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ÚVODNÍK
V eseji Vzestup neliberální demokracie publikované
v roce 1997 označil americký politolog Fareed Zakaria
Polsko, Maďarsko a Česko za liberální demokracie. Osm
let po pádu komunismu šlo pro náš region o vyznamenání. Navíc se o pár měsíců později přidali i Slováci, když
se ve volbách zbavili autoritářského premiéra Vladimíra
Mečiara.
Po dvaceti letech od publikace této eseje se ve středoevropských zemích hodně změnilo, například onen
přívlastek „liberální“ v jejich případě znatelně vybledl.
Vezměme si jen události z poslední doby. V Maďarsku
upevňuje moc premiér Viktor Orbán, jenž sice volby
nefalšuje, ale o jejich férovosti existují z mnoha důvodů vážné pochyby.
Na Slovensku byl společně se svou
partnerkou úkladně zavražděn novinář Ján Kuciak, který před svou smrtí
rozkrýval napojení mafie na lidi blízké vládní straně Směr. Vedle samotné
vraždy působilo děsivě též všeobecné přesvědčení slo- venské veřejnosti, že tamní policie pachatele nevypátrá.
Polská vládnoucí strana Právo a spravedlnost (PiS) se
zase snaží přesvědčit evropské instituce, že pacifikace
Ústavního tribunálu a omezení nezávislosti justice je ve
skutečnosti bojem s postkomunismem a soudcovskou
„kastou“. V Česku důležité instituce tlaku politické moci
zatím odolávají: policie, justice nebo třeba veřejnoprávní
média zde mají lepší renomé než v ostatních visegrádských státech. Jenže to nepotrvá věčně, pokud se rychle
nezastaví nárůst autoritářských tendencí na tuzemské
politické scéně.
Ten je svým způsobem znepokojivější než v Polsku
nebo Maďarsku, neboť se neděje ve jménu žádné jasné ideologie. Konání PiS do určité míry vyplývá z hodnoto-

vého rozdělení polské společnosti, kde si jednotlivé tábory navzájem nedůvěřují. Orbán sice při koncentraci
moci ve svých rukách postupuje zcela pragmaticky, některé jeho názorové obraty jsou dobře známé, ale navzdory všem výhradám určitý světonázor reprezentuje.
To samé ovšem nemůžeme tvrdit o českém prezidentovi
Miloši Zemanovi a premiérovi Andreji Babišovi. Zeman
provedl od roku 1989 tolik veletočů, že Orbán vedle něj
vypadá jako zásadovost sama. Andreji Babišovi nedělá
problém vydat během dvou dní k jedné události dvě naprosto rozdílná stanoviska, jeho hnutí ANO se za pět let
proměnilo z pravicového v levicové.
Babišova politická orientace bývá ta-ková, jaká je v danou chvíli zapotřebí
k udržení moci. Tomuto cíli oligarchapřizpůsobuje mimo jiné výběr představitelů ANO. Ti, kteří se hodili v letech
2013-2014, kdy se hnutí ve vrcholné
politice zabydlovalo, dnes rychle mizí.U normální demokratické strany by podobně rychlá výměna kádrů svědčila o jakési živelní katastrofě nebo morové epidemii. U ANO ovšem vypovídá o jeho podstatě:
jedná se o servisní organizaci k naplňování vladařských
tužeb Andreje Babiše. Tváře Martina Stropnického, Roberta Pelikána, Jiřího Zlatušky, Pavla Teličky nebo Adriany
Krnáčové se už na billboardech ANO zřejmě nikdy neobjeví. Ponechme teď stranou, proč (nejen) zmíněné osobnosti daly všanc své jméno a spojily se zrovna s Babišem,
o němž se v roce 2013 vše podstatné již vědělo. Každopádně odchod těchto tváří s liberálním mejkapem symbolizuje vyhasínání liberální demokracie v Česku. Těžko
říci, do které skupiny by nás dnes Zakaria zařadil.
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Čekání na stabilitu
České politické jaro roku 2018 se nese ve znamení chaosu a vyčkávání. Předseda hnutí ANO a premiér v demisi Andrej Babiš stále
nemá definitivně domluvenou většinu pro svůj nový kabinet. Od
podzimních voleb uplynulo mnoho času a většina z něj byla promrhána lavírováním a změnami názoru vítěze voleb. Budeme mít
konečně funkční vládu? A pokud ano, má šanci uspět?
Po vítězných volbách hledal Andrej Babiš spojence
a věřil, že lákadlo podílu na moci překoná deklarovaný odpor většiny stran ke spolupráci s jeho osobou. Kupodivu
s ním však do vlády nechtěli ani lidovci, což lze chápat
jako jasný indikátor nedostatečného koaličního potenciálu. Na začátku dubna Babiš tvrdě odmítl požadavky so-

Premiér v demisi Andrej Babiš (uprostřed) podniká spanilé jízdy
po celé zemi.
Foto: vlada.cz

ciálních demokratů, načež mu prezident Zeman doporučil, ať dosavadní „parlamentní koalici“ s komunisty a hnutím SPD Tomia Okamury promění v koalici vládní.
Formálním důvodem, proč Andrej Babiš zavrhl jednobarevnou vládu opřenou o hlasy SPD a KSČM, byla „vzpoura“
jeho poslanců. Toto zdůvodnění nezní úplně věrohodně.
Jistě, určitý odpor by taková konstelace vyvolat mohla.
Babiš zvládl za poslední čtyři roky výrazně obměnit voliče i tón svého hnutí – z antikorupčně-liberálního na národovecko-levicový. Nemohl ovšem stihnout vyměnit své
členstvo, z nějž poslanci vzešli a které nedovede být vždy
tak ideově pružné jako jeho vedení.
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Vzpoura poslanců, nebo strategie?

Přesto lze obtížně uvěřit, že by si v ANO
nedokázal prosadit svou. Logičtějším vysvětlením, proč se nakonec přece jen rozhodl jít s ČSSD a obětovat resort vnitra, je
střednědobé strategické uvažování. Babišovým politickým zájmem je prezentovat se
v zahraničí jako „standardní“ politik. Přeje si být vnímán
jako úspěšný byznysmen, ne jako oligarcha postsovětského typu. Ví, že dohoda s tradiční stranou a tolerance
od komunistů se v Evropě bere o dost lépe než domluvy
s otevřenými xenofoby s drobnými přesahy do extrémní
pravice.
Je smutné, jak funguje současný západoevropský etalon. Ten lépe snáší komunisty, kteří se bratří se severokorejskou Stranou
práce, než populisty napojené
na francouzskou Národní frontu.
Ideologie ču-čche a koncentrační
tábory v KLDR jsou zjevně daleko,
zatímco západoevropské antisystémové strany postavení těch tradičních již citelně ohrožují. Tento
morální a hodnotový relativismus
se Babiše netýká, neboť je pragmatikem a chce mít prostě na Západě otevřené dveře. To nejspíš
představuje hlavní důvod, proč
mu komunisté na rozdíl od SPD
nevadí.
Samo vyjednávání s ČSSD působilo velmi nevyrovnaným dojmem. Socialisté v druhém kole
jednání požadovali sérii podmínek a konkrétních resortů. Zatímco v otázce ministerstva vnitra
uspěli a tento úřad byl předsedovi Janu Hamáčkovi nabídnut,
v dalších bodech neprosadili téměř nic. Cílem ČSSD bylo mít
v koaliční smlouvě pojistky proti přehlasování; rovněž pak
trvali na ujištění, že trestně stíhaný šéf ANO v případě svého odsouzení odstoupí.
Lpění sociálních demokratů na těchto podmínkách vyvolává na tváři úsměv. Dopředu tím de facto říkají, že svému budoucímu partnerovi zcela nedůvěřují a že základní
věci politické kultury je nutné vymáhat pseudoprávním
textem politické povahy. Dojem směšnosti je o to silnější, že sami socialisté koaliční smlouvu nedodrželi, když
v roce 2017 odvolali Babiše z vlády Bohuslava Sobotky.
Nemohou mít žádné záruky, že se podobným dokumentem bude šéf hnutí ANO jakkoliv omezovat.
Skutečný motiv vedení strany pro takové chování je až
cynicky pragmatický. Díky několika letům ostrých konfliktů jistě nemají o Babišovi žádné iluze. Zároveň ale
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chápou možnost usednout ve vládě jako poslední politickou šanci na osobní prospěch. A jediní, kdo jim v tom
může zabránit, jsou ostatní sociální demokraté, kteří budou o celé věci hlasovat. Proto vedení doufá, že je těmito
podmínkami uspokojí.

Babiš souhlasit, ocitne se pod nesnesitelnou palbou opozice a části veřejnosti. A pokud odmítne, cena bude ještě
vyšší.
Třetím problémem se ukazuje být prezident Zeman.
S postupujícím časem zcela odhazuje veškeré zábrany
a pro Andreje Babiše bude čím dál těžší předstírat, že
Miny na cestě
mezi nimi nepanují rozpory. Situaci bude mít premiér o to
Babišovu vládu čeká v budoucnu mnoho a mnoho horší, že komunisté i ČSSD jsou de facto spojenci Hradu
překážek. Pokusme se definovat alespoň tu část z nich, a zejména v zahraniční politice na ně nebude spolehnutí.
jejichž obrysy jsou zřetelné. O té první již byla řeč: vnitro- I přes jeho zhoršující se zdraví je potřeba počítat s tím, že
stranické referendum ČSSD. Strana je rozpolcena, mnohé Zeman bude do české politiky rázně zasahovat.
silné osobnosti uvnitř dohodu s ANO otevřeně kritizují
A posledním obecným problémem, jenž Babiše čeká,
a jistě intenzívně pracují na tom, aby neprošla. Šance, že představuje vládnutí samo. Česká republika se nachází
bude schválena, je přinejlepším poloviční.
déle než rok v permanentní kampani a za tu dobu poliPokud ČSSD dohodu odmítne, vypukne na české po- tiky nikdo neposuzoval podle výsledků. Až se situace politické scéně chaos doposud nebývalých rozměrů. Prezi- někud uklidní, přijde čas na každodenní agendu – a v ní
dent Miloš Zeman bude Babiše tlačit do vlády s SPD, opo- Babiš a jeho tým rozhodně nevynikají.
zice ho zase bude nutit vzdát se osobních premiérských
Jména, která nyní má premiér k dispozici či která zvaambicí. ANO asi navrhne předčasné volby, s nimiž kromě žuje, rozhodně nezafungují jako lákadlo na voliče. Mininěj nikdo jiný souhlasit nebude. Věrohodně předvídat, co str Dan Ťok systematicky nezvládá řízení resortu dopravy
se stane, je takřka nemožné.
a zjevně končí. Ministryně Karla Šlechtová se na obraně
Druhou zásadní překážku pro klidnou Babišovu vládu rozhodně nevyznamenala a vrší chybu za chybou. Navrztělesňují komunisté. Donedávna se zdálo, že si za svou hovaná ministryně spravedlnosti Taťána Malá nemá mepodporu řeknou pouze o personální nominace do stát- zinárodně uznatelné právní vzdělání a její vystupování
ních firem, institucí i ministerstev. Na poslední chvíli však budí otevřený posměch. A především: sám Babiš učinil
začali tlačit v místě, kde je kompromis nemožný: v za- jen za poslední rok tolik slibů, že je jejich splnění prakticky
hraničněpolitické a bezpečnostní oblasti. Požadavek za- nemožné. A i ten nejapatičtější elektorát postupem času
stropovat českou účast v zahraničních vojenských misích vycítí, že byl oklamán.
Vůči této tristní situaci stojí stále rozdrobená opozice. Je
znamená přímý útok na naši atlantickou orientaci. Bude-li
třeba uznat, že jak ODS,
tak Piráti si osvojují techniku permanentní volební kampaně. Díky tomu
– a díky důslednosti v odmítání spolupráce s Babišem – jejich preference
pozvolna rostou. Ovšem
na druhou stranu preference hnutí ANO stále neklesají. Je proto zřejmé,
že ani mimořádné volby
by nic zásadního nezměnily.
Obecně platí, že existují
problémy, které nemají
okamžité řešení. A to se
vztahuje i na současnou
českou politickou scénu.
Řešení tak může přijít až
s plynoucím časem. Fanoušci formující se vládní
většiny mohou doufat, že
jim splní všechny vyřčené
sliby. A těm ostatním nezbývá než čekat, až bude
zjevné, že naplněny nebudou; a že to těm prvním dojde co nejdříve.
Karla Šlechtová se svým americkým protějškem Jamesem Mattisem.
Foto: Wikimedia Commons/Flickr.com/James N. Mattis
Antonín Berdych
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Podceňovaná jízda na tygrovi
O neslučitelnosti politického stylu Andreje Babiše s liberální
demokracií se už popsaly tuny papíru. Přesto někteří premiéra,
byznysmena a mediálního magnáta v jedné osobě stále podceňují a z různých důvodů si hledají zástupné strašáky.
Dalo by se očekávat, že po tom, co předváděl Babiš
v předchozím volebním období, si už nikdo nebude dělat
iluze o jeho hlavní motivaci, kterou je získat co možná největší moc doslova za každou cenu. I dnes se ovšem najdou
tací, kteří vyzývají demokratické strany, aby v zájmu země
s Babišem spolupracovaly, a zabránily tak Tomio Okamurovi a komunistům (přesně v tomto pořadí) v nástupu
k moci.
Vedení ve volbách těžce pochroumané ČSSD toto volání z ryze prospěchářských důvodů vyslyšelo a odhodlalo
se do vlády s premiérem Babišem vstoupit. K dokončení
asistované sebevraždy kdysi silné partaje zbývá, aby dohodu s oligarchou stvrdili její členové ve stranickém referendu. To, že menšinovou vládu hodlají za jistých podmínek podpořit komunisté, berou někteří liberálové jako
svým způsobem úlevu. Hlavně že to nebude Okamura,
jenž by tu cobydup zřídil variaci na Třetí říši. Navíc sociální demokraté pohlídají ve vládě prozápadní směřování
země. Ostatně, vždyť Babiš je také prozápadní! A pokud
ho k tomu nevede bytostné přesvědčení, tak unijní dotace
pro jeho Agrofert přece vše jistí…
Jedná se o základní nepochopení situace, v níž se česká
politika a s ní celá společnost nachází. Není sporu o tom,
že Tomio Okamura je bezpáteřní populista, který sází na
nejnižší pudy voličstva. Není ovšem rozhodně nebezpečnější než komunisté, kteří vnímají české národní zájmy
jako servis různým autoritářským velmocem. Pokud si
odmyslíme Okamurovy nejapné řeči o romském táboře
v Letech, jaký dramatický rozdíl nacházíme mezi KSČM
a Okamurovým hnutím SPD třeba v zahraniční politice?

Asi ten, že zatímco jedno uskupení volá po
vystoupení z Evropské unie přímo, druhé
czexit nevylučuje.

Babišův Rubikon

Jenže přes nesčetná rizika, jež z rostoucího vlivu KSČM a SPD plynou, Andrej Babiš
představuje pro českou liberální demokracii mnohem
větší ohrožení než ony. Tomio Okamura a předseda KSČM
Vojtěch Filip demokraty rovněž nejsou. Jedná se ale o těžké pragmatiky, kteří si sice z politiky udělali živnost, ale
kdyby z ní vypadli, svět se jim nezboří. V Babišově případě
to neplatí. Vstupem do politiky překročil Rubikon. Při své
inteligenci musel vědět, že pokud člověk jeho typu zvolí
agresivní rétoriku označující všechny kolem za korupčníky, nastoupí obranná reakce napadeného „organismu“.
Ta skutečně přišla a díky Babišově temné podnikatelské
minulosti nebylo příliš obtížné některý z jeho přehmatů
vytáhnout na světlo.
Kauza vysoce pravděpodobného dotačního podvodu
u farmy Čapí hnízdo se přímo nabízela, protože je na rozdíl od dalších Babišových kauz dobře srozumitelná. Navíc
se o ní psalo už před jeho vstupem do politiky. Babiš si
zřejmě myslel, že to nějak uhraje. Jeho sebedůvěra stála
na třech pilířích – byznysovém, politickém a mediálním –,
které během let vybudoval. S trestním stíháním nejspíš
nepočítal. Situace se najednou dramaticky změnila, když
mu reálně hrozí několik let za mřížemi. Začaly se navíc
otevírat další jeho aféry. Politika se pro něj stala jízdou na
tygrovi, z něhož nemůže spadnout.
Jelikož byli obviněni i jeho rodinní příslušníci, lze očekávat, že se nezastaví před ničím. Jako premiér vlády, jež
nezískala důvěru Poslanecké sněmovny, to dokazuje každou chvíli. Skandálním způsobem dotlačil k demisi šéfa
Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) Michala
Murína. Navíc dochází k dalším podivným změnám u policie a v tajných službách. Státní zastupitelství v kauze Čapí
hnízdo zatím odolává, ačkoli do médií
unikají znepokojivé informace, že by
premiérovo trestní stíhání mohlo být
zastaveno. Za těchto okolností Babiš
nutně potřebuje zůstat u moci a pokračovat v zákulisním tlaku na orgány
činné v trestním řízení. Když se začne
lámat chleba, bude mu úplně jedno,
zda ho u kormidla udrží demokratické
subjekty, nebo Filip s Okamurou.

