamě, kde podmínky byly daleko blíţ ruským neţ evropským. Pak v srpnu
zorganizoval protestní pochod milionu odpůrců rasismu na Washington a tam
proslovil své kázání.
Jeho základem byla myšlenka, ţe Američané tmavé pleti nepřicházejí do
Washingtonu s prosíkem, nýbrţ s neproplacenou směnkou. Tou směnkou je příslib
ţivota, svobody a moţnosti usilovat o štěstí. To slíbili zakladatelé Spojených států
ústavou všem Američanům bez rozdílu. To je směnka, se kterou přicházejí tmaví
Američané do Washingtonu, a doţadují se jejího proplacení jako směnky na plnost
svobody a jistotu spravedlnosti.
Martin Luther King zdůrazňoval ve svém kázání u Lincolnova památníku, ţe
tentokrát nepostačí, aby si tmaví Američané ulevili protestem a vrátili se do navyklých
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podmínek. Nepostačí nicméně neţ plné, rovnoprávné občanství. Dokud k tomu
nedojde, nepokoje budou pokračovat. Taková byla skutečnost. Avšak věren svému
přesvědčení, dr. King varoval své stoupence tóny biblických proroků, Nepokoušejme se
uhasit svou ţízeň po svobodě z kalichu hořkosti a nenávisti. Pamatujme, ţe naše svoboda je
nerozlučně spjata se svobodou našich bílých bratří. Nemůţeme jít její cestou sami.
Proto dr. King zakončil výzvou, aby se jeho posluchači vrátili do ţivota a
prosazovali v nedůstojných podmínkách lidskou důstojnost. Nebude to snadné,
varoval, ale nezaslouţené utrpení vykupuje. Vede nás sen o Americe, kde
rovnoprávnost bude samozřejmostí, kde potomci otroků a otrokářů usednou u
jednoho stolu jako sestry a bratří, kde děti černé i bílé si podají ruce bratrství. Vede
nás sen. Uzavřel citátem z tradiční písně dosud bílých Američanů Rozezvučte svobody
zvon!
Bylo to kázání na úrovni Lincolnova projevu na Gettysburgském hřbitově či
Kucinichovy Modlitby za Ameriku. Účastníci v něm proţili sen svobody a spravedlnosti.
Něco se v nich změnilo. Stali se z posluchačů spoluúčastníky zápasu za rovná práva –
a King vystoupil před celou zemí jako jejich kazatel.
Měnil se i Martin Luther King. Od svých prvopočátků zápasil za práva všech
Američanů ve jménu amerických ideálů. Věřil v Ameriku. Jenţe v roce 1967 právě tato
Amerika vedla v Indočíně krutou, bezohlednou koloniální válku. Ve Vietnamu umíraly
desetitisíce Vietnamců a tisíce mladých Američanů, z velké části chudých Afroameričanů, kteří se nemohli vyhnout odvodu vysokoškolským studiem. Americké
vládní kruhy válku bezohledně prosazovaly. Na válkách se vydělává. Pranýřovaly jako
zrádce a přisluhovače nepřítele kaţdého, kdo ji kritizoval. Jenţe King nikdy nebyl
člověkem výběrového svědomí. Byl si vědom, jak řekl 30. dubna 1967 v kázání Why I
am against the war in Vietnam v kostele Riverside v New Yorku, ţe jsou i časy, kdy mlčet je
zrada.
Promluvil a vystoupil otevřeně proti válce. Překvapil pravicové kruhy, které ho
začínaly tolerovat, pokud se staral jen o rovnoprávnost svých černochů. Prý mír a
občanská práva jsou něčím odlišným. Jenţe King prokázal jejich propojenost. Válečné
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výlohy si vynucují odbourání sociálních programů. Zabít jednoho protivníka
přicházelo tehdy Ameriku na půl milionu dolarů. Na podporu v hmotné nouzi
vydávala Amerika na jednoho příjemce všeho všudy padesát tři dolarů. Něco tu
neklape.
A nejen to. Válka vyţaduje daleko vyšší cenu ve zhroucení morálky. Posílá
mladé Američany tmavé pleti tisíce mil údajně vyváţet svými samopaly svobodu, která
pro ně neexistovala ani v Georgii či v Harlemu. Učí mladé lidi násilí jako přijatelnému
nástroji sociální změny. Martin Luther King se snaţil učit je nenásilnému obcování,
Amerika je učí pravému opaku. King si byl vědom rozporu, kdyţ ho vládci
amerického tisku chválili, dokud zastával nenásilný postoj vůči brutálnímu šerifovi
Bull Connorovi v Selmě, ale začali ho proklínat, kdyţ zastával tentýţ nenásilný postoj
k malým hnědým vietnamským dětem. Amerika se stala největším šiřitelem násilí na
světě - ve jménu svobody! Celá společnost zešílela válkou.
King vţdy napadal ve jménu lidské důstojnosti vládnoucích i ovládaných
pokrytectví společnosti, která káţe svobodu a spravedlnost, avšak zároveň ochraňuje
diskriminaci a bezpráví. Teď stejným způsobem napadl pokrytectví společnosti, která
šíří násilí pod rouškou mýtů o svobodě. Tak jako otevřeně říkal pravdu o americkém
rasismu, tak teď prohlašoval pravdu o koloniální válce, kterou Amerika převzala ve
Vietnamu od Francouzů. Došel k jednoznačnému závěru: proti trojhlavé hydře
rasismu, militarismu a vykořisťování nevystačí Amerika s reformou. Teď potřebuje
nenásilnou revoluci - u nás bychom řekli revoluci hlav a srdcí - která by jasně uznala
hloubku a šířku zla a vypořádala se s ním.
King ve svém kázání na Riverside rozšířil biblickou metaforu příběhu o
milosrdném Samaritánovi. Kdyţ na cestě z Jeruzaléma do Jericha opětovně dochází
k neštěstím, nestačí poskytovat první pomoc. Je třeba se obrátit k příčinám k rasismu, militarismu a sociálnímu bezpráví. Národ, který rok co rok vydává víc na zbrojení
neţ na sociální programy, se přibliţuje duchovní smrti, řekl svým věrným. Teď potřebujeme
opravdovou revoluci hodnot, odmítnout trojí zlo rasismu, militarismu a
ekonomického vykořisťování a obrátit se s láskou a s úctou ke všemu lidstvu.
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To uţ bylo slovo do pranice. Rasismus, militarismus a vykořisťování nebyly
jen nešvary. Byly to tři pilíře amerického konservatismu. King tu uţ nevolal jen po
nápravě určitých křivd, nýbrţ po zásadních změnách - a dovedl získat podporu
širokých vrstev Ameriky, menšin, mladých, lidí práce. Potřeba byla zjevná. Teď se
našel i charismatický kazatel, který by ji mohl prosadit. O Martina Lutheru Kinga se
vţdy zajímal Federální pátrací úřad FBI. Jeho ředitel označil Kinga a Roberta
Kennedyho, ministra spravedlnosti a nověji nadějného prezidentského kandidáta, za
nebezpečné jedince, které by bylo záhodné odstranit. Po kázání na Riverside se o něj
podle zprávy senátního Výboru pro právnost začala zajímat i 116. skupina americké
vojenské kontrarozvědky.
Martin Luther King jako by cítil nebezpečí. Promluvil o něm otevřeně ve svém
posledním kázání 3. dubna 1968 v Memphisu ve státě Tennesee, které známe pod
názvem Stál jsem na vrcholu hory. King přijel do Memphisu, aby podpořil stávku
memphisských sanitárních dělníků. Stávka nebyla o mzdových poţadavcích, ale o
bezpečnosti a lidské důstojnosti, a nezúčastnili se ji jen afroameričtí dělníci, nýbrţ celá
odborová organizace. Nešlo uţ o akci za rasovou rovnoprávnost. Tak jako v kázání na
Riverside šlo o odpor k militarismu, zde šlo o odpor k ekonomickému vykořisťování,
o třetí hlavu trojhlavé saně rasismu, militarismu a vykořisťování.
Snad proto, ţe chtěl oslovit silně náboţensky zaloţené dělníky v nejméně
uznávaném povolání, či snad proto, ţe po okázalé ochraně na letu do Memphisu cítil
hrozbu, King sáhl ještě výrazněji neţ obvykle k náboţenské metafoře. Připomíná
Mojţíše na hoře nebo na prahu zaslíbené země či snad horu Jeţíšova pokoušení, ale
také vzestup učedníků s Jeţíšem na horu proměnění. King si představuje, ţe by mu
z vrcholu hory Bůh ukázal všechny věky světa a dal mu vybrat. Na tu odpovídá, ţe by
volil dobu, ve které skutečně ţil i se vším zlem, protoţe právě kdyţ je noc nejtemnější,
je vidět hvězdy.
Naše temná doba, kázal King, je dobou velikých proměn, kdy lidstvo jako by
stálo na pokraji nového věku. Solidaritou můţe překonat jedované květy sobectví.
Překoná válku: otázka uţ není násilí nebo nenásilí, nýbrţ nenásilí nebo neexistence.
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Překoná bídu trváním na lidské důstojnosti, rozhodnutím ţít jako lidé. Překoná
rasismus láskou - cituje proroka Amose - aby se valilo právo jako voda a spravedlnost jako
potok silný.
V Kingově posledním kázání se ozývají všechny tři náměty jeho ţivota, zápas
s rasismem, odpor k násilí v mezilidských i mezinárodních vztazích, a odpor
k ekonomickému bezpráví, k rozporu nesmyslného nadbytku a beznadějné bídy.
Napomíná své stoupence: nikdo vám nemůţe jezdit na hřbetě, pokud jej neohnete.
Volá po nebezpečném nesobectví. Neptejte se, radí svým stoupencům, co bude s vámi, kdyţ se
zapojíte do zápasu. Ptejte se, co se stane s trpícími, kdyţ se nezapojíte.
Nebezpečné nesobectví .ne nebezpečné pro druhé, nýbrţ především riskantní,
nebezpečné pro toho, kdo jedná. Snad to King cítil. Několikrát se zmiňuje o své
smrtelnosti. Nevím, zda se toho doţiji s vámi. Stačilo by tak málo. Ač pro mě uţ na tom
nezáleţí, opakuje, stál jsem na vrcholku hory.
Den na to ho zastřelili. King vyhlásil svou výzvu trojhlavé sani, militarismu,
rasismu a ekonomickému bezpráví. Dostal svou odpověď kulkou do hlavy. Zavraţdil
ho najatý vrah, člověk velmi omezené inteligence, neschopný svědčit, kdo ho najal.
Snad to byla FBI. Snad 116. skupina vojenské kontrarozvědky. Snad někdo jiný, koho
ohrozila Kingova výzva, třeba podnikatelská mafie. Kde není vůle vědět, nejsou
odpovědi.
Hoover se nemýlil. Martin Luther King představoval pro Ameriku velikou
moţnost vykoupení a obnovy. Měl svůj sen, měl za sebou mohutné hnutí. Válka ve
Vietnamu byla stejně prohraná. Jenţe bez osobnosti a charismatu Martina Luthera
Kinga Amerika ztratila směr, začala tápat. Trojhlavá hydra dosedla pevněji do sedla na
ohnutých hřbetech. Svět na to doplatil reprízou vietnamské války v Iráku. Amerika na
to doplatila rozpadem svého sociálního státu i občanského svědomí. Noc je zas
temná.
Leč zas jsou vidět hvězdy. Chvílemi se v záblescích zdá, jako by Barack
Obama mohl převzít něco z charismatu Martina Luthera Kinga. Snad to není jen
zdání. Alespoň američtí mladí lidé, menšiny, lidé práce přijímají jeho výzvu, jako by po
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letech opatrně začínali doufat. Jímá mě úzkost o další osud Baracka Obamy. Trojhlavá
hydra, která zabila Roberta Kennedyho a Martina Luthera Kinga, je dnes ještě silnější.
Můţe zabít, ale můţe si koupit. Ač silnější jsou i prostí lidé. Snad se Amerika konečně
dočká zásadní očisty a obnovy, které jí nabízel Martin Luther King. Ze srdce jí to přeji,
protoţe jak říkal, osedlat se dá jen ohnutý hřbet. Tak jako on i já přeji Američanům,
aby jej napřímili.44

Seznámení s M. L. Kingem (v angličtině):
Velmi pěkný stručný přehled jeho ţivota a práce spolu se souhrnným přehledem stěţejních kázání
v britském školním materiálu, http://www.spartacus.schoolnet.co.uk/USAkingML.htm.
Jeho slavné kázání 28. srpna 1968 u Lincolnova pomníku ve Washingtonu, I have a dream, na
http://www.usconstitution.net/dream.html.
Stěţejní kázání, Why I am Opposed to the War in Vietnam, 30. dubna 1967, v kostele Riverside Church
v New Yorku na http://www.lib.berkeley.edu/MRC/pacificaviet/riversidetranscript/html.
Poslední kázání, I´ve Been to the Mountaintop, 3. dubna 1968, na podporu stávky popelářů v Memphis,
Tennessee,(s nahrávkou ukázky z kázání)
na:http://www.americanrhetoric.com/speeches/mlkivebeentothemountaintop.htm.
44
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EU a USA: Kolik toho odnes čas?

Zdeněk Velíšek45

Důsledkem toho všeho je, že Západ, představovaný euroamerickým prostorem,
přestává být modelem politické neotřesitelnosti, morální síly i ekonomické a
vojenské hegemonie. Příliš dlouho jsme si my všichni v Evropě i v Americe byli
jisti tím, že globalizace nikdy neztratí svůj převážně západní charakter, který
bezpochyby měla ve svých počátcích.

Po pádu ţelezné opony jsme se my, Češi, v první chvíli ještě ve společném
státě se Slováky, začali povaţovat za součást Západu. Ten pojem nám byl jasný. Byl
totoţný jednak s pojmy západní civilizace, západní demokracie (v plurálu),
transatlantické spojenectví, prostě Evropa a Amerika. S odstupem dvaceti let si stále
víc uvědomujeme, ţe transatlantické spojenectví Evropy (původně té západní) a
Ameriky čerpalo svou skálopevnou soudrţnost ze společných pozic proti silám
ohroţujícím akutně jejich sdílené hodnoty, demokracii a svobodu. Nejdřív to byl
hitlerismus, pak sovětský totalitarismus. Oba fenomény jsou na mezinárodněpolitické
scéně minulostí. (Nikoli tak docela na politických scénách národních, ale to tu nehraje
roli.)
Euro-americké spojenectví je tedy uţ dvacet let nuceno stále znovu a znovu
proklamovat své raison d´être, své opodstatnění. Spočívá dodnes, samozřejmě, ve
Zdeněk Velíšek (1933) vystudoval bohemistiku a hispanistiku na UK v Praze. Působí jako publicista,
překladatel a redaktor zahraniční rubriky České televize.
45

44 Strana

FENOMÉN USA/PŘÍTOMNOST LÉTO 2010
sdílených hodnotách, ve společné civilizaci, v západní civilizaci. Ta ale zaujímá
v globalizovaném světě jiné místo neţ v nedávném světě velmocenských konfrontací a
ideologických antagonismů. Západní civilizace má v jednadvacátém století méně
dominantní pozici neţ ve století dvacátém a v těch předchozích. A stává se krom toho
sama poněkud „globalizovanou“, díky průnikům jiných neţ západních vlivů do jejích
kulturních a náboţenských tradic. Aniţ si to zatím uvědomujeme, ztrácí tak trochu
svou přirozenou soudrţnost.
A jak je na tom dnes její politická soudrţnost? Drţí Evropu (na mysli mám
Evropskou unii a evropskou část NATO) a USA ve společném svazku společní
nepřátelé, definovaní tak zřetelně, jako tomu bylo u hitlerismu a stalinismu? Drţí EU a
USA pohromadě společný globálněpolitický cíl? Takovým logickým cílem by pro
jejich spojenectví, stále ještě disponující silným potenciálem, bylo vybudování
světového pořádku odpovídajícího dosaţenému stupni globalizace. Něco takového
mezinárodnímu společenství citelně chybí. OSN, ve své dodnes nereformované
podobě, není takovou úlohu schopno plnit. Aspoň ne v nebezpečných konfliktních
situacích. Bylo jich od konce studené války řada!
Ale odpověď na předchozí řečnické otázky je spíš ne neţ ano. Po ukončení
konfrontačního napětí mezi Východem a Západem, které bylo pro poměry na světě
po dlouhá desetiletí určujícím faktorem, se začaly cíle Evropy a Spojených států na
globální politické scéně vzájemně odlišovat. Spojené státy se po zhroucení sovětského
impéria staly světovým hegemonem (i bez Evropy); Evropa se soustředila na své
sjednocení. Bylo to pro ni nevyhnutelné. Pád ţelezné opony před ni ten úkol postavil
zcela nekompromisně. A stranou obou těchto celků, někdejších dvou přirozených
polovin transatlantického společenství, začínalo Rusko sbírat nové síly pro své
nezaniklé velmocenské ambice. To trvalo jedno desetiletí.
11. září pak změnilo vše. Spojené státy se pod vedením prezidenta Bushe
soustředily na znovunabytí a udrţení své otřesené pozice nezranitelné supervelmoci.
Okamţitou vojenskou odvetu - tedy zničení základen al-Káidy v Afghánistánu a
rozprášení jejích tamních hostitelů, Tálibánu - se Bush rozhodl provést samostatně,
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bez vyuţití tehdejší ochoty Evropanů účastnit se vojenské operace pod praporem
NATO. Velení NATO, podmíněné jednomyslností, nevyhovovalo Bushovu záměru
ukázat drtivou sílu USA. O dva roky později odmítla Evropa (přesněji některé
rozhodující evropské členské státy EU a NATO) jít s Bushem bez mandátu OSN do
další vojenské operace v Iráku. Euro-americké spojenectví dostalo trhlinu. A ta se aţ
do konce druhého Bushova mandátu nezacelila. Naopak, prohlubovala se. Pro úplnost
je ovšem třeba poznamenat, ţe tato situace také poškozovala vnitřní soudrţnost
Evropy i její perspektivy harmonického porozumění mezi politiky „nových a starých“
demokracií. V té chvíli nebylo ani jisté, zda Washington - a v něm především Donald
Rumsfeld a jemu podobní - stojí o to, mít po boku USA jednotnou, silnou Evropu,
nebo nikoli. O Rumsfeldovi se dokonce vyslovovalo na obou březích Atlantiku
podezření, ţe se snaţí Evropu rozštěpit a někdejší evropské členy euro-americké
aliance z dob konfrontace s nacismem a komunismem oslabit vybudováním
privilegovaného spojenectví s bývalými satelity Moskvy, jejichţ političtí lídři k tomu
vyjadřovali ochotu.
Snad ještě horší pro transatlantické spojenectví byly další geopolitické
okolnosti, které se postupně začaly rýsovat. Protahování a neuspokojivý vývoj
vojenské operace Spojených států v Iráku odhalil nedostatek vojenského potenciálu
USA k dalším ţádoucím akcím: k potlačení nikdy úplně neudušeného odporu Tálibánu
v Afghánistánu a k likvidaci jeho nového zázemí a jeho aktivit v Pákistánu. A také
k zahájení jakékoli druhé války podobné té v Iráku, jinými slovy k uskutečnění
případného záměru zmařit vojensky íránské úsilí o vývoj jaderné zbraně. To vše
zvolna připravovalo Spojené státy o pověst světového hegemona a o postavení
supervelmoci schopné jednak udrţet ve světě zavedený „řád“, jednak prosadit
americké zájmy.
Na druhé straně Atlantiku sehrála podobnou roli vleklá neschopnost evropské
struktury stát se významným faktorem spoluurčujícím běh světa. Krom toho, ke konci
Bushova mandátu vkládá tato Evropa, stojící sama na hliněných nohou, naděje spíš do
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očekávané povolební změny v Americe neţ do své vlastní vůle (a schopnosti) pomoci
z nesnází Americe prezidenta Bushe, který uţ podporu ztratil i na domácí půdě.
Ke ztrátě váhy euro-amerického spojenectví na globální politické scéně
přistoupil nakonec ještě jeden fakt: Evropa i USA měly a mají se zvládáním finanční
krize a hospodářské recese větší problémy neţ jejich konkurenti, noví giganti, kteří se
vynořují v Asii i jinde, o Číně ani nemluvě.
Důsledkem toho všeho je, ţe Západ, představovaný euroamerickým
prostorem, přestává být modelem politické neotřesitelnosti, morální síly i ekonomické
a vojenské hegemonie. Příliš dlouho jsme si my všichni v Evropě i v Americe byli jisti
tím, ţe globalizace nikdy neztratí svůj převáţně západní charakter, který bezpochyby
měla ve svých počátcích. V době, kdy končí Bushovo působení v prezidentském úřadě
a kdy je uţ Amerika chápe jako svou prohru, v čemţ jí svět dává zapravdu (volba a
světová popularita Obamy v r. 2009 o tom svědčí), Evropa stále ještě hledá sama sebe,
svou institucionální podobu. Na obou stranách Atlantiku je v té chvíli jasné, ţe má-li
euroamerické partnerství ještě sehrát v globální politice roli, v kterou národy Evropy a
Ameriky stále věří, je k tomu Obamův nástup do Bílého domu vhodnou příleţitostí.
Od té doby uplynul jeden a půl roku a nelze jinak neţ konstatovat, ţe
příleţitosti se nikdo pořádně nechopil. Na tom měla svou vinu - i kdyţ nikoli vinu
rozhodující - také česká diplomacie. V okamţiku, kdy Obama vstupoval do role vůdčí
osobnosti západního světa, předsedala Evropské unii Česká republika. Jedním
z hlavních poslání její vlády v tom dějinném okamţiku bylo tedy logicky – i kdyţ to
nikde nebylo psáno - obnovit dialog Evropy a USA, dát impuls k obnovení
transatlantického spojenectví, ke kterému nová americká politika, slibně načrtnutá
Obamovými projevy, nabízela novou příleţitost. Česká (Topolánkova) vláda byla ale
uţ od okamţiku svého nástupu k moci v lednu 2007 soustředěna na vytvoření vlastní,
české vazby na Washington. Jejím záměrem bylo postavit bezpečnost republiky na
privilegovaném partnerství s USA, na vybudování radarové základny v Brdech.
Neuvaţovala přitom příliš o Evropě jako o struktuře, k níţ patří, nejednala
s Washingtonem ze zájmu o utuţení vztahů Evropy jako celku s Amerikou. Uţ za
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Bushe - nikoli aţ za Obamy, jak se u nás traduje - byla pak Topolánkova vláda
zaskočena perspektivou zhroucení svého plánu. (Uţ Bushovi ministři Gates a Riceová
nabídli Moskvě, bez konzultace s Prahou, moţnost přítomnosti ruských vojenských
odborníků na zamýšlené základně v Brdech.) Za Obamy se pak perspektiva nezdaru
původního plánu Topolánkovy vlády stala realitou. Od zklamaných českých vládních
politiků se nedalo čekat, ţe by se v čele Evropské unie stali iniciátory nového euroamerického porozumění, které by vedlo k oţivení aliančních vztahů mezi Evropou a
Spojenými státy. Jejich vláda padla ovšem dřív, neţ mohli tento předpoklad naplnit
nebo dokázat opak.
Na druhé straně, Obamův vládní tým rovněţ neučinil potřebné kroky k tomu,
aby obnovil sílu tradičního svazku Spojených států s Evropou. Ukázalo se brzy, ţe
Evropská unie a ani NATO nejsou na hlavním směru současné americké zahraniční
politiky. O pozornost prezidenta Spojených států musejí soutěţit například s Ruskem.
Chvíli (zejména kolem Obamova setkání s EU v Praze) se zdálo, ţe po jeho nástupu
do Bílého domu se stanoviska Evropy a Spojených států vůči Rusku natolik sblíţila,
aby vůči této mocnosti postupovaly USA a EU společně. Ale Obama v něčem
takovém zřejmě neviděl výhodu, spíš nevýhodu, vzhledem k nejasným konturám té
mnoţiny států, kterou byla v jeho očích sjednocená Evropa. A Evropa sama, zoufale
postrádající jednotnou a jasnou zahraniční politiku, si své místo v jednáních s Ruskem
po boku USA vymoci neuměla. Dokonce jí k tomu chyběla i společná vůle a impuls
zevnitř. Je dost moţné, ţe na to Evropa doplatí. My pochopitelně s ní.
Někdejší rivaly, Washington a Moskvu, dnes neodděluje ani ideologický a
zatím ani výrazný mocenský antagonismus. Naopak řada různých nebezpečí jim hrozí
oběma stejně. Stane-li se, ţe Obama dosáhne s Moskvou určitého stupně porozumění
a uzavře s ní dohody o záleţitostech, které jsou v zájmu obou mocností, změní se
toho hodně na situaci Evropy jako celku, a zvláště pak na situaci její východní
poloviny. Začne se teprve pak česká zahraniční politika klást otázku, jakou záštitou je
pro ni váha Evropy v mezinárodní politice? A začne si teprve pak vyčítat, ţe se o ní do
té doby dost nestarala?
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Pozn. na okraj: Tento článek nebyl zamýšlen jako inventura současných
vztahových problémů mezi USA a Evropou, spíš jako připomínka jejich kořenů.
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Počátky výjimečného spojenectví
Vojtěch Gössl46
Kde lze hledat počátek výjimečných americko-britských vztahů? Vznikly teprve
před padesáti lety, nebo je možné hledat jejich kořeny i dříve? Anebo si položit
otázku,