Bojovník za svobodu

Kterému z nich věříte?
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Foto: Tomáš Fošum

Babišova prozápadní orientace, která by mu mohla zabránit ve spolupráci
s extremisty, se přeceňuje. Jistě, zná
jazyky a cítí se dobře v evropských
salonech. Ano, v Německu má dobře
vydělávající továrny a jeho podnikání stojí na čerpání různých státních

TÉMA: ČESKA POLITICKÁ KRIZE
a evropských dotací. Když vám ale jde o osobní svobo- prezidentem Milošem Zemanem, který už dávno sešel ze
du, spoustu věcí a hodnot hodíte za hlavu (současný pre- stezky polistopadového režimu.
miér už navíc mnohokrát ukázal, že se s nějakými etickýStrany, které se považují za demokratické, nemohou
mi hodnotami netrápí). Pokud by začaly například unijní z výše popsaných důvodů vstoupit do holportu s Babiinstituce s Babišem z různých důvodů bojovat – jako se to šem bez trvalého poškození své podstaty. To neznamestalo Viktoru Orbánovi a Jarosławu Kaczyńskému kvůli zá- ná, že mají sedět s rukama v klíně. Blíží se komunální
sahům vůči justici –, není vůbec z říše science fiction, že by a senátní volby, nabízí se řada zákonných možností, jak
Babiš rázem začal podporovat odchod z Unie. Momentál- se snažit rozklad české politiky přinejmenším zabrzdit. To
ně to možná nevypadá reálně, ale nevíme, co bude za tři samozřejmě není jen úkol pro politiky, nýbrž pro všechroky. Babiš má vyděláno dost a část svého impéria může ny, jež pohled na oligarchu řítícího se na tygrovi děsí.
klidně časem rozprodat. Moc to k němu sice nesedí, ale
jak už bylo řečeno výše: když se před vámi rýsuje pobyt
Tomáš Fošum
v žaláři…
Říjnové volby daly Babišovi do ruky trumfy v podobě 115 hlasů, jež drží v Poslanecké sněmovně
společně s KSČM a SPD. Tuto neformální autoritářskou většinu sice mohou oslabovat různé vnitřní
spory, ale nastane-li nějaké důležité střetnutí s demokratickými stranami, rychle sevře šiky. Za takto rozdaných karet nemá pro zastánce liberálního
světa žádný smysl snažit se krotit Babiše v rámci
nějaké vládní koalice. Už v byznyse totiž ukázal, že
si spolupráci představuje tak, že toho druhého očerní a nakonec pohltí. Podobně to fungovalo i za vlády sociálnědemokratického premiéra Bohuslava Sobotky, proto je s podivem, že se právě ČSSD z této
zkušenosti nepoučila.
Nyní to bude pro ni o to horší, že se Babiš kvůli
trestnímu stíhání ocitl pod tlakem a nemá příliš na
výběr. Jakákoli jeho spolupráce s demokratickým
subjektem, jenž by správu věcí veřejných bral vážně, je proto vyloučena. Slabého oponenta by zničil,
silného by rychle nahradil Okamurou s Filipem, kteří Jan Hamáček (vlevo) se zřejmě Bohuslava Sobotky na zkušenosti
budou k nějakému obchodu vždy připraveni. Pre- z vládnutí s Babišem ještě nezeptal.
Foto: Wikimedia Commons/David Sedlecký
miér navíc stále udržuje alianci s bezskrupulózním

Další zápis do historie?
V hlavní roli Sebastian Kurz
Sebastian Kurz překonal všechny překážky a stal se nejmladším
spolkovým kancléřem v rakouských dějinách. Do historie se zřejmě
nezapsal naposledy.
Aby Kurz dosáhl svého cíle, musel nejprve obstát se svou
Rakouskou lidovou stranou (ÖVP) v říjnových parlamentních volbách. Ve finiši kampaně odrazil nápor sociálnědemokratického kancléře Christiana Kerna i z uprchlické
krize profitujícího předsedy Svobodné strany Rakouska (FPÖ) Heinze-Christiana Stracheho. Lidovci dokázali
s přehledem vyhrát, což pro ně vytvořilo nadějné předpoklady, aby v povolebních vyjednáváních určovali tón
rozhovorů o možné vládní koalici. Brzo se ukázalo (naznačila to koneckonců již předvolební kampaň), že ÖVP má
v mnoha důležitých oblastech nejblíže ke Svobodným. Ke
koaliční dohodě dospěly obě strany ve srovnání s Němec-

kem či Českou republikou, kde se konaly
volby přibližně ve stejnou dobu jako v Rakousku, velmi záhy.

Bez větších protestů

Stojí za připomenutí, že když se v roce 2000 domluvily
stejné subjekty na společné koalici, způsobilo to na mezinárodní scéně bouři nevole. Evropská unie s poukazem
na údajné ohrožení základních demokratických hodnot
vyhlásila vůči alpské republice „sankce“, které zredukovaly
vzájemné styky na nezbytné minimum. Unii vadila především proticizinecká rétorika Svobodných. Dnes však FPÖ
není pokládána za tolik nebezpečnou. Kromě toho v Bruselu respektovaný Kurz několikrát ujistil své unijní partnery o proevropské orientaci nového rakouského kabinetu.
Pokračování na str. 8
DEMOKRATICKÝ STŘED
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Pokračování ze str. 7
Další otazník visel nad postupem Alexandra Van der
Bellena při jmenování nové vlády. Současný rakouský
prezident totiž v minulosti několikrát důrazně varoval, že
některým představitelům FPÖ ministerská křesla nesvěří.
Roli „poslední hráze“ proti populistům a stoupencům kritického postoje vůči EU však nakonec nesehrál. Zaujal spíše pozici čestného makléře, když pouze vznesl přání, aby
resorty vnitra a spravedlnosti neměla stejná strana.

Znovu rizikovým faktorem

Při prvním pohledu na složení rakouského kabinetu
mnohé pozorovatele překvapí přenechání několika klíčových postů Svobodným. Za ministerstvo vnitra odpovídá
jeden z blízkých spolupracovníků vicekancléře Heinze-Christiana Stracheho Herbert Kickl, jenž začínal svoji kariéru psaním projevů pro charismatického, leč kontroverzního korutanského hejtmana Jörga Haidera. Předloňský
neúspěšný prezidentský kandidát FPÖ Norbert Hofer obdržel ministerstvo dopravy. Prestižní resort zahraničí vede
expertka na Blízký východ, nestranička za Svobodné Karin
Kneisslová. Svěřením důležitých ministerstev chtěli lidovci pravděpodobně otestovat koaličního partnera, zda již
dostatečně vyzrál pro převzetí vládní odpovědnosti. Před
lety totiž vládní angažmá FPÖ vedlo ke značným vnitřním
rozporům a k faktickému rozštěpení strany.
I dnes představují Svobodní pro vládu rizikový faktor.
Nedávno vyšly najevo postoje některých členů FPÖ blížící
se otevřenému antisemitismu. Kromě toho není jasné, jak
dlouho se strana spokojí s pozicí „hodného“ juniorního
partnera a zda tato role nevyvolá vážnou vnitrostranickou
diskusi, nakolik pro ni představuje vládní angažmá výhodu. Přece jen jsou Svobodní spíše navyklí plnit úlohu opo-

Mládí vpřed.
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zice, přičemž mnozí z nich ještě poměrně nedávno snili
o vítězství v parlamentních volbách.

Nadějné vyhlídky

Jak vyplývá z průzkumů veřejného mínění (poprvé od
roku 2009 je více respondentů s prací vlády spíše spokojeno než naopak) a z výsledků několika zemských voleb,
veřejnost pokládá lidovce za hlavní motor změn a potřebných reforem. Nejvíce voliči oceňují záměr kabinetu
zostřit tresty v oblasti sexuálních deliktů, zavést povinnost
základní znalosti němčiny před nástupem dětí do školy,
snížit daně nebo posílit policii. Experti jim k tomu předpovídají vhodné ekonomické podmínky: očekává se hospodářský růst a snížení nezaměstnanosti.
Vládě není možné upřít snahu o jednotné vystupování navenek. Neřeší koaliční neshody prostřednictvím
médií. Prozatím se velmi obtížně hodnotí, zda dokáže
předvolební sliby přeměnit v konkrétní činy. Rakousko
potřebuje reformy v oblasti veřejné správy či penzijního
a sociálního systému. Musí také vyřešit otázku integrace migrantů do většinové společnosti včetně otázky, co
s těmi uprchlíky, jejichž žádost o azyl byla z různých důvodů odmítnuta.
Kombinace Kurzova mládí, jeho značné sociální inteligence a schopnosti správného výběru nejbližších spolupracovníků spolu s propracovaným politickým marketingem lidovců přímo vybízí k následující spekulaci. Po
dlouhé době se objevil politik, který může překonat dnes
již poněkud vousatý rekord nejdéle vládnoucího spolkového kancléře Bruna Kreiskeho, jenž stál v čele kabinetu
v letech 1970–1983. Před Kurzem tak stojí další výzva.
V nedávné minulosti již několikrát ukázal, že mu přepisování rakouské historie není cizí.
Miroslav Šepták

Foto: Miroslav Šepták
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Ficova vláda bez Fica a s Machiavellim
přičemž hlasitě prohlašuje, že nikam neodchází. Jako by chtěl přesvědčit především
sám sebe.
Reálně dnes proti vládě vedené jeho
stranickým podřízeným Pellegrinim nestojí
žádná důvěryhodná opozice, čelí jí hlavně
občané. Nic horšího se Ficovi nemohlo stát. Jemu, který si voliče kupoval sociálními balíčky, slibováním jistot
a bezpečí. „Nová“ vláda v podstatě nefunguje. Je ochromená. Koalice se zaobírá už jen sama sebou a bezostyšně
se snaží udržet korupční a klientelistický systém organizovaného rozkrádání státu.

I po demisi premiéra Roberta Fica pokračuje slovenská vládní koalice ve starých kolejích. Politika pod Tatrami tak čím dál víc připomíná Machiavelliho Vladaře. Bohužel, tamní opozice velkou naději
na změnu neskýtá.
Současná slovenská vládní koalice se od svého ustavení na jaře 2016 neustále zmítá v nějaké krizi. Nezapomeňme, že vznikla v podstatě podvodem. Předsedové
stran Most-Híd a Síť, Béla Bugár a Radoslav Procházka,
totiž oklamali veřejnost, když navzdory předvolebním
slibům vstoupili do koalice s Ficovým Směrem. Navíc
Robert Fico s Bélou Bugárem a šéfem Slovenské národní strany Andrejem Dankem později vypudili Síť z vlády
a vzali jí jediné ministerstvo, které této straně (jakkoli
v tu chvíli již zdecimované) na základě povolební dohody patřilo.

Kosmetická změna na vnitru

Už dlouho existoval dostatek důvodů, aby ministr vnitra Robert Kaliňák svou funkci opustil. Ponecháme-li
stranou všechny jeho známé kauzy, k odvolání by stačilo
jen to, jak se v minulosti cynicky a arogantně vyjadřoval na adresu Jána Kuciaka, když
novináři vyhrožoval byznysmen (figurující na
takzvaných mafiánských seznamech) Marián
Kočner.
Ján Kuciak a jeho partnerka jsou dnes mrtví. Mělo by být věcí elementární slušnosti se
za své předchozí chování omluvit a okamžitě
odstoupit. Tak by se stalo v každé kultivovanější společnosti s alespoň špetkou politické
kultury. Na Slovensku ovšem trvalo poměrně
dlouho, než veřejný tlak donutil nejprve Kaliňáka a posléze i Fica rezignovat.
Generální prokurátor Jaromír Čižnár vyzval
novináře, aby jakékoli zastrašování oznámili.
Ján Kuciak to udělal bez vyzvání. Policie si
však jeho oznámení skandálně přehazovaRobert Fico ochotně odpovídá novinářům. Robert Kaliňák (zcela vlevo) si la z jednoho oddělení na druhé jako horký
o tom myslí své.
Foto: EU2016 SK brambor. Nakonec Kočnerovy výhrůžky vyhodnotila tak, že nešlo ani o přestupek.
Po řadě sporů a kauz Ficova vláda letos na jaře padla.
Za postup policie nese plnou odpovědnost policejní
Rozhodujícím impulsem se stala vražda mladého noviná- ředitel Tibor Gašpar. Bez ohledu na to, kdo za úkladnou
ře Jána Kuciaka a jeho partnerky Martiny Kušnírové. Jedi- vraždou novináře a jeho snoubenky stojí, měl okamžitě
né přijatelné řešení představovaly předčasné volby, avšak odstoupit. Nemluvě o tom, že když jedna z indicií zárovládní koalice potřebovala zůstat u moci za každou cenu. veň odkrývá vztahy lidí z prostředí Směru s mafií, nemůže
Byznys je byznys a obsluha oligarchie přináší zisky všem policejní šéf vystupovat na tiskové konferenci společně
zúčastněným. Fico (na jehož rozhodnutí nejspíš měli vliv s čelnými představiteli této strany. Prohlubuje tím nedůoligarchové v pozadí strany Směr) tak místo sebe vyslal věru k policii, vlastní osobě i k samotnému vyšetřování.
Pokud byl Ján Kuciak pro objednatele vraždy větším nena premiérský post svého stranického kolegu Petera
Pellegriniho.
bezpečím než celá Národní kriminální agentura a GeneSedět pouze v poslanecké lavici však musí být pro šéfa rální prokuratura dohromady, o něčem to vypovídá. Jak
Směru frustrující. Po potupné prohře s Andrejem Kiskou prohlásil novinář Eugen Korda: „Býčí šíje nahradily bílé
v prezidentských volbách v roce 2014 se pro něj jedná límečky, které mafiány kryjí.“ Ostatně Robert Fico před čao druhou mimořádně ponižující situaci. Tomu všemu se sem (byť při jiné příležitosti) prohlásil, že jeho povinností
ovšem mohl Fico vyhnout, kdyby dodržel svůj slib z roku je „chránit své lidi“. Také proto se do čela ministerstva vni2009, že za pět let už v politice nebude. Jeho slova však tra po krátkém intermezzu s Tomášem Druckerem postaobvykle mívají nulovou váhu. Lži, stejně jako agresivita vila Kaliňákova pravá ruka Denisa Saková.
a šíření nenávisti patří k jeho politickým nástrojům. Svou
Pokračování na str. 10
současnou frustraci si Fico kompenzuje siláckými řečmi,
DEMOKRATICKÝ STŘED
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Skandál loutkové vlády

To, že se „nová“ vláda, která zůstává ve Ficově područí,
ztotožnila s programovým prohlášením jeho kabinetu
z roku 2016, je logické. Ovšem nedat si ani tu námahu
vymazat z textu již schválená opatření a zejména závazky vztahující se k letům 2016 a 2017 je hrubý cynismus.
Z mnoha lapsů zmiňme třeba ten, že na jaře 2018 vláda
slibuje, že „udělá vše potřebné, aby zajistila úspěšný a bezpečný průběh předsednictví SR v Radě Evropské unie ve
druhé polovině roku 2016“.
Nový premiér Peter Pellegrini se na to prostě vykašlal.
Zkopírovaný text z roku 2016 předložil vládě a následně
parlamentu. Může mít takový kabinet důvěru, když si dělá
z občanů dobrý den? Premiér, vláda i koaliční poslanci
se tvářili, jako by se nic nestalo. Z jejich strany zaznívaly
jen cynické reakce. Přitom jde o nejdůležitější vládní dokument. Všude jinde by vypukl obrovský skandál. Nic na
tom nemění ani fakt, že vláda schválila příslušný dokument s připomínkami.
Béla Bugár na Facebooku zadoufal, že „nová vláda obnoví víru občanů v politiku“. S takovýmto skandálním přístupem asi těžko. Nemluvě o tom, že k politice mohou mít
lidé důvěru, víra se však vztahuje k něčemu vyššímu, co
nás přesahuje.

Richard Raši na scéně

Nový vicepremiér Richard Raši nedokázal jako košický
primátor zabezpečit propojení městských informačních
systémů. To však nebránilo loutkovému premiérovi svěřit mu zodpovědnost za informační systémy na celostátní úrovni. Éra košického primátora Rašiho bude natrvalo
spojena zejména s parkovacím byznysem jedné soukromé
firmy. Na jeho nestandardní okolnosti upozornilo šetření
Nejvyššího kontrolního úřadu, které posílilo přesvědčení
značné části veřejnosti o propojení politiky a byznysu,
v tomto případě o propojení soukromé společnosti a vedení města.
Košický primátor Raši figuroval i v dalších kauzách. Například dlouho odmítal, že by někdo z jeho blízkých profitoval z nakládání s městským odpadem. Pak ale vyšlo
najevo, že když chce některý podnikatel nebo šéf státní
instituce dostat slevu za odvoz odpadu, musí být klientem
zprostředkovatelské firmy Rašiho sestřenice. Té samé firmy, která bývá úspěšná také při získávání státních zakázek
ve zdravotnictví.
Právě takový typ politika nyní ve Směru opět potřebují
– člověka s uhlazeným vystupováním, jenž zajistí nerušené fungování byznysu a nepřekáží při tom. Richard Raši
všechny tyto předpoklady splňuje.

Destrukce demokracie pokračuje

Odstoupení Roberta Fica a Roberta Kaliňáka i avizovaný odchod policejního prezidenta Gašpara v současnosti splňují představy o nejnutnějších a nejnaléhavějších
změnách. Nedávají však naději na změnu systému, jejž
tu Směr dlouhé roky budoval: systému vlády coby služby spřízněné oligarchii a vytváření chráněné kategorie
„náš člověk“. Všechna tři odstoupení se zdůvodňovala po10
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třebou uklidnit situaci. Takže k žádným chybám, aférám
a skandálům vlastně nedošlo, vše bylo víceméně v pořádku. Jen se zkrátka bouří veřejnost, tak je třeba ji utišit…
Tomu se říká obyčejný cynismus.
Dnes, když vidíme destrukci či dokonce demontáž demokracie, je třeba znovu zdůraznit, že k demokracii nestačí jen fungující instituce. Jde též o styl politiky a způsob politického myšlení i praxe, které garantují funkčnost
a efektivnost těchto institucí. Jinými slovy: demokracie závisí také na chování, mentalitě, morálce a zodpovědnosti.
Masové protesty, které kritizují oligarchickou vládu a volají po slušném Slovensku, početně přečíslují demonstrace proti Vladimíru Mečiarovi z devadesátých let. Poslanec
Fico ví, že je musí co nejdříve rozložit a zastavit. Pomalu se
mu to díky trpělivému postupu začíná dařit.

Machiavelistická politika

„Nejvíce zarážející tezí Machiavelliho Vladaře není to, že
si politik nutně zašpiní ruce, ale to, že se tím nemá zaobírat,“ napsal před časem přední kanadský filosof, historik
a spisovatel Michael Ignatieff.
V machiavelistické praxi se legitimita moci obejde bez
individuální morálky a opírá se výhradně o státní, respektive veřejný zájem. Nejenže nestačí ve jménu těchto
zájmů odložit morální normy, nýbrž by pro politika bylo
osudovou chybou jen naznačit, že respektuje jisté morální principy a v konkrétních situacích má i nějaké zábrany.
Machiavelli byl přesvědčený, že jestliže chce být politik
úspěšný, nesmí se zabývat morálními otázkami ani problémem špinavých rukou.
Tak to dnes funguje na Slovensku. Ctnosti, morálka
a charakter se ve jménu politického zápasu a mocenského
pragmatismu (a také kvůli výhodám plynoucím z propojení politiky a byznysu) ocitají na okraji jako neužitečné
rekvizity.
Aby se tyto a další deformace demokracie a politické
kultury překryly, vláda čím dál tím víc zdůrazňuje ekonomické úspěchy a občany si kupuje novými „sociálními balíčky“. Je děsivé a pro společnost nebezpečné, jak dnešní
slovenská politika připomíná lekce z Machiavelliho manuálu.