zda

jistá

výjimečnost

neexistovala

již

v době,

kdy

došlo

k osamostatnění USA a obě země spolu začaly jednat?

Červencová návštěva nedávno zvoleného britského premiéra Davida
Camerona ve Spojených státech, kde se setkal s prezidentem Obamou, zapadá do
kontextu americko-britských vztahů, jeţ jsou často označovány jako speciální,
výjimečné či nadstandardní. Třebaţe setkání proběhlo ve stínu katastrofy ropné
plošiny v Mexickém zálivu a vynořily se otazníky nad propuštěním libyjského teroristy
zodpovědného za atentát nad Lockerbie, v obou případech figuruje jméno firmy BP,
průběh setkání a výroky obou státníků potvrzovaly spojenectví a blízké vztahy. A to i
přes to, ţe David Cameron dopředu naznačoval svůj pragmatičtější postoj k tomuto
svazku, kdyţ se vyjádřil v tom smyslu, ţe není idealistickým snílkem a jde mu o
skutečnou hloubku vztahů a zároveň naznačil, ţe by se Británie neměla natolik fixovat
na USA. Nicméně během své návštěvy prohlásil, ţe si přeje budovat silné spojenectví
a USA označil za nejstaršího nelepšího spojence (citováno v Daily Mail, 21. 7. 2010).
Nehledě na dílčí problémy setkání potvrdilo ony speciální vztahy, jejichţ
kořeny lze hledat ve spolupráci během druhé světové válce, po jejímţ skončení
Vojtěch Gössl (1979) vystudoval historii-politologii na FF UK v Praze. V současné době pracuje
mimo oblast humanitních věd.
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Winston Churchill poprvé pouţil termín speciální vztahy; stalo se tak v roce 1945 a o
rok později v jeho slavném fultonském projevu. Tyto vztahy prošly od té doby
vývojem včetně zhoršení, ale stále si udrţovaly určitou výjimečnost, která je daná
nejen společným jazykem, historií a kulturou, nýbrţ i obchodem a vojenskými zájmy.
Vzájemné vztahy mají však daleko delší historii, během níţ Spojené státy
jednaly s Británií často jako s partnerem a také jako s nepřítelem. Nutno však dodat, ţe
především na konci 18. a v 19. století nestály Spojené státy aţ na výjimky v centru
pozornosti britské zahraniční politiky, coţ se však začalo měnit na konci 19. století
s nárůstem americké důleţitosti. Označení speciální vztahy by se dalo, ač v jiném
smyslu, pouţít i při hodnocení první etapy společných vztahů, tedy po osamostatnění
USA ve válce o nezávislost. Toto období poznamenané rozchodem a předchozí
válkou, bývá často opomíjeno a dokonce i proslulý americký historik Henry Adams
poznamenal, ţe se jedná o „nezajímavé období“; sám o něm nicméně napsal dvě práce
mimořádného rozsahu a kvality.
Prvních třicet let vzájemných vztahů orámovaly dvě války - válka za
nezávislost, která skončila v roce 1783, a britsko-americká válka v letech 1812-1814,
někdy označované jako druhá válka za nezávislost. Přes tyto dvě války a pochopitelné
antipatie na obou stranách panovaly mezi zeměmi čilé obchodní a přeshraniční styky a
probíhala diplomatická jednání, která vyústila v několik smluv, z nichţ především
mírová smlouva, jeţ definitivně ukončila válečný konflikt, a Jayova dohoda si zasluhují
pozornost. Právě ona jednání mají nádech určité výjimečnosti a zasluhují pozornost.
Mírová smlouva
Prvním úkolem pro obě země po proběhlé válce bylo uzavřít mírovou
smlouvu. Třináct britských kolonií se v 70.–80. letech 18. století sice vymanilo
z nadvlády mateřské země, tato skutečnost neznamenala „oddělení naprosté“.
Navzdory proběhlému konfliktu muselo dojít k narovnání vztahů, území Spojených
států a Británie v Severní Americe totiţ spojovaly nejen přírodní podmínky, například
vodní systémy, ale také obchodní, kulturní a mezilidské vazby. Vlády obou zemí
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mohly klást vzájemným obchodním stykům různé administrativní překáţky a mohly
mezi nimi vznikat rozpory, ale právě vzájemná závislost a přírodní podmínky je nutily
ke koexistenci a spolupráci. Jak výstiţně poznamenal Henry Adams, geografie byla
silnější neţ parlament a britské válečné loďstvo.47
Ačkoli společná hranice a vazby vytvořené v předchozí době hovořily proto,
aby obě země našly společný modus vivendi, nelze přehlíţet i četné stinné stránky. Je
dobré si uvědomit, ţe ač Británie prohrála válku a ztratila velká a důleţitá území,
zůstala jí v Severní Americe další rozsáhlé oblasti. Především se jednalo o oblasti
tvořící dnešní Kanadu - Quebeck, New Foundland, Nové Skotsko, Zemi prince
Ruperta a oblast dnešní provincie Ontario; Spojené státy tak přímo sousedily
s britským panstvím v Americe, coţ přinášelo územní spory.
Mírová smlouva měla tyto problémy vyřešit a vytvořit podmínky pro moţné
budoucí souţití. Předběţná jednání o podobě smlouvy začala v Paříţi 15. června 1781.
Ačkoli Američané jednali na území spojence, který jim měl poskytovat podporu,
přinášely jim rozhovory četné problémy. Američtí vyjednávači byli vystaveni tlaku
francouzské diplomacie a rovněţ Španělska. Jednáním v Paříţi původně pověřený
John Adams byl pro Francouze nepřijatelný, a proto si u Američanů vynutili změnu.
Kontinentální kongres v reakci na to určil pět zvláštních vyslanců, ale Adams zůstal
jedním z nich. Vyjednávači byli jmenováni tak, aby v Paříţi byly zastoupeny jednotlivé
státy nebo alespoň oblasti konfederace. John Adams byl povolán za Novou Anglii.
Benjamin Franklin, jenţ byl v Paříţi jiţ delší dobu jako vyslanec, reprezentoval
Pennsylvanii. Z Virginie dorazil tvůrce Prohlášení nezávislosti Thomas Jefferson,
kterému se do Evropy příliš nechtělo. Jiţní státy zastupoval Henry Laurens, vězněný
ovšem v Toweru; do Paříţe se dostavil později, aţ po výměně za zajatého generála
Cornwallise. Stát New York zastupoval John Jay, který působil u dvora v Madridu.48

Adams, H., History of United States of America during the Presidency of Thomas Jefferson, New
York 1986, s. 518.
48 McCullough, D., John Adams, Praha 2005, s. 171 a 183.
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Britskou stranu reprezentoval Američanům vcelku nakloněný Richard Oswald,
jehoţ doplňovali Henry Strachey a Alleyne Fitzherbet. Ke konci zasedání vystřídal
Oswalda v důsledku změny vlády David Hartley.
Postoj Francie a Španělska lze ilustrovat na situaci, kdy Španělé nadnesli svoji
vizi západní hranice USA, která měla vést od západního břehu Erijského jezera přímo
k hranicím Floridy, a ve stejnou dobu dali francouzští představitelé najevo, ţe
Američané ţádají více, neţ mohou dostat. Francie byla dokonce ochotna uznat britské
nároky na území severně od řeky Ohio a podporovala vznik nárazníkového státu
v této oblasti. Kdyby se tyto francouzské představy prosadily, byly by Spojené státy
menší, slabší a více závislejší na Francii.
Francii a Španělsku se však podobné návrhy prosadit nepodařilo, a to ze dvou
důvodů. John Jay totiţ vytušil francouzský zájem na oslabení amerických pozic a sám
začal tajně jednat s Brity. Druhou okolností bylo, ţe Britové byli ochotni se s Jayem a
potaţmo Američany domluvit. Pro Británii bylo výhodnější dohodnout se a oslabit
španělské pozice na kontinentu. Jayův přístup tak napomohl nejen ke stanovení
hranic, ale k uzavření smlouvy vůbec. Jay Britům nabídl dohodu za poskytnutí práv
obchodovat na území Spojených států, včetně svobodné plavby po Mississippi.49
Smlouva měla celkem deset článků. 50 První, pro obě strany velmi důleţitý, se
stal příčinou velkých diskusí, především v Británii. Král jím totiţ přiznával bývalým
třinácti koloniím svobodu a nezávislost. Američané, pro něţ byla tato věc klíčová,
trvali na tom, aby jednání bylo vedeno s nezávislým státem. Shelburne k tomu dal
nakonec svolení a jednání mohla začít. 51 V Británii se na to rozpoutala debata, zda je
moţné Spojeným státům nezávislost vůbec přiznat, jelikoţ se tím koruna vzdávala
části svého území. Otázkou bylo, zda na to má vláda, král či parlament vůbec právo.
Burt, A. L., The United States, Great Britain and the British North America, New Haven 1940, s. 2830. Srv. Tindal, G., Shi, G., Dějiny Spojených států amerických, Praha 1998, s. 108.
50 Zajímavým pramenem k jednání v Paříţi, kromě jiných, je deník M. Ridleyho, srv. Klingerhofer, H.
E. (ed.), Mathew Ridley’s Diary during the Peace Negotiations of 1782, in: WMQ, 3 rd Ser., Vol. 20, No.
1, 1963, s. 95-133.
51 Swindler, W. (ed.), Sources and Document of United States Constitution, Vol. 1, National
Document, 1492-1800, London 1982, s. 347. K otázce nezávislosti, McCullough D., John Adams,
Praha 2005, s. 181.
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Druhý článek smlouvy upravoval vzájemné hranice v Severní Americe. To byl
jeden z nejobtíţnějších úkolů vůbec a zaslouţí si proto větší pozornost. Proces, při
němţ britští a američtí vyjednavači od stolu rýsovali hranice na jiném kontinentu, a to
pomocí neúplných map, je pozoruhodný. Takové hranice musely mít nutně slabá
místa; problémy z toho plynoucí se řešily v následujících letech.
Konečný výsledek mírových jednání stanovil hranice Spojených států
následujícím způsobem. Jiţní hranici tvořila 31. rovnoběţka a západní pak řeka
Mississippi. Severní hranice byla dána od východu řekou St. Croix, od jejích pramenů
podél vysočiny na jih aţ k 45. rovnoběţce a po ní aţ k řece Sv. Vavřince. Odtud
procházela hraniční čára jezerem Ontario, Erijským jezerem, Huronským a Hořejším
jezerem, z jeho západního konce vedla k Lake of the Wood a od něj k pramenům
Mississippi.52
Skutečnost, ţe hranice byla takto popsána, ještě neznamenala, ţe to zcela
odpovídalo realitě. Nebyly respektovány geografické a přírodní podmínky, ani
obchodní trasy, které v Severní Americe existovaly, coţ nevyhnutelně přinášelo
problémy. Třetí bod smlouvy řešil problematiku rybolovu v oblasti New Foundlandu
a na Velkých mělčinách, coţ řešily jiţ dohody mezi Británií a Francií v minulosti.
Jestliţe předchozí článek dohody nakonec nebyl větším problémem, další tedy
čtvrtý, byl důvodem velkých rozepří, trvajících více neţ deset let. Tento bod řešil
otázku dluhů. Jednalo se především o dluhy americké vůči britským bankovním
domům a firmám. Tento článek neměl u amerických emisarů velkou podporu, ale
nakonec byl díky Johnu Adamsovi do smlouvy zařazen. Adams tvrdil, ţe dluhy
sjednané v dobré víře mají být splaceny.
Pátý a šestý článek smlouvy se týkal další sporné otázky. Během války
v Americe zůstala část obyvatel věrna králi. Tito lidé jsou běţně označováni jako
loajalisté. Je poměrně těţké najít nějaký jednotící prvek, jenţ vedl obyvatelé Ameriky
k tomu, aby zůstali věrni králi. Pochopitelné a vcelku očekávatelné je to u britských
Swindler, W. F. (ed.), Sources and Documents of United States Constitution, Vol. 1, Nation
Documents, 1492-1800, London 1982, s. 347-348.
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úředníků, jinak můţeme odhalit celou řadu motivů. Původně bylo často rozšířené
tvrzení, ţe se jednalo pouze o bohaté obchodníky, vlastníky velkých pozemků a
královy úředníky. Tento pohled je však mylný; studie zaloţené na regionálním přístupu
ukazují opak. Lidé věrní králi byli často menšími obchodníky, středními farmáři a
řemeslníky. Jejich motivy měly nejrůznější charakter; pro mnohé kupce bylo
přitaţlivější britské zlato neţ americké papírové peníze. Mezi loajalisty nalezneme
mnoho Nizozemců, hugenotů a kvakerů, kteří se příliš neztotoţňovali s ideálem
republiky. Mnohdy sehrála roli i vzdálenost od center revoluce na východním
pobřeţí.53
V reakci na válku se mnozí Američané dopouštěli na loajalistech, bez ohledu
na smlouvu, násilí. Závaţným jevem bylo to, ţe jednotlivé státy unie přijímaly zákony
umoţňující konfiskace bez moţnosti náhrady. Především v jiţních státech to byl častý
jev; se zabavováním majetků se začalo jiţ během války, existovaly zde komise, které
tyto konfiskace řídily. 54 Kromě ztráty majetku byli loajalisté pranýřováni, lynčováni,
zabíjeni, oblíbeným trestem bylo polévání dehtem a následné obalování v peří. Mnohé
Američany toto násilí znechucovalo. John Jay psal z Paříţe, ţe tyto činy poškozují
Spojené státy v očích evropské veřejnosti a ţe musí dojít k zlepšení.
Sedmým článkem smlouvy se stanovovalo, ţe mezi Spojenými státy a Velkou
Británií nemá být válka. Britové se měli stáhnou z amerického území a zanechat tam
všechen majetek, včetně otroků (jimţ mezitím dali svobodu), a vrátit všechny
dokumenty. Británie měla mimo jiné stáhnout vojska ze všech pevností na americkém
území. V tomto bodě byla smlouva naplněna aţ po jedenácti letech.
Zaručení svobodné plavby Britů po Mississippi a přístup k ní byly obsahem
osmého článku smlouvy. Jednalo se o poněkud mlhavý americký příslib; Američané
ani Britové totiţ neměli o horním toku Mississippi přesnější představu a jiţní ústí řeky
ovládali Španělé. Tento článek nebyl v podstatě naplněn nikdy.
Historička R. Keeseyová se věnovala výzkumu jenoho okresu v státě New Jersey, srv. Keesey, R. M.,
Loyalism in Bergen County, New Jersey, in: WMQ, 3 rd Ser., Vol. 18, No. 4, 1961.
54 Srv. Lambert, R. S., The Confiscation of Loyalist Property in Georgia, 1782–1786, in: WMQ, 3rd Ser.,
Vol. 20, 1963.
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Navzdory tomu, ţe smlouva byla definitivní, existovaly dvě důleţité oblasti,
které opomíjela. Obě byly v dalších letech palčivým problémem vzájemných vztahů.
První byl vzájemný obchod. Jednalo se o velmi pozoruhodný fakt, protoţe pro
obě strany byl obchod nesmírně důleţitý; právě obchodní výměna obě země
spojovala. Neschopnost nalézt vzájemný konsenzus v obchodě byl důvodem k mnoha
vzájemným konfliktům.
Podobně mírová smlouva opomíjela původní obyvatelé Severní Ameriky. O
Indiánech se smlouva vůbec nezmiňovala, ačkoli byli britským spojencem a pro
Spojené státy nevyhnutelným sousedem.
Jay-Greenfilova dohoda
Jak jsme poznali, mírová smlouva nepřinesla řešení všech problémů a co více,
v některých bodech nebyla dokonce ani naplněna.
Jak jiţ bylo uvedeno, jednou z těchto oblastí zůstával vzájemný obchod.
Důleţitou okolností je, ţe vznikem Spojených států vznikla zcela nová situace.
Předtím mohlo zboţí proudit v rámci systému, který vytvářel v Atlantiku onen
trojúhelník, jehoţ vrcholy tvořily ostrovy v Západní Indii, území třinácti kolonií
v Americe a konečně Británie. Tyto oblasti se navzájem zásobovaly potřebným
zboţím, přičemţ některé druhy nešlo prakticky nahradit dovozem odjinud. Vznikem
USA došlo k rozbití systému a Spojené státy nemohly nadále vyuţívat výhodu volného
přístupu na britský trh. Problémem se stal britský koloniální systém, který zakazoval
obchodovat jiným zemím přímo s koloniemi, tato výsada byla vyhrazena pouze pro
britské poddané.55
Pro USA byla Británie nejdůleţitější obchodí partner a nic na tom neměnilo
spojenectví s Francií. Čísla jasně ukazují, kam směřovala většina amerického exportu.
V roce 1790 se do Británie vyvezlo zboţí v hodnotě 9 363 416 dolarů, z celkového