Volání po slušné opozici

V podobné situaci, kterou už několik týdnů Slovensko
zažívá, by se dalo očekávat, že preference demokratické
opozice porostou. Navzdory masovým protestům, kritice
vlády i demisi premiéra se tak ale neděje. Momentálně se
zdá, že voliči odcházející od vládních stran se řadí mezi
nevoliče.
Ani tento varovný signál zjevně nedokáže přimět lídry
demokratické opozice k zamyšlení a ke změně přístupu.
Hrozí, že kvůli čím dál méně akceptovatelnému způsobu
jejich vystupování nastane zvláštní jev, kdy nepřijatelná
bude jak vláda, tak opozice. Občané vědí, co nechtějí, ale
při pohledu na ty, kteří se prohlašují za alternativu, zůstávají v rozpacích.
Ukazuje se, že ani v současných krušných časech nedokáží demokratické strany parlamentní i neparlamentní
opozice spolupracovat a nabídnout jasnou programovou,
hodnotovou a personální alternativu, kterou by realizovaly
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po příštích volbách. Namísto toho jsme svědky vzájemné animozity, rozhádanosti, neschopnosti domluvit se na
společném postupu, rozpačitých tiskovek a nevkusných
vyjádření. Podobné chování provází opoziční lídry už několik let a nic nenasvědčuje tomu, že by byli s to se změnit.
Výzvu za slušné Slovensko, jež se stala mottem demonstrací po vraždě Jána Kuciaka, nelze redukovat jen
na výměnu vlády. Pokud si to takto opoziční lídři vyložili,
mohou se dočkat zklamání. Tato výzva se vztahuje i na

ně. Jejich vystupování totiž až příliš často bývá stejně nevkusné jako jednání těch, které kritizují.
Hlavním problémem dnešního Slovenska je především
organizované rozkrádání státu, posluhování oligarchii
a v neposlední řadě i proruské politické postoje. Arogance
a cynismus vládní koalice v kombinaci se způsoby opozičních lídrů mohou nejvíce pomoct extremistům typu Mariana Kotleby, kteří se opět mohou stát protestní volbou.
Marián Balázs

O vyhlídkách slovenské pravice
Zatímco levou část slovenského politického spektra léta ovládá Směr expremiéra Roberta Fica, napravo se to hemží menšími
stranami. Jelikož však Směr po mnohých aférách slábne, nabízí
se otázka, jak velké jsou šance pravice sestavit po příštích volbách vládu.
Pravicové strany to mají na Slovensku těžké, protože
jejich voliči bývají neobyčejně kritičtí. Liberální partaj
není pro ně dostatečně liberální, konzervativní jim zase
přijde příliš katolická. Novým uskupením vyčítají názorovou nejasnost a laciná marketingová hesla. Rozdrobenost
pravicového spektra tak do značné míry vyplývá z povahy
těchto voličů. Ti ovšem musejí pochopit, že jejich náročnost sice může být projevem zodpovědného občanského
postoje, avšak v extrémní formě stranám brání, aby dělaly
politiku. Levou část spektra díky úspěšnému marketingu
dlouhodobě obhospodařuje Směr. Jeho voliči mají k němu
buď ambivalentní, nebo více obranný než kritický postoj,
což straně Roberta Fica umožňuje zakrývat či omlouvat
nejrůznější selhání. Pravicoví voliči jsou náročnější. Dlouho zvažují, které z četných stran dají svůj hlas. Každopádně
však lze u nich alespoň předpokládat, že si nakonec jednu
vyberou. Nabízí se jim následující možnosti.

Svoboda a solidarita (SaS)

Předseda SaS Richard Sulík evidentně pochopil, že když
zůstane ideálním politikem pro (nutně) omezenou skupinu voličů, nikdy nezíská politickou sílu. Nyní proto čelí
kritice za některé názorové kotrmelce, které však nejspíš
vyplývají z nové marketingové taktiky. Zřejmě již nechce
pokračovat v budování desetiprocentní strany, ale cílí alespoň na dvacet procent. Začal tedy uvolněněji komunikovat – méně ideologicky a více konfrontačně. Ve vztahu
k Evropské unii se označuje za eurorealistu a odmítá nálepku europesimisty, která by mu lépe seděla. Sulík umí
veřejnost zaujmout takovými tématy, jako jsou ekonomická migrace nebo řešení romské problematiky. Často
své chytlavé výroky později opravuje nebo dementuje.
O lecčems svědčí, že pro názorové neshody odešel ze
strany její spoluzakladatel, čistokrevný liberál Martin Poliačik, který přestoupil k nově vznikajícímu Progresivnímu
Slovensku (viz níže). Pokud ovšem Sulík ve volbách uspěje, lze očekávat, že někteří kritici na jeho kontroverzní výroky zapomenou a nominují ho na post premiéra. Málo-

kdo na Slovensku totiž dokáže pro pravici
získat oněch vysněných dvacet procent.
Sulík jde za svým cílem hlava nehlava kritice navzdory. Zdá se, že se z něj postupně
rodí lídr.

Obyčejní lidé a nezávislé osobnosti
– Nova (OĽaNO – Nova)

Projekt Igora Matoviče měl za cíl vytvořit alternativu
ke klasickým politickým stranám. Vzniklo jakési protestní
hnutí, které chtělo vytlačit „hyeny“ ze slovenské politiky.
Navzdory mnohým úspěchům je Matovičův jinak celkem
pozitivní obraz poskvrněn negativními body. Vyčítá se
mu, že je příliš konfrontační. Ve slovenské politice si udělal již tolik nepřátel, že se do vlády s ním nikdo nepohrne.
Stala se z něj kontroverzní osobnost, což pro politika nemusí být na škodu. Matovič ale nechtěl být standardním
politikem. Stejně tak ovšem nechtěl být předsedou hnutí,
jímž se stal. Kým vlastně je a co chce ve slovenské politice ještě dokázat, nikdo netuší. Je však víceméně jasné,
že patří k těm, kteří nedokážou z politiky včas dobrovolně odejít (což hrozí i Sulíkovi). Možná to vůči němu není
fér, ale platí, že právě on zůstává do budoucna největší
překážkou vzniku pravicové vlády. Má se za to, že by ji
destabilizoval svou povahou. Podle svých kolegů mnohokrát nedodržel dohodu, respektive neodolal pokušení říci
před televizními kamerami více, než bylo třeba. Matovič
však jakoukoli zákulisní dohodu nazývá „špinavým politickým obchodem“. Na jeho diskrétnost se nelze v případě
důvěrnějších informací spoléhat.

Jme rodina – Boris Kollár

Kollárova strana představuje na slovenské politické scéně další nesystémový subjekt, který může zajímavě vypadat v opozičních šatech, ale v koaliční vládě by se s největší pravděpodobností rozpadl. Podnikatel Boris Kollár dříve
vlastnil vlivné Fun rádio. Veřejně přiznává, že se zná s mafiány, protože „s nimi vyrůstal na jednom dvoře“. Od ostatních politiků se odlišuje. Mluví přímo, své peníze rozdává
na charitu. Pozornost médií poutá desítka jeho dětí, které
má s několika partnerkami. Kollárovi se daří získávat především zklamané voliče Směru nebo ty, kteří chtějí potrestat standardní politiky, ale ještě nejsou natolik naštvaní,
Pokračování na str. 12
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aby volili extremisty. Kollárova strana je spíše svědkem
doby než subjektem, k němuž by se měly upínat naděje voličů. Z hlediska marketingu jde o moderní protestní
partaj, jež si uvědomuje své politické možnosti a mediální příležitosti. Po volbách v roce 2016 měla za cíl zůstat
v opozici. Hodnotově se těžko někam zařazuje. Někdy s jejími hlasy může počítat pravice, ale několik poslanců, kteří
z Kollárovy strany odešli, začalo hlasovat se Směrem.

Křesťanskodemokratické hnutí (KDH)

jevila jejich ideální strana. Neuvědomují si, že Progresivní
Slovensko může posbírat všechny zatoulané hlasy, jež se
budou pravicovým stranám hodit při sestavování vlády.
Pokud taková pravicová koalice skutečně vznikne, dnešní kritici zapomenou, že jim kdysi Progresivní Slovensko
nedávalo spát.

Spolu – občanská demokracie

Jedná se o liberální projekt poslance Miroslava Beblavého. Ten kdysi odešel ze Slovenské demokratické a křesťanské unie (SDKÚ) a spoluzakládal stranu Síť, která se však
krátce po volbách 2016 rozpadla. Se svou novou formací zatím nepřišel s žádným zajímavým nápadem, ale do
řádných voleb zůstává dost času.
Jisté naděje na překročení pětiprocentního kvora pro vstup do
parlamentu strana má. Nad Beblavým však visí stín z nedávné
minulosti: Těžko lze věřit jeho tvrzením, že neznal záměr předsedy
Sítě Radoslava Procházky, který
navzdory předvolebním slibům
přivedl svou stranu do vlády se
Směrem. Síť to zabilo a Beblavý
vypadal jako amatér.

Momentálně mimoparlamentní strana, které předsedá
Alojz Hlina, jenž začínal v hnutí
Igora Matoviče. KDH se v posledních volbách právem nedostalo do parlamentu, neboť si jeho tehdejší vedení nevidělo na
špičku nosu. Dostalo výprask od
svých tradičních voličů, kteří částečně dali přednost nové straně
Síť. KDH naplno nerealizovalo ani
jednu z nabízejících se strategií
přežití: 1. být tradiční konzervativní stranou, která nepřekročí hranici osmi procent a bude jasnou
Kdo s kým?
součástí pravice; 2. být konzerJak by mohla po příštích volvativní stranou s modernizačníbách vypadat případná pravicomi prvky, jež bude v předvolebvá vláda? Jisté je, že SaS počítá
ním období natolik silná, že se
s OĽaNO a těší se na návrat KDH
nenechá vmanévrovat do předdo parlamentu. Zároveň to vyčasného rozhodnutí, zda hodlá
padá, že jak SaS, tak OĽaNO se
spolupracovat se Směrem, anena Progresívní Slovensko dívají
bo ne. V minulosti ji totiž jako
malého žáčka mnozí pravicoví Získá Richard Sulík pro slovenskou pravici vysně- hlavně jako na soupeře a zůstávají k němu vlažní. Pravicové
politici i média poučovali o tom, ných dvacet procent?
s kým má jít do vlády. I když by Foto: Wikimedia Commons/ Flickr.com/Pavol Frešo opoziční strany vylučují budoucí
spolupráci s vládní Slovenskou
případná spolupráce s Ficovým
Směrem vyvolala hodně výčitek,
národní stranou kvůli jejím kauz vnitrostranického hlediska by nešlo o neřešitelnou si- zám. V případě rovněž vládního uskupení Most-Híd, které
tuaci. KDH v parlamentě skončilo proto, že se z něj stal v minulosti bylo součástí pravicového kabinetu Ivety Rapřívěsek pravice a jeho dlouhodobí funkcionáři nedoká- dičové, není ani zdaleka jisté, zda se do příštího parlamenzali včas odejít. To, že problém do značné míry spočíval tu dostane.
v osobnostech, ukázaly loňské župní volby. Strana v nich
Pro podobu možné pravicové vlády jsou důležité následíky novým tvářím relativně uspěla.
dující proměnné: 1. Jak silné zastoupení bude mít strana
Borise Kollára? 2. Získá SaS 20 procent? 3. Kdo povede
Progresívní Slovensko
hnutí OĽaNO do voleb a bude v něm figurovat Igor MatoNová strana na politické scéně, jež se situuje blízko stře- vič? 4. Dostanou se do parlamentu zároveň KDH, Progredu. Obsahuje liberální prvky. Na sociální stát nahlíží více sívní Slovensko a Spolu?
jako na službu občanům než jako na koncept, který odmíPokud odpověď na poslední otázku zní ano, lze čekat
tá pozitiva jiných ideologií. Nejspíš chce být novým Smě- podobný pat jako v Česku. Velké množství stran v parrem, co se způsobu lákání voličů týče. Tedy být novou mo- lamentu by mohlo vyhovovat možná oslabenému, ale
derní stranou, jež chce zlepšit fungování státu a neřešit zdatně intrikujícímu Směru. I když Ficova strana klesne
dělení na pravici a levici. Její představitelé prohlašují, že na patnáct procent a nedostane se do vlády, bude v opopodporují rozumná řešení. Podobnou rétoriku kdysi volil zici hodně nepříjemná. Navíc současný prezident Andrej
Směr, jenž se v počátcích označoval za středovou stranu. Kiska se rozhodl svou funkci neobhajovat. Pro pravicové
Zdá se, že Progresívní Slovensko má strategii, jak zau- voliče nejvhodnější kandidátka na premiérku nebo prezijmout. Nemusí všem být hned na první pohled srozumi- dentku Iveta Radičová neustále vysvětluje, že se do politelná, stačí, když bude fungovat. Nový subjekt už na startu tiky nevrátí.
čelí kritice těch voličů, kteří měli nejprve dojem, že se obMartin Gonda
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Proč Viktor Orbán nepotřebuje
volební program
Po svém dalším volebním vítězství upevňuje maďarský premiér Viktor Orbán moc a hlídá si, aby mu nikdo nepřerostl přes
hlavu. Chystá se též na zúčtování s „nepřáteli národa“.
Není snadné odpovědět na otázku, co má v plánu nová,
v pořadí již čtvrtá vláda Viktora Orbána. Byť by tomu z několika důvodů mělo být právě naopak. Orbánova strana
Fidesz na začátku letošního dubna jednoznačně vyhrála
parlamentní volby. A také díky složitému volebnímu systému s převládajícími většinovými prvky, který si navíc
opakovaně upravovala podle svých potřeb, má v parlamentu dvoutřetinovou ústavní většinu. Oficiálně sice
jde o koalici Fideszu s Křesťanskodemokratickou lidovou
stranou, ta však již mnoho let existuje spíše jenom formálně. Lze tak bez velkého váhání mluvit o vládě jedné
strany, která pro sestavení kabinetu nepotřebuje koaličního partnera, a může tak bez problémů uskutečňovat
svůj volební program.
Potíž je ale v tom, že se Fidesz vůbec neobtěžoval před
volbami takový program vypracovat a zveřejnit. Není to
nic nového, tuto taktiku si vyzkoušel již v roce 2014. „Teď
vás zklamu, protože náš program lze shrnout jediným
slovem: pokračujeme,“ vzkázal tehdy Orbán přes Facebook těm, kteří neexistenci programového dokumentu
straně vyčítali.

Politika bez závazků

Když naposledy – v roce 2010 – Fidesz
na nátlak médií přece jenom něco jako
předvolební program zveřejnil, tak se
toho voliči příliš nedozvěděli. Například zahraniční politice se dokument věnoval pouze v části týkající se ekonomiky. Ze dvou krátkých odstavců vyplývalo hlavně to,
že se Maďarsko musí otevřít směrem na východ a že by
se mělo stát západní branou nové železniční Hedvábné
stezky, jež vznikne jako výsledek rusko-čínského sbližování.
Chybějící volební program není výsledkem lenosti,
ale jedná se o součást vědomé politické taktiky. Má to
pro stranu a vládu minimálně dvě výhody. Když nemáte sepsány alespoň trochu konkrétní závazky a sliby,
nemohou vám pak vytýkat, že je neplníte. A když toho
o svých plánech dopředu mnoho neprozradíte, a přesto
se dostanete k moci, můžete se tvářit, že vám dali voliči
bianco šek. Ať už si tedy Orbánovy kabinety vymyslely
a uskutečnily cokoliv, vždy pak tvrdily, že konaly z pověření voličů, kteří od nich přesně toto chtěli. Zkrátka, že
pouze plnily sliby – byť o dané věci před volbami nepadlo ani slovo.
I proto je dosti zavádějící obhajoba maďarské vlády,
kterou lze často slyšet i v Česku, že voliči přece Orbánovy kroky podporují a jeho vláda
dělá pouze to, co si přejí. Maďarští
občané hlasovali pro Fidesz z různých důvodů, mnozí jistě i z přesvědčení. Řada voličů ale opravdu
nevěděla, čemu konkrétně dává
svůj hlas, na co vláda získaný mandát využije. Často je to ani příliš
nezajímalo.

Migranti, migranti, migranti

Letošní maďarské volby se odlišovaly tím, že byla poprvé ústřední vládní kampaň monotematická.
Nemluvilo se v ní o zdravotnictví
ani o školství, zmínky o ekonomice se vyčerpaly ujištěním, že Maďarsko vzkvétá. Nápadně chyběly
dokonce i sociální sliby. Na místní
úrovni se sice hovořilo o tom, kolik dotací ta která obec dostane,
pokud bude volit správně, anebo
se naopak hrozilo tím, nedostane
ani halíř, když tam vládní kandidát nezíská dost hlasu. Podstatné
téma kampaně však bylo jediné –
migranti.
Copak asi Karel Schwarzenberg poradil Viktoru Orbánovi?
Foto: Wikimedia Commons/ European People's Party
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Hlavní poselství Fideszu voličům znělo, že Maďaři čelí
smrtelné hrozbě, že je zaplaví migrační vlna, která je připraví o jejich zemi, národní identitu, křesťanskou kulturu,
bezpečnost a sociální jistoty. Také se dozvěděli, že tuto
migrační vlnu z velké části uměle vyvolaly kosmopolitní
evropské elity, jejichž ztělesněním je finančník maďarsko-židovského původu George Soros. Tato skupina si klade za cíl zničit tradiční evropskou kulturu, založenou na
křesťanství a na národních státech, čehož chce dosáhnout
výměnou dosavadního evropského obyvatelstva za lépe
manipulovatelné, vykořeněné migranty.
Tato masivní kampaň zafungovala. Fideszu se i díky ní
povedlo zmobilizovat hlavně venkovské voliče, z nichž
většina mu dala hlas a zajistila mu vítězství. Naopak v Budapešti kandidáti vládních stran zvítězili jen v šesti z osmnácti jednomandátových většinových volebních obvodů.
Kdyby se navíc rozhádaná a rozdrobená opozice dokázala domluvit na společných kandidátech, mohla alespoň
v Budapešti vyhrát ve všech obvodech.