Srv. Adams, H., History of the United States of America during the Administration of Thomas
Jefferson, New York 1986, s. 516. Srv. téţ, Ritcheson, Ch. R., Aftermath of Revolution, New York
1971, s. 199.
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objemu 20 415 965 dolarů. Pro srovnání Francie odebírala zboţí v hodnotě 4 698 735
dolarů. Menší část směřovala do Španělska, Portugalska a Holandska. Ve stejný rok
činil import do USA 15 388 409 dolarů, z čehoţ Británie dodala zboţí za 13 797 168
dolarů. 56 Přestoţe v USA existovaly snahy omezit závislost na Británii ať uţ zvýšením
spolupráce s Francií nebo ideou tzv. vnitřního obchodu, tedy soustředěním na vlastní
soběstačnost.
Hlavní otázka britské vlády spočívala v tom, co s navigačními zákony ve
vztahu k Spojeným státům. Zjednodušeně šlo o to, zda povolit Američanům obchod s
britskými koloniemi a dát Spojeným státům zvláštní výhody, nebo s nimi obchodovat
jako s jiným cizím státem. Parlament začal o těchto otázkách debatovat jiţ v zimě roku
1783, v době kdy byla známa předběţná mírová smlouva. Thomas Townshend (lord
Sydney) předloţil parlamentu 21. února 1783 zákon, jenţ měl upravit vztahy v
obchodě. Poslanci se jím dlouze zabývali, ale s negativním výsledkem.
Nakonec se však podařilo koalici North-Fox prosadit, aby Spojené státy směly
omezeně obchodovat s britskou Západní Indií; stejně tak byl umoţněn obchod s
Kanadou, protoţe během zimy zde opakovaně docházelo k nedostatku potravin, a
proto byl povolen import z USA.
Velkou ránu dostal obchod, a tím i vzájemné vztahy vypuknutím Francouzské
revoluce a následných revolučních válek. Británie postupovala tak jako v předchozích
konfliktech s Francií a snaţila se omezit dovoz válečného materiálu, na tom ale nebylo
nic divného. Britská vláda však přikročila k dalším krokům omezujícím obchod
s Francií, včetně neutrálních států. Prvním krokem byl zákaz dovozu obilí do
francouzských přístavů na britských lodích a současně úřady informovaly kapitány
neutrálních lodí v britských přístavech, ţe vláda je ochotná od nich zrní odkoupit.
Londýn neuznával ani americký princip neutrální loď – neutrální zboţí, jelikoţ takové
pravidlo nikdy předtím neuznal; na tento výklad přistoupil aţ po roce 1870. Tento
princip se poprvé objevil ve francouzsko-americké smlouvě. Důsledkem britské snahy
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omezit francouzský obchod bylo vládní nařízení z 8. května 1793 zakazující úplně
dovoz obilí a mouky do Francie.
Tento postup vyvolal v USA prudkou reakci, obilí bylo důleţitým vývozním
artiklem a Francie odběratelem. Britský postup měl však svou vnitřní logiku, jeţ se
nedala jednoduše zpochybnit a nalezl oporu rovněţ u předních teoretiků
mezinárodního práva, především Vattela.57 Tento postup nebyl ostatně ničím novým,
jelikoţ podobné opatření přijala vláda v době války o španělské dědictví. Londýn
zaujal postoj, podle něhoţ kaţdé zboţí napomáhající nepříteli v jeho válečném úsilí lze
povaţovat za kontraband. To Američany nepřesvědčilo a začalo se uvaţovat o
embargu vůči Británii. Téměř „komicky“ působí v této souvislosti fakt, ţe Francie
zavedla podobné opatření dříve neţ Britové.
Druhou oblastí, která zapříčinila napětí ve vzájemných vztazích a podnítila
vyslání Johna Jaye do Londýna byly vleklé problémy na americkém pohraničí zejména
oblasti velkých jezer – tzv. Starého severozápadu. Na tomto rozsáhlém území
docházelo k pronikání britského vlivu skrze hranici, které mělo za následek střety s
USA. Mírová smlouva sice přiznala Američanům právo na toto území, ale realita byla
jiná. Jestliţe Británie na východním pobřeţí skutečně vojensky prohrála, na západě
tomu tak nebylo. Navíc celá tato oblast závisela ekonomicky i geograficky na Kanadě.
Britský vliv se tu projevoval v několika směrech. Londýn zde například
podporoval separatismus, který se nejvíce projevoval v oblasti Kentucky a Vermontu.
Především Vermont se snaţil působit nezávisle a snaţil se získat podporu Británie. Ta
sice malou podporu poskytla, v otevření obchodu, nikdy však nezašla tak daleko, aby
přímo Vermont podporovala - za to jí nestál. Po přijetí americké ústavy pak došlo
k přijetí Vermontu do unie.
Další problematickým místem vzájemných vztahů se staly britské pevnosti na
americkém území. Britové i přes poráţku drţeli v Severní Americe řadu pevností.
Zatímco pozice na východním pobřeţí byly opuštěny vcelku rychle, na severozápadě
tomu bylo jinak. Britové opustili New York v roce 1782 a o rok později strategické
57
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přístavy Charleston a Savannah v Jiţní Karolíně a Georgii. Ve vnitrozemí ale zůstaly
nadále obsazené pevnosti Oswegatchie, Oswego, Niagara, Presque Isle, Sandusky,
Detroit a Michilimacking.
Důvodů, proč si je Britové ponechali, je několik. Kromě technických obtíţí,
jeţ pramenily z nedostupnosti pevností a problémů při stahování vojsk, zde byla i
vágnost smlouvy, která neudávala datum, dokdy mělo dojít k opuštění pevností.58
Dalším důvodem byla skutečnost, ţe Američané také ve všech bodech nedodrţovali
smlouvu, především v otázce dluhů a loajalistů, a tím poskytli Londýnu záminku
k zdrţování.
Severozápad byl pro Británii po určitou dobu velmi důleţitou oblastí,
ekonomicky i politicky. Británie vytvářela s pomocí nevelkého počtu vojáků v
pevnostech na severozápadu nárazníkové pásmo, které do jisté míry brzdilo americké
ambice vůči Kanadě; současně tím byl zajištěn ekonomický i politický vliv v této
oblasti. Nakonec nejtřaskavějším elementem se na severozápadu staly četné indiánské
kmeny neuznávající existenci USA, coţ vyvrcholilo v první půlce 90. let, kdy se situace
vyhrotila natolik, ţe hrozilo vypuknutí britsko-amerického konfliktu.
Není moţné se obsáhle věnovat indiánské otázce, avšak je třeba říci, ţe
původní obyvatelé kladli americkému postupu na západ tuhý odpor. Americká touha
po půdě byla v této době obrovská, jelikoţ z ní pramenily příjmy vlády ve Philadelphii,
a zároveň americká indiánská politika prakticky neexistovala – politici se domnívali, ţe
kmeny je moţné ignorovat. Aţ několik poráţek americké armády, z nichţ například
bitva u řeky Wabash (v dnešním státě Indiana) patří mezi největší indiánská vítězství
vůbec, donutila americkou vládu i k jednání.59 Američané rovněţ vinili Brity, ţe
Indiány podporují a pobízejí je k boji. To však nebyla zcela pravda, jelikoţ Británie
sice zůstávala indiánským spojencem, avšak její podpora nikdy nepřekročila určitou

Swindler, W. F. (ed.), Sources and Documents of United States Constitution, Vol. 1, National
Documents, 1492-1800, London 1982, s. 349.
59 Pro srovnání v bitvě u Little Big Hornu padlo 210 Custrových vojáků. Detailní popis bitvy in: Allen,
R. S., His Majesty’s Indian Allias, British Indian Policy in The Defence of Canada, 1774–1815, Toronto
1992, s. 74-76.
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mez. To se nakonec projevilo i v rozhodující bitvě u Fallen Timbers v roce 1791, kdy
ztroskotaly pokusy o vyjednávání a generál Anthony Wayne zvítězil na algonkinskými
kmeny. Tato bitva probíhala poblíţ britské pevnosti v Maumee, ale její brány zůstaly
uzavřeny a Britové do bitvy nijak nezasáhly; ani Wayne se nepokusil pevnost
napadnout.
V první půlce 90. let přispěly výše zmíněné okolnosti k takovému napětí, ţe
především Američané se chystali na moţný konflikt. Ten si však nepřála část
politického spektra v USA ani prezident Washington, který zareagoval vysláním
zvláštního emisara, jímţ se stal John Jay. Na druhé straně Atlantiku si nikdo
nepřipouštěl, i díky nedostatku zpráv, ţe situace je natolik váţná. Aţ připlutí Johna
Jaye utvrdilo vládu v tom, ţe situace je opravdu váţná.
Britové, kteří si konflikt nepřáli, uvítali Jaye s mimořádnou přívětivostí a
v podobném duchu se nesl celý jeho pobyt. Práci mu usnadňovalo i to, ţe ve srovnání
s mnoha Američany neměl rád Francii, a to Britové ocenili. John Jay zastával v 80.
letech pozici ministra zahraničí a před svým jmenováním byl předsedou nejvyššího
soudu. Partnerem v jednáních mu byl ministr zahraničí lord Greenville, Pittův
bratranec, jenţ měl na zahraniční politiku značný vliv. Jelikoţ sdílel s Jayem podobné
hodnoty, není divu, ţe se stali přáteli.60
Pro vývoj rozhovorů se ukázalo podstatným, ţe se Jay s Greenvillem vyhnuli
chybě, provázející předchozí britsko-americká jednání. Narozdíl od svých předchůdců
se nezabývali otázkou, kdo porušil smlouvu jako první. Poměrně neobvyklý byl i
způsob jednání. Oproti tehdejším zvyklostem, kdy si diplomaté vyměňovali své názory
většinou písemně, vedl Greenville a Jay rozhovory přímo. Tím se vyhnuli mnohým
prodlevám a nedorozuměním.
Smlouva byla dojednána během následujících měsíců a uzavřena 19. listopadu.
Její oficiální název zní „Smlouva o přátelství, obchodu a plavbě“. Běţně je známa jako
Jayova dohoda, ačkoli Grenvillův podíl na ní je rovnocenný a nazývat ji pouze
Jayovým jménem není přesné. Název smlouvy naznačuje, ţe vyjednávači se pokusili
60
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vyřešit základní problémy vzájemných vztahů, včetně důleţitých pasáţí o obchodu,
čímţ se podstatně odlišuje od mírové smlouvy z Paříţe. Rozdíl je patrný jiţ v počtu
článků, zatímco mírová smlouva jich obsahuje 10, londýnská má 28 článků. Vzhledem
k rozsahu se není třeba zabývat jednotlivými články, ale stačí se věnovat hlavním
okruhům.61
Mezi největší Jayovy úspěchy patří zisk britských pevností, jeţ zatěţovaly
vzájemné vztahy od konce války za nezávislost. Zatímco v předchozím období se
Británie zdráhala pevnosti vydat, během londýnských jednání se řešila pouze jediná
otázka, kdy budou pevnosti předány. Londýn si uvědomil, ţe nemůţe drţet pevnosti
navţdy, jejich význam se postupně sniţoval a vzhledem k americkému postupu na
západ se jejich drţení ukazovalo jako problematické. Nakonec uspěl britský návrh, aby
k předání došlo aţ za dva roky, tedy 1. června 1796. Nejednalo se však o zdrţování,
pouze o čistě technickou záleţitost, jelikoţ odsun a předání pevností nebylo zcela
snadné.
V otázce hranic zůstávala stále sporná místa. Jedním z nich bylo definitivní
určení toku řeky St. Croix, neboť stále existovaly rozpory, která řeka je ta „pravá“ St.
Croix. Greenville s Jayem se nezabývali řešením problému na dálku, ale přinesli
východisko v podobě společné arbitráţe. Ta spočívala v tom, ţe britský král jmenoval
jednoho komisaře a prezident USA druhého. Ti se měli shodnout na třetím a komise
měla zasednout v Halifaxu.
Jayova smlouva obsahuje ještě velmi důleţitý bod týkající se hranic. Na základě
třetího článku směli občané USA, britští poddaní a Indiáni volně překračovat hranice,
s výjimkou území Společnosti Hudsonova zálivu. Právě v tomto článku jsou kořeny
pozdější nebráněné hranice mezi územím Spojených států a Kanady. Jiţ tehdy
Greenville navrhoval, aby na Velkých jezerech nebyla ozbrojená plavidla, tento návrh

Klasickou studií k Jayově smlouvě je Bemis, S. F., Jay’s Treaty: A Study in Commerce and
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tehdy neuspěl, ale v budoucnu se jeho myšlenka prosadila a kanadsko-americká
hranice je dodnes nejdelší nechráněnou hranicí.62
Zřejmě nejdůleţitější pasáţe jsou věnovány obchodu. Nejednalo se sice
vyloţeně o obchodní smlouvu, ale podařilo se odstranit mnoho problémů. Jay měl za
úkol dosáhnout především práva obchodovat s britskými ostrovy v Karibiku. Dalším
cílem bylo vyřešit problém statusu neutrálních lodí a zboţí. Greenvill uznal, ţe některá
britská nařízení znevýhodňují více Spojené státy a projevil ochotu jednat o jejich
změně. Ani on nemohl otevřít obchod úplně, tomu oponoval lord Hawkesbury a
ministerstvo obchodu. Na rozdíl od předchozích pokusů se podařilo najít
kompromisy, jeţ dávaly Američanům mnohé výhody.
Díky uváţeným návrhům se Jayovi podařilo najít řešení pro obchod se
Západní Indií. Podle jeho představ se obchod mezi USA a britskými koloniemi měl
otevřít, pokud lodě dopravující zboţí nebudou mít výtlak větší neţ 100 tun. Druhou
podmínku tvořil zákaz reexportu vybraných surovin. Američané tak směli dováţet
rum, cukr, melasu a kakao, ale nemohli je dále vyváţet. Podobné nařízení se týkalo
britského průmyslového zboţí. Greenville na tyto návrhy přistoupil, čímţ udělal
průlom v britské obchodní politice. Spojené státy získaly značně velká práva
v obchodování s britskými koloniemi, jeţ neměla ţádná jiná země.
Další podstatná úprava se dotýkala vymezení neutrálního zboţí. Pro
Američany byla důleţitá zásada svobodná loď – svobodné zboţí. Britové vnímali tuto
otázku citlivě, jelikoţ se nechtěli vzdát moţnosti narušovat francouzský obchod a tuto
zásadu nikdy neuznávali. Zásadní posun přineslo jednání mezi Greenvillem a
ministrem obchodu Hawkesburym, jeţ přesně definovalo kontraband. Jay tuto definici
uznal a přesný popis kontrabandu byl vtělen do smlouvy; článek 18 obsahuje detailní
výčet zbraní a dalšího zboţí. Velké spory však působila otázka, zda obilí a mouka jsou
nebo nejsou kontrabandem.63
Swindler, W. (ed.), Sources and Documents of United States Constitution, Vol. 1, National
Documents, 1492-1800, London 1982, s. 441. Srv. Burt, A. L., The United States Great Britain and the
British North America, New Haven 1940, s. 148.
63 Tamtéţ, s. 449.
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Některé problémy se ovšem nepodařilo úspěšně vyřešit. Jay vznesl otázku na
náhrady za osvobozené a odvezené černochy. Greenville dal jasně najevo, ţe o této
věci nehodlá jednat. Britové se cítili v tomto směru silní nejen politicky, ale také
morálně. Jay měl daleko větší snahu získat pevnosti, a proto na černochy rezignoval.
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Další články přinesly rovněţ výhody pro Spojené státy, například americké
válečné lodě získaly právo vyuţívat britských přístavů.
Jayova smlouva je v britsko-amerických vztazích bezesporu výjimečným
dokumentem. Jen samotný průběh jednání se vymyká tradici rozhovorů mezi zástupci
obou zemí a do vypuknutí války v roce 1812 se nepodařilo na tato jednání úspěšně
navázat. Přestoţe se nenalezla řešení pro vše, podařilo se vzájemné vztahy stabilizovat
a nejváţnější konflikty vyřešit. Především otevření obchodu se Západní Indií lze
povaţovat za průlomové. Nelze ani opomenout, ţe smlouva obohatila diplomacii o
princip arbitráţe. Ty sice nebyly zpočátku s výjimkou St. Croix příliš úspěšné, staly se
však modelem, podle něhoţ se řešilo mnoho sporů.
Historik Ch. Ritcheson napsal, ţe anomálií britsko-amerických vztahů není
Jayova smlouva, ale válka z roku 1812. Přes mnohé další spory mezi USA a Británií, je
třeba s ohledem na další vývoj dát mu za pravdu.64
Závěr
Po uzavření Jay-Greenvillovy smlouvy došlo ve vzájemných vztazích
k uklidnění, na obou stranách Atlantiku působil americký a britský velvyslanec a přes
různé problémy nedocházelo k většímu napětí. To nezměnila ani změna v americké
administrativě, kdy po nástupu Thomase Jeffersona přeci jen došlo k určitým sporům,
avšak na druhou stranu to byli právě Britové, kteří poskytli finanční prostředky na
koupi Louisiany. Obratem se stalo aţ vyostření napoleonských válek, které plně
zasáhly mořeplavbu a obchod. Kolem roku 1810 jiţ nebyla na obou stranách vůle,
která by válce zabránila. V Británii nakonec zavládlo přesvědčení, ţe válka se
Spojenými státy nemůţe přinést více potíţí neţ neustále spory. Na druhé straně se
prezident Madison rozhodl bránit neutrální principy i za cenu válečného konfliktu.
I přes tuto válku zůstává prvních třicet let vzájemných vztahů zajímavou
kapitolou dějin obou zemí. Ačkoli nelze přímo srovnávat tehdejší vztahy s těmi, jeţ
panují dnes, lze přesto nalézt okamţiky, v nichţ zaznívala jakási výjimečnost. Ať uţ to
64
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byl vzájemný obchod, který země spojoval, či přeshraniční vztahy, do nichţ se
promítaly i četné příbuzenské vazby a neomezovaly se pouze na spory v oblasti
severozápadu. Výjimečná byla i jednání v Paříţi a především pak jednáni Jaye
s Greenvillem, která lze srovnávat s jednáním politiků obou zemí v minulém století.
Právě v těchto momentech lze hledat kořeny určité sounáleţitosti, která ve 20. století
vyústila v mimořádně blízké a i pro okolní svět důleţité speciální vztahy.
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Konec růstu aneb systémová rizika globální
civilizace

Alexander Ač

Klíčové trendy naznačují, že západní globalizovaná kultura brzy
dosáhne limitů růstu. Jelikož celá společnost a její fungování jsou nastaveny na
růst exponenciální, dosažení těchto limitů bude pro mnoho lidí nepříjemné.
Pokud budeme jako společnost nadále prosazovat jako jedinou alternativu růst
blahobytu a spotřeby, vystřízlivění bude ještě bolestnější. Následující článek je
přehledem vzrůstajících systémových rizik, která jsou navzájem úzce
propojená a která budou ve svém důsledku znamenat konec ekonomického
růstu.

Hranice komplexnosti
Moderní civilizace vytvořila s pomocí vědy, techniky a zdravotnictví
nejkomplexnější a nejsloţitější kulturu v historii dějin lidstva. Ne náhodou dnes můţe
ţít na zemi téměř sedm miliard lidí, kteří se dokáţí v průběhu několika hodin dopravit
na nejvzdálenější místa planety. Takováto propojenost (řekněme globalizace) umoţňuje
zvýšenou odolnost před vnějšími, zejména lokálními poruchami. Pokud například
postihne neúroda nebo záplavy jeden stát, pomůţou mu jiné s přebytkem potravin a
příští rok zase tento stát můţe pomoct svému sousedovi v jiném ohledu.
Globalizace rovněţ umoţňuje velmi efektivní, ne-li vůbec nejefektivnější (a nejrychlejší)
vyuţívání přírodních a lidských zdrojů. Pokud Čína vyrábí levnou ocel nebo boty a
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třeba Španělsko zas pěstuje nejúčinněji rajčata, volný trh zabezpečí, ţe získávání zdrojů
pro tyto činnosti se přesune právě sem. Vyšší propojenost má však i stinné stránky.
Vyţaduje neustálý růst spotřeby energie a zvyšuje závislost na fungování jednotlivých
sloţek systému. Pokud tedy uţ není moţný růst spotřeby (například energie), narušuje
to fungování některých článků systémů a tento efekt se kaskádovitě přenáší ostatními,
závislými články.
Příkladem je současná hospodářská krize. Vypukla sice v USA, nejdříve jako
krize hypotéční a finanční, ale rozšířila se prakticky do celého světa a do dalších sfér
ekonomiky. Dnes uţ proto nelze říct, ţe Evropskou unii nemusí zajímat dění v USA
nebo ţe Čína nemusí zvaţovat rizika událostí řekněme v Řecku. Kulturní antropolog
Joseph Tainter, který se věnuje výzkumu kolapsu komplexních civilizací tvrdí, ţe dnes
uţ nemůţe ţádný vyspělý stát zkolabovat odděleně, jako se to stávalo v minulosti.
Globalizace „zabezpečí“, ţe i kolaps bude globální.
Pokles návratnosti investic
Riziko komplexního kolapsu velmi úzce souvisí s růstem komplexnosti
společnosti. Tím, jak řešíme problémy okolního světa ve svůj prospěch, s pokračujícím
časem je hledání řešení problémů stále sloţitější a náročnější. Protoţe logicky nejdříve
vyřešíme jednodušší a aţ potom sloţitější problémy. Ještě jinak řečeno, řešení nových
problémů nám přináší společnosti jako celku stále menší uţitek.
Alexander Fleming potřeboval na objev antibiotik odhadem přibliţně 20 tisíc
dolarů. Antibiotika byla bezesporu obrovským úspěchem a umoţnila přeţití mnohem
většího počtů lidí, takţe návratnost investice byla obrovská. Dnes potřebuje společnost
investovat miliony nebo spíš desítky milionů dolarů do základního výzkumu jen proto,
aby zmírnila vedlejší účinky léků. Návratnost takovéto investice je pochopitelně
nesrovnatelně niţší. Samozřejmě to neznamená, ţe vědci uţ nikdy neobjeví nic
převratného, co bude mít obrovský uţitek nebo ţe by se měl přestat financovat
základní a aplikovaný výzkum. Tato argumentace pouze poukazuje na skutečnost, ţe
řešením stále sloţitějších problémů nevyhnutně klesá frekvence zásadních objevů a ţe
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proto výrazně klesá schopnost udrţet exponenciální růst. V určitém okamţiku totiţ
musí, dříve nebo později, dojít k situaci, kdy se samotné řešení problému stává jejich
zdrojem a v budoucnu se s těmito případy budeme setkávat stále častěji. Lze si
například představit, ţe řešení řecké krize vytvoří v konečném důsledku další problémy.
Současně je zřejmé, ţe nechat Řeky zbankrotovat, respektive je vyloučit z měnové unie,
aby mohli devalvovat svoji měnu, je cesta velmi problematická. Zdá se, ţe podobný
osud jako Řecko postihne v nadcházejících letech i další zadluţené státy jako Španělsko,
Itálie, Portugalsko, Maďarsko, Velká Británie, Japonsko a další. Například USA uţ
dosáhly stavu, kdy další zadluţování nevede k růstu HDP.
Nedostatek zdrojů
I kdyţ se to mnoha lidem a ekonomům nelíbí, ţijeme na konečné planetě
s omezenými přírodními zdroji. Není moţné předpokládat, ţe zdroje je moţné neustále
nahrazovat jinými a kvalitnějšími alternativami. Průmyslovou civilizaci odstartoval
James Watt zvýšením účinnosti parního stroje. To znamenalo otevření cesty
k exponenciálnímu vyuţívání zásob fosilního uhlí. Tento rozvoj dále umocnil spalovací
motor, spoléhající rovněţ na koncentrovanou energii, uloţenou ve fosilním tekutém
palivu – v ropě. Dnes lidstvo spotřebovává kaţdoročně 30 miliard barelů ropy (jeden
barel = 159 litrů) a na kaţdé čtyři spotřebované barely objeví pouze jeden. I ta největší
dnes objevená ropná pole dokáţí zabezpečit pouze několik týdnů nebo měsíců globální
ropné spotřeby. Navíc klesá dostupnost ropy: nachází se buď na politicky nestabilních
územích, jako je například Irák, nebo v hlubokých oceánech.
Kdysi stačilo na vytěţení jednoho barelu ropy investovat 1 aţ 10 dolarů, dnes to
můţe být i více neţ 50 nebo i 80 dolarů za barel ropy. Těţba ropy v nedostupných
oblastech zvyšuje riziko těţko řešitelných havárií, jak se to stalo v Mexickém zálivu po
výbuchu plošiny Deepwater Horizon. Ropná skvrna se rychle zvětšuje a začátkem
července uţ dosahovala rozlohy větší neţ Slovensko. Britskou ropnou společnost
British Petroleum doposud její přímá likvidace stála více neţ 3 miliardy dolarů, její akcie
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se propadly o polovinu a podle některých analytiků jí hrozí dokonce krach, coţ by mělo
významné dopady nejenom pro energetickou bezpečnost USA.
V reakci na tuto katastrofu Barrack Obama vyhlásil šestiměsíční zákaz nových
vrtů v hlubokých oceánech. Vzrůstající odpor vůči tomuto zákazu dokázal, jak jsou
USA i zbytek světa a celé fungování komplexní společnosti dokonale závislé na
nepřetrţité dostupnosti kvalitní energie. Ţel ani zrušení tohoto zákazu nás neuchrání
před globálním poklesem těţby ropy v průběhu následujících let. To bude mít zásadní
dopady na ekonomiku, protoţe zatím máme pouze takové energetické alternativy, které
jsou významně draţší, méně kvalitní a méně spolehlivé.
Nejbliţší alternativou k fosilním palivům je dnes jaderná energie, která jediná
představuje koncentrovaný a stabilní zdroj. Ovšem pokud bychom chtěli nahradit
oněch 30 miliard barelů roční spotřeby ropy atomovou energií, potřebovali bychom
kaţdý rok po dobu 50 let někde na světě postavit 52 jaderných reaktorů s výkonem
Temelínu. A k tomu začít ve velkém vyrábět auta, lodě a letadla na elektrický pohon.
Nemožnost rychlých změn
Většina lidi má nejradši zaţité zvyky a tradice. Kaţdou změnu, dokonce i tu
k lepšímu, přijímá s velkou neochotou. Navíc v případě energetických systémů se tato
neochota ke změnám spojuje i s obrovskou setrvačností. Pokud se dnes rozhodneme,
ţe postavíme uhelnou elektrárnu, bude nás doprovázet dalších 50 aţ 70 let, neţ
doslouţí. To platí i pro elektrárnu jadernou nebo pro těţbu ropy.
Energetická infrastruktura patří mezi nejstabilnější a nejhůře měnitelné
struktury, které člověk vytvořil. I elektrická síť je vytvořena pro přenos elektrické
energie získávané ze stabilních zdrojů. To je jedna z hlavních příčin, proč se nestabilní
obnovitelné zdroje typu slunce či větru stále nedokáţí v energetice významněji prosadit.
Kdybychom hned teď objevili nový zdroj energie bez emise skleníkových plynů, trvalo
by několik desetiletí, neţ by se významně projevil ve způsobu získávání energie. I
jaderná energie, kterou známe uţ víc neţ 60 let, dnes zabezpečuje pouze 6 % spotřeby
primární energie. Proto je nebezpečí úbytku fosilních paliv natolik závaţným
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problémem, na řešení kterého nám pravděpodobně nebudou stačit mechanizmy
volného trhu. Ten totiţ dokáţe efektivně řešit pouze aktuální problémy. Vůči
systémovým a dlouhodobým trendům je volný trh slepý a řeší je kolapsem.

Nejdříve to nejlepší
Nejdříve řešíme jednodušší problémy a vyuţíváme lépe dostupné zdroje.
Neplatí to však jen pro ropu, kterou uţ musíme těţit i v hlubokých oceánech. Stejné
trendy platí i pro těţbu nerostných surovin nebo uhlí, i kdyţ konkrétní čísla se budou
lišit. Podle jedné studie dnes potřebujeme aţ 17násobně více energie na ulovení
stejného mnoţství ryb neţ v počátcích rybářského průmyslu. Tento výsledek je o to
zásadnější, ţe dnes pouţíváme mnohem sofistikovanější a efektivnější metody lovu neţ
před 150 lety.
Zlepšující se technologie nám tedy umoţňují zrychlující vyuţívaní přírodních
zdrojů, to však zároveň způsobuje i jejich urychlené vyčerpávaní a nedostatek
v budoucnu. Ještě jinak řečeno, stejně jako v Carrollově Alence v říši divů jsme nuceni
běţet stále rychleji, abychom zůstali na místě.
Jak se společnost s těmito trendy doposud vyrovnává? Zatím se zdá, ţe ne příliš
úspěšně. V mnoha kruzích zatím neexistuje jiná alternativa neţ další růst a rozpínání
civilizace. Politici slibují obnovení „udrţitelného růstu“ HDP, jako by to bylo jediné
měřítko úspěchu a jako by si neuvědomovali, ţe pokud zůstaneme nohama na zemi, nic
takového uţ není moţné. Nejdramatičtějším důsledkem takového přístupu je, ţe
v zájmu nastartování růstu se státy ještě více zadluţují v naději, ţe to snad přinese jiný
výsledek neţ doposud. Nepřinese. Nelze totiţ ignorovat hrozbu vyčerpání fosilních
paliv a jako jedinou moţnou alternativu prosazovat jejich náhradu jinými zdroji bez
ohledu na to, zda tyto zdroje existují, či nikoli.
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Rozhovor s Johnem Taylorem

Lukáš Kovanda

Jste ekonomickým rádcem kalifornského guvernéra Arnolda Schwarzeneggera.
Může si vysoce zadlužená Kalifornie vzít nějaké poučení z dluhové krize, jež
právě probíhá v Evropě?
Ano, určitě. Myslím, ţe celé Spojené státy by se měly poučit. Ostatně, americká
veřejnost uţ si začíná uvědomovat, ţe zadluţení celé země je značné. Lidé sledují, co
se děje v Evropě, a jsou z toho znepokojeni. Americká vláda však stále odolává.
Jakoby se jí to zatím příliš netýkalo.

A co situace v samotné Kalifornii? Lepší se to alespoň trochu?
Moc ne. V dobrých časech se holt utrácelo příliš mnoho a nyní, v těţkých časech, je
obtíţné ony výdaje nějak omezovat. Kalifornská ekonomika je na tom opravdu špatně,
nezaměstnanost je vyšší, neţ kolik činí celonárodní průměr. Propad nemovitostního
trhu ji zasáhl opravdu těţce. Je nyní zásadní vzít si poučení z případu Řecka, kde se
jasně ukázalo, ţe země, jeţ neprovádí dobrou fiskální politiku, bude potrestána.

Hrozí Americe, Evropě či dokonce celému světu krize typu „L“? Lze srovnávat
nynější situaci ve světě se stavem japonské ekonomiky v devadesátých letech,
kterou právě postihla táhlá recese ve tvaru písmene L? Čeká svět dlouhé
období stagnace?
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Doufám, ţe ne. Myslím ale, ţe největším rizikem – alespoň v USA – je rostoucí
zadluţení. A ten dluh nás stahuje, neboť lidé si uţ uvědomují, ţe musí být splacen. A
navíc není jasné, co se stane s finančními trhy – jak budou reformovány. Nejistota
kolem reforem je značná. Japonsko se v devadesátých letech opravdu se zlou potázalo
a doufám, ţe my nyní v USA dopadneme lépe. Jak říkám, největší hrozbou je fiskální
situace.

Byla to ale právě japonská centrální banka, která poprvé přišla s takzvaným
kvantitativním uvolňováním (přímé poskytování likvidity, pozn. red.). Je
nynější kvantitativní uvolňování, jež praktikují například USA, lepší – třeba
v tom smyslu, že je agresivnější, že přišlo rychleji? V Japonsku to zjevně
nedopadlo nejlépe.
Domnívám se, ţe japonské problémy nesouvisí jen se zvolenou monetární politikou.
Pravdou ovšem je, ţe v devadesátých letech tam prováděli po velmi dlouhou dobu
nepříliš vhodnou monetární politiku. Byla tuze striktní, přičemţ růst objemu peněz
v ekonomice byl příliš nízký. Pak v roce 2001 změnili kurs a přišli s kvantitativním
uvolňováním. Zavázali se drţet úrokové sazby nízko a navýšit tak monetární bázi.
Myslím, ţe to přineslo své ovoce: v letech 2005 a 2006 japonská ekonomika dosti
zrychlovala.

Pak ale přišla finanční krize…
Ano, i Japonsko zasáhly globální problémy z ní plynoucí. Ty Japonsko uvrhly zpět do
strastí. Ty nyní podle mého pramení hlavně z toho, ţe Japonsko se enormně
zadluţuje. Je to tam jedna fiskální stabilizace za druhou. Kdyţ se v oněch letech 2001
aţ zhruba 2004 či 2005 zaměřili na kvantitativní uvolňování, na uvolňování v oblasti
monetární politiky, neprováděli přílišná opatření v oblasti fiskální politiky. V poslední
době se však navracejí k více keynesovsky laděné fiskální politice. Nemyslím si, ţe jim
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to kdovíjak pomáhá. Mají opět potíţe, jak jsem řekl, a to při uţívání jiného typu
kvantitativního uvolňování, které je mnohem mírnější neţ to americké a také neţ to,
jeţ uţívali počátkem tisíciletí.

Takže to úvodní kvantitativní uvolňování bylo v Japonsku úspěšné?
Ano, myslím si to. Především došlo k uvolnění monetární politiky. Po dlouhých
letech, kdy se tak zdráhali činit, navýšili monetární bázi, růst peněţní zásoby. Jakmile
tak učinili, ekonomice se začalo dařit – takţe myslím, ţe to bylo úspěšné. Ale nyní mají
nové problémy.

Co si myslíte o celé té ideji negativních nominálních úrokových sazeb.
Ekonomové jako Gregory Mankiw z Harvardu či šéfekonom Citigroup Willem
Buiter a další argumentují – i za použití vašeho slavného pravidla (viz níže) -,
že v těžkém období, jak třeba loni, by například v USA bylo optimální, kdyby
centrální banka mohla stanovit úroky na úrovni nějakých minus pět procent,
což však nyní nemůže, jelikož je limitována nulovou hranicí.
Nevím konkrétně o tom Mankiwově návrhu. Vím ale, ţe loni činilo odhady na základě
Taylorova pravidla mnoho ekonomů a analytiků. Vţdy zdůrazňují, ţe to pravidlo není
empirický odhad, je to doporučení, co by centrální banky měly dělat.

Období finanční krize dělíte do tří fází: předkrizové, panické a pokrizové. Zdá
se mi, že postup Fedu, americké centrální banky, kritizujete hlavně
s poukazem na tu první fázi. Byla americká centrální banka v dalších fázích již
úspěšnější?
Nyní jsou ty problémy hodně rozdílné. V období před propuknutím paniky byl
americký bankovní sektor pod značným tlakem. Ukazovalo se, na kolik je systém
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zamořen toxickými aktivy. V současnosti se bankovní sektor nalézá v mnohem lepším
stavu. Kdyţ se zaměříme na úrokové sazby, ty které jsou teď Fedem nastaveny, jsou
dle mého názory správné. Pohybují se kolem nuly, coţ není daleko od toho, co říká
Taylorovo pravidlo. Mám na mysli to Taylorovo pravidlo, které jsem původně
vytvořil, nikoli nějakou jeho pozdější modifikaci. Samozřejmě, kdyţ se ekonomika
vzchopí či kdyţ vzrostou inflační tlaky, bude samozřejmě třeba sazby zvednout.
K čemu ovšem mám stále výhradu, jsou ona zvláštní opatření Fedu, například
vykupování cenných papírů krytých hypotékmi. K těmto zásahům jsem kritický. Mělo
by co nejrychleji, jak to jen bude moţné, dojít ke sníţení objemu počtu takovýchto
hypoték cenných papírů v drţení Fedu.

Proč s takovými zásahy nesouhlasíte?
Výkupy cenných papírů krytých hypotékami jednoduše ničemu neprospívají.

Co si myslíte o nového finanční reformě, takzvaném Barneyho-Doddově
zákonu? Kritici poukazují rovněž na to, že nová legislativa neřeší problém „too
big too fail“.
S tím souhlasím. Osobně bych preferoval, kdyby došlo k nějaké změně v legislativě
úpadkového zákona. Tak, aby finanční instituce mohla poměrně hladce projít řízeným
bankrotovým procesem tak - aniţ by to vyvolalo nějaké zásadní otřesy ve finančním
systému. Moţná se tak stane v budoucnosti, ale nyní to není na pořadu dne. Takţe,
mám-li shrnout, myslím, ţe nová legislativa nechává ten problém „too big too fail“
neřešený.

Takže celkově tu novou legislativu vidíte negativně?
Ano, bohuţel ano. Moţná je to další symptom krize, ţe jsme museli něco udělat a to,
76 Strana

FENOMÉN USA/PŘÍTOMNOST LÉTO 2010
co děláme, dle mého názoru příliš situaci nepomáhá. Regulovány jsou navíc nově
záleţitosti, které nemají s krizí nic společného. Některá z těch nových opatření jsou
prostě vyloţeně špatná, všechna do jednoho však znamenají mnohem tuţší vládní
regulaci – i v oblastech, kde není příliš jasné, proč by měly být více regulovány.

Buďte konkrétní.
Třeba regulace hedgeových fondů, které toho s krizí nemají mnoho společného.
Některé z nich ji zkrátka přeţily, jiné padly. Nezavinily ji.

Jaký he váš názor na proprietární obchodování. Měly by banky mít i nadále
možnost obchodovat na vlastní účet s penězi střadatelů, či by tomu měla být
učiněna přítrž?
Banky, jeţ mají přístup k diskontnímu okénku Fedu, musí být skutečně nějak
limitovány, co se týče rizika, které na sebe berou. Regulátoři by měli mít moţnost
zakázat takovýmto bankám rizikové transakce, ţádat vyšší kapitálovou přiměřenost
nebo přímo dané rizikové transakce zapovídat. Nemělo by se to ale přehánět. Nemělo
by se to vztahovat na transakce, jeţ nejsou za všech okolností rizikové. Buse to hodně
i interpretaci legislativy regulačními orgány.

Je ale možné proprietární obchodování vůbec definovat?
To je problematické, neboť je opravdu těţké ho definovat. Je často otázkou, kdy daná
banka obchoduje na sebe a kdy pro své klienty. Bude na regulátorech, aby proprietární
obchodování definovali.

Jako námětek amerického ministra financí pro mezinárodní záležitosti jste měl
na starosti utvoření stabilního finančního systému ve válkou stiženém Iráku.
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Jak zpětně tuto svoji misi hodnotíte?
Z finanční perspektivy to šlo myslím velmi dobře. Vydalo by to na pořádnou „story“.
Museli jsme navrhnout kontury nového finančního systému ještě před propuknutím
války. Vlastně jsme doufali, ţe ţádná válka ani nezačne. Museli jsme získat informace
o tehdejším finančním systému v Iráku a najít způsob, jak jej reformovat. Bylo to
značně obtíţné, vyţadovalo to spoustu plánování. Nakonec jsme dospěli k rozhodnutí
zaloţit novou měnu.

Byla tištěna v USA?
Ne. Museli jsme ty peníze natisknout docela rychle, takţe se tisklo na sedmi místech
ve světě: na Maltě, na Srí Lance, v Anglii… Ty peníze pak byly do Bagdádu převáţeny
na palubách Boeingů 747. Celkem to bylo 27 letounů naloţených novými penězi.
Dovezli jsme je do Bagdádu a pak distribuovali na 250 k tomu speciálně určených
místech po celé zemi. Iráčané přicházeli se starou měnou, ještě s podobiznami
Saddáma, a dostávali měnu novou. Vše to bylo provedeno velmi rychle. Do ledna
2004 byla tato operace ukončena (válka začala v březnu 2003, pozn. red.) – Irák měl
novou měnu a mohli jsme tak zaloţit i novou centrální banku.

To probíhalo jak?
Postupně se začal scházet výbor pro monetární politiku. Účastnil jsem se jeho
úvodních schůzí. Samozřejmě, co se týče monetární politiky, bylo vše v daném
prostředí velmi obtíţné. Finanční systém však stále potřebuje být více rozvinut - je
v plenkách: lidé téměř pořád uţívají hotovost a rovněţ soukromé úvěrování by se
mělo mnohem více rozběhnout. Rozvoj je však pomalý kvůli všem těm
bezpečnostním problémům. Centrální banka ovšem existovala v Iráku jiţ před válkou,
ale slouţila spíše jako přídělovna úvěru pro Saddámovy věrné. My jsme ji museli
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zaloţit jako opravdovou instituci monetární politiky.

Byla taková práce někdy opravdu nebezpečná?
Občas jsem se trochu obával. Ale chránili nás vojáci. Obával jsem se o lidi, kteří pro
mě pracovali. Museli jet do Bagdádu přímo po invazi – město bylo ještě velmi zničené.
To byla nebezpečná etapa. Museli jsme navázat kontakty s místními lidmi, získat si
jejich důvěru. K tomu se váţe jedna zajímavost…

Povídejte…
Ještě předtím, neţ byla uvedena nová měna, chtěli jsme civilní zaměstnance platit
v dolarech. To bylo v danou chvíli nejbezpečnější. Zmapovali jsme tedy staré
Saddámovy dolarové pohledávky, jeţ měl v bankách po celém světě včetně USA,
vybrali dolary a vyplatili ony zaměstnance. To bylo na začátku celé operace. Jenţe
během války byla tamní centrální banka vyrabována a záznamy o těch dolarových
výplatách mohly být zničeny. To by znamenalo, ţe by náš plán vyplácet v dolarech
selhal. Naštěstí někteří z civilních zaměstnanců vzali záznamy domů, uchovali je na
svých počítačích nebo jen v zaknihované podobě a vrátili je nazpět. Na základě
záznamů pak byli lidé vypláceni po několik měsíců. Ptáte-li se tedy na nebezpečí,
myslím, ţe největší nebezpečí hrozilo lidem, kteří byli ihned v Iráku od počátku – neţ
se podařilo ustavit pouta důvěry.

John B. Taylor (63)
Přední světový expert na měnovou politiku a utor proslulého Tailorova pravidla (viz
Taylorovo pravidlo) přednáší na Stanfordské univerzitě. V letech 2001 aţ 2005 působil
jako náměstek amerického ministra financí - byl zodpovědný za mezinárodní vztahy.
Kromě jiného tak vedl tým, jenţ ve válkou zkoušeném Iráku zakládal nový finanční
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systém. Nyní je členem sboru ekonomických poradců kalifornského guvernéra
Arnolda Schwarzeneggera. V Kalifornii, kde Taylor ţije, se momentálně těší z právě
roční vnučky.

Taylorovo pravidlo
„Někdy si říkám, kdyby se tohle pravidlo nejmenovalo po mě," říká Taylor. „Ztrácím
tím v diskusích o něm punc objektivity." Taylorovo pravidlo, jeţ poprvé navrhl před
sedmnácti lety, je v současnosti základním zaklínadlem ekonomů. Udává totiţ, jaké
sazby by měly centrální banky nastavit v závislosti na velikosti odchylky cílované a
skutečné inflace a potenciálního a skutečného hrubého domácího produktu. „Vţdy
zdůrazňuji, ţe to pravidlo není empirický odhad, je to doporučení, co by centrální
banky měly dělat," říká Taylor, jenţ zásadní příčinu krize vidí v tom, ţe americká
centrální banka se po roce 2001 - po několika desetiletích - od Taylorova pravidla
odchýlila a nastavila úrokové sazby niţší, neţ by mu odpovídaly. To prý následně
výrazně přifouklo realitní bublinu, jejíţ splasknutí v roce 2007 odstartovalo ničivou
finanční krizi.
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Imigrace USA

Roman Joch65

Otázka ilegální imigrace úžasně rozděluje – ba přímo polarizuje - současné
Spojené státy. A to jak pravici, tak i levici.