Sázka na demografii

Co tedy lze na základě dosavadních zkušeností, vyjádření vládních politiků a informací ze zákulisí Fideszu očekávat od nové maďarské vlády? Podle oficiálních vyhlášení
Viktora Orbána se sice bude vládní politika orientovat na
Evropu, ale bude fungovat na národních základech – Maďarsko musí zůstat „maďarské“. Soustředí se na ochranu
křesťanské kultury, na konkurenceschopnost a na technologickou revoluci. Ihned po volbách také přišel premiér
s heslem, že těžiště vládní politiky bude spočívat v demografii.
Strach ze zániku národa, obava z toho, že Maďaři vymřou nebo budou asimilováni sousedními národy, patří
mezi tradiční maďarská historická traumata. Faktem je,
že počet obyvatel Maďarska dosáhl svého vrcholu (10,7
milionu) v roce 1980, od té doby neustále klesá (9,8 milionu v roce 2016). Podpora porodnosti je proto stálicí maďarských vládních programů, zvláště když vládu sestavují
nacionálně-konzervativní strany. Sám Orbán v roce 2013
označil krátkodobé zvýšení porodnosti za hlavní měřítko
úspěšnosti své politiky a za nejlepší důkaz její správnosti. Jinak ale ani jeho vlády na tomto poli žádný výraznější
úspěch nezaznamenaly, jak ostatně ukazuje analýza ekonoma a politologa Zsolta Gála. Byť Orbánovy vlády neustále mluví o podpoře rodin a porodnosti, v tomto ukazateli Maďarsko zaostává i za srovnatelně velkou Českou
republikou. V letech 2007–2017 se v Česku narodilo ročně
o 17 až 27 tisíc dětí více než v Maďarsku, kde situaci navíc
ještě zhoršuje skutečnost, že hlavně za prací, ale i na protest proti Orbánově politice, odchází ze země stále více
mladých lidí, kteří se stěhují na Západ.
Viktor Orbán se po dubnových volbách také nechal
slyšet, že chce ve svých rukách a v rámci úřadu premiéra
soustředit ještě více moci a kompetencí a že bude vládu
i legislativní činnost řídit bezprostředněji, než to dělal doposud. Nejnápadnější změnou oproti předchozímu kabinetu je to, že žádnou funkci nezískal János Lázár. Ten byl
doposud po Orbánovi druhým nejznámějším politikem
14
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Fideszu a byl považován za druhého nejmocnějšího muže
exekutivy. V předchozí vládě zastával funkci ministra, který řídil úřad premiéra. Tento post zůstal zachován, Orbán
však na něj dosadil mnohem loajálnějšího Gergelye Gulyáse, jenž donedávna šéfoval parlamentnímu klubu Fideszu. O své kompetence se však Gulyás bude muset dělit
s novým úřadem s velice podobným zaměřením. Povede ho zatím málo známý státní tajemník Marcell Biró. Na
úřadu vlády navíc už od roku 2015 funguje další zvláštní
kabinet premiéra, který řídí Orbánův důvěrník Antal Rogán, jenž má rovněž hodnost ministra. Tento kabinet kromě jiného koordinuje vládní propagandistické kampaně
a utrácí za ně ze státního rozpočtu desítky miliónů eur
ročně, a proto bývá v Maďarsku často označovaný za ministerstvo propagandy.

Proč padl Lázár

Hlavním důvodem reorganizace je kromě ještě větší
koncentrace moci v rukou premiéra snaha postarat se
o to, aby tuto moc nemohl nikdo jiný ohrozit. Lázárův pád
má prostý důvod: Orbánovi připadal příliš mocný a ambiciózní. Navíc ekonomická klika kolem Lázára konkurovala
oligarchům, kteří mají k premiérovi blíže, například Orbánovu zeťovi.
Z úřadu vlády se tak stane centrum, jež bude v Maďarsku rozhodovat o všem, které však bude samo uměle rozdělené na nepřehledný kompetenční chaos navzájem se
oslabujících a mezi sebou soupeřících paralelních institucí. Orbánovi to však zajistí, že mu nikdo nepřeroste přes
hlavu a konečné rozhodnutí bude vždy na něm.
A to i přesto, že se koncentrace moci, k níž v Maďarsku
dochází po celou dobu Orbánova vládnutí, zatím příliš
neosvědčila. Naopak nesmírně komplikuje vykonávání
i těch nejzákladnějších funkcí státní správy, protože roste
byrokracie a nakonec musejí všichni stejně čekat na rozhodnutí toho nejvyššího, kterému zase chybí jakákoliv
zpětná vazba.
Viktor Orbán navíc před volbami trousil narážky na to,
že po volbách přijde zúčtování s těmi, které považuje
za nepřátele národa, za přisluhovače temných zahraničních sil, například George Sorose. Do této kategorie spadají v podstatě všichni kritici vlády od politické opozice
a soudců, kteří stále nerozhodují vždy podle přání vlády,
přes nevládní organizace až po zbytky nezávislých médií.
Vláda například avizovala přijetí balíčku zákonů pojmenovaného Stop Soros. Jeho doposud známá verze kromě
jiného podmiňuje existenci neziskových organizací, jež
podle vládní rétoriky podporují migraci, zvláštním povolením ministerstva vnitra. Tyto organizace by také měly
platit mimořádnou daň z peněz darovaných zahraničními sponzory. Lze skoro s jistotou předpokládat, že bude
pokračovat praxe, kdy vláda přes blízké oligarchy skupuje
nezávislá média a mění je v nástroj své propagandy. Mluví
se také o dalším oslabení kompetencí místních a regionálních samospráv, což se má týkat hlavně odbojné Budapešti. Problém s nezávislou justicí se zase vláda podle
kuloárních informací chystá vyřešit zřízením speciálního
soudu, jenž bude rozhodovat ve všech sporech se státem
a který vláda obsadí loajálními lidmi.
Peter Morvay
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Porošenko čeká na vyzyvatele
Za necelý rok se na Ukrajině uskuteční prezidentské volby, ve
kterých bude současná hlava státu Petro Porošenko obhajovat
svůj mandát. Napodobí debakl Viktora Juščenka z roku 2010,
nebo naopak znovuzvolení Leonida Kučmy, který doposud jako
jediný prezident Ukrajiny byl ve funkci po dvě volební období?
Porošenkovy preference podle různých průzkumů dlouhodobě
klesají, a rozhodující roli tak bude zřejmě hrát to, kdo se mu ve
volbě postaví.

Julija Tymošenko by se ráda stala prezidentkou. Příští rok ji zřejmě čeká třetí pokus.
Foto: Wikimedia Commons/ European People's Party

Obecně platí, že po roce 2000 se o funkci ukrajinského
prezidenta ucházelo vždy poměrně velké množství kandidátů (při posledních volbách jich bylo 21, v rekordním
roce 2004 dokonce 26), k čemuž pravděpodobně dojde
i v příštím roce. Již nyní totiž zhruba dvacet osob svou kandidaturu připustilo. Mezi nimi se nacházejí především předáci parlamentních i neparlamentních stran: Julija Tymošenko, Anatolij Hrycenko, Jurij Bojko či Oleh Ljaško. Svého
kandidáta určitě představí i strana Svépomoc lvovského
starosty Andrije Sadového nebo ukrajinští nacionalisté.
Bezpochyby se objeví i další formálně nezávislí kandidáti,
jako byli při posledních prezidentských volbách například
oligarcha Vadym Rabynovyč, exstarosta Lvova Vasyl Kujbida, bývalý poslanec za Stranu regionů Valerij Konovaljuk či
někdejší šéf ukrajinské rozvědky Mykola Malomuž.
Podle dubnových průzkumů veřejného mínění agentur
Rating a SOCIS se spolu s Porošenkem objevují v první
čtyřce kandidátů (v obou případech v tomto pořadí) Julija
Tymošenko, Anatolij Hrycenko a Jurij Bojko.

Návrat princezny?

V současnosti vůbec nejvyšší preference
má „stará známá firma“, bývalá premiérka
Julija Tymošenko, která se chystá kandidovat už potřetí za sebou. I když byla tehdy propuštěna z vězení, ve kterém ji po
zmanipulovaném soudním procesu držel
prezident Viktor Janukovyč, tak jednoznačně patřila k poraženým revolučního roku
2014. Reakce Majdanu na její návrat z vězení byla velmi
chladná a ani její volební výsledky nevypadaly příliš oslnivě. V prezidentské volbě v květnu 2014 sice skončila
na druhém místě, ale se ziskem pouhých 12,81 procenta
hlasů výrazně zaostala za Petrem Porošenkem, který zvítězil už v prvním kole. Příliš neuspěla ani její strana Baťkivščina, jež o pár měsíců později obdržela v parlamentních volbách 5,7 procenta hlasů, a jen těsně tak překonala
pětiprocentní klauzuli. Velkým přešlapem se ukázalo být
i angažmá Nadiji Savčenko. Tu Baťkivščina napsala na první místo kandidátky, takže v Rusku vězněná pilotka získala
poslanecký mandát. Po propuštění ze zajetí se z ní postupně stala neřízená střela.
Od té doby se ale Juliji Tymošenko znovu začalo dařit
a její preference vytrvale stoupají. Vzhledem k tomu, že
se jedná o velmi kontroverzní osobnost, není od věci si
zrekapitulovat její předchozí kariéru. Už koncem osmdesátých let se se svým manželem Oleksandrem vrhla na
podnikání. Z majitelky videopůjčovny v rodném Dněpropetrovsku (dnes po dekomunizaci Dnipro) se vypracovala na jednu z klíčových osob v energetickém
sektoru. Její společnost Jednotné energetické systémy
Ukrajiny byla v polovině devadesátých let největším dovozcem zemního plynu, díky čemuž se Juliji Tymošenko
začalo přezdívat „plynová princezna“.
Do politiky poprvé výrazně vstoupila v roce 1997, kdy
se stala poslankyní za stranu Hromada tehdejšího premiéra Pavla Lazarenka, kterého později v USA odsoudili
na osm let vězení za praní špinavých peněz. Právě Lazarenko byl v roce 2004 označen organizací Transparency
International za jednoho z deseti nejzkorumpovanějších
politiků světa. Za politický vrchol Julije Tymošenko lze
označit Oranžovou revoluci z roku 2004, kterou v určitém
smyslu vyvrcholil její boj proti druhému ukrajinskému
prezidentovi Kučmovi. Poté se sice stala dvakrát premiérkou (od ledna do září 2005 a od prosince 2007 do března
2010), ale její působení silně poznamenal konflikt s „oranžovým“ prezidentem Viktorem Juščenkem.
Po ztrátě funkce premiérky a zvolení Viktora Janukovyče prezidentem byla na podzim 2011 odsouzena k sedmi
letům vězení. Jednoznačně zmanipulovaný soudní proces se týkal událostí kolem plynové krize mezi Ruskem
a Ukrajinou z ledna 2009, kdy měla Julija Tymošenko podle soudu podepsat nevýhodné smlouvy o dodávkách
Pokračování na str. 16
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plynu. Kromě toho ale byla spolu se svým manželem
Oleksandrem mnohokrát vyšetřována v různých dalších
kauzách, vůbec poprvé už v roce 2001 kvůli činnosti své
výše zmíněné firmy.
Snad nejskandálnější byl ale nález dokumentů v Janukovyčově rezidenci Mežyhirja, podle kterých se Julija
Tymošenko v roce 2009, tedy před nadcházejícími prezidentskými volbami, domlouvala s Viktorem Janukovyčem na totálním rozdělení moci na celé Ukrajině po dobu
dvaceti let, a to až na úroveň jednotlivých okresů. Projekt
předpokládal i změnu ústavy, jež by umožnila volit prezidenta parlamentem, díky čemuž by Tymošenko mohla
po dvou volebních obdobích vystřídat Janukovyče. Právě
kvůli těmto kontroverzím, svému populistickému stylu,
ale i faktu, že od devadesátých let zůstává součástí ukrajinského politického establishmentu, by bylo zvolení Julije Tymošenko velmi špatnou zprávou. Ačkoliv se nyní
mnohé potřebné reformy a změny uskutečňují velmi pomalu mimo jiné kvůli tlakům z okolí prezidenta Porošenka,
přesto se země přece jen posouvá dopředu. Pokud by se
však prezidentkou stala „plynová princezna“, lze očekávat,
že Ukrajina bude minimálně znovu přešlapovat na místě.

Prozápadní radikál

Dlouholetou součást ukrajinského politického establishmentu představuje i další pravděpodobný kandidát
s poměrně dobrými preferencemi, Anatolij Hrycenko. Ten
je spojen se silovými strukturami, když v devadesátých
letech mimo jiné působil v generálním štábu armády či
v Radě národní bezpečnosti a obrany Ukrajiny. Do politiky
se poprvé dostal v roce 2005, kdy byl jakožto spolupracovník prezidenta Juščenka jmenován ministrem obrany
v „oranžové“ vládě Julije Tymošenko. V této funkci vydržel
až do konce roku 2007, zatímco se mezitím vystřídali tři
premiéři, přičemž tím třetím byl Viktor Janukovyč. Podobně jako současný prezident Porošenko i Hrycenko tedy
působil jako ministr „na obou stranách barikády“. Kromě
toho byl také poslancem, nejdříve za Juščenkovu stranu
Naše Ukrajina a poté za Baťkivščinu Julije Tymošenko.
Ostatně stejně jako expremiérka i on v letech 2010 a 2014
neúspěšně kandidoval na prezidenta. Při prvním pokusu
skončil s pouhým 1,2 procenta hlasů hluboko v poli poražených. V roce 2014 už si ale polepšil na 5,48 procenta
a obsadil celkově čtvrté místo.
Jedná se o výrazně prozápadně orientovaného politika,
který podporuje euroatlantickou integraci Ukrajiny a zároveň se staví velmi kriticky k současné vládě a prezidentovi. Kromě toho Hrycenko proslul svou radikální rétorikou. V době Euromajdanu například mluvil o tom, že by
se demonstranti měli bránit speciálním jednotkám Berkut
loveckými zbraněmi. Jiným příkladem je výrok z února
2017 o tom, že činnost prezidenta Porošenka se v době
války trestá zastřelením.
Pro voliče je Hrycenko atraktivní svou na ukrajinské
poměry solidní transparentností, která se promítla i v poslední parlamentní kampani jeho strany Občanská pozice
(Hromaďanska pozycija). Ta totiž už v prosinci 2012 podepsala dohodu se známou protikorupční nevládní organi16
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zací Česno, v níž se zavázala k tomu, že bude plnit veškerá
kritéria této organizace týkající se průhlednosti voleb.
I přesto ale na Hrycenkovi ulpívají různá podezření. Jakožto ministr obrany se měl podílet na rozkrádání ukrajinské armády, což vedlo k její fatální nebojeschopnosti
při vypuknutí války v Donbasu. Po revoluci v únoru 2014
byl právě kvůli tomuto podezření vyšetřován. V roce 2016
zveřejnila Generální prokuratura materiály, podle kterých
se v době, kdy byl Hrycenko ministrem, rozprodal vojenský majetek za více než 1,3 miliardy hřiven.

Bitkař z východu

Jestliže Julija Tymošenko, Anatolij Hrycenko i Petro
Porošenko bojují v zásadě o podobný elektorát, tak Jurij
Bojko je z úplně jiného těsta. Jedná se totiž o typického
představitele východní Ukrajiny, který je předsedou strany Opoziční blok. Ta vznikla v roce 2014 z tvrdého jádra
Janukovyčovy Strany regionů (velká část členů exprezidentovy partaje se rozpustila v jiných uskupeních, hlavně
v Bloku Petra Porošenka). Bojko dlouho pracoval v energetickém sektoru mimo jiné jako šéf ukrajinské ropné
a plynové společnosti Naftohaz.
Jako politik působil v letech 2003–2005 na pozici náměstka ministra paliv a energetiky a od roku 2006 pak
přímo jako ministr v Janukovyčově vládě. Později se stal
ministrem a vicepremiérem v kabinetu Mykoly Azarova,
který de facto řídil sám Janukovyč. Bojko byl zároveň několik let poslancem. Zajímavostí je, že v roce 2004 – ještě za prezidenta Kučmy – obdržel řád Hrdina Ukrajiny.
V minulosti se také aktivně zapojoval do proslulých bitek
v ukrajinském parlamentu.
Jurij Bojko se dlouhodobě profiluje jako jednoznačně
proruský politik. Prokazatelně je zapletený do mnoha korupčních sítí. Celkově zůstává bez větších šancí na vítězství, protože má mimo východ země jen mizivou podporu.
Jeho kandidatura ale může být důležitá z jiného důvodu.
Mohl by se totiž teoreticky stát „technickým“ kandidátem,
proti kterému by současný prezident Porošenko snadno
obhájil svůj mandát. Přesně toto schéma využil v roce
1999 Leonid Kučma, jenž si zajistil vítězství a druhé volební období tím, že se mu podařilo do druhého kola protlačit nepřijatelného kandidáta ukrajinských komunistů.
Prezidentské volby se budou konat až za necelý rok, což
znamená, že se toho do té doby může ještě velmi mnoho
změnit. Rozdíly v preferencích jednotlivých kandidátů nejsou až tak velké a významným faktorem je i to, že všichni
potenciální kandidáti mají výrazně vyšší záporné hodnocení a vzbuzují velké kontroverze. To otevírá prostor pro
někoho úplně jiného.
V různých průzkumech se mimo jiné objevovalo jméno Svjatoslava Vakarčuka, který v nich dokonce několikrát vedl. Jedná se o občanského aktivistu, který krátce
(2007–2008) působil jako poslanec, a především populárního zpěváka slavné ukrajinské hudební skupiny Okean
Elzy. On sám sice kandidaturu odmítl, ale spekulace o něm
neutichají. Pokud by se přímo Vakarčuk nebo někdo podobný rozhodl kandidovat, tak rozhodně není bez šance.
Jisté je jen to, že by podobná čerstvá krev Ukrajině určitě
prospěla.
Michal Lebduška
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Polská opozice na čekané
Polská vládnoucí strana Právo a spravedlnost (PiS) Jarosława Kaczyńského dlouhodobě dominovala průzkumům volebních preferencí. Ještě nedávno hovořily některé z nich o její až padesátiprocentní podpoře, a to navzdory tomu, že čelila obviněním
z porušování ústavy či masovým protestům spojeným s jejím procírkevním, radikálně neliberálním postojem k otázce potratů. V poslední době však průzkumy ukazují, že sjednocená opozice poprvé
od parlamentních voleb v roce 2015 má šanci na vítězství.
Během dvou volebních období, která předcházela výhře formace Jarosława Kaczyńského, se na polské politické scéně udržoval model, jenž svým způsobem připomínal systém dvou stran známý z USA či Velké Británie.
S určitým zjednodušením lze říci, že tato polarizace byla
spojena se silně proevropskou orientací a větším příklonem k liberalismu (včetně společenského) na západě
země a ve velkých městech, proti čemuž se stavěl konzervativní, více katolický a doposud méně rozvinutý východ. Zatímco první tábor nalezl svého reprezentanta
především v Občanské platformě (PO), druhý hlasoval
hlavně pro PiS.
Tento model přispíval k vůdcovskému charakteru
obou dominantních stran: lídr PiS Jarosław Kaczyński
byl bezprostředním protivníkem premiéra a šéfa PO
Donalda Tuska. Tuto relativní rovnováhu narušil v roce
2014 Tuskův odchod z domácí politiky na post předse-

dy Evropské rady, v důsledku čehož pozice
Práva a spravedlnosti postupně posílila.
Vyústilo to v jeho volební triumf na podzim 2015.

Bez charismatického lídra

Občanská platforma odevzdala moc po
osmi letech vládnutí, když v minulosti dokázala dvakrát za sebou (2007 a 2011) vyhrát parlamentní volby. Dnes po dřívější
slávě není ani stopy. PO se v opozici potýká
s problémy na mnoha úrovních. Především se dosud nevzpamatovala ze ztráty lídra. Právě na první pohled viditelná krize vedení byla jednou z příčin volebního debaklu
v roce 2015. Premiérka Ewa Kopacz nedokázala nahradit
kritizovaného, ale mimořádně charismatického a stále
oblíbeného Tuska. Po prohraných volbách předala vedení
strany Grzegorzi Schetynovi, který není schopen zaručit
novou kvalitu ani co se programu týče, ani mediálně.
Tento zkušený politik bývá spojován především se zákulisní prací, ideologicky pak reprezentuje to, co především
pro liberální městské voliče není příliš lákavé. Neměli bychom totiž zapomínat, že Občanská platforma je pravicová strana, jejíž konzervativní křídlo se svým světonázorem
vlastně neodchyluje od linie největšího konkurenta, Práva
a spravedlnosti. Mezi těmito stranami léta docházelo – a to
i na nejvyšších příčkách – k personálním výměnám, jejichž
důvodem byly spíše osobní ambice politiků a chladný
kalkul než ideologické pohnutky. Někdejší ministr zahraničních
věcí ve vládě PO Radosław Sikorski byl předtím ministrem národní obrany ve vládě PiS, zatímco
dnešní ministr vědy a vysokého
školství Jarosław Gowin zastával
v letech 2011–2013 roli ministra
spravedlnosti v kabinetu Donalda Tuska. Takových příkladů bychom našli více.

Vzpoura proti zakladateli

Budoucnost, minulost a přítomnost Občanské platformy? Zleva: kandidát na varšavského
primátora Rafał Trzaskowski, expremiér Donald Tusk a současný stranický šéf Grzegorz
Schetyna.
Foto: Wikimedia Commons/ European People's Party

Oslabení Platformy po Tuskově
odchodu chtěl využít nejen Jarosław Kaczyński. Podobný plán
měl také Ryszard Petru, zakladatel strany Moderní (Nowoczesna). Její program představoval
pokus vrátit se k ideologickým
kořenům PO. Cílem bylo přitáhnout voliče, které zklamala
zkostnatělost a úpadek původní liberální orientace Platformy.
Nowoczesna měla být liberálnější, modernější a elitnější. Pár
Pokračování na str. 18
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měsíců po svém vzniku vstoupila do Sejmu s osmiprocentním volebním ziskem. Generační změna propagovaná touto stranou se však ukázala být dvousečnou zbraní.
Pragmatický a mimořádně dobře fungující poslanecký
klub PiS brzy odhalil nezkušenost Petruových lidí. I sám
lídr škobrtal přes jeden nepodařený mediální výstup za
druhým, pletl si data, jména, dokonce i rčení. Nakonec to
vedlo ke vzpouře, jež zakladatele strany připravila o moc
a svěřila ji do rukou dvou mladých poslankyň: Katarzyny
Lubnauer a Kamily Gasiuk-Pihowicz.
Když se věrohodnost strany ocitla v troskách, snažila se
zachránit akcentováním svého na polské reálie dosti pokrokového programu. Právě tehdy však Sejm již v prvním
čtení odmítl návrh předložený výborem „Zachraňme ženy
2017", který měl za cíl liberalizovat potratovou legislativu. Na hlasování chybělo 39 poslanců PO a Nowoczesné,
ačkoli většina z nich se předchozích hlasování téhož dne
účastnila. Důvěryhodnost opozice tím utrpěla tak významnou ránu, že kdyby teď Nowoczesna kandidovala samostatně, měla by co dělat, aby se do parlamentu vůbec
dostala. Navíc Ryszard Petru na začátku května ze strany
vystoupil.

Chybějící levice

spokojeností s podobou polské politiky. Poslanci, které
do parlamentu hnutí přivedlo, ovšem během důležitých
hlasování často podporovali PiS, čímž si vysloužili nálepku
jeho neformálních koaličních partnerů.

Zárodky spolupráce

Nejnovější průzkumy Kukizovi slibují kolem deseti procent hlasů. To je však – spolu s balancováním lidovců na
hraně vstupu do Sejmu – ten méně zajímavý výsledek.
V dubnu se totiž potvrdil pokles preferencí PiS, díky čemuž
poprvé za poslední více než dva roky měly hlavní opoziční
síly nad Kaczyńského formací nevelkou převahu: zvažovaná volební koalice Občanské platformy a Nowoczesné by
mohla očekávat 31 procent hlasů, o dva procentní body
více než Právo a spravedlnost. To je výrazný signál, že současnou situací znechucení voliči těchto opozičních stran
od nich očekávají jasnou deklaraci vzájemné spolupráce
a v návaznosti na to konkrétní kroky, především plán na
sestavení společných kandidátních listin. Na úrovni voleb
do místních samospráv, které se konají letos na podzim,
byla tato spolupráce již zahájena.
Viditelný potenciál má také sociální demokracie, jejíž
parlamentní aspirace se pohybují kolem sedmi procent
voličů, a případná spolupráce s prostředím mladé levice
kolem strany Razem může tento výsledek jedině vylepšit.
Ačkoli je ještě brzy na spřádání úvah, „co bude po PiS“,
přesto už dnes mnohé ukazuje na to, že v příštím volebním období by se mohla polská politická scéna výrazně
proměnit.
Wojciech Hofmański
Z polštiny přeložila Anna Plasová.

V polském Sejmu dnes zcela chybí levice. Postkomunistická sociální demokracie kandidující v rámci volební koalice pod názvem Sjednocená levice ani intelektuálněji zaměřená strana Společně (Razem) se totiž na podzim 2015
do parlamentu neprobojovaly. Své poslance však mají dvě
jiná, dosti specifická uskupení. První z nich je někdejší
koaliční partner Platformy,
Polská lidová strana. Lidovci
překročili pětiprocentní volební práh doslova o vlásek
a nejnovější průzkumy preferencí naznačují, že příště
by již mohli zůstat před branami Sejmu. Tuto stranu však
lze jen těžko započítat do
řad přímé opozice. Jedná se
o tradičního reprezentanta
polského venkova a zemědělců, jehož program se zaměřuje především na tuto
skupinu voličů. Mimo ni sítě
příliš nerozhazuje.
Také o hnutí Kukiz’15 se
dá hovořit jen s obtížemi
jako o opozici. Jedná se spíše o populisticko-provokativní uskupení, které příznivce nevábí koherentním
programem a funkční regionální strukturou, ale především silně artikulovanou Ryszard Petru v roce 2015 ještě coby nezpochybnitelný lídr Nowoczesné. V květnu 2018 stranu
(hlavně ústy lídra, bývalého opustil. Z poslanecké čtveřice na snímku zůstala v Nowoczesné pouze Kamila Gasiuk-Pihowicz
rockera Pawła Kukize) ne- (druhá zprava).
Foto: Wikimedia Commons/Adrian Grycuk
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Polští republikáni hledají nouzový východ
V souvislosti s politickým děním u našich severních sousedů
se někdy mluví o takzvané polsko-polské válce, kterou mezi sebou vedou příznivci a odpůrci národně-konzervativního tábora reprezentovaného stranou Právo a spravedlnost (PiS). Dva
polští politologové blízcí tamnímu republikanismu se ve svých
nejnovějších knihách zamýšlejí mimo jiné nad tím, jak z tohoto
sporu vybřednout a jak zreformovat polský stát.
Stefan Sękowski a Rafał Matyja kritizují vládu pod vedením PiS, ale nešetří ani předchozí garnitury. Právu a spravedlnosti vytýkají diletantskou zahraniční politiku (resp.
její podřízení vnitropolitickému boji), likvidaci právního
státu a zásahy do volného trhu. Poslední dva body podle
autorů neumožňují vznik plnohodnotné střední třídy, ze
které by vycházely skutečné politické elity.
Stefan Sękowski (1985), jenž je zástupcem šéfredaktora internetového měsíčníku Nowa Konfederacja, se
v knize Žádná změna. O bezmoci
polské politické třídy po roce 1989
vypořádává se současnou vládou hlavně v ekonomické rovině.
Název knihy naráží na ústřední
volební heslo PiS „Dobrá změna“.
Matyja si v knize Nouzový východ.
O změně politické představivosti
bere na paškál politické elity a jejich způsob přemýšlení.
Obě knihy spojuje jak rámcové
vymezení problému – jalový spor
mezi liberály (především Občanská platforma, PO) a konzervativci (především PiS), tak cíl, tedy
vznik silné střední třídy. Na něm
však podle autorů ani jedna ze
stran nemá zájem.
V obou publikacích se také objevuje myšlenka, že by se měl stát
připravovat na horší časy. Dnes
je Polsko ekonomicky prosperující zemí. Vyhnula se mu vlna
imigrantů i teroristických útoků,
je členem NATO a od kontinentálního Ruska ho oddělují slabé,
ale poměrně nezávislé státy Bělorusko a Ukrajina. Tato
příznivá situace nemůže trvat věčně. Stačí třeba humanitární krize na Ukrajině nebo teroristický útok ve Varšavě
a rázem bude všechno jinak. Polští politici však místo přípravy na krizové momenty destabilizují státní instituce,
které by je měly řešit.

Komunisté proti komunistům

Proměnlivé mezinárodní klima je pro Stefana Sękowského východiskem k dalším úvahám. Popisuje ostrý, ale nikam nesměřující spor na polské politické scéně,
přičemž pro oba tábory jsou nejvíce podezřelí ti, kteří se

odmítají do některého z nich zařadit. Politolog z Lublinu vyčítá vládě PiS, že se chová
nezodpovědně v oblastech hospodářské,
rozpočtové, zahraniční i obranné politiky.
Narušuje demokratický právní stát, když
omezuje nezávislost soudů, urychlováním
nebo obcházením standardního legislativního procesu činí z parlamentu stroj na
hlasování. Veřejnoprávní média proměnila v nástroj propagandy. Podobně se ostatně zachovala
předchozí koalice pod vedením Občanské platformy. Rozdíl je jen v tom, že to, co Donald Tusk jako polský premiér
dělal s grácií, předseda PiS Jarosław Kaczyński provádí
jako slon v porcelánu. Destrukci státních institucí současné vládě navíc ulehčuje opozice, která podle Sękowského
upírá Kaczyńského straně právo vládnout.
Namísto řešení reálných problémů v polském veřejném
prostoru stále zuří boj proti komunismu, z něhož se oba
tábory navzájem obviňují, a to
téměř třicet let po pádu režimu.
Obě strany se považují za inkarnaci protikomunistického odboje, která válčí s inkarnací komunistů, estébáků nebo lidových
milicí. Žádné z nich přitom nevadí mít ve svých řadách bývalé bolševiky či dokonce soudce
z doby stanného práva.
V poslední části knihy Stefan
Sękowski rozebírá republikánský
cíl (viz Polský republikanismus),
a sice politické společenství svobodných občanů, kteří se zajímají
o okolní svět. V ekonomické rovině tuto skupinu obyvatel nazývá společností vlastníků. Polská
střední třída se podle něj stále nachází ve stavu zrodu. Hlavní příčinu spatřuje ve způsobu provedení polské transformace. Aby bylo
možné přejít ke kapitalismu, bylo
nutné z hlediska liberálů zhřešit konstruktivismem a vyprojektovat volný trh. Reformy řízené
Leszkem Balcerowiczem znemožnily vznik oné společnosti vlastníků, když se orientovaly na velké nadnárodní
korporace (které rychleji zavedly konkurenceschopné
standardy) a zaměřily se na snižování inflace (což likvidovalo úspory běžných lidí). V Polsku také nebyly schváleny
zákonné restituce. Dnešní snaha vyřešit tento problém si
již neklade za cíl přidělit lidem majetek potřebný k vlastnímu podnikání. Jde hlavně o odstranění patologií spojených s vracením nemovitostí, jež nebylo legislativně
ošetřeno, a nabízelo tak prostor ke korupčnímu chování.
Pokračování na str. 20
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Střední třída by podle Sękowského měla být nezávislá na
politicích a jejich sociálních úplatcích, jimiž si kupují voliče. Což dělá i současná vláda PiS, jež vytváří novou střední
třídu udělováním privilegií a přerozdělováním – sem spadají programy 500 plus (pět set zlotých měsíčně na každé
druhé a další dítě) a Mieszkanie plus (stavba nových bytů).
Tímto způsobem se ovšem nerodí nezávislá střední střída,
nýbrž klienti určité politické strany.
Jak Sękowski, tak Matyja nespojují světlou budoucnost
ani s Občanskou platformou, ani s Právem a spravedlností.
Ani jedna ze stran totiž nechce provádět skutečné reformy. Oběma záleží hlavně na získání a udržení moci, k čemuž potřebují pokračovat v nikam nevedoucím konfliktu.
Sękowski proto doporučuje neúčastnit se tohoto sváru.
Další jeho recepty na uzdravení společnosti se týkají ekonomického života. Doporučuje různé formy sdílené ekonomiky a majetkového podílnictví, s obdivem píše také
o družstevních záložnách.

Vítězství intelektuální lenosti

Rafał Matyja (1967), politolog působící v Řešově (Rzeszów), líčí postkomunistický vývoj země především z hlediska toho, co se za uplynulé čtvrtstoletí nepodařilo. Dospívá tak k popisu Polska jako neefektivního státu, jenž je
skrz naskrz prorostlý korupcí a klientelismem. Jeho velké
téma představuje reforma státních institucí. Vysvětluje,
proč k ní nedošlo a v dohledné době ani nedojde.
Dekomunizace vyžadovala nejenom tržní ekonomiku
a demokratické soupeření, ale také vytvoření silného stá-

tu a politického národa, který by zahrnoval všechny občany. Ten však nevznikl. V poslední době je naopak možné
sledovat opačné trendy – oba znesvářené politické tábory chtějí vyloučit z národa své názorové oponenty. Jedna
strana chtěla posilovat tradici kulturní většiny, druhá ji naopak oslabovat.
Silný stát nebyl podle Rafała Matyji vytvořen kvůli intelektuální lenosti – prosadilo se přesvědčení, že instituce
Polské lidové republiky (název Polska za komunistického
režimu) stačí trochu změnit, podřídit demokratické kontrole a dosadit do nich demokraty. Nevznikla nestranická
byrokracie, nebudovaly se instituce, které by pomáhaly
úspěšně spravovat zemi. V letech 2003–2005 spatřilo světlo světa mnoho programů nápravy státu, na kterých pracovali lidé kolem tehdy opozičních Občanské platformy
a PiS. Mluvilo se o IV. republice (IV Rzeczpospolita), přičemž jednu z jejích koncepcí zpracoval právě Matyja. Počítalo se, že PO a PiS budou spolu po volbách v roce 2005
vládnout. Místo toho spolu začaly bojovat, přičemž polsko-polská válka trvá dodnes.
Donald Tusk přestal věřit v účinnost státních institucí,
Jarosław Kaczyński v liberální demokracii. Oba vytvořili
„autorské“ strany s vysokou mírou klientelismu, kde bylo
možné intrikovat a bojovat proti různým frakcím na nižších úrovních. O všem podstatném ve straně však rozhodoval předseda – kdo s ním nesouhlasil, dříve nebo později stranu opustil. Klientelismus a dominanci stran ještě
prohlubovala distribuce peněz z evropských fondů. Zároveň se již přes deset let vede v Polsku zmíněná rétorická
občanská válka, která pozice lídrů i jejich stran upevňuje.
Tento spor a jeho eskalace se dnes hodí názorovým médiím a části obyvatelstva, která tak může ukazovat svoje
emoce (pocit nadřazenosti, frustraci, vztek). To se naučili
využívat politici obou stran, kteří překračují další a další
hranice slušného chování vůči oponentovi. Navíc konflikt
zabírá čím dál více veřejného prostoru.