Na pravici stoupenci volného trhu a trţního kapitalismu, jako např. názorová
stránka deníku Wall Street Journal nebo libertarianský Cato Institute, jsou za naprosto
volnou imigrační politiku, za de facto otevřené hranice, s tím, ţe kdokoli ze světa, kdo
chce do Ameriky přijít a pracovat, ať přijde, ale ať nemá nutně nárok na sociální
dávky. Na druhou stranu členská základna Republikánské strany a konzervativní
aktivisté jsou za tvrdou restrikci proti ilegální imigraci a za deportaci ilegálních
imigrantů, neboť ti jednoduše porušují zákon a navíc mění charakter země
k nepoznání. Na levici liberální intelektuálové povaţují jakékoli hlasy proti ilegální
imigraci či ilegálním imigrantům za projev rasismu, na stranu druhou ale tradiční
chudší voliči Demokratické strany, především členové odborů, jsou proti ilegálním
imigrantům, neboť tito nelegální cizinci na území USA jim berou práci a zvyšují tak
nezaměstnanost občanů USA.
Přitom počet nelegálních imigrantů na území USA je odhadován na 14-20
milionů! Cesta k soudnosti v imigrační otázce vede přes uznání následujícího faktu:
zatímco právo ne emigraci je základním lidským právem, neexistuje ţádné neomezené
Narodil se 27. října 1971 v Banské Bystrici na Slovensku. Vystudoval medicínu na 1. lékařské fakultě
UK v Praze. V letech 1994–1996 byl zahraničním tajemníkem Občanské demokratické aliance. Od
zaloţení Občanského institutu v roce 1991 byl jeho spolupracovníkem, od r. 1996 stálým výzkumným
pracovníkem. V roce 2003 se stal výkonným ředitelem Občanského institutu. Přednáší na
Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické a na soukromé vysoké škole Cevro institut.
65
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právo na imigraci. Právo ne emigraci je právem, protoţe člověk není vlastnictvím
svého státu, své vlády. Chcete-li odjet ze své země a ţít v zemi jiné, v níţ vás chtějí
přijmout, vaše vláda vám v ţádném případě nesmí v emigraci bránit. Pokud tak činí jak např. činily komunistické vlády před rokem 1989 - dopouštějí se velké
nespravedlnosti. Zatímco emigrace je základním lidským právem, neexistuje nic
takového jako absolutní, suverénní právo na imigraci, nikdo nemá automatické právo
imigrovat do jiné země bez souhlasu jejích občanů! Kaţdý má právo imigrovat do jiné
země - jen se souhlasem jejích obyvatel! A pokud mi oni ten souhlas nedají, nijak tím
má přirozená lidská práva neomezují, jen nechtějí mít se mnou nic společného.
Příklad, kdyţ se chci usadit v Austrálii a Austrálie mě příjme, je to fajn. Kdyţ se chci
usadit na Novém Zélandu a Nový Zéland mě za rezidenta s trvalým pobytem nechce,
osobně mě to můţe mrzet, ale musím uznat, ţe ţádné mé lidské právo tím Nový
Zéland neporušil. Nechává mě plně na pokoji, nijak mě nepoškozuje, jen se mnou se
nechce nijak sdruţovat. Tím Nový Zéland a jeho obyvatelé realizují svou svobodu
volby.
To platí pro zemi kaţdou; v kaţdé zemi mají její občané právo rozváţně
stanovit svou imigrační politiku a určit si, kolik imigrantů chtějí ročně přijmout,
případně z kterých zemí nebo civilizačních okruhů. To platí pro zemi kaţdou, včetně
USA. USA má však krom toho další specifika. Jsou zemí imigrantů. V podstatě všichni
obyvatelé USA jsou potomkové imigrantů (ano, i Indiáni, kteří kdysi dávno migrovali
z Asie).
Presumpce otevřenosti vůči imigraci je tudíţ o něco silnější v případě USA neţ
třeba evropských zemí. Přesto i v případě USA se otázka imigrace musí vypořádat
s trojicí problémů. Zaprvé, svoboda, jak svoboda imigrantů imigrovat, tak svoboda
občanů rozhodnout si, koho za imigranta chtějí a koho nechtějí. Za druhé, vláda
zákona, právní stát, dodrţování a vynucování zákonů. A za třetí, imigrace coby
„národní“ tradice Američanů. Ano, Američané jsou národem imigrantů a imigrace je
americkou národní tradicí. Ale tou jsou i svoboda a vláda zákona. A nelegální imigrant
ilegálně vstupující na půdu USA tak jako jeden z prvních činů na jejich území - ne-li
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přímo ten čin naprosto první – páchá porušení zákona. To není dobrá cesta
k dobrému občanství.
Ona svoboda by měla být oboustranná. Imigrant, který usiluje o vstup na
území USA, případně o trvalý pobyt na tom území, tak má činit svobodně. Ale stejně
tak stávající občané USA mají mít svobodu se rozhodnout, zda jej za svého příštího
spoluobčana chtějí. Tedy imigrace do USA vţdy bude zásadní součástí ţivota USA,
nicméně ilegální imigrace je, no prostě, ilegální, tedy protizákonná, tedy výsostně
problematická. Z hlediska zákona by ilegální imigranti správně měli být deportováni.
Ale je-li na vašem území 14–20 milionů ilegálních imigrantů (v 300milionovém
národě), je jakákoli myšlenka na zatčení všech ilegálních imigrantů, jejich koncentraci
v internačních táborech a následnou deportaci naprosto nerealistická. Byť striktně
vzato, vláda zákona a princip právního státu by si právě to vyţadovaly. Nicméně
někdy realita prostě činí princip nemoţným. V takovém případě nelze očekávat, ţe se
realita přizpůsobí principu, nýbrţ jen, ţe princip se přizpůsobí realitě.
Takţe amnestie. Máte-li na svém území 14 – 20 milionů ilegálních imigrantů,
realita si vyţaduje jejich legalizaci. Po přihlášení se úřadům, zaplacení určité pokuty
nebo podstoupení nějaké sankce, bude jejich pobyt na území USA uznán jako legální.
Výměnou za to ale ztratí moţnost nabýt americké občanství tak snadno, jak je
získávají legální imigranti, tj. ti rezidenti na území USA, kteří jsou tam legálně. Je
nesprávné, aby ilegální imigranti získali občanství USA snadněji neţ legální imigranti.
A dále, po oné amnestii, či zároveň s ní, by měl být velice zostřen boj proti ilegální
imigraci. Ti ilegální imigranti, kteří nevyuţijí amnestie a nepřihlásí se, by měli být po
amnestii - v případě dopadení - deportovaní bez moţnosti návratu. Něco za něco.
Amnestie výměnou za zostření zákonů. To je asi ta správná cesta.
Arizonská cesta
Zákon, který nedávno přijal stát Arizona a jenţ představuje skutečnou snahu
odhalit a pozatýkat ilegální imigranty (kvůli němu dala Obamova administrativa
Arizonu k soudu, nevidím však moţnost, ţe by Obamova vláda mohla vyhrát a
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Arizona prohrát, neboť Arizona jen zopakovala platné federální zákony a vynucuje je
vlastními silami v situaci, kdy federální vláda vlastní zákony proti ilegální imigraci
nevynucuje dostatečně), by měl být skutečně vynucován na federální úrovni. To by si
vyţadovalo i důkladnější ostrahu hranic.
Situace, kdy ilegální imigrace nabývá takhle rozsáhlých rozměrů, je z hlediska
vlády zákona neudrţitelná. Navíc ilegální imigranti získávají i mnohé benefity
sociálního charakteru, coţ představuje zátěţ pro občany a řádné imigranty. Uvádí se,
ţe dokonce minimálně jedny volby do Kongresu v jiţní Kalifornii (ve skutečnosti jich
bylo mnohem víc) byly v důsledku hlasů ilegálních imigrantů, tedy lidí, kteří podle
Ústavy nemají volební právo, zvráceny v neprospěch kandidáta, který by je byl vyhrál,
kdyby hlasovali jen ti, kdo občany byli. To je jiţ nejen zneuţívání systému sociálních
dávek, ale i jasným porušením Ústavy a principů ústavní, demokratické,
reprezentativní vlády. Úderem přímo na solar plexus ústavnosti a demokracie.
Takţe realita velí, ţe 14 – 20 milionů lidí nelze deportovat, nezbývá tudíţ, neţ
jim prominout a amnestovat je. Ruku v ruce s tím ale pak od momentu amnestie musí
jít striktní a přísné vynucování imigračních zákonů, aby ti imigranti, kteří porušují
zákony, neměli výhodu před těmi imigranty, kteří je dodrţují.
Doba permanentních cizinců
V dějinách USA se období volnějších a striktnějších imigračních období
střídala: od 80. let 19. století do 20. let 20. století byla Amerika velice otevřenou
krajinou, která imigranty přijímala a vítala. V tomto období samozřejmě neexistoval
v Americe ţádný sociální stát (welfare-state), takţe imigranti byli nuceni: (a) se velice
rychle naučit anglicky, (b) najít si práci, (c) seznámit se a spřátelit s rodilými Američany
či imigranty z jiných zemí, a tudíţ (d) se s nimi, i prostřednictvím smíšených sňatků,
integrovat do jednoho, jednotného amerického národa. V dnešní době ovšem, v době
sociální zajištěnosti, je pro imigranty moţné (mnohem více sice v Evropě neţ
v Americe, neboť v Evropě je sociální stát rozsáhlejší) nepracovat, být na podpoře a
ţít jen s příslušníky své etnické skupiny, dokonce se ani nenaučit jazyk své nové země,
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ţít de facto v ghettu, neintegrovat se do ţivota země a být v ní jakýmsi permanentním
cizincem, permanentě od své nové země odcizeným. To je pro vnitřní soudrţnost
země velice nebezpečné a tudíţ imigrace byla vţdy menším problémem v dobách
předsocialistických, neţ je tomu dnes, v dobách přebujelého sociálního státu.
Konec kulturních kvót
V polovině 20. let 20. století Američané zavedli restriktivnější imigrační
zákony, které zavedly kvóty na roční příjem legálních imigrantů podle zemí, resp.
regionů jejich původu (takţe Západo- a Severoevropané byli preferováni před
imigranty z jihu a východu Evropy a ti byli zase preferováni před imigranty z jiných
kontinentů). Tyto etnicko-kulturně-rasově-civilizační kvóty trvaly aţ do roku 1965,
kdy byl zákon změněn. Kvóty na legální imigraci sice zůstaly, ale preference Evropanů
před Neevropany byla zrušena jako prý rasistická.
Přitom pokud jde o kvóty na legální imigranty, ony nemusejí nutně znamenat
rasismus (přesvědčení o nadřazenosti jedné rasy či etnika nad jinými), ale taky i common
sense, jako je zajisté pravdou, ţe do české společnosti se integruje průměrný obyvatel
Slovenska lépe neţ průměrný obyvatel Somálska, tak se do americké společnosti
integruje průměrný obyvatel Británie lépe neţ průměrný obyvatel Burundi a do
egyptské společnosti se integruje průměrný obyvatel Mauretánie lépe neţ průměrný
obyvatel Maďarska. Ten argument není rasový, nýbrţ je zaloţen na míře kulturní
vzdálenosti či naopak blízkosti. Faktem ale je, ţe tento můj argument předchozí, který
obecně platí pro všechny země světa, platí mnohem méně pro USA, Amerika je totiţ
mnohem méně zaloţena na své kulturní identitě, neţ na své identitě politické.
Zatímco např. evropské, či africké či asijské, či dokonce i mnohé
latinskoamerické země jsou definovány převáţně kulturně, USA jsou definovány
převáţně politicky. Jakýkoli člověk na světě, z kterékoli země, z jakéhokoli etnika,
který věří v politické principy otců zakladatelů USA, tedy v principy Deklarace
nezávislosti a Ústavy, je schopen být vynikajícím americkým občanem. A naopak,
rodilý Američan, jehoţ předkové byli rodilými Američany po několik generací (moţná
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sahajících aţ k osazenstvu lodě Mayflower) a který se stane např. komunistoustalinistou (jako např. Alger Hiss) nebo fašistou (jako např. Ezra Pound), nebo např.
islamistou (jako např. John Walker Lindh nebo Jose Padilla), přestává být dobrým
Američanem. Jeho příslušnost k americkému národu je zásadně, existenciálně
narušena takovým způsobem, jakým např. příslušnost Vidkunda Quislinga k norskému
národu narušena nikdy nebyla: ano, Quisling byl zrádce a kolaborant, ale Norem být
nikdy nepřestal. O těch Američanech předchozích, jeţ jsem jmenoval, to tak
jednoznačně říci nelze. Oni vlastně Američany být přestali a adoptovali si jinou vlast mezinárodní komunismus, fašismus či islamismus.
Jinými slovy, identita národů evropských, afrických, asijských, atd. je více
kulturní neţ politická, identita amerického národa je více politická neţ kulturní. To
znamená, ţe imigrace lidí ze světa do Ameriky - ale lidí přijímajících americké politické
tradice za své - pro Ameriku není problémem a Amerika mnohem více neţ většina
ostatních národů bude vţdy národem imigrantů. Ale ta imigrace nemůţe být
neomezená a nemůţe být ilegální nad určitou únosnou míru. Jak se s tím vším
vypořádat s ohledem na osobní svobodu, potřebu dodrţovat zákon i prostý smysl pro
fair-play, je však nemalým oříškem americké společenské konverzace i politiky. Jiţ
posledních více neţ 200 let.
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Změny zpravodajského systému USA po roce 2004

Luděk Moravec, Jan Ludvík

„Chcete –li Jamese Bonda, zajděte do knihovny. Chcete –li výsledky, sedněte
za stůl a přemýšlejte. A pak přemýšlějte znovu“ (Neill Burnside, The
Sandbaggers, 1978)

Zpravodajství, termín zahalený rouškou tajemství, je často překrucovaný a
zneuţívaný ve veřejné diskusi a také obvykle zcela chybně chápaný, mnohdy z důvodu
diskurzivní převahy populární kultury a souvisejících stereotypů. Jako termín samotný,
i americký zpravodajský systém provází řada mýtů a aţ fantastických představ.
Důkazem můţe být nedávná série článků renomovaného deníku The Washington Post
věnovaná právě problematice zpravodajské komunity, která vyvolala mnoho reakcí.
Tento příspěvek neaspiruje na vyvracení všech mýtů, ani jejich uvedení na pravou
míru. Smyslem textu je pouze osvětlit některé změny, které se v americkém
zpravodajském systému odehrály po 11. září 2001, respektive po roce 2003. Fakt, ţe
povaha tzv. „nových hrozeb“ vyţaduje jiný způsob řízení, ale o to větší roli
zpravodajských sluţeb, je nabíledni.
Bezpečnost je poslední dobou veličinou skloňovanou ve všech pádech a
médiích. Zajištění bezpečnosti občanů je jedním ze základních poslání státu. Z toho
důvodu prakticky všechny státy, v té či oné míře, provádí zpravodajskou činnost.
Zásadní rozdíl spočívá pouze v tom, jaké zdroje jsou pro tuto aktivitu určeny. Nutnost
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získat včas přesné informace byla, je a bude ţivotně důleţitou, o to více pak
v situacích ohroţujících bezpečí státu. Prakticky všichni známí teoretikové vlády i
válečnictví věnovali alespoň několik vět nejen samotné roli informací, ale i jejich
zpracování a dalšího vyuţití. Revoluci v nazírání na moţnosti získání, zpracování a
vyuţití informací pak přinesl digitální věk. Úloha zpravodajských sluţeb, tedy
organizací, které pro stát různými způsoby informace získávají a zpracovávají se tím
samozřejmě také proměnila. S největší pravděpodobností ovšem neulehčila.
V moderních státech existuje řada různých agentur a organizací, které se svým
způsobem na zpravodajských činnostech podílí, či k nim přispívají. Přesná podstata,
vnitřní organizace, či propojení s nadřízenými celky a dalšími agenturami se podle
státu samozřejmě různí. Značnou roli v tom hraje politická kultura, právní systém, ale i
byrokratické zvyklosti dané země. Lze ovšem definovat pět, respektive šest, typů
struktur, které ve zpravodajském systému největších světových hráčů figurují.
1. Dozorčí, či organizační struktura, vedoucí nebo úkolovací útvar, který
koordinuje fungování jednotlivých sluţeb. V americkém případě je to Úřad ředitele
národního zpravodajství - DNI.
2. Agentura zodpovědná za získávání, analýzu a tvorbu výstupů z cizích zemí,
z vnějších zdrojů. V USA je tímto úkolem pověřena notoricky známá Ústřední
zpravodajská sluţba - CIA.
3. Organizace zodpovědná za zpracování informací a analýzu vnitřních
hrozeb. V americkém systému tato role připadá Federálnímu úřadu pro vyšetřování FBI.
4. Organizace, která se věnuje sběru a zpracování elektronických dat a
informací získaných skrze technické prostředky. Ve Spojených státech se tomuto
druhu činnosti věnuje Národní bezpečnostní agentura - NSA.
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5. Útvary a organizace podřízené ministerstvu obrany daného státu, jejich
hlavním úkolem je podporovat rozhodovací procesy v rámci ozbrojených sil, přičemţ
pro Pentagon zajišťuje velkou část této práce DIA - Zpravodajská sluţba ministerstva
obrany. Své vlastní specializované jednotky, které jsou zpravodajsky aktivní především
na taktické a operační úrovni pak mají i jednotlivé uniformované sloţky americké
branné moci.
6. Podle rozsahu a moţností pak státy sestavují další agentury, kanceláře a
sluţby, které se mohou věnovat buď specifickým druhům získávání informací (satelity,
zpracování obrazového materiálu apod.), nebo zvláštním agendám, jako například
ochraně hranic, kontrašpionáţi, či organizované kriminalitě.
Po skončení studené války se během devadesátých let dostala problematika
bezpečnostní politiky poněkud do pozadí zájmu veřejnosti. Zatímco mnozí odborníci
jiţ na počátku dekády varovali před nebezpečím hrozícím ze strany teroristických
organizací, většina společnosti tuto hrozbu nezaznamenala. Dlouhodobou pozornost
ji nezískalo ani několik velkých teroristických akcí, jako byly výbuchy u amerických
ambasád ve východní Africe, nebo pokus o potopení torpédoborce USS Cole
v jemenském přístavu. O to větší šok události 11. září vyvolaly mezi veřejností, která o
hrozícím nebezpečí neměla tušení a politiky, kteří před útokem na New York a
Washington riziko spíše podceňovali a boji proti terorismu nevěnovali patřičnou
pozornost ani prostředky.
Po útocích z 11. září 2001, jejichţ úspěch je často přisuzován selhání
zpravodajských sluţeb, následovala hloubková šetření, zkoumání rozhodovacích
procesů, jejich vyhodnocování a dlouhý proces hledání příčin tragédie. Zásadní
informací, kterou přinesla výsledná zpráva Národní komise pro vyšetřování
teroristických útoků na Spojené státy (známá jako Komise pro 11. Září), bylo, ţe
americký systém selhal jak ve funkci získávání informací - z důvodu opomíjení
teroristické agendy a nedostatku kapacit, tak jako aparát včasné výstrahy. Jako důvody
zpráva uvádí především problémy se sdílením informací, specificky se špatným, či
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zcela opačným uplatňováním směrnic z poloviny 90. let o výměně dat mezi
Ministerstvem spravedlnosti, respektive Úřadem generálního prokurátora, a FBI. Ba
co více, ţe chybné uplatnění dané směrnice z roku 1995, která, spíše neţ koordinační
problémy, reflektovala podstatu rozdílu mezi zpravodajskou činností a policejním
vyšetřováním, vedlo k přesvědčení, ţe informace nemají být sdíleny s NSA a CIA.
Komise následně pojmenovala celou událost jako zpravodajské selhání, přesto,
ţe existují objektivní důvody proč z těchto systémových nedostatků vinit politickou
reprezentaci a to především tu z druhé poloviny devadesátých let, kdy tlak na
ekonomické zpravodajství a zeštíhlení zodpovědných agentur přinesl personální,
strukturální i technické výpadky.

Reforma zpravodajských služeb
V reakci na zprávu Komise pro 11. září a následných sporech o povaze
informací vedoucích k invazi do Iráku v roce 2003, přijal Kongres „Zákon o reformě
zpravodajských sluţeb a prevenci terorismu.“ V jeho důsledku došlo k zásadní změně
ve fungování zpravodajského systému USA. Značně autonomní organizace měly být
napříště řízeny, respektive koordinovány, Úřadem ředitele národního zpravodajství.
Nová instituce zastřešuje dalších sedmnáct zpravodajských sluţeb. Jejím úkolem je
koordinovat jejich činnost, integrovat některé aktivity a agendy, zvláště ty, které se
týkají nejpalčivějších témat současné americké bezpečnosti, jako Iránu a Severní
Koreje.
Úřad vydává zprávy a další produkty analytické činnosti, které slouţí
především prezidentovi, nejvyšším státním představitelům a velitelským strukturám
ozbrojených sil. Dalším zásadním úkolem je strategické plánování rozvoje
zpravodajského systému a jeho kapacit. Za tímto účelem vydává veřejné i neveřejné
dokumenty, z nich nejdůleţitější je Národní zpravodajská strategie. Třetím
významným aspektem práce kanceláře potom je dohled nad aktivitami jednotlivých
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sluţeb skrze funkci Generálního inspektora, který kontroluje jak legální problematiku,
tak agendu rozpočtovou a finanční.
Do centra zpravodajských aktivit v boji proti terorismu se pak na základě
stejného zákona dostalo Národní protiteroristické centrum. Jeho úkolem je analyzovat
informace ze všech dostupných zdrojů a integrovat analytické schopnosti všech členů
zpravodajského systému v oblasti boje proti terorismu. Centrum zpracovává výstupy,
hodnotící zprávy a zprávy o rizicích a na základě jeho činnosti a výstupů je
aktualizován stav systému včasného varování (známá barevná stupnice).