Změna pohledu

Podobně jako Sękowski i Rafał Matyja hledá cestu ven
z krize polské společnosti. Východisko vidí ve výše zmíněném budování státu i na zlé časy a vzniku střední třídy, jež
by politiky kontrolovala, nikoli podléhala jejich svodům.
Za potřebnou považuje revizi způsobu přemýšlení o polské politice a proměnu politického jazyka. Důležitá je nová
interpretace historie, neboť její dnešní výklad nereaguje
na civilizační, technologické a socioekonomické změny
společnosti 21. století. Běžný Polák podle Matyji vnímá
dějiny především v kontextu posledních zhruba dvou set
let: od rozdělení Polska na konci 18. století přes světové
války a komunismus do dneška. Stejně jako v 19. století
pro něj zůstává ústředním tématem „polská věc“ (sprawa
polska), tedy polská nezávislost. Z toho plyne i nepřítel,
kterým jsou sousední mocnosti – Německo a dnes především Rusko – a také jejich domnělí domácí pomahači
(z jakési „kolaborace“ s Ruskem se navzájem obviňují oba
tábory polsko-polské války).
Z tohoto výkladu historie vychází PiS, které na domácí politiku i okolní svět nahlíží zhruba následovně: Boj
dědiců Zemské armády proti dědicům tajné komunistické
policie, obrana polské identity proti levicovým „zvykům“
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(práva homosexuálů, přijímání imigrantů), přesvědčení
o úpadku Západu a možnosti Polska jej znovu christianizovat a provést zde konzervativní revoluci.
Tento pohled na svět musí podle Matyji revidovat mladá generace, neboť ta stará je do sebe zahleděná (pyšná na to, že porazila komunismus) a žije v myšlenkových
vzorcích vzniklých v minulém století. Onen nouzový východ z titulu knihy by měli najít lidé, kteří se účastní veřejného života, ale přímo se nezapojují do rétorické domácí
války – publicisté, vlivné osobnosti, střední úřednictvo,
umělci a vědci.
Matyja popisuje svůj vysněný polský svět názorů
a ideálů (nazývá ho imaginarium): Měli by ho tvořit rovnoprávní Poláci, nemělo by zde kontrastovat pojetí národa a společnosti – konzervativci totiž používají téměř
výlučně slovo národ, liberálové téměř výlučně slovo společnost. Dále by měl být uznán polský politický národ za
trvalou součást evropského společenství národů. V Evropské unii by se měli polští představitelé snažit o kompromis mezi naivním federalismem, který nebude hledět
na specifika jednotlivých zemí, a cynickým čerpáním,
dotací, jež redukuje evropské společenství na klientelismus pro chudé příbuzné.

Pak bude možné stanovit diagnózu problémů Polska
a začít je efektivně řešit. Matyja se v této souvislosti přimlouvá za propojení různých think tanků v pomyslný
think tank „Polsko“.
Jan Škvrňák
Stefan Sękowski, Żadna zmiana. O niemocy polskiej klasy
politycznej po 1989 roku, Trzecia strona 2018
Rafał Matyja, Wyjście awaryjne. O zmianie wyobraźni politycznej, Karakter 2018

Polský republikanismus
Politický směr, který klade důraz na tržní kapitalismus a silnou střední třídu, která se zajímá o politiku
a angažuje se v ní (politický národ). Pro republikány
je důležitý stát, jenž má být předvídatelný v právních
aspektech a silný v institucích (diplomacie, vojsko, policie). V kulturních otázkách se řadí ke konzervativní
pravici.

Střední Evropa a čínské pokušení

Když se střední Evropa zbavila nadvlády Sovětského
svazu, těšila se zde velké popularitě optimistická vize
„konce dějin”. Avšak již v polovině devadesátých let varoval Fareed Zakaria před vítězstvím takzvané neliberální demokracie. Americký politolog poukazoval na to, že
mnohé země, které se po roce 1989 přihlásily k liberální
demokracii, ji chápaly velice povrchně. V jejich pojetí se
omezovala na svobodné volby konající se zpravidla jednou za čtyři roky. Mezi volbami pak platila zásada „vítěz
bere vše”. Mechanismy brzd a protivah či práva opozice
se akceptovaly pouze na Západě. V zemích, jež se k demokracii přiklonily později, hrozil vznik její hybridní, neliberální verze.

podle na Západě převažujícího názoru
otázkou času. Urychlit ji mělo konsekventní připomínání lidských práv při jednáních
s čínskými vládci. Činil tak například český
prezident Václav Havel, jenž je dráždil pravidelnými setkáními s dalajlamou.
Na začátku dnes již pomalu končící dekády se stalo víceméně zřejmé, že Čína model
západního konstitucionalismu zavrhla. Tamní vládnoucí
elity sice o něm vedly vážnou debatu, došly však k závěru,
že by mohl zbrzdit dlouhodobý ekonomický růst a především že se nehodí do čínských reálií a kultury.
V té době čínští vládci navrhli zemím střední a východní Evropy spolupráci ve formátu 16+1. Během summitu
ve Varšavě v roce 2012 pak nabídli příchod svých firem
na středoevropský trh a rychlý hospodářský vzestup.
Prakticky všech šestnáct přizvaných států reagovalo na
nabídku s nadšením, které posilovalo ujišťování čínských
partnerů, že jim jde pouze o byznys. Středoevropské
a východoevropské země začaly spřádat plány na zisk
čínských miliard.

Bezproblémový region?

Sliby versus realita

V devadesátých letech žil západní svět v přesvědčení, že se
Čína brzy vydá cestou reforem a demokratizace. Za současné krize liberální demokracie je to ovšem naopak Peking, kdo
zkouší prosadit ve střední Evropě svůj model řízení společnosti.
Přenesení kombinace konfucianismu a komunismu na evropskou půdu se však nezdá být příliš reálné.

Stojí za pozornost, že v eseji z roku 1997 Vzestup neliberální demokracie (The Rise of Illiberal Democracy) Zakaria
zařadil Česko, Maďarsko a Polsko mezi státy, kde již liberální demokracie zvítězila. Transformace se zde podle
jeho názoru povedla, takže se tyto tři země měly rychle stát členy rodiny rozvinutých západních demokracií.
Ostatně tehdy pro středoevropské politické elity neexistovala k „návratu na Západ” žádná alternativa. Čína
mezitím ekonomicky sílila a její demokratizace měla být

Dnes, po šesti letech od varšavského summitu převažují rozpaky nad reálnými zisky. Dokonce ani v Česku, jež
se do projektu nejvíce zapojilo, hodnota čínských investic
nepřekročila hranici padesáti miliard dolarů. Mnohokrát
se navíc objevily pochybnosti o jejich kvalitě. Zatčení
šéfa společnosti CEFC čínskou policií a nejasnosti ohledně podnikání této firmy v Česku jsou toho nejlepším
Pokračování na str. 22
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příkladem. Otazník visí nad mnohými čínskými projekty
i v souvislosti s možnou kolizí s právem EU. Například
čínský investor, jenž hodlal stavět nový reaktor v Dukovanech, usiloval o zisk zakázky bez výběrového řízení. Nabídka vypadala na papíře velice lákavě, ale česká vláda se
bála, aby se neopakoval případ ruské investice do maďarské elektrárny Paks, kterou zpochybnila Evropská komise.
Vlajkovou lodí spolupráce 16+1 měla být stavba železniční trati Budapešť–Bělehrad. Ovšem tento plán nejenže vyvolává námitky opírající se o unijní právo, ale hlavně se ho
podle Maďarska nevyplatí realizovat.

Příliš jistá Čína

Zaznívají však rovněž pochybnosti týkající se politiky.
Číňané rychle zjistili, že mohou jednat podle zásady „roz-

Miloš Zeman. Český, nebo čínský prezident?
Foto: Wikimedia Commons/Miloslav Hamřík
děluj a panuj“. Svědčí o tom mimo jiné neformální sankce
uvalené na Slovensko kvůli setkání prezidenta Andreje
Kisky s dalajlamou. Dobře známé jsou vazby lidí z okolí
českého prezidenta Miloše Zemana na představitele čínských korporací. V Praze se navíc ve vládních kruzích mluví o čínských pokusech o infiltraci české politiky.
Zdá se tedy, že se Čína začala v našem regionu cítit příliš jistě. Ve vztazích nejen s ní, ale i s Ruskem musíme vzít
v úvahu, že jejich elity vědí o nás mnohem víc, než naše
elity vědí o situaci v těchto státech. Vyplývá to z tamního velice dobrého expertního zázemí. Proto si v Pekingu
bezpochyby všimli rostoucí poptávky v zemích střední
a východní Evropy po jiném než euroatlantickém modelu rozvoje. Stačí si připomenout památné vystoupení
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maďarského premiéra Viktora Orbána v rumunském Băile
Tuşnad. Neliberální demokracii, před níž Fareed Zakaria
varoval, Orbán označil za žádoucí pro rozvoj své země.
Maďarský lídr navíc uvedl příklady zemí, jež podle něj díky
neliberálnímu uspořádání uspěly: Turecko, Singapur, Indie, Rusko a právě Čína. Tento signál nemohli v Pekingu
přehlédnout. Vyhodnotili si náš region jako potenciálního
trojského pro vstup do Evropy?

Ochota k dialogu i kritický distanc

Samozřejmě nemá smysl snažit se Peking izolovat. Zdá
se ovšem, že po roce 2012 ztratily mnohé středoevropské
politické elity zdravý rozum, když nekriticky přistupovaly
ke slibu miliardových investic. Bylo naivní věřit, že Číňané vnímají své kroky výhradně ekonomicky. Brzy nabídli
pomocnou ruku těm, kteří hledají alternativu k liberální
demokracii.
Zde se nabízí otázka, zda
Západ v geopolitickém střetu s Čínou neprohrává. Vzpomeňme na sedmdesátá léta.
Celá armáda analytiků a sovětologů prognózovala rychlý soumrak Západu a triumf
Sovětského svazu. A přece
se nakonec západní model ukázal být silnější. Dnes
znovu prožívá vážnou krizi.
Potřebuje nový ekonomický
i ideový impuls. Připomíná
to situaci z konce sedmdesátých let, kdy se pečovatelský
stát ukázal být nevýkonný.
Nastoupila ovšem reaganovsko-thatcherovská alternativa, jež přinesla Západu
vítězství nad zkostnatělým
protivníkem. Dnes se vyčerpal jak model neoliberální,
tak model levicovo-liberální.
To však neznamená, že je Západ odsouzen k porážce.
Vždy ho totiž charakterizovala schopnost tvůrčím způsobem korigovat své směřování.
Jakýkoliv pocit nadřazenosti vůči Číně není namístě.
Jedná se o fascinující velmoc, která předvedla v poslední době ohromný civilizační skok. Ovšem čínské řešení
problémů není přenositelné do střední Evropy. Navzdory
různým vlivům, jež utvářely náš region, tvoří evropský individualismus nedílnou součást zdejší kultury. Kolektivní
a autoritářský konfuciánský model se do této části světa
nehodí. Vztahy s Čínou tedy musíme utvářet jako součást
Západu, k němuž jsme dlouhá léta toužili patřit. Neboť
přece „nevstáváme z kolen“ (oblíbené heslo současné
polské vládnoucí garnitury – pozn. red.) v rámci EU jen
proto, abychom na ně padli před Moskvou nebo Pekingem.
Łukasz Kołtuniak
Z polštiny přeložil Tomáš Fošum.
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Japonsko po roce nula
Jak už na stránkách Demokratického středu nejednou zaznělo, literární
reportáži se v Polsku daří. A vede se jí natolik dobře, že už dávno přerostla původní formát novinové přílohy a nechala vzniknout specializovaným nakladatelstvím, stovkám knižních titulů, a dokonce i samostatné
vzdělávací instituci – Institutu reportáže. Příklad knižního debutu Katarzyny Boni ukazuje, že vyčerpání žánru se rozhodně neblíží.

Žal a vztek

Katarzyna Boni (1982) je absolventkou kulturologie a již
zmíněného varšavského Institutu reportáže. Specializuje
se na psaní o Asii, v níž strávila v součtu několik let. Nevěnuje se jen literární reportáži, píše rovněž o cestování
či gastronomii. Po knize o životě uprchlíků v Jordánsku
připravené společně se známým polským reportérem
Wojciechem Tochmanem vydala v červenci 2016 svůj samostatný knižní debut Ganbare! Workshopy smrti. Věnuje
se zde Japonsku po roce 2011, kdy zemi v krátkém sledu
zasáhly zemětřesení, vlna cunami a výbuch jaderné elektrárny.
Jak opakovaně uvádí v rozhovorech, původně do Japonska nejela napsat knihu a dokonce se ani neplánovala
zaměřit na výše uvedená témata. Již krátký pobyt v zemi
vycházejícího slunce ji k nim ale přivedl. Brzy nashromáždila tolik podnětů, až se stalo evidentní, že místo původně plánované reportáže pro přílohu deníku Gazeta Wyborcza Duży Format vznikne něco většího.

Z desítek jednotlivých příběhů, informací a situací Katarzyna Boni promyšleně skládá komplexní, a přitom
stále velice intimní obraz lidí, kteří se
jako jednotlivci i společenství musejí
vyrovnat s pohromou neuchopitelných rozměrů. První části knihy dominuje pocit smutku:
živelní katastrofa přišla znenadání a zabila mnoho lidí.
Jejich těla se často nikdy nenašla, což jejich blízkým dále
komplikuje snahu se s tím vyrovnat. Další ztrátu představují zničené domy, věci, vzpomínky.
Druhou částí knihy se vedle smutku prolíná především
vztek. Výbuch elektrárny mnoho přímých obětí neměl,
přinesl však něco, s čím se vyrovnává ještě hůř: záření, které kontaminovalo půdu, zvířata i lidi a zatížilo mezilidské
vztahy. Není vidět, není cítit, ale všichni se ho bojí. Úřady
i vedení elektrárny jsou přitom skoupé na informace, dekontaminace je náročná a pomalá a část lidí nevěří v její
účinnost. Boni zpovídá ty, kteří se do zóny tvrdohlavě vracejí, i ty, kteří se pokoušejí začít jinde, a setkává se také
s přeživšími jaderných výbuchů v Hirošimě a Nagasaki.
Mluví s aktivisty, farmáři, vědci a mapuje specifický vztah
Japonců k atomu i překvapivou lehkomyslnost, s jakou
s ním donedávna nakládali.

Rozmanitost forem

Na druhé straně planety

Rozhodnutí napsat něco víc než „jen“ sérii časopiseckých reportáží se pozitivně odrazilo ve formálních kvalitách a propracované stavbě knihy: její první polovina se
zabývá zemětřesením a cunami, druhá jadernou energií
a výbuchem elektrárny ve Fukušimě. Krátká třetí část, která text symbolicky završuje, přibližuje průběh titulního
workshopu smrti – kurzu, na němž si lidé osvojují představu vlastního umírání a procházejí procesem uvědomění, co je pro ně v životě nejdůležitější.
Autorka promyšleně kombinuje různé žánrové varianty literární reportáže a nebojí se formálních experimentů, které by reportáž na menší ploše neunesla. Při četbě
proto narazíme například na slovník
zakázaných slov (obsahuje slova jako
blackout, killer, corpse), návod na výrobu survival kitu, historický exkurs do
dějin zemětřesení v Japonsku, bestiář
šintoistických duchů, kami (božstev)
a strašidel nebo postup čištění domů a půdy kontaminované jaderným
spadem. Nechybějí ale ani klasičtější pasáže: strhující reportáž z velínu
elektrárny Fukušima Daiiči popisující
snahu zabránit explozi téměř minutu
po minutě, rozhovor s odborníkem na
zemětřesení, vzpomínky muže, jehož
rodiny se za poslední století dotklo
cunami již čtyřikrát…

Mimořádný je autorčin cit a pochopení pro souvislosti
a zákonitosti japonské kultury. Navíc se jí daří přibližovat
je i čtenáři, čímž vytváří kulturní substrát, jenž dodává
jednotlivým příběhům hloubku a spojuje je do koherentního celku. Vysvětluje roli smrti v japonské kultuře,
přibližuje ceremonie, rituály, víru v duchy předků a do tohoto kontextu vsazuje příběhy svých hrdinů. Přes nepopiratelnou exotičnost těchto reálií však jejím cílem není
jinakost, ale univerzálnost: „Píšu o jiných kulturách a tím
se dotýkám jinakosti, ale na hrdiny se nedívám jako na
jiné, exotické, protože to vytváří odstup. Nejdůležitější je pochopit, že cítíme stejně. Někde v hloubce pod tou
vrstvou jazyka a kultury jsme všichni
stejně smutní, cítíme stejnou radost
a stejně se bojíme,“ řekla v rozhovoru
pro časopis Nowy Folder.
Anna Plasová
Katarzyna Boni, Ganbare! Workshopy smrti, překlad Michal Alexa, Absynt 2017
V úterý 10. 7. se bude v Praze na lodi
Avoid konat beseda s Katarzynou Boni
věnovaná mj. i této knize, podrobnosti
na www.polskyinstitut.cz.
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Polidštěné myši a opice aneb k čemu
zvířata v divadle (ne)potřebujeme
nevyhnutelně zanikají“. Už samotný
Calhoun tvrdil, že jeho závěry mohou
být v analogické situaci relevantní
i pro lidskou populaci. Jenže tato prostá paralela je velmi problematická.
Námitky ohledně „vědeckosti“ samotného experimentu (například to,
že byl prováděn v uměle vytvořených podmínkách, které vůbec neodpovídají těm, v nichž hlodavci žijí) nechme
stranou. Celý pokus, ostatně jako většina experimentů na
zvířatech, byl navíc důsledkem přerostlého lidského ega,
které si nárokuje právo na neomezené vědění bez ohledu

„Jak ponižující úloha pro zvíře, hráti roli člověka!“ Tato věta z textu
bratří Čapků se autorce následujících řádků vybavila po zhlédnutí dvou
divadelních her, v nichž naopak lidé hrají zvířata. O ta zde ale bohužel
příliš nejde.

V pondělí 23. dubna se na Nové scéně Národního divadla odehrála derniéra představení Experiment myší ráj,
jehož autory jsou Jiří Havelka, Martina Sľúková a Marta
Ljubková. Ti se inspirovali pokusy, které John B. Calhoun
prováděl nejprve na přelomu padesátých a šedesátých let
na krysách a o deset let později na myších.
Americký etolog stvořil
„ideální podmínky“ pro skupinu, jež na počátku čítala
osm myší. Ty měly neomezený přístup k jídlu, vodě
a materiálu k budování hnízd
a zajištěnou lékařskou péči.
Byly však zavřené v kleci
2,7 m x 2,7 m, z níž nemohly
ven. Calhoun pozoroval, jak
se populace vyvíjí, a posléze
rozdělil tento vývoj na čtyři fáze: přizpůsobování se,
prudký rozvoj, stagnace a vymírání. Celý experiment trval
1588 dnů, do chvíle, než zemřela poslední myš.
Myši pomřely navzdory tomu, že měly dostatek potravy
a nečelily žádnému vnějšímu
nepříteli. Etolog došel k závěru, že se tak stalo v důsledku obsazení všech sociálních
rolí. Rozhodujícím faktorem
zde byl především nedostatek prostoru, kvůli kterému
mladé myši pro sebe nenašly
vhodné místo v rámci skupiny. Hlodavci tak začali mezi Opičák Červený Petr se zrodil v hlavě Franze Kafky.
sebou soutěžit, společenská
Foto: Wikimedia Commons/Dzoana08
organizace postupně upadala, hroutily se sociální a rodinna utrpení ostatních bytosti. K čemu potřebujeme zavírat
né vazby, až celá populace vymřela.
hlodavce v malé kleci a pozorovat jejich utrpení, soutěžiVědecký důkaz rozkladu společnosti
vost, zabíjení se? Abychom napsali obdivuhodný vědecTvůrci představení v Národním divadle si položili otáz- ký článek? Abychom zformulovali novou hypotézu, která
ku: „Co kdybychom se ale testovanou myškou stali my?” bude platná jen do okamžiku, než někdo přijde s novým
Dále pak (snad aspoň trochu ironicky) hlásali, že prová- pokusem, jenž závěry toho našeho vyvrátí?
dějí „analýzu blahobytu společnosti“ a přinášejí „vědecký
Zaměřme se ale raději na předpoklady, z nichž vycházeli
důkaz rozkladu společnosti, v níž ti, kteří vstupují do ráje, tvůrci představení. Ti si, jak už bylo zmíněno, kladli za cíl
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přinést kritiku společnosti, která žije v blahobytu, a proto
spěje k zániku. Jenže jakou společnost zde mají na mysli?
Již na základě neologismu „myšstvo“, jehož jazyková stavba odkazuje k „lidstvu“, je patné, že šlo o veškerou lidskou
populaci na tomto světě. Jenže všichni lidé v blahobytu
nežijí. Tím sice oplývá velká část takzvaného Západu, jenže ten nepředstavuje ani zdaleka většinu lidstva. Podobně jako Calhoun vytvořil umělé podmínky pro život myší,
tak tvůrci představení zjednodušili situaci, v níž se lidstvo
nachází.
I když připustíme, že společnost opravdu spěje k zániku, a to kvůli blahobytu části obyvatel zeměkoule (čti:
kvůli našemu blahobytu), neděje se to přece stejným
způsobem, jakým postupoval pád myší populace. Proč
tedy potřebujeme zvířata, abychom poukázali na kondici
západní společnosti? Zdá se, že zde pouze parazitujeme
na něčím utrpení, abychom mohli (nezdařile) vylíčit něco,
co některé z nás, kteří žijeme v nadbytku, trápí. Proč by
situace, v níž se ocitly myši uzavřené v kleci, měla znamenat analogii k demografickým, genderovým či vztahovým
problémům lidí?

Anihilace zvířete, anihilace jinakosti

Autorka těchto řádků si od hry slibovala prolomení hranic mezi „lidským“ a „nelidským“, nicméně nakonec tyto
hranice jen posílila. Místo toho, abychom se vcítili do jiných bytosti, popřemýšleli nad etickými důsledky svých
činů, v myších maskách se v rámci představení účastníme
fraškovité konference, která nijak dominanci člověka nad
ostatními tvory nenabourává, ba naopak. Národní divadlo se chytilo slibného tématu, které bohužel sklouzlo ke
staré ověřené antropomorfizaci ostatních bytosti, k násilnému přivlastňování si „cizích světů“ pomocí vnucování
lidských interpretačních schémat jevům, jež se často člověka původně vůbec netýkaly.
Antropomorfizace zde redukuje jinakost, ztrácejí se
reálná zvířata. Ano, je možné namítnout, že tak přece funguje tvoření přenesených významů slov (ačkoliv dobrá
metafora si vždycky do určité míry ponechává svůj obraz),
nicméně existují situace, v nichž by bylo etičtější se určité
metafoře vyhnout. Je tomu tak právě v případě, kdy experimenty na zvířatech, které vedly ke skonu stovek krys
a myší stísněných na malém prostoru, mají symbolizovat
nějakou imaginární situaci člověka.
Tato hra ovšem ani nepředstírá, že by se zajímala o život zvířat. Právě naopak: potenciální poznání jinakosti
od samotného začátku vylučuje tím, že tvůrci volí mechanismus jakési prosté alegorie. Jenže opravdu musíme
k takovým jinotajům, kterých v dějinách literatury bylo již
nemálo, vybírat příklady z krutých pokusů na zvířatech?
Nestálo by spíš za to udělat divadelní hru, která by problematizovala přístup valné částí vědců k živým bytostem?
Není to točení se v kruhu lidské sebestřednosti vlastně
i nudné?

Zpráva o předchozím opičím životě

Jako kritický komentář k lidským nárokům na vládu nad
světem a na rozhodování o životech ostatních bytosti lze
číst i povídku Franze Kafky Zpráva pro Akademii, kterou
zinscenovalo holešovické Studio Hrdinů. Také v interpre-

taci Kathariny Schmitt však zvítězilo antropomorfické vnímání figury opice, což ale nachází silnou oporu v původním Kafkově textu.
Bývalý opičák Červený Petr se stal člověkem, protože to
považoval za jediné možné východisko ze své neutěšené
(lidmi zapříčiněné) situace. Před členy Akademie podává
zprávu o svém předchozím opičím životě. Jak v původním textu, tak v inscenaci najdeme podněty pro uvažování o lidské identitě, svobodě či spíše jejím zdání, o jazyku, vzdělávání, civilizaci, hranici mezi lidským a zvířecím.
O samotném zvířeti (opici) však pramálo. Přesto se inscenace jeví eticky méně problematická než v případě „myšího experimentu“. Využívá sice postavu opice k podání
zprávy o stavu člověka (lidstva?), avšak kruté zacházení se
zvířaty se zde nestává – na rozdíl od představení v Národním divadle – nereflektovanou samozřejmostí. Během jinak zdlouhavé hry si mnohokrát uvědomíme, že zvíře zde
není nepřítomným referentem: o jeho přítomnosti svědčí
především výtečná práce s tělem Zuzany Stivínové, ale
také klec na jevišti či k ní odkazující osvětlené vertikální
tyče rozmístěné v sále. (Pocit stísněnosti, neklidu, uvěznění bohužel stihne během pomalého představení vystřídat
pocit nudy.)
Navíc se v podání Kathariny Schmitt objevuje ještě
nová interpretační rovina hořkého Kafkova textu. Namísto opičáka Červeného Petra zde máme opici (Zuzana
Stivínová), kterou muž (Ivan Lupták) ochočuje, krotí, až
pokořuje. Chce ji přizpůsobit ke svému obrazu. Aby dostála jeho požadavkům, musí si nejprve oholit celé své
opičí (ženské?) tělo. Potom následuje osvojení si správného držení těla, nošení vhodného oblečení, chůze na
jehlách, nabytí lidského (mužského?) jazyka. Všechno to
až příliš dobře známe – mimo jiné z proslulého videoartu
Zbigniewa Libery Jak se drezírují děvčátka (Jak tresuje się
dziewczynki). Oproti práci polského umělce však inscenace Studia Hrdinů nabízí navíc paralely mezi útlakem
zvířat a útlakem žen v patriarchální společnosti, což samozřejmě také není nic nového: na tyto podobnosti se
poukazuje v humanitních a společenských vědách již
dobrých třicet let. Nová interpretace Zprávy pro Akademii
je tedy dalším příspěvkem do probíhající diskuse. Přichází s nějakým pozitivním východiskem z neutěšené situace? Opice po úspěšném předložení své zprávy dostane
za odměnu tenisky, aby už nemusela nosit nepohodlné
podpatky…
Olga Słowik
Experiment myší ráj, Národní divadlo, režie: Jiří Havelka,
dramaturgie: Marta Ljubková, Martina Sľúková, premiéra
26. května 2016, hrají: Lucie Juřičková, Taťjana Medvecká,
Petra Kosková, Diana Toniková, Lucie Valenová, Vladislav
Beneš, Jan Bidlas, David Prachař, Ondřej Bauer, Michal
Bednář.
Zpráva pro Akademii, Studio Hrdinů, autor: Franz
Kafka, režie: Katharina Schmitt, dramaturgie: Jakub Režný, premiéra: 22. února 2018, hrají: Zuzana Stivínová, Ivan
Lupták.
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Hollywood střední Evropy:
česko-polské komiksové klání
problémem se ukázal kvalitní scénář. Ostatně nejčastěji se ve světě
komiksu setkáváme s dvojicí kreslíř
a scenárista. Pro tuto variantu se ale
rozhodla z celé šedesátky jen jedna
(příznačně česko-polská) dvojice –
Marek Rubec a Olga Słowik. Ačkoli příběhy polských a českých hrdinů nabízejí velké množství
dramatického materiálu, připravit scénář na čtyři strany
není jednoduché. Slova tvoří v komiksu pouze jednu ze
složek vyprávění, přičemž hlavní tíha leží na obraze, který by měl obstát bez dlouhých vysvětlujících komentářů.
Proto porotce na české straně zaujala práce Kateřiny Čupové založená pouze na obrazové metafoře a podobně
textově úsporný komiks Michała Romańského v polské
sekci.
Řada soutěžících také podlehla tíze příběhu – mnohdy
skutečně tragickým a heroickým okamžikům ze života
hrdinů. Pietní přístup k tématu ale nemusí být vždy tím
nejlepším řešením. Obvykle působí příliš těžkopádně
a málokdy skutečně „propojí“ čtenáře s hrdinou. Nadsázka, karikatura a švih přitom
ke komiksu patří – proto jedno z čestných ocenění putovalo k Romanovi Gajewskému a jeho vyprávění o Věře
Čáslavské. Zajímavě pak využil komiksových postupů Pavel Kučera, který cartoonový
styl kresby konfrontoval s autentickou fotografií hořícího
Siwiece na varšavském Stadionu desetiletí.

Jak známo, blízcí sousedé se často pořádně neznají. Platí to také o Češích a Polácích. Češi se například diví, proč Poláci neslaví 8. květen, naši
severní sousedé se na nás zase často dívají skrze „švejkovský“ mýtus.
O to zajímavější je, že ve 20. století nacházíme tolik podobných osudů po
obou stranách hranice.
Když se dozvíme, že Poláci nakreslili komiksy o české
historii a Češi o té polské, představíme si spíše karikatury a ironické vtipy. Upřímně řečeno, není se co divit – podobných stripů je na internetu dost. Komiksová soutěž
Spolu v bublinách cílila záměrně trochu jinam: rozhodla
se konfrontovat české i polské kreslíře s postavami, které
do té doby pravděpodobně
neznali, ačkoli by jejich osudy vydaly na nejeden hollywoodský trhák. Jedná se například o husarský kousek
Witolda Pileckého, který se
nechal zavřít v osvětimském
koncentračním táboře, organizoval tam odboj vězňů,
zase z lágru utekl a sepsal
pro Spojence zprávu o nacistických zločinech a vyhlazování Židů. Nebo o statečnost
Milady Horákové, jež se jako
jedna z mála dokázala bránit
před komunistickým tribunálem po měsících věznění
natolik dobře, že straničtí
ideologové zavrhli původní
myšlenku celý proces naživo
přenášet. Nebo o stejný čin
dvojice Ryszard Siwiec a Jan
Palach v několikaměsíčním
rozestupu: přitom Siwiecovo
sebeupálení na protest proti
srpnové okupaci Československa polský komunistický
režim úspěšně utajil, takže
Palach o svém předchůdci
s největší pravděpodobností
nevěděl.

Nesnesitelná tíha příběhu

Soutěž vyhlásily Polský institut v Praze a České centrum
ve Varšavě – mimo jiné jako připomenutí stého výročí
vzniku Československa a obnovení samostatného polského státu. Prací se sešlo celkem šedesát a výstava, která
byla nedávno představena na literárním veletrhu a festivalu Svět knihy, ukázala tedy jen malý výsek oceněných
prací.
Jak lze úsilí mladých „komiksářů“ zhodnotit? Velkým
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Ne všichni jsou Maus

V doprovodném katalogu
výstavy zmiňuje jeden z porotců, přední český historik komiksu Tomáš Prokůpek, že v oblasti historického komiksu
se můžou Češi u Poláků inspirovat – u našich severních
sousedů jich vychází mnohem více, věnují se jim odborné
články i recenze a dokonce vznikl celý festival. Na straně
druhé „je produkce historického komiksu podporována
přímo polským státem i některými dalšími institucemi.
S tím se sice logicky pojí diskuse o umělecké svobodě
a nezávislosti nebo ideální podobě didakticko-informativního obrázkového seriálu. Přesto není pochyb, že mezi
polskými historickými komiksy najdeme mnohá kvalitní
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díla, která nejsou služebná ani šablonovitá“. Právě takové
práce, jež k historii přistupovaly sice s faktickou přesností,
ale i s nápadem nebo dokonce vtipem, se snažila porota
ocenit. Mimo jiné proto, že se komiks spolupodílí na tvorbě historické paměti. Často představuje jednu z nadějí
pro učitele dějepisu, jak zaujmout obrázkům přivyklou
generaci a nadchnout ji pro studium dějin. Ne každý historický komiks ale dosahuje kvalit ikon, jako je Maus od
Arta Spiegelmana. Podobné soutěže tak mají dvojí efekt:
na jedné straně se mladí tvůrci věnují pro ně neznámému
tématu, na straně druhé můžeme dobře sledovat – lépe
než u zkušených autorů – které postupy mohou fungovat
a přitahovat nové generace čtenářů, a které naopak zavánějí školometským didaktismem.
Pokud se chcete na vlastní oči přesvědčit o výsledcích
komiksového klání, putovní výstavu můžete zhlédnout
do konce června v plzeňské galerii DEPO2015. Rozsáhlejší prezentace včetně ukázek originálu některých prací se
bude konat v galerii Českého centra v Rytířské ulici v září
tohoto roku.
Lucie Zakopalová
Autorka je polonistka, podílela se na vzniku výstavy.

Zpráva o stavu videoherního průmyslu
ve střední Evropě
(neboli RPG) Zaklínač podle slavného knižního fantasy cyklu spisovatele Andrzeje Sapkowského, přičemž tři roky starý Zaklínač 3:
Divoký hon náleží k tomu vůbec nejlepšímu
v dějinách herního průmyslu. Stejně inspirativní je přístup jeho vývojářů z varšavského
CD Projektu k fanouškům, otevřenost kritice
i příznivá cena her. Proto nepřekvapí, že připravovaná dystopická hra na hrdiny Cyberpunk 2077 patří k nejočekávanějším dílům
svého druhu na světě. Z dalších polských studií je nutno uvést Techland, který stojí za celosvětově úspěšnými
„zombie“ tituly Dead Island a Dying Light nebo westernovou akcí Call of Juarez, a společnost People Can Fly s díly
Painkiller, Gears of War nebo Fortnite.
Maďarsko si vede mnohem hůře, a to i vzhledem ke své
velikosti. Zdejší nadějné studio StormRegion se S.W.I.N.E.
nebo Codename: Panzers skončilo už před deseti lety,
společnost Black Hole Entertainment s fantasy ze světů
Warhammer a Might & Magic zavřela krám v roce 2012.
Vývojáři z Digital Reality, stojící mimo jiné za Imperiem
Calactica, to zabalili o rok později. Svou činnost ukončily dokonce i ambiciózní pobočky západních firem Eidos
Hungary a Crytek Budapest.
Pro Maďary to ale není nic nového, protože několik
významných vývojářů skončilo už po přelomu milénia.
Na tamním řádně provětraném trhu tak dnes vynikají

V únoru vyšla ambiciózní a dlouho očekávaná česká hra Kingdome Come: Deliverance. Český herní průmysl už delší dobu
generuje větší zisky než tuzemská hudební a filmová produkce dohromady. Navíc má mnohem větší globální dosah. O to
více vyniká, že zmíněná hra nezpracovává obvyklé globální
téma, ale český středověk. Prakticky tak jde o největší český
přínos světové kultuře za poslední roky. Daří se i dalším středoevropským státům.
Na rozdíl od filmového či hudebního průmyslu tomu
hernímu úplně nedominují USA a anglosféra. O přední
příčky soutěží řada zemí. Ze středoevropských států mezi
herní velmoci patří samozřejmě Německo, kde vznikly
zásadní série Crysis, Far Cry, Settlers, Gothic, The Book of
Unwritten Tales nebo oblíbená akce Spec Ops: The Line.
Asi málokdo nezná jednoduché střílení slepic Moorhuhn,
dostupné v nesčetných variantách. Momentálně však německá herní scéna prožívá menší útlum, což je vidět na
nedávných finančních problémech slavného studia Crytek z Frankfurtu nad Mohanem, které stojí za prvními dvěma zmíněnými tituly. Dodejme, že vývoj akčního Far Cry
přesunulo francouzské vydavatelství Ubisoft z Německa
do Kanady už v roce 2008.

Poláci Němcům v patách

Za Německem příliš nezaostává Polsko, jež má navzdory menším možnostem na svém kontě hned několik světových titulů. Předně musíme zmínit sérii „her na hrdiny“

Pokračování na str. 28
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jen Zen Studios, které se specializuje na jednodušší pinballové a strategické hry, či společnost NeocoreGames, jež
tradičně sází na žánr fantasy a může se vykázat například
strategickou sérií King Arthur: The Role-Playing Wargame.
Tyto dvě budapešťské firmy doplňuje Kite Games založená zkušenými vývojáři v roce 2015. Jejich aktuálnímu produktu Sudden Strike 4, strategii z druhé světové války, se
dostalo poměrně příznivého přijetí.