Bezpečnost, která se vymkla kontrole
Nedávná série článků o „přísně tajné Americe“, která roste a vymyká se
kontrole, vyvolala značnou pozornost. Reportéři z listu The Washington Post v tomto
případě odvedli dobrou práci. Na druhou stranu se však nedokázali vyhnout některým
chybám a zjednodušením. Mnozí další novináři, kteří z jejich práce po zveřejnění
čerpali, pak zjednodušení úspěšně znásobily. Z 854 000 drţitelů prověrky na stupeň
přísně tajné se staly zaměstnanci tajných sluţeb, bez ohledu na to, ţe příslušnou
prověrku mají například mnozí příslušníci ozbrojených sil, kteří se často ţádné
zpravodajské činnosti nevěnují. Podobně zkreslená je i informace o vzniku nového
ministerstva vnitřní bezpečnosti s 230 000 zaměstnanci. Přestoţe bylo po 11. září
skutečně nově zřízeno, ministerstvo dostalo koordinační úlohu a byly mu podřízený
dříve samostatné instituce. Pod vnitřní bezpečnost dnes spadají například imigrační
úředníci, celníci, ostraha hranic, nebo americká pobřeţní hlídka. Je evidentní, ţe tyto
funkce nevznikly po 11. září, pouze se ve statistikách nově objevily v kolonce
připadající novému ministerstvu a spojovat většinu z nich se zpravodajskou činností
postrádá opodstatnění. Podle Harolda Greenberga navíc sice ministerstvo k vnitřní
organizaci svých programů pouţívá cyklický proces obvykle charakteristický pro
zpravodajské sluţby, nicméně v pravém slova smyslu jeho aktivity takové agentuře
neodpovídají.
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Útoky 11. září a následné atentáty v Madridu a především v Londýně odhalily
moţnosti a limity systémů včasného varování, programů sledování podezřelých osob i
fundamentální rozdíly mezi podstatou práce jednotlivých agentur, které se podílí na
zajišťování státní bezpečnosti. V reakci na zjištění vyšetřovacích komisí a pokročilou
analýzu charakteristik tzv. „nových hrozeb“ došlo v mnoha zemích k reformám
policejních a zpravodajských systémů. Zvláště anglosaské země, Austrálie, Kanada,
Spojené království a Spojené státy, provedly výrazné zásahy na nejvyšších místech
v systému řízení a koordinace svých zpravodajských sluţeb. Reformy se dotkly i
systémových problémů v organizace policejních činností a krizového plánování. To do
jisté míry odrazilo zmíněný rozdíl mezi zpravodajskou a policejní sluţbou. Typickým
krokem v těchto reformách bylo přidání nové koordinační agentury nebo její značné
rozšíření. Druhým zásadním krokem byla centralizace analytických kapacit pro
protiteroristickou agendu.
Jak v jednom ze svých článků poznamenali Taylor a Gordon, experti na dějiny
a fungování zpravodajských sluţeb, je ironií, ţe v průběhu moderních dějin, většina
zpravodajských selhání je doprovázena, ne-li byla způsobena, narůstáním a bobtnáním
národních zpravodajských komunit do rozměrů, kdy spolupráce a výměna informací
byly sporadické a obtíţné. Na druhé straně odpovědí, ne obvinění, ze selhávání bylo
z pravidla vytváření dalších agentur a pod-agentur, navyšování rozpočtů a počtu
zaměstnanců, coţ přináší právě ty podmínky vedoucí k selhání od samého počátku. Je
ovšem nasnadě, zda je toto vina zpravodajské komunity jako takové nebo politického
vedení, stejně jako samotné zpravodajské selhání můţe být v podstatě především
selháním politickým.
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Superhrdinská Amerika. Věčný souboj s
narušiteli pořádků

Jiří G. Růţička 66

Každý národ potřebuje historii, potřebuje svoje hrdiny. Vedle George
Washingtona nebo Abrahama Lincolna k nim patří i superhrdinové!

Jak si stvořit historii
Amerika, respektive Spojené státy americké, je země komiksům zaslíbená. A uţ
od 30. let minulého století tu slovo komiks v podstatě znamenalo superhrdinský
komiks. Moţná to souvisí s tím, ţe Spojené státy postrádají historii a především
mytologii – od té indiánské se odstřihly hromadným vyvraţďováním domorodých
kmenů a rozpuštěním jejích pozůstatků ve svém národnostním tavícím kotli. Nepatří jí
ani historie osidlovatelů z Evropy. Národ však historii potřebuje, potřebuje svoje
hrdiny. Vedle George Washingtona nebo Abrahama Lincolna k nim patří právě
superhrdinové. Ti první ne náhodou vznikli v době hospodářské krize, snad aby (jako
naši blaničtí rytíři) zasáhli, kdyţ uţ ne jako zachránci ekonomiky, tak alespoň jako
zachránci dobra a víry v lepší budoucnost. Superhrdinové navazují na postavy ze
starých řeckých bájí a pověstí, ale také na postavy z pohádek. Bojují ve jménu dobra,
ve jménu spořádaných občanů a vítězí. Pokud máme superhrdiny někam zařadit na
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politickém spektru, jsou bezesporu napravo, protoţe od počátku ochraňují společnost
zaloţenou na kapitalistickém řádu.

Potřeba ideologického nepřítele
Superhrdinové mají samozřejmě i nezbytnou dávku sociálního cítění, boj s
chudobou je ale nijak zvlášť nezajímá. Vţdyť většina z nich patří ve svém občanském
ţivotě ke smetánce společnosti: Batman jako Bruce Wayne je miliardář, kterému patří
téměř celé město, Iron Man jako Tony Stark je zase zbrojní magnát. Jiní dva
superhrdinové - Superman a Spiderman - pracují v civilu v novinách, které jsou lehce
bulvární. Všichni tedy patří mezi ty nejúspěšnější. Captain America je vůbec symbolem
úspěšné Ameriky. V dobách studené války všichni samozřejmě bojovali na straně
hodných Američanů proti zlým Rusům a jiné verbeţi z Východu, která měla vţdy
plány na ovládnutí světa. Po konci studené války chvíli nevěděli co by (i kdyţ pořád se
po světě ještě potulovali pohrobci komunistického reţimu, kteří se pokoušeli zvrátit
situaci), ale pak se konečně objevil nový nepřítel: teroristé. Superhrdinové prostě
potřebují superpadouchy a superpadouši si často nevystačí jen s tím, ţe chtějí zničit
svět. Vypadají důvěryhodněji, kdyţ patří k některému ideologicky pomýlenému táboru.

Narušení superhrdinského klišé zpoza Atlantiku
Teprve britský autor Alan Moore přišel v 80. letech se superhrdinským
příběhem, který relativizoval ono dobro, za které se superhrdinové celou dobu
schovávali (u nás teď na superhrdinský diskurs navazuje volební program Pravého
bloku Petra Cibulky, v němţ předák strany vyzývá, aby se lidé připojili k Lidem dobra
a bojovali proti Lidem zla). Co vlastně je dobro, co zlo a existuje nějaké vyšší dobro,
které je tomu „niţšímu“ nadřazeno? Je moţné v zájmu vyššího dobra zabíjet civilní
obyvatelstvo? Takové otázky nabízí Moore čtenářům ve svém opusu Stráţci, který je
dostupný i v českém překladu Viktora Janiše (BB art, 2004). Ostatně i tady jde o
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studenou válku, v níţ má simulovaný útok z vesmíru, jehoţ reálnými oběťmi mají být
obyvatelé New Yorku, přinést kýţený mír tím, ţe se obě strany ţelezné opony spojí
proti mimozemskému agresorovi. Alan Moore je také autorem komiksu V jako
Vendeta (přeloţil Viktor Janiš, BB art, 2005), v němţ utopicky nadsazuje jiný důsledek
striktně pravicové politiky - vytváří aţ fašistický systém, plný šmírujících kamer (od
doby vzniku komiksu jich mnohonásobně přibylo) a zmanipulovaných médií (většina
jich je logicky v rukou pravicově smýšlejících magnátů, kteří pro vytváření zisku
potřebují reklamu od velkých podniků, jeţ naopak potřebují argumenty publicistů pro
stlačení daňových odvodů), kde političtí vůdci uměle vyvolávají mezi obyvateli strach z
jinakosti (připomeňme rozšiřující se počet zemí, kde se ţenám zakazuje nosit burka).
Tentokrát je superhrdinou levicový anarchista, který se nebojí postavit establishmentu
a poukázat na to, ţe právě vládnoucí představitelé jsou tím skutečným zlem.

Levicový underground
Pokud je superhrdinský komiks zástupcem především pravicového smýšlení,
levicový komiks se objevil na scéně v 60. letech minulého století díky undergroundu.
Undergroundový komiks byl víceméně reakcí na etický kodex (Comics Code
Authority - CCA), který vznikl v 50. letech a měl komiks očistit od všeho, co by
mohlo narušit výchovu dětí, jeţ tvořily nejširší skupinu čtenářů tohoto média. Zmizely
hrozivě vyhlíţející příšery, násilí zůstalo skryto mezi komiksovými panely a umírněn
byl také jazyk hrdinů. Vymezení se proti tomuto kodexu pomohlo na svět komiksům
určeným výhradně dospělým (ne jen těm s pornografickým obsahem označovaným
XXX). Objevila se undergroundová scéna zabývající se problémy běţných lidí a hrdiny
komiksů se často stávali sami autoři. Se vstupem výrazných autorů na scénu souvisí i
proměna komiksu jako autorského média: u superhrdinského komiksu byli autoři jen
najemnými dělníky, které se na vzniku té které série podíleli v tvůrčích týmech. Jejich
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autorství bylo druhořadé, důleţitá byla značka a jména hrdinů. Nepřehlédnutelní
autoři najednou přinesli autorské komiksy a jejich jména se stala často důleţitější neţ
název komiksu. K nejdůleţitějším postavám autorského komiksu patří Robert Crumb
(loni vydal svou verzi knihy Genesis ze Starého zákona), Kim Deitch, Art Spiegelman
(proslavil ho dvojdílný komiks o holocaustu Maus a později komiksová reakce na
události 11. září) nebo Harvey Pekar (letos v červenci zemřel), který v sérii American
Splendor popisoval záţitky své a svých přátel. Pro undergroundovou scénu se vţil
pojem comix s dospěláckým X vytrţeným z XXX na konci.

Ze života
K nejzajímavějším levicově laděným komiksům, které částečně vyšly i v
českém jazyce, patří série Láska a rakety, respektive její podsérie Locas, jiţ píše a kreslí
Jaime Hernandez (jeho bratr Gilbert je autorem druhé podsérie nazvané Palomar). Z
Locas u nás vyšly zatím dva svazky - Mechanická Maggie (přeloţila Jaroslava Kočová,
BB art, 2008) a Holka z H.O.P.P.E.R.S. (přeloţila Jaroslava Kočová, BB art, 2009).
Bohuţel se příliš neprodávají, a tak je vydání dalších svazků zatím nejisté (jisté však je,
ţe letos ani příští rok nevyjdou). Série začala vycházet na počátku osmdesátých let, v
době, kdy ve Velké Británii vládla konzervativní Margaret Thatcherová a na druhé
straně Atlantiku byl do funkce prezidenta zvolen republikán Ronald Reagan. Oba
politici si skvěle rozuměli, ekonomice se začalo dařit, trochu víc se zbrojilo, pád
ţelezné opony byl téměř na dohled. V atmosféře, kdy se zdálo, ţe vše vyřeší trh a lidé
jsou víceméně zbyteční, začala vznikat tahle komiksová sága. První svazek,
Mechanická Maggie, obsahuje příběhy z první poloviny 80. let. Maggie naštěstí není
mechanická, ale pracuje jako mechanička. Hernandez tu ještě pracuje s ţánrem sci-fi,
důraz ale klade na běţné příhody osmnáctileté dívky, která ţije kdesi na hispánském
předměstí se svými přáteli. Řeší se tu běţné problémy se vztahy, Maggie navíc bojuje s
chutí do jídla. Důleţité je, ţe Maggie i její kamarádka Hopey se obě povaţují za
reprezentanty hnutí punk: nebydlí u rodičů, příliš se nevysilují prací, poslouchají
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punkovou hudbu, a dokonce kreslí graffiti. Hopey navíc sama hraje v jedné punkové
kapele. V druhém díle se Hernandez zbavuje sci-fi prvků a větší důraz klade na detaily
ve vývoji obou dívek, ale i jejich přátel. Jeho hrdinky stárnou, tloustnou a jsou čím dál
pohodlnější. V příběhu Ghost of Hoppers (česky nevyšel) táhne Maggie na čtyřicítku a
z bezstarostné minulosti zbyly jen vzpomínky. Předností Hernandezova světa je, ţe se
stále vyvíjí, a to nejen jeho postavy, ale i způsob, jímţ se oblékají a mluví.

Dobro ať zvítězí!
Jakkoliv jsou v superhrdinském komiksu politické názory superhrdinů skryty,
je zřejmé, za koho kopou. Naopak postavy autorského komiksu se se svým názorem
netají. Zatímco jedni se pokouší chránit společnost takovou, jaká je, ti druzí se proti ní
vymezují. Kaţdopádně čtenáři superhrdinských komiksů se o politiku patrně
nezajímají, stejně jako se o ni nezajímají děti. Důleţité pro ně je, aby dobro, ať uţ je to
cokoliv, vyhrálo nad zlem, ať uţ je to kdokoliv. Komunistickému reţimu komiks vadil
moţná i proto, ţe se mu nehodili ani kapitalističtí superhrdinové, ani společenští
buřiči. Jen ten Čtyřlístek byl vţdy tak snesitelně politicky bezpohlavní.
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Most porozumění anebo muzea na prodej?
Louvre a Guggenheim v Abu Dhabi

Karolína Fabelová 67
Na počátku 80. let 20. století se soukromé muzeum Guggenheim v New Yorku
rozhodlo upustit od tradičního pojetí muzea vázaného na určité místo a značku
Guggenheim začalo vyvážet i za hranice své země. Úspěch španělské pobočky
v Bilbao otevřené v roce 1992 se stal modelem pro ostatní. Především se jím
nechala inspirovat Francie, která výměnou za miliardu euro podepsala v roce
2007 se Spojenými arabskými emiráty smlouvu o dlouhodobé zápůjčce děl z
Louvru a dalších francouzských muzeí do Abu Dhabi. Díky této dohodě zde
v roce 2013 bude otevřena kromě Guggenheimova muzea také první pobočka
Louvru. Toto rozhodnutí učiněné na politické úrovni je kritizováno z řad
odborníků, kteří poukazují na možná rizika spojená s podobným vývozem
národního kulturního bohatství.

Jako se ve středověku soustřeďovala pozornost architektů na církevní stavby,
v renesanci a baroku na šlechtická sídla, v 19. století na divadla, v průběhu 20. a 21.
století se nejprestiţnější stavbou stalo muzeum s příchutí chrámu. Jejich počet neustále
roste. Například v Německu jich je za posledních dvacet let téměř dvojnásobek. Jsou
Dr. Karolína Fabelová vystudovala dějiny umění na Karlově univerzitě v Praze a na Sorbonně
v Paříţi (dizertační práce Les relations artistiques entre Prague et Paris 1889–1910, la critique d'art et la recherche
de la modernité). V současné době ţije v Německu. Publikuje v domácích a zahraničních časopisech
články o umění a umělecké kritice 19., 20. a 21. století. V roce 2002 vydala monografii o Karlu
Vítězslavu Maškovi. V letech 1997–1998 byla jedním z autorů výstavy Sorosova centra pro současné
umění „Umělecké dílo ve veřejném prostoru“.
67
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příleţitostí pro

nejznámější světové

architekty

jako

Frank Lloyd

Wright

(Guggenheimovo muzeum v New Yorku), Frank O. Ghery (Guggenheim v Bilbao a
v Abu Dhabi), Jean Nouvel (Louvre v Abu Dhabi).
Thomas Krens, ředitel Nadace Solomon R. Guggenheim (1988–2005,
v současnosti poradce pro zahraniční záleţitosti), která spravuje soukromé Muzeum
Guggenheim v New Yorku, byl prvním, kdo si poloţil otázku: Proč by měla umělecká díla
leţet v depozitářích nevyuţita? Rozhodl se upustit od tradičního pojetí muzea vázaného na
určité místo a značku Guggenheim začal vyváţet i za hranice své země. Podobně jako
Louis Vuitton sídlí v Paříţi, Londýně, New Yorku i v Praze, Guggenheimovo muzeum
má své pobočky v Bilbau, Berlíně, Benátkách a brzy téţ v Abu Dhabi. Krens radikálně
proměnil vnímání úlohy muzea a zřejmě spustil lavinu, která, přestoţe má své
oponenty, se jiţ těţko dá zadrţet. Jsme svědky procesu, který začal s nástupem muzeí
ve druhé polovině 18. století. Díla vytvořená pro určitý architektonický prostor, jako
byly kostely a šlechtické paláce, se během 18. a 19. století sváţela do nově vznikajících
muzeí odpovídajících nacionalismu, který tehdy ovládal Evropu. Jiţ tehdy ztratila svůj
přirozený kontext, ale zachovala si hodnotu spojovanou s národní identitou. Během
20. století se muzea stala hlavní cílovou destinací moderního umění. S postupující
globalizací začínají být umělecká díla chápána stále více bez souvislostí a je s nimi
nakládáno jako s jakýmkoli jiným zboţím, které je moţno prodat či pronajmout
kdekoli na světě. Zastánci této expanzivní politiky argumentují rozvojem kultury a
osvěty, budováním mostů porozumění. Otázkou je, zda se ve skutečnosti obsah
uměleckých děl jejich vývozem jen více nevyprazdňuje.
Trţní model chování prorůstá stále více i do evropských muzeí. Jean Clair,
bývalý ředitel Picassova muzea v Paříţi, kunsthistorik a spisovatel - a jeden z hlavních
kritiků této nové představy muzea-bussinesu, muzea-Mc Donaldu - popisuje Thomase
Krense jako manaţera, bez širšího kulturního vzdělání, jednoho ze self-made-menů, kteří
často vydělali spoustu peněz, ale málokdy proslavili Ameriku 68. Faktem je, ţe během
Jean Clair, Malaise dans les musées, Paris, Flammarion, 2007, s. 67. Tato kniha je i zdrojem dalších citací
postřehů Jeana Claira, které zde uvádím.
68
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vlády Thomase Krense vzrostl vklad nadace z 20 milionů na 118 milionů dolarů.
Ovšem za jakou cenu? Cenou byla komercializace a vulgarizace muzeí, na které
upozornil v roce 2003 Philippe de Montebello, ředitel Metropolitního muzea v New
Yorku.

Tento

kunsthistorik

francouzského

původu

a

dlouhodobý

kritik

Guggenheimovy politiky odsoudil systém loan fees (placeného pronájmu sbírek) a
tendenci muzeí orientovat se na „kulturní trhy“ a na „zábavní parky“. Varoval, ţe tato
politika vede ke ztrátě ducha muzea a jeho poslání. Upozornil na to, ţe pokud by se
z kultury měl stát Disneyland, Disney je za tímto účelem mnohem lépe vybaven.
Kultura a umění především se stále více obejde bez odborníků. V současném umění
nehraje vzdělání významnou roli. Hledají se především schopní manaţeři, kteří se
stávají galeristy, uměleckými poradci, řediteli muzeí a konec konců i umělci.
Prostřednictvím muzea se města a státy snaţí přitáhnout na sebe pozornost
celého světa. To byl také případ baskického Bilbaa, města bez budoucnosti,
poznamenaného na konci 80. let krizí těţkého průmyslu a politickým násilím, které je
dovedly aţ na pokraj kolapsu. Tehdejší baskický prezident José Antonio Ardanza se
rozhodl řešit krizi kulturními prostředky. Chtěl vytvořit v Bilbau symbol, ikonu,
posvátné místo, které by mu daly nový směr. V roce 1991 se spojil s Thomasem
Krensem a předloţil mu návrh, aby zde společnými silami otevřeli bezprecedentní
muzeum moderního umění. Ardanzovi chyběly sbírky i budova, ale měl investice,
Krens chtěl dostat Guggenheimovo muzeum do mezinárodního kontextu. Krens
zapůjčil umělecká díla z newyorských depozitářů, Ardanza dodal finance na
vybudování skvělé architektury. V tomto propojení nejsou ani tak podstatná umělecká
díla samotná, jako spíše bombastická architektura a prestiţní muzejní značka.
Architektonický konkurs trval pouhé tři týdny a zúčastnili se ho jen tři architekti
z Evropy, Asie a Ameriky. Vyhrál jej Američan Frank O. Ghery, který v roce 1992
postavil první muzeum svého druhu. Samotná budova se pod jeho rukama proměnila
v nejdůleţitější umělecké dílo celé sbírky. Muzeum naplnilo představu Thomase
Krense, jenţ se nechal inspirovat katedrálou v Chartres. Uměleckému náboţenství, o
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kterém ve svých knihách píše Wolfgang Ullrich, se dostalo nového velkolepého
chrámu.
Muzeum vytvořilo 4 500 pracovních příleţitostí. Investoři předpokládali, ţe za
rok jej zhlédne 500 tisíc návštěvníků. Tento odhad skutečnost zdvojnásobila.
Guggenheim Bilbao navštíví ročně 900 tisíc aţ milion turistů, z nichţ 70 procent tvoří
cizinci. Dodnes jej vidělo více neţ 10 milionů návštěvníků a muzeum se tak stalo
významnou turistickou atrakcí, která změnila tvář i psychologii města. Pro Bilbao byl
tento krok jednoznačným přínosem, otázkou je, zda jím byl i pro muzeum
Guggenheim. Francouzský kunsthistorik Didier Rykner poukazuje na to, ţe
Guggenheimova sbírka sama o sobě není aţ tak významnou a jejím roztříštěním ztrácí
ještě více na významu. Navíc, aby Guggenheimovo muzeum mohlo financovat svoji
expansivní politiku, prodalo v roce 1999 za 10 milionů dolarů část své sbírky. V roce
2000 další část za 4,55 milionů. Na začátku roku 2003 oznámila nadace záměr upustit
z finančních důvodů od projektu za 950 milionů dolarů na vybudování další pobočky
Guggenheimu v New Yorku. Mateřské muzeum bylo nuceno redukovat svůj rozpočet,
program i zaměstnance a zůstalo v podstatě prázdné. Namísto výstav umění
organizuje výstavy motorek či módní přehlídky.
Problém doplnění sbírek se Thomas Krens pokusil řešit fúzí. V roce 2001 se
spojil s petrohradskou Ermitáţí a byly otevřeny brány nejen Guggenheimova muzea,
ale i Guggenheim Hermitage Muzea v Las Vegas. Hlavní město Nevady se tak mohlo
pyšnit nejen rekonstruovanými Benátkami včetně náměstí sv. Marka, mostem Rialto a
Grande Canale a ohromným kasinem, ale i ruskou Ermitáţí. Obě muzea sídlila
v hotelu Venetian Resort postaveném milionářem Tedem Wynnem. Ovšem ani
jednomu z nich se nepodařilo přeţít. Guggenheimovo muzeum mělo tak mizivou
návštěvnost, ţe vydrţelo pouhých 15 měsíců. Uzavření Guggeheim Hermitage
následovalo v roce 2008.
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Guggenheimovo muzeum v Bilbau od architekta Franka O. Gheryho
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Od dalších projektů v Tokiu, Salzburgu, Mexiku a Brazílii bylo upuštěno.
V roce 2008 se britsko-irácká architektka Zaha Hadid stala vítězkou konkursu na
stavbu Vilnius Guggenheim Hermitage muzea v litevské metropoli, které by mělo být
otevřeno v roce 2011, ale jiţ nyní panují pochybnosti o jeho realizaci. Také bývalý
baskický president Ardanza je skeptický k tomu, ţe by se úspěch Bilbaa mohl
opakovat: „Pokud se historie opakuje, poprvé to je tragédie a podruhé to je fraška.“
Nicméně Thomas Krens se nenechal odradit. Relativně dobře fungující pobočky v
Berlíně a Benátkách hodlá rozšířit o Abu Dhabi, kde plánuje otevření Guggenheimu
na rok 2012. Také Ermitáţ pokračovala v expanzi, a to i bez spolupráce
s Guggenheimem. V roce 2004 zahájila provoz v Amsterdamu a v roce 2008
v Londýně.
Modelem vývozu kulturního dědictví se nechala inspirovat především Francie,
která podobně jako Rusko (na rozdíl od Ameriky) aplikovala tuto politiku na národní
sbírky. V roce 2006 otevřel Louvre svou první pobočku v zahraničí v americké
Atlantě, která se tak stala sídlem nejvýznamnějšího muzea na jihovýchodním území
USA. Poté, co zde v roce 1996 proběhla olympiáda a bylo vybudováno divadlo a
akvárium, potřebovalo město také významné muzeum. Nicméně mu chyběly sbírky.
Řešení přinesl Louvre, který za 13 milionů eur na dobu tří let zapůjčil poklady ze
svých depozitářů v podobě devíti dlouhodobých výstav. Nové muzeum Louvre
Atlanta, dílo Renza Piana, odráţí nový trend budování skvělých muzeí beze sbírek. Ty
jsou pouze pronajímány.
Atlanta byla takovou malou zkouškou mnohem velkolepějšího projektu, jehoţ
završení chystá Louvre v roce 2013. 6. března 2007 podepsal francouzský ministr
kultury Renaud Donnedieu de Vabres s šejkem Sultanem Bin Tahnoonem Al
Nahyanem (prezidentem Úřadu pro kulturu a památky a Úřadu pro turismus v Abu
Dhabi) smlouvu o dlouhodobé zápůjčce děl z paříţského Louvru a dalších
francouzských muzeí, která budou po dobu třiceti let v časových obdobích od šesti
měsíců do dvou let prezentována v metropoli Spojených arabských emirátů Abu
Dhabi. Louvre se tak postaví po bok Guggenheimu. Jen za to, ţe nové muzeum bude
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moci nést název Louvre Abu Dhabi, zaplatí Arabové 400 milionů eur. Jean Clair
upozorňuje, ţe postoupení značky Coca-Cola jen na několik měsíců by stálo mnohem
větší sumu neţ postoupení značky Louvre na několik let. Celkově vydělá Francie na
tomto obchodě miliardu eur.
95 procent území emirátů je neobydleno a 80 procent potravin a spotřebního
zboţí se musí dováţet. V této pouštní krajině je obděláváno jen asi 0,5% plochy, a to
buď v oázách nebo na územích s umělým zavlaţováním. 80 procent obyvatelstva
představují přistěhovalci. Emiráty zbohatly na prodeji ropy a zemního plynu, které se
zde začaly těţit v roce 1962. Závratné zisky je vynesly mezi nejbohatší země světa.
Stále rostoucí kapitál se rozhodly investovat nejen do přímořských středisek, ale i do
sportu, kultury a vzdělání. Za tímto účelem byly vyzvány ke spolupráci kromě
západních muzeí i univerzity. V roce 2006 zakotvila v Abu Dhabi pobočka paříţské
Sorbonny, která zde od roku 2009 sídlí ve vlastním kampusu, kde se můţe vzdělávat
na 2000 studentů. Příklad Sorbonny následovala New York University, jeţ zde letos
zahájila provoz a stala se tak první americkou univerzitou svého druhu v zahraničí.
Louvre Abu Dhabi nebude vybudován přímo v Abu Dhabi, ale na blízkém
ostrově Saadiyat (Štěstí), do jehoţ rozvoje jsou investovány miliony dolarů. Tento
malý ostrov o 2700 hektarech obývají návštěvníci 30 luxusních hotelů a majitelé 8 000
vil stejného luxusního stylu. Ostrov se můţe pyšnit 19 kilometrů dlouhou pláţí
z jemného písku, golfovými hřišti, třemi přístavy schopnými přijmout tisíce lodí,
lyţařskou sjezdovkou s umělým sněhem atd. Skoro to vypadá, jako by tento ráj byl
rezervován hlavně pro majitelé jet-setů či luxusních jachet. Jejich štěstí poněkud
zastiňuje zpráva mezinárodní organizace pro lidská práva (Human Rights Watch)
z května 2009, která dokládá porušování práv dělníků budujících rajský ostrov. Ti se
rekrutují především z Indie, Bengálska a Pakistánu. Pod příslibem vysokých platů jsou
přiváţeni do Abu Dhabi, kde jim jsou zabavovány pasy a měsíčně se dočkají pouhých
150 aţ 200 dolarů. Pokud se chce arabská metropole opravdu stát příkladem moderní
kultury, měla by uznat, ţe práva dělníků jsou této kultury nedílnou součástí.
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Louvre Abu Dhabi se bude rozkládat na 24 tisících metrech čtverečních,
z nichţ 6 tisíc připadne na sály pro stálé expozice a 2 tisíce na sály pro dočasné
výstavy. Po dobu deseti let budou dopravována do Abu Dhabi díla nejen z Louvru, ale
i z jiných francouzských veřejných muzeí jako je Musée d’Orsay, Centre Pompidou,
Musée du Château de Versailles, Musée du Quai Branly či Musée Guimet. Nejdříve
bude zapůjčeno 300 kusů, pak 250 a nakonec 200 kusů. Po dobu patnácti let bude
Francie dodávat Louvru Abu Dhabi čtyři výstavy ročně. A konečně pomůţe muzeu
vybudouvat vlastní sbírku, která časem nahradí zapůjčená díla. Tzn. bude mu
napomáhat v nákupu mistrovských děl. Tento úkol odporuje poslání zaměstnanců
francouzských veřejných muzeí, kteří by z titulu svojí funkce měli získávat ta nejlepší
díla pro francouzské národní sbírky a nikoliv pro cizí zemi, ve které splývají zájmy
státu a vládnoucí rodiny. Jean Clair poukazuje na to, ţe sbírka Louvre Abu Dhabi,
kterou francouzský stát pomůţe vybudovat, bude v podstatě soukromou sbírkou,
jejímţ jediným majitelem bude emir Abu Dhabi. Ţádný stát ještě nikdy nedal své
sbírky a svoje know how do sluţeb jednotlivce. Tato politika, která nemá v historii
obdoby, v podstatě ochuzuje francouzské veřejné sbírky o významná umělecká díla,
která by mohly získat.
Na rozhodnutí o dlouhodobé zápůjčce děl z Louvru a dalších muzeí se shodli
zástupci francouzského parlamentu. Toto rozhodnutí, které ovlivní budoucí kulturní
vývoj Francie, nebylo konzultováno s odborníky a z jejich řad vzešly hlavní protesty.
Historici umění se podivili nad faktem, ţe politici, jejichţ působení je ve srovnání
s francouzskou tradicí zcela efemérní, rozhodli o projektu, který ovlivní paměť národa
a změní tvář nejen Abu Dhabi, ale i Francie. 13. prosince 2006 uveřejnil deník Le
Monde protest tří široké veřejnosti málo známých, ale v kulturní oblasti vysoce
ceněných odborníků Jeana Claira, Françoise Cachin (dříve ředitelky Musée d’Orsay,
pak ředitelky Musée de France) a Rolanda Rechta (historika umění a profesora na
Collège de France). Ve svém článku nazvaném Muzea nejsou na prodej poukazují na to,
ţe hlavním posláním muzea jsou vzdělávací programy, budování sbírky, výzkum a
vědecká práce konzervátorů a nikoliv pronájem sbírek bez vědeckého opodstatnění.
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Kladou si otázku, proč Abu Dhabi se sotva 600 tisíci obyvateli se má těšit
z francouzských národních sbírek na úkor Francouzů a zahraničních návštěvníků
Francie, z nichţ 7 milionů kaţdoročně zavítá do paříţského Louvru? Obávají se, ţe
tato politika zasáhne i další muzea jako např. Centre Pompidou, o jehoţ pobočce
v Číně či v Indii se jiţ mluví. Vytvoření Louvru v Abu Dhabi odporuje Profesnímu
etickému kodexu muzeí ICOM, podle kterého muzea jsou instituce bez ziskových zájmů ...
muzejní sbírky jsou vytvořeny pro společnost a nesmí být v ţádném případě pokládány za finanční
aktiva. K boji proti vývozu národních sbírek se připojil historik umění Didier Rykner,
jenţ inicioval petici publikovanou v prestiţních časopisech včetně New York Times
(podepsalo ji jiţ na 5 000 osob).
Něco jiného je dočasná výstava, která sleduje osvětlení určitých témat a za
tímto cílem soustřeďuje umělecké předměty z různých částí světa a něco jiného je
sbírka evropského umění prezentovaná bez hlubšího opodstatnění na druhém konci
světa. Zastánci vývozu děl argumentují tradičním exportem francouzské kultury a
jazyka do zahraničí. Současně s otevřením Louvru Abu Dhabi bude zpřístupněno také
nové oddělení islámského umění v paříţském Louvru. Poprvé od realizace skleněné
pyramidy bude Louvre rozšířen o novou architekturu (nádvoří Visconti). Díky těmto
počinům bude dle organizátorů vytvořen most porozumění mezi oběma zeměmi.
Ovšem zatímco demokratická Francie není vůči islámskému umění svazována ţádnou
cenzurou, islámský konzervativní absolutismus můţe evropské umění jen stěţí
přijmout v jeho bohatosti. Nehledě na negativní vztah arabské kultury k figurálnímu
zobrazování jako takovému, by zapůjčená díla neměla zobrazovat nahá těla a neměla
by mít vztah ke křesťansko-ţidovskému náboţenství. Tyto skutečnosti most
porozumění poněkud limitují. Co pak zbude z francouzské a evropské kultury k její
prezentaci? Ţivé kulturní centrum se tak snadno můţe proměnit v pouhou výkladní
skříň, ve které vedle Gucciho a Prady bude viset také Leonardo a Raffael. Je přirozené,
ţe se odborníci proti této politice bouří, přicházejí totiţ svým způsobem o práci. Jejich
výkladů uţ nebude třeba, půjde především o ikony – značku. Ovšem neţijí
kunsthistorikové v uzavřeném světě, ve kterém se zabývají svými problémy, které širší
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publikum v podstatě nezajímají? Nerezignovalo publikum jiţ dávno na hlubší kulturní
vzdělání? Nejde snad mnohem více o nějakou událost, o to, být účasten, být v pravou
chvíli na pravém místě, neţ o studium a poznání minulosti? Pokud se nejedná o
takovou značku jako je Louvre, mají stálé výstavy jen mizivou účast. Muzea, aby
přilákala návštěvníky, musí organizovat výstavy dočasné – tzn. musí se pořád něco dít.
Během výstavy se všichni tlačí před chef d‟œuvrem známého umělce, ale během roku se
na jeho dílo do stálé expozice půjde podívat jen pár odborníků či zbloudilců. Dle
mého názoru hlavním problémem této „nové satelitní muzejní politiky“ je to, ţe se
kvůli ní umělecká díla dostávají do permanetního pohybu. Jiţ nestačí přemisťovat
jednotlivá díla na výstavy, ale přesouvají se celé depozitáře. Kaţdý takový přesun je
spojený s riziky, která jsou penězi nevyčíslitelná, protoţe ztráta či poškození
uměleckého díla jsou nenapravitelné pro příští generace.
Evropané a Američané ţijí v době relativního blahobytu, volného času a
zábavy. Abu Dhabi se chce k tomuto ţivotnímu stylu připojit, vybudovat z pouště a
nafty ráj – kulturní, společenské a turistické centrum. Na tomto přání je jednoznačně
pozitivní rozhodnutí investovat nikoliv do zbraní namířených proti Západu, ale do
západní kultury. Spojené arabské emiráty tak nabízejí přijatelnou alternativu
islámského separatismu. Kultura potřebuje peníze. Kde by byla Florencie bez
Medicejů? Ovšem jak dalece je moţno kulturu koupit? Jde skutečně o osvětu anebo
jde spíše o atrakci pro tři miliony bohatých turistů, které investoři doufají přilákat?
Nenaplňuje se zde spíše touha dostat se na výsluní? Francie má strach zmeškat vlak.
Pochopila, ţe tato nastoupená cesta je zřejmě budoucností a nechce přenechat své
místo konkurentům z Anglie, Ruska či Ameriky.
Jak naznačuje Jean Clair, francouzský parlament zřejmě schválil tento obchod
nejen z důvodů kulturních, ale také politických, vojenských a ekonomických. Elysejský
palác má dlouhodobé strategické zájmy ve Spojených arabských emirátech. Plánuje
zde nejen vybudování dvou jaderných reaktorů, ale snaţí se také získat zakázku na
výrobu vojenských letadel. Clairovu domněnku potvrzuje fakt, ţe prezident Nicolas
Sarkozy, který 29. května 2009 v Abu Dhabi spolu s korunním princem šejkem
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Mohammedem bin Zayed Al Nahyanem oficiálně poţehnal projektu Louvre Abu
Dhabi, přijel do metropole o několik dní dříve, aby zde 25. května 2009 otevřel první
francouzskou vojenskou základnu vybudovanou v zahraničí za posledních 50 let. Ani
Bílý dům nepojí se Spojenými arabskými emiráty jen kulturní vztahy. Za 9,4 bilionů
dolarů prodal federaci nejmodernější systém vzdušné obrany. Ta je také
vlastníkem vyspělých amerických letounů F-16.69
Normální smrtelník sice nechápe, jak je moţné, ţe si Louvre se 7 miliony
návštěvníky ročně na sebe nevydělá a proč by se díla z jeho depozitářů měla v Abu
Dhabi „prodávat“ lépe neţ ve Francii. Nicméně je zřejmé, ţe francouzská muzea
potřebují peníze, které ve své zemi nejsou schopna získat. Trh ovládá současné umění,
které zastiňuje staré mistry. Pokud chce být muzeum „in“, musí se zabývat současným
uměním. Rozpočty muzeí nestačí na nákup děl, která dosahují horetních sum. Jeff
Koons či Damien Hirst jsou hlavními hvězdami, do kterých se investuje. Díla, která se
objevují na aukcích a veletrzích, se musí brzy objevit také v muzeu. „Dříve muzea a
dějiny umění ovlivňovaly trh“, říká Gérard Goodrow, ředitel veletrhu s uměním v Kolíně nad Rýnem,
„dnes je tomu naopak.“70
Současné umění by bylo moţno definovat jako výrobek, který dává prostor
nebývalým spekulacím. Právě proto, ţe dnes nikdo není schopen říci, co je umění a
ještě méně, co je dobré umění, lze prezentovat i prodat cokoli za jakoukoli cenu. V
umění více neţ v jiných oblastech nejde jen o to, co vidíme, ale hlavně o to, co víme.
Toto vědění neovlivňují ani tolik kritikové, teoretikové, galeristé a poradci, ale
především výsledky trhu – ceny. Ty potvrzují kvalitu, o které se málokdo odváţí
pochybovat. 4. května 2010 byl v New Yorku v Christie’s vydraţen po telefonu obraz
Nahé ţeny se zelenými listy od Pabla Picassa za neuvěřitelných 106 miliónů dolarů.
Kdo je jeho novým majitelem a zda vůbec existuje, je neznámo, ale přesto tato suma
nasadila opět novou laťku pro ceny klasické moderny a také současného umění. Od

Judith Miller, „Abu Dhabi: East leans West”, City Journal, zima 2008, sv. 18, č. 1, http://www.cityjournal.org/2008/18_1_abu_dhabi.html.
70 Hanno Rauterberg, Und das ist Kunst?! Eine Qualitätsprüfung, Frankfurt am Main, 2008, s. 53.
69

110 Strana

FENOMÉN USA/PŘÍTOMNOST LÉTO 2010
dob avantgard na přelomu 19. a 20. století jsme si zvykli nahlíţet na umění jako na
nezávislého bojovníka. Jen se zapomíná na to, ţe Durand Ruel byl jedním z prvních
úspěšných galeristů, který si vybudoval svoji slávu i majetek na prosazování a vzestupu
impresionistů na trhu. Jeho příklad následovali další a od té doby se přímé propojení
umění s trhem stabilizovalo.
Většina sběratelů touţí zachovat svoji sbírku v celistvosti i po svojí smrti.
Obracejí se na muzea a sbírku jim raději za určitých podmínek věnují, neţ aby ji
postoupili příbuzným, u nichţ je riziko, ţe ji prodají a roztříští. Pokud muzeum
přestane plnit funkci garanta zachování sbírky, důvěra donátorů bude otřesena a od
muzea se odkloní. Tato situace nastala v Guggenheimu v roce 1998, kdy sběratelka
Elaine Dannhauser šokována novou politikou Thomase Krense opustila Guggenheim
a svoji sbírku v ceně 10 milionů dolarů věnovala MOMA. Hlavní mecenáš
Guggenheimu Peter B. Lewis, který nadaci od roku 1993 věnoval 77 milionů dolarů,
rezignoval v lednu 2005 na post prezidenta administrativní rady. Na druhou stranu se
především muzea současného umění za ţivota sběratelů dostávají do jejich stále
většího područí. Sběratelé ovlivňují výstavní program i nákupy. Manaţeři hedgeových
fondů, pro které se umění stalo dobrou spekulací, jsou jeho aktivními nákupčími a
prodejci. Galeristé, sběratelé, obchodníci s uměním pouţívají muzea jako výkladní
skříně, které současnému umění dodávají punc kvality, a tím i vyhánějí jeho cenu
nahoru. Díla posvěcená prezentací v muzeu později výhodně prodají. Suma získaná
zapůjčením uměleckých děl můţe muzeím pomoci získat konkurenceschopnost na
trhu se současným uměním. Ovšem je tento obchod vyváţený? Vyrovná se nákup
zakonzervovaného ţraloka Damiena Hirsta ve formaldehydu (The Physical
Impossibility of Death in the Mind of Someone Living), který se dříve či později
rozpadne v břečku, rizikům spojeným s poškozením či ztrátou obrazů italské
renesance?
Post ministra kultury není většinou politiky, kteří se po volbách perou o
vnitro, finance a zahraničí, brán příliš váţně. Nicméně kultura skýtá bohatství a moc,
penězi nevyčíslitelnou. Louvru trvalo mnohem déle shromáţdit svoji sbírku neţ
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Spojeným arabským emirátům získat miliardu eur. Umění je a vţdy bylo statusem a
symbolem moci. Coţ vysvětluje, proč sběratelé jsou ochotni zaplatit horentní sumu i
za Beuysovu Badenwane, která pro obyčejného člověka je jen špinavou vanou. Nekupují
si totiţ jen vanu, ale status a stejně tak neotvírají Arabové v Golfském zálivu jen
muzeum, ale symbol moci. Na tomto obchodu mohou jen vydělat.

Francouzský prezident Nicolas Sarkozy s korunním princem šejkem
Mohammedem Bin Zahyanem a jeho dcerou, 2009, autor: F. de la Mure
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Model plánované výstavby na ostrově Štěstí u Abu Dhabi, autor: Imre Solt
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Role existencialismu v období pozdního
stalinismu / záznamy sochaře Zbyňka Sekala z let
1953–1956
Marie Klimešová 71
Padesátá léta jako doba, která umocňuje, přehodnocuje, ale také
problematizuje smysl umělecké tvorby jako estetického jednání. (Miroslav
Petříček)

Přestoţe jedním ze záměrů výstavy Roky ve dnech / České umění 1945 – 1957
bylo vytvořit síť mezigeneračních a výtvarně odlišných výpovědí a poukázat na jejich
tematickou určenost jednou dobou a jedním místem, bylo od začátku jasné, ţe bude
třeba zaloţit expozici na rytmu, ve kterém se budou střídat kompaktní autorské série
s bodovými vstupy jednotlivých prací. Výběr jmen i konkrétních prací byl nesnadný,
kaţdý exponát byl podroben dlouhému testování, zda splňuje všechna důleţitá kritéria
– zda je vnitřně svobodný, umělecky kvalitní a zda hledá vyjádření doby novým,
riskantním způsobem, odlišným od tvorby předválečné a válečné a reflektujícím
nejistotu a dramatičnost poválečného světa. Neznamená to, ţe výstava přináší
vyčerpávající soubor děl, která tato kritéria naplňují. Naopak, bylo třeba vzdát se
mnoha silných prací, a přesto se divák setká s více neţ sedmi sty obrazy, kresbami,
koláţemi, fotografiemi, plastikami a grafikami od několika desítek, zhruba od
sedmdesáti autorů. Redukce z velkého objemu kvalitních prací byla nutná
z prostorových i proporčních důvodů, je ale jistě důleţité uvědomovat si, ţe právě
71

Dr. Marie Klimešová je historička umění, působí na FF UK v Praze a jako nezávislá kurátorka.
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tehdy vznikaly rozsáhlé a přesvědčivé soubory prací naplňující daná kritéria, z nichţ
bylo moţno vystavit jen zlomek. Týká se to kupříkladu nejvýznamnějších Divišových
cyklů k Erbenovi, Poeovi a Starému zákonu, Reynkovy koncentrované biblické reflexe
Vysočiny,

Kolářových

nesčetných

konfrontáţí,

Fillových

olejů,

svitků

a

panoramatických záznamů Českého Středohoří, z nichţ je na výstavě jen malá, a
přesto tak viditelná a veřejnost rozdělující část, fotografií Emily Medkové
pohybujících se na hraně surrealistického a informelního vidění světa, fotografií Josefa
Sudka, Piesenových duchovních vizí krajiny anebo Sekalových kreseb, konfrontáţí a
prvních plastik.
Diviš, Filla, Medková, Piesen anebo Sudek uţ byli zhodnoceni velkými,
náročně koncipovanými monografiemi. Tvorbu Reynka, Koláře anebo Sekala,
přestoţe tyto autory vnímáme jako velmi důleţité hodnoty poválečné etapy českého
výtvarného umění, ještě stále známe jen dílčím způsobem a ještě stále nás udivuje
novými nálezy a zjištěními.
Na výstavě Roky ve dnech na sebe opět a právem upozornil Zbyněk Sekal
(1923–1998). Vedle raných xylografických koláţí a kreseb z doby krátce po válce
(autoportréty, surrealistické figurální vize) zde jsou vystaveny jeho další autoportréty a
portréty z roku 1957, obrazový autoportrét, drobná Zelená hlava z roku 1949, a plastiky
- Hlava se zavřenýma očima, Ţluté poprsí, Mrtvá hlava a Panáček Modrý květ. Národní galerie
nepůjčila několik sochařských portrétních hlav z let 1956–1957 a soubor reliéfních
masek. Ohlas vystavených prací mě inspiroval k dalšímu návratu k Sekalovi.
Prostřednictvím jeho písemných záznamů je totiţ moţno velmi konkrétně doloţit,
v jak výrazně intelektuálním myšlenkovém klimatu se mladí malíři či literáti v první
polovině padesátých let pohybovali. Nejstarší zachované Sekalovy deníkové poznámky
z let 1953–1954 vznikly v Bratislavě a z Bratislavy také autor posílal dopisy Mikuláši a
Emile Medkovým72 a Zbyňku Fišerovi (Egonu Bondymu)73.

72

Mikuláš Medek, Texty. Nakladatelství Torst, Praha 1995.
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Na výstavě Roky ve dnech je vystavena mimo jiné série Sekalových
xylografických koláţí z roku 1946. Autor v nich podobně jako další mladí umělci
testoval uţ od konce války moţnosti surrealistické montáţe. Deníky ze čtyřicátých let
však zničil, a tak se o jeho vztahu k surrealismu dozvídáme aţ v záznamu z roku 1953.
V té době uţ k němu ale měl podobně jako Mikuláš Medek polemický vztah. Základ
silného výtvarného výrazu uţ tehdy spatřoval v realitě, která na rozdíl od fantazijních
představ má mnohem hrozivější podobu. „Dnes mne vyděsil v noci sen, probudil jsem se,
nemohl jsem usnout. Viděl jsem jasně rukopis překladu Feuerbacha, psaný rukou do sešitu, jak jsem
s ním pracoval, neţ jsem šel spat. Hned nato jsem viděl Libuši, měla tentýţ výraz, jako kdyţ mi
přišla říct, ţe je Honza popálený. Ráno jsem dlouho uvaţoval, proč mne to tak vyděsilo. Myslím, ţe
proto, ţe to bylo tak skutečné. Kdyţ jsou tam ve snu obrazy fantazie, spíše je to příjemné, neţ kdyţ
tam jasně vystupují prvky jiţ proţité reality. To by bylo velmi poučné pro naše úvahy o surrealismu.
Tyto prvky v novém kontextu.“ (28. X. 1953)
Podobné poučení spatřoval i v tvorbě Celníka Rousseaua. Rousseauovský
magický primitivismus zkříţený se zmiňovanou novou věcností se stal významným
estetickým podnětem pro Sekalovy kresby z následujících let. „Myslím, ţe Rousseau
maloval takto: věci na jeho obrazech jsou známé, ale přesto jsou podány tak, jako bychom je viděli
poprvé v ţivotě, anebo poprvé takto. Toto je myslím surrealismus zvláštního druhu. Ostatně jsou tu
obdoby na mnoha místech. V současnosti (t. j. ve 20. stol.) neue Sachlichkeit, nebo např. René
Magritte (Štěrbina) i v minulosti, a to dokonce velmi dávné. V tomto smyslu by myslím bylo třeba
přistupovat k rekonstrukci vývojové řady této tendence (před, v, po). Viz i Brodovu poznámku o
Kafkově vztahu k realitě (je třeba přeloţit). Brod ostatně odmítá Kafkovu souvislost se surrealismem,
protoţe je příliš v zajetí povrchních názorových předsudků o surrealismu.74 (30. X. 1953)“

Po roztrţce s Bondym, který nevrátil Sekalovi některé vzácné knihy, si oba bývalí přátelé navzájem
vrátili své dopisy. Sekalovy dopisy Bondymu existují, Bondyho dopisy Sekalovi v Bondyho pozůstalosti
nebyly nalezeny.
74 Také tento další raný deníkový záznam potvrzuje autorovu silnou vazbu na surrealismus, kterou
koncem devadesátých let popíral. Sekal zde zřejmě čerpal z německého originálu kafkovské monografie
Maxe Broda (1884 – 1968) vydané v Praze v roce 1937 Franz Kafka: Eine Biographie: (Erinnerungen und
Dokumente), Prag, Heinr.Mercy Sohn, 1937.
73
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Často citovaný příklad obrazu Kristinin svět (1948) od Andrewa Wyetha, který
představil Karel Teige v roce 1951 mladým umělcům svého okruhu, a inicioval jím
diskuzi o vztahu surrealismu a realismu 75, doplňuje tento záznam o další důleţitá
jména, která podobně jako v případě Wyetha spojovala imaginaci a realismus a která
sehrála roli v profilaci mladých českých autorů odklánějících se od surrealismu. V roce
1953 se ale Sekal zároveň věnoval i náročné četbě Fischerova ţivotopisu
Nietzscheho76 a překládal studie Ludvíka Feuerbacha. Přednášky o podstatě
náboţenství vyšly v roce 1953, Podstata křesťanství o rok později (1954). 1. listopadu
1953 si zaznamenal: „Vydání Podstaty bude událostí…Nemělo by zůstat při tom.“
Směr intelektuálního zájmu rozšiřuje v následujícím roce Šestovova Filozofie
tragédie, kterou Sekal tehdy vysoce hodnotil77 a zprostředkoval ji také Medkovým a
Zbyňku Fišerovi.78 Pravděpodobně můţeme v zájmu o tento titul vidět patrný vliv
prvního sešitu o existencialismu Václava Černého, který Šestova řadil k významným
předchůdcům existencialismu. 79 Nepochybně provokovala Černého charakteristika
ruského emigranta Šestova jako „filozofa absurdní povahy aktu víry, jímţ se z povelu
vůle k spáse a proti rozumu přenášíme do oblasti ovládané milostí”. 80 Uţ v říjnu téhoţ
roku ale v deníkách poznamenává, ţe Ladislav Klíma je „mnohem dál neţ Šestov“, a
v prosinci 1954 slibuje přivézt Fišerovi některé knihy, zejména blíţe neurčenou knihu
německého fenomenologického filozofa Karla Löwitha (1897–1973), ţáka Edmunda

Mikuláš Medek, viz pozn.1, s. 99–101.
Otokar Fischer (20. 5. 1883–12. 3. 1938), český literární a divadelní historik a kritik, básník, dramatik
a překladatel. Sekal píše o jeho literární studii Fiedrich Nietzsche: Kurs šestipřednáškový, nakl.J.Otto, Praha
1913. Četbu komentuje takto: „Dnes a včera: přečetl 1.kapitolu Fischerova Nietzscheho ( ţivotopis).
76Je to sloţité. Bylo by třeba poznat kult.hist., materiál 19.stol. v Něm.“
77 Lev Šestov (31. 1. 1866–20. 11. 1938), ruský existencialistický filosof a spisovatel. V centru jeho
filozofie je vykořeněný osamělý hrdina. Skeptik.
78 Sekal kupř. informuje Zbyňka Fišera v dopise z 16.VIII.1954 o své četbě Šestovovy Filozofie tragédie,
která se mu velice líbí. Sekal překládal Šestova v roce 1954 a poslal text z Bratislavy manţelům
Medkovým (viz dopis Medkovi před 22.X.1954 a odpověď Sekala- M.Medka 22.X.1954). V Sekalově
knihovně byl Lev Šestov zastoupen svým klíčovým dílem Filosofie tragédie (Shakespeare, Dostojevskij,
Tolstoj, Nietzsche), 3.KURS v únoru 1923 ve Staré Říši na Moravě, které Sekal zakoupil v antikvariátu.
79 Václav Černý, První a druhý sešit o existencialismu, Mladá fronta, Praha 1992, s. 21.
80 Ibidem.
75
76
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Husserla a Martina Heideggera.81 K Šestovovi se ale přesto vrátil ještě v dubnu
následujícího roku, neboť téma utrpení, které ruský filozof ve své knize řeší, bylo pro

81

Pohled Zbyňka Sekala Zbyňku Fišerovi ze dne 5. 12. 1954, pozůstalost Zbyňka Sekala.
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Sekala nesmírně ţivé. „Šestovo(vo) zjištění, ţe tragedie nebo prostě otřesná zkušenost
přináší někdy úplně nový pohled na věci a novou představu o způsobu, jak ţít, je do té
míry správná, ţe totiţ takovýto otřes opaluje a pokud člověk neshoří, zakalí se (anebo
vyschne). Rozhodně nelze chápat tragedii nebo utrpení jako program, nýbrţ jako bod,
z něhoţ lze (ale ne vţdy, je tu jen moţnost) vykročit na novou, neslýchanou,
nesrovnatelně těţkou pouť, Šestov říká, ţe se pak jde do oblastí, kam většinou nikdo
nevkročí, protoţe téměř všichni pochybují o existenci těchto oblastí, nevědí o nich
anebo o nich nechtějí vědět. Pesimismus se tu zvrací v optimismus na vyšší, téměř
nedostupné platformě. Tyto otázky by bylo třeba podrobně filosoficky propracovat.82
V únoru 1955 si zaznamenává, ţe ho četba Freudovy práce Das Unbehagen in der
Kultur83 přivádí ke konstatování pragmatismu společnosti, skutečnosti, „ ţe totiţ vţdy,
za všech okolností, za jakýchkoli ţivotních podmínek, lidé především ţijí, a to tak, jak
nejlépe mohou a dovedou, tj.snaţí se vyhnout co nejvíce strastem a zaopatřit si co
nejvíce rozkoší. V dnešní společnosti je vţdy nepatrná menšina takových, kterým se
vede tak zle, ţe si zoufají. Lidé mají arci starosti, potíţe, ale pak se i radují, veselí nebo
alespoň odpočívají v teple a v klidu, kaţdý po svém…“84
V dubnu potom „bez radosti“ přeloţil Kafkovu Trestaneckou osadu85, začal se
chystat k překladu Grabbeho Dona Juana a Fausta, zabýval se překlady Morgensterna.
Jeho sběratelskou vášeň fascinoval objev v bratislavském antikvariátu, o němţ
bezprostředně informoval Zbyňka Fišera: „... zakoupil jsem ve zdejším antikvariátu List o
ilusionismu a Ivanu Karamasovu od Ladislava Klímy, nehledě k ohromné vzácnosti bibliofilie (125
výtisků) mám z toho ohromnou radost a vrhám se do četby, jakmile přijdu domů. Napiš, zda jsi to
četl. Nevydrţel jsem to a přečetl ještě cestou domů v parku, právě na místě, kde jsem přečetl
Kesténa.86 V září vedle vší další aktivity čte v němčině spisy Lao-tse a porovnává ho s českým
Deníkový zápis z 19. 4. 1955. Knihu Sekal půjčil Egonu Bondymu a přes mnohé písemné urgence ji
zřejmě nedostal zpět - v Sekalově knihovně chybí.
83 Sigmund Freud, Nespokojenost v kultuře, 1930, česky Odeon, 1989, Sekal četl v němčině.
84 21. 5. 1955.
85 Ve výboru Franz Kafka, Povídky, 2.vyd. Odeon 1983 vyšlo v překladu Vladimíra Kafky pod názvem
V kárném táboře.
86 30. 8. 1955.
82
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překladem87 a zároveň se zabývá dalším komplikovaným německým textem, který doporučuje rovněţ
Zbyňku Fišerovi.“88
V červenci 1956 Fišerovi doporučuje Lukácsův Zerstorung der Vernunft a začíná
číst knihu Oskara Bayera Romanik. Vom Sinn und Wesen fruher mittelalterlichen Kunst, 30.
8. 1956 však ale zároveň Fišerovi ohlašuje, ţe dokončil překlad Marxovy Německé
ideologie. Dodává, ţe bezprostředně poté nakreslil „dosti dobrý autoportrét“, z něhoţ
chtěl udělat i olej. Koncem roku 1956 prosí Fišera o zapůjčení knihy dalšího
existencialistického filozofa Karla Jasperse.
Naznačené tituly dávají částečnou představu o šíři a soustředěnosti
filozofického zázemí, které formovalo špičkové představitele poválečné generace
tvůrců v období, které v podstatě lze označit za období pozdního stalinismu. Je
zřejmé, ţe do druhé poloviny padesátých let vstupovali tito autoři mimořádně
intelektuálně vybaveni. Výběr titulů zároveň dokládá specifičnost této výbavy, spojující
existencialismus s důkladným studiem klasiků levicové filozofie, představiteli černého
humoru anebo klasiků psychoanalýzy.

Pohled 16.9.55: „Českého Laotse, kterého jsem dokonce ještě zadával k překladu a tudíţ vyšel i mou zásluhou,
nemohu zde dostat. Německý překlad, pokud mohu posoudit, je docela dobrý. Vyšel 1919, překladatel je Richard
Wilhelm, jenţ napsal i obsáhlé německé poznámky....“
88 Dopis Fišerovi ze září 1955: „Kníţka, o které jsem ti říkal, je tato: Abhandlungen der Koniglichen
Gesselschaft des Wisenschaften zu Gottingen, Philologisch-historische Klasse,.., Annambhattas tarkasamghraha, ein
Kompendium der Dialektik und Atomistik, s komentářem (1907) – před rokem to zčásti četl a připadalo mu
to zajímavé, Totéţ můţu říci i nyní.“
87
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Bafuňář a papaláš

Jan Horálek

Ta dvě roztomilá slova v záhlaví mají ledacos společné. Jednak mají podobný
význam, přitom však jejich podoba o jejich významu příliš nenapovídá – pouze
z jejich zakončení je zřejmé, ţe jde o pojmenování osoby muţského rodu. Obě jsou
expresivní, tedy mají citové zabarvení, a to poněkud nelichotivé. Navíc jsou poměrně
nová, působí neotřele. Pro tohle všechno jsou ta slova oblíbená – jednak jich mluvčí
rádi uţívají, jednak nad nimi milovníci jazyka rádi hloubají.
Jak se vlastně dá nad slovy hloubat? Zkoumat a vysvětlovat se mohou jednak
objektivně, jednak subjektivně. To objektivní by o nich měly uvádět odborné jazykové
příručky, zejména slovníky. To subjektivní si doplňuje kaţdý sám, vědomě či
neuvědoměle. Pokusíme se teď na zmíněná slova podívat z obou hledisek.
O slově bafuňář se v odborných textech dozvíme pouze fakt, ţe se u nás
poprvé objevuje v tisku počátkem 40. let minulého století jako označení sportovního
funkcionáře. Slovo záhy nabývalo významu hanlivého, jak o tom svědčí uţití
odvozeného slova bafuňářství ve smyslu „povýšenectví“ uţ v 60. letech. Etymologicky
se vysvětlovalo z anglického baffoon „šašek, šprýmař“, jeţ má původ v italském slově
buffone. Tolik tedy fakta odborná, tedy objektivní. Ať uţ je tato hypotéza pravdivá
nebo ne, většina uţivatelů si bafuňáře s uvedenými cizími slovy asi nespojovala –
prostě proto, ţe je nemohla znát.
Nicméně tato motivická neprůhlednost spolu s hláskovým sloţením způsobuje
jeho jistou šprýmovnost. Zřejmě se na tom podílí hláska -f-, která se (s výjimkou
slovesa doufat a slov s ním příbuzných) vyskytuje u slov domácího původu pouze
zvukomalebných (foukat, fuč, fňukat atd.), často rovněţ citově zabarvených.
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Expresivní asociace mohou vyvolávat i celé skupiny hlásek, například baf připomínající
citoslovce např. lekání a strašení, popř. štěkotu; nebo jemu podobné blaf, jeţ znamená
buď mizerné jídlo, nebo ţvást. Do hry můţe vstoupit i podobnost se slovem funět
apod. Naproti tomu přípona -ář (na rozdíl od poněkud expresivní přípony -ák) je
citově neutrální, dokonce můţe být vnímána i jako počeštěná podoba latinské přípony
-arius, jak ji známe ze slov latinského původu (primář, notář, ordinář...). Kontrast mezi
touto příponou a neprůhledným slovním základem můţe rovněţ působit ţertovně.
Slovo papaláš je rovněţ expresivní a rovněţ motivicky neprůhledné. Rozumí se
jím hanlivé označení vyššího veřejného činitele; objevuje se aţ od 50. let. K jeho
expresivitě nepochybně přispívá poněkud neobvyklé zakončení -áš. To známe
především¨z počeštěných jmen hebrejského původu, jeţ k nám přišla prostřednictvím
latiny (Jidáš, Goliáš, satanáš...). Avšak ještě nápadnější jsou takto zakončená slova, jeţ
k nám přišla prostřednictvím slovenštiny z Uher: primáš, guláš, paprikáš...
Vlivu slovenštiny si všímá i brněnský lingvista D. Šlosar, který připomíná, ţe za
první republiky vzniklo ve slovenském prostředí hanlivé pojmenování pro
představitele agrární strany argaláš. První část slova navrhuje Šlosar vysvětlit buďto
slovenským slovesem papulovať, tj. ţvanit, anebo slovenským názvem papouška papagaj,
rovněţ odkazujícím ke ţvanění. Podle těchto předpokladů by celé slovo muselo
vzniknout na Slovensku; jenţe slovenští odborníci se shodují, ţe slovo papaláš naopak
přejala slovenština z češtiny. Proto se zdá pravděpodobnější souvislost se slovem
papacha – „vysoká koţešinová čepice ruského typu“, jiţ často nosili jízdní vojáci nebo
zámoţní páni. Mohou však vznikat asociace i s jinými slovy - např. palach (tj. maďarská
jednobřitá šavle), latinské papas, tj. papeţ apod.; v jedné písničce si textař hraje se
souvislostmi se slovesy papat a páchat (ptej se pana Papaláše, co dnes papá a co páše).
Ale opakování první slabiky můţe být zrovna tak pouhým projevem jazykové hravosti.
Hledali a nacházeli jsme u obou pojednávaných slov společné rysy – ale našly
by se i odlišnosti. Například se slovem bafuňář se setkáme i v pozitivním, jaksi
domácky ţertovném uţití, zvlášť ve sportovním prostředí. „Dávný souputník mých
lezeckých a v posledních letech i bafuňářských cest,“ vzpomíná horolezec na
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zemřelého kamaráda; jinde nazývají jubilanta „zaslouţilý bafuňář v metodice a
cvičitelství“. Posun od pejorativního, hanlivého uţití k pozitivnímu je v jazyce dost
častý – vţdyť i slova jako husité či Psohlavci původně vznikla jako uráţky. Slovo
papaláš však je, zdá se, odtaţitější: sotva se jím přátelsky častují politikové mezi sebou.
Ono by to také nebylo papalášské…
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