Vydavatelství na úkor vývoje

Ani Rakousko nepatří mezi vývojářské giganty. Asi nejvýznamnějšími tamními firmami byly Max Design, stojící
za sérií historických strategických her Anno, a JoWooD,
která vyvinula oblíbené budovatelské hry Industry Giant
a Traffic Giant. Navíc jako vydavatelství produkovala řadu
dalších, často německých her. Obě společnosti už ale dávno zanikly. Z těch existujících pokračuje v oblíbených budovatelských hrách firma ClockStone
z Innsbrucku (série Bridge Constructor) a svůj význam má i vídeňská
Sproing Interactive, mezi jejíž největší úspěchy patří válečná strategie
Panzer Tactics DS z roku 2008. Specifická jsou pak menší vídeňská studia
Moon Studios, které se pyšní tři roky
starou uměleckou „skákačkou“ Ori
and the Blind Forrest, a Broken Rules,
rovněž sázející na osobité umělecké
hry (např. And Yet It Moves a Old´s Man´s Journey).
Co chybí Rakousku ve vývoji, dohání postavením mezi vydavateli. V roce
2011 totiž švédský podnikatel Lars
Eric Olof Wingefors založil ve Vídni
velké herní vydavatelství THQ Nordic,
jež od té doby skoupilo řadu západních společností a značek, většinou
amerických, německých a švédských.
Z jeho rakouských akvizic stojí za zmínku pouze firma
Cliffhanger Productions, která stvořila například lehce nadprůměrné dílo Shadowrun Chronicles: Boston Lockdown
rozvíjející oblíbené universum Shadowrun, jež kombinuje
prvky sci-fi a fantasy.

Nedostatečný marketing

Při popisu slovenského herního průmyslu musíme začít titulem Spellcross a jeho tvůrci z bratislavského studia
Cauldron. Spellcross je tahová strategie z roku 1997, která zdařile zkombinovala realitu a fantasy a stala se v řadě
zemí včetně České republiky kultovní záležitostí. Ostatně
Cauldron už rok předtím vyvinul další legendu, logickou
hru Quadrax. Na tyto úspěchy studio navázalo v roce 2000
strategickou hrou Battle Isle: The Andosia War a o pár let
později zaujalo akční hrou Chaser inspirovanou filmem
Total Recall. Od roku 2009 tvoří už jen lehce nadprůměrné
hry s loveckou tématikou pod hlavičkou amerického vydavatele Activision.
Druhým zásadním slovenským studiem bylo košické
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3D People, jež v roce 2005 vydalo oblíbenou fantasy hru
na hrdiny Kult: Heretic Kingdoms a v dalších letech přidalo i sérii simulací leteckých bojů Air Conflicts a bláznivé
závody lodí Aquadelic GT. Firma se ovšem brzy rozpadla
a vývojáři si založili nové studio Games Farm, kde zmíněné
herní série dále rozvíjejí. Právě zde pracuje asi nejnadějnější vývojářská parta dnešního Slovenska. Na konci roku
2014 přišla s pokračováním svého předchozího hitu (tomu
se po vzoru slavné americké předlohy říká „slovenské Diablo“) Shadows: Heretic Kingdoms, které sice nedosáhlo
úspěchu prvního dílu, ale získalo celkem příznivé hodnocení. Minulý rok firma vypustila do světa další RPG hru
s názvem Vikings: Wolves of Midgard, jež si rovněž připsala
spíše kladná hodnocení, i když kritika zmiňovala chyby,
horší ovládání i slabší příběh.
Slovensko bohužel často doplatilo na nedostatečnou
marketingovou propagaci, což zbrzdilo i nadějné tituly.
Dvě starší hry – skvělá „stealth“ akce Chameleon z roku
2005 a dosud nejlepší slovenská adventura (příběhová
hra s řešením úkolů) Ve stínu havrana
z roku 1999 – vznikly v úzké spolupráci s českými společnostmi. Ostatně
obě části někdejší federace zůstávají
v dané oblasti silně propojené, když
například počty Slováků u českých
vývojářů rozhodně nejsou jen symbolické.

Smělí Češi

Český herní průmysl se může směle
zařadit za Německo a Polsko. A to navzdory těžké ráně, jakou byla nedávná
likvidace největšího českého vývojáře
Illusion Softworks (později 2K Czech)
jeho americkým vlastníkem Take-Two
Interactive. Zaniklá vývojářská společnost, založená v roce 1997 pionýry oboru Petrem Vochozkou a Janem
Kuderou, stála za první světoznámou
českou hrou Hidden & Dangerous, realistickou týmovou akcí z druhé světové války. Další projekt, který již vymyslel proslulý Dan Vávra (hlavní autor
hry Kingdome Come: Deliverance), dostal firmu na vrchol.
Mafia: The City of Lost Heaven byla jednou z prvních adventur v „otevřeném světě“, ve kterém se mohl hráč volně
pohybovat. Dodnes zůstává naprostým kultem. Následná
pokračování obou titulů byla vysoce nadprůměrná, i když
kvality původních her již nedosáhla. Světového úspěchu
dosáhly i dva díly akční hry Vietcong z let 2003 a 2005. Během přípravy Mafie II v roce 2009 však odešel Dan Vávra,
který si po dvou letech založil Warhorse studios. Vývoj třetího dílu se později kompletně přesunul do USA.
Druhou nejvýznamnější českou společností je Bohemia
Interactive Studio založené na konci devadesátých let
bratry Markem a Ondřejem Španělovými. Poměrně brzy
se specializovala na realistické simulace bojů, o které se
zajímaly i zahraniční ozbrojené složky. Jejím nejproslulejším dílem je Operace Flashpoint z roku 2001, které tematizuje alternativní boje studené války. Na něj navazuje válečný simulátor ArmA z roku 2006, který firma přetavila do
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rozvětvené mnohadílné série včetně zombie verze DayZ.
V roce 2017 pak vydala nadprůměrný simulátor průzkumu Marsu Take on Mars. Po fúzi se třemi dalšími českými
společnostmi v roce 2010 navíc získala vývojáře, kteří se
podíleli například na oblíbené logické hře Fish Fillets z roku
1997 nebo proslulé strategii Original War z roku 2001.

Simulátory a polštáře

Už téměř jedno desetiletí patří k nejznámějším českým vývojářům nezávislá Amanita Design z Brna, která
se zaměřuje na umělecké adventury vycházející z bohaté
tradice českých animovaných filmů a ilustrací. Jejich originální a vizuálně úchvatné hry Machinarium, Botanicula,
Chuchel nebo série Samorost patří k tomu nejlepšímu,
co může žánr celosvětově nabídnout. Osobitě tím navazují i na starší tradici oblíbených českých a slovenských
adventur s kvalitním dabingem, do níž patří lidové série
Horké léto a Polda, ale i výborný temný hit Posel Smrti.
Z jiného soudku připomeňme kdysi populární RPG hru
Brány Skeldalu z roku 1998, na kterou později navázala
dvě pokračování od firmy Napoleon Games, nebo volně
stažitelné Bulánky, v minulém desetiletí oblíbené vraždící
polštáře od SleapTeam.
Pražská firma SCS Software prorazila tím, že již šestnáct
let piluje simulátory nákladních automobilů (od roku
2008 vychází pod sérií Truck Simulator), okolo kterých se
soustřeďuje početná skupina fanoušků. Z nabídky dalších českých společností v zahraničí zaujaly i propracovaná strategická sci-fi Factorio (2016), logická „plošinovka“
Blackhole (2015), umělecká adventura Dark Train (2017)
nebo edukativní Attentat 1942 (2017; letos získala hlavní
cenu na berlínském festivalu nezávislých her A MAZE).
S rozmachem chytrých telefonů pak vsadila řada menších
vývojářů na levnější a lehčí tvorbu právě pro ně. Z těch
českých je třeba zmínit alespoň společnost Madfinger
Games, která se specializuje na graficky vysoce kvalitní hry, a pak Hyperbolic Magnetism stojící za originální
„skákačkou“ Chameleon Run.

Úspěšné království

lokalizované do Posázaví roku 1403. Peripetie jejího dlouhého a trnitého vzniku jsou poměrně dobře známé, ale
navzdory většímu výskytu chyb, které jsou u her s otevřeným světem časté, rozhodně nezklamala (hodnocena je
většinou od 7,6 do 9 bodů z 10). Jedná se proto o dobrou
reklamu na české země v zahraničí. Už jen tím, že je to hra
historická, a nikoliv fantasy, jde proti proudu dnešní masové produkce. Navíc je mimořádně propracovaná, má složitý systém boje, realistické chování okolí i dotažené detaily
(dokonce se zde kazí i jídlo), takže rozhodně není určena
pro rozmazlené hráče. Toto dílo paradoxně zdůrazňuje
hlavní slabinu českého herního průmyslu, tedy absenci
plnohodnotných špičkových her (tzv. AAA hry), neboť je
jejich prvním zástupcem po mnoha letech. Těmto velice
náročným projektům se totiž věnuje jen hrstka nadšenců.
Úspěch KC:D ale může posloužit jako motivace. Po nějaký čas byla nejprodávanější dílem na největší digitální
distribuční platformě Steam, takže se vývoj dosud nejdražší české hry zaplatil už po pár dnech. Horší je, že se
v zahraničí proslavila i jinak, neboť ji kvůli absenci etnických menšin v českém středověku (!) obvinila řada lidí
z rasismu. Tato absurdní výtka bohužel nabyla značných
rozměrů, když zaznívaly výzvy různých aktivistů k bojkotu
hry a Dan Vávra se stal terčem nevybíravých útoků včetně
nabourání osobních účtů.
Jestli však KC:D o něčem vypovídá, tak hlavně o tradiční přidané hodnotě českých vývojářů, na níž lze stavět
i v budoucnu. Projevuje se důrazem na realističnost,
originalitou, citem pro detail, humorem a vizuální nápaditostí. Bude zajímavé sledovat, zda se tyto vlastnosti
vyskytnou u dalších očekávaných českých her. Momentálně jde hlavně o nadějné nezávislé simulátory železnice
Mashinky od Jana Zeleného, života bezdomovce Hobo:
Tough Life nebo správy nemocnice Project Hospital, ale
také o roztomilé akční RPG Feudal Alloy.
PS:
Prvního května vyšla česká hra pro virtuální realitu Beat
Saber, jež kombinuje šerm a hudbu. Během pár dní se z ní
vyklubala jedna z nejlepších her ve své kategorii.

Vraťme se k výše zmíněné Kingdome Come: Deliverance
(KC:D), vizuálně okouzlující RPG hře od Warhorse studios

Jan Holovský

Smutné je, když politická realita předhání fikci
Minisukně, kalhoty do zvonu, nápadné brýle a upnutá manšestrová saka.
Na první pohled sedmdesátky jako vyšité. Divadelní inscenace Ztracená
čest Kateřiny Blumové, kterou od loňského listopadu uvádí studio pražského Švandova divadla, ale klame tělem. Nabízí zcela aktuální, nefalšované
politické divadlo. Klíčovou zásluhu na tom má její režisér David Šiktanc.
 Jak jste se vůbec dostal k novele
Ztracená čest Kateřiny Blumové?
Úplnou náhodou. Ocitl jsem se na
víkend u přítelkyně na venkově. Mají docela velkou knihovnu. Nechtěl
jsem na ty dva dny rozečítat něco
většího, a protože Böll byl a stále tak
trochu je můj čtenářský dluh, sáhl

jsem po Ztracené cti Kateřiny Blumové. A když jsme se pak bavili s Dodo
Gombárem (umělecký šéf Švandova
divadla – pozn. red.), vrátil jsem se
k ní.
 Zaujal vás text natolik, že jste jej
za ty dva dny opravdu přečetl?

Ano. Nápadná byla zoufalá paralela k dnešní české společnosti, určité
stigmatizaci a překrucování věcí, které stále zřetelněji vnímám. Tyto motivy jsou v textu napsané tak, že se
člověk zarazí.
 V čem je dnešní mediální scéna
jiná, než byla v 70. letech, kdy
Böll Kateřinu Blumovou psal?
Vedly se tehdy veřejné kampaně
jinak než dnes?
Pokračování na str. 30
DEMOKRATICKÝ STŘED
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ROZHOVOR
Pokračování ze str. 29
Já to samozřejmě znám jen z té knihy, jiných filmů a knih. Myslím, že tehdy bylo zřetelnější, co píše Bild, Zeitung a jiné noviny. Dnes vládne šedá
zóna různých informací, které se neustále relativizují. Tehdy bylo možná
snazší na útoky reagovat, protože objem informací byl nekonečně menší.
Proti kampaním, které byly vedené
i proti samotnému Heinrichu Böllovi,
bylo možné se nějakým způsobem
vymezovat. Vystopovat za nimi konkrétní zdroje a lidi. S příchodem internetu a nových médií se to ztratilo.

Režisér David Šiktanc.

 Vidíte za tím obecnou touhu po
senzaci, po zpestření života?
Vůbec bych nepodceňoval zisk.
Snaha kumulovat zisk je v této společnosti za vším. Od té doby, co se

Foto: Archiv Švandova divadla /Ivo Dvořák

 Kde se podle vás v lidech bere
touha nenávistné texty psát nebo číst?
Zdroj nenávisti je vždy v člověku
a v jeho vztahování se ke světu, společnosti a druhým lidem. Nenávist je
dost univerzální moment.
Na začátku podle mě stojí touha
to číst. Hranice se soustavně posouvá, pikantnosti myslím zajímají nás
všechny. Stačí se podívat na to, co
se děje kolem 11. září nebo smrti
Kennedyho. Myslím, že to všechny
fascinuje, tato tendence je v lidech
přítomná. Samozřejmě je otázka, nakolik jsou jednotlivá média ochotná
s ní obchodovat. Některá nemají žádnou záklopku. A jsou také mnohem
30

složitější situace, viz třeba propuštění
Jiřího Kajínka. I všechna seriózní média za ním vyslala své štáby, protože
bylo nutné toho pána ve svítivě zeleném nátělníku nafilmovat. Ale jak
správně řekl Ján Simkanič – v tu chvíli
ty štáby měly být na Pražském hradě
a zaobírat se tím, proč byla Kajínkovi
udělená milost, a ne bavit se s dvojnásobným vrahem.

DEMOKRATICKÝ STŘED

začaly formulovat základy hybridní
války, navíc zisk může být jen pro prostředníky a skutečné záměry můžou
být jiné. U Ruska je to očividné, ale asi
takhle pracují všechny státy, snaží se
protlačit svoji agendu a svůj styl. Je
ale pravda, že to, co se děje teď, by
bylo ještě před pěti lety absolutně
nemyslitelné. Bylo by nemožné, aby
lidé tak houfně přejímali zprávy, aby
se objevovaly tak výrazné lži a nikoho vůbec nezajímaly jejich zdroje.
Za tím vším je obrovská lhostejnost
a úplná privatizace životů v postkomunistickém světě. Lidé se zavřeli
doma, dneska už nechodí pořádně
ani do hospody, natož do divadla
nebo do kina. Že by tady fungoval

nějaký spolkový život, to je absolutně vyloučené. Neexistuje zde žádná
polis.
 Vaše představení je ale dlouho
dopředu vyprodané, tak tu přece
jen nějaký zájem ze strany veřejnosti musí být...
Je to pozoruhodné. Sál má samozřejmě malinkou kapacitu, ale je
pravda, že na dva měsíce, co je předprodej, jsou lístky vyprodané velmi
rychle. Musím se přiznat, že jsme s tím
moc nepočítali, když jsme zkoušeli.
Právě u titulů ve studiu hodně záleží
na první reakci, z logiky věci nemají
takovou propagaci jako hry na hlavní
scéně. Trochu jsme se báli, že to může
velmi rychle skončit. Reakce lidí je důkazem, že tu asi nějaký hlad je.
 Vidíte důkaz pro to, že se něco
hýbe, i v nedávných demonstracích v českých městech?
Ano, ale na druhou stranu lidé vyšli
pořádně do ulic jen jednou. Myslím,
že se hodně podceňuje ta tragická událost, co se stala na Slovensku (vražda novináře Jána Kuciaka
pozn. aut.). Myslím si, že to ještě rozdmýchalo situaci, že právě to ty lidi
vyhnalo. Předtím jsem byl na Malostranském náměstí v prosinci, kdy se
demonstrovalo proti panu Ondráčkovi, a bylo nás tam asi 300. Myslím,
že to, co se tady děje na vládní úrovni, je naprosto nehorázné a části lidí
to ještě není úplně volné. Byl jsem
tou březnovou účastí na demonstracích potěšen, bylo to fajn, ale myslím
si, že ten tlak by přece jen měl být
setrvalejší. Samotnému se mi také
často nechce, ale myslím si, že je to
nutné.
 Tím se dostáváme k druhé, politické rovině, kterou vedle té mediální hra Ztracená čest Kateřiny
Blumové má. Jak důležitý pro vás
byl motiv, že se politici snaží prostřednictvím médií manipulovat
veřejnost?
Kritika médií pro nás nebyla primární, to bychom skončili u triviálního konstatování, že bulvár překrucuje lidské životy. Politický rozměr
pro mě byl důležitější. Když člověk
Böllovu novelu čte, je asi evidentní,
že si vše vztáhne k našemu estébákovi v demisi.

ROZHOVOR
Je to risk, politické divadlo má strašnou tendenci moralizovat. Konec
inscenace jsme změnili hrozně pozdě, až po volbách, které ukázaly, že
třetina společnosti absolutně v klidu,
bez jakéhokoli uzardění a vnitřní problematizace volí stranu ANO. Nechtěl
jsem tím říct jen to, že je to špatně. Ve
výsledku jsme se vyznění snažili otočit tak, aby konec inscenace byl mnohem víc o selhání intelektuálních elit.
Protože si myslím, že právě to selhání
je tady strašně výrazné. Až mě pobavilo, jak člověk v té novele nachází
narážky a domýšlí si situaci za dějem,
kterou my naznačujeme komunikací
policejního vyšetřovatele s ministrem
vnitra. To jsou paralely, u nichž realita
předhání fikci. A to je trošku smutné.
 V čem přesně zmíněné selhání
intelektuálů vidíte?
Nedokázali vytvořit alternativu nejen k Babišovi, ale ani dříve ke Klausovi. Část intelektuálů se sama označuje
za pražskou kavárnu. To je úplně neuvěřitelné: někdo tu vytvoří kvazikategorii, nadávku, a část lidí do ní ještě
dobrovolně vleze. To je unikátní, ale
jsou to spíš konkrétní projevy. Myslím
si, že hlasy intelektuálů nejsou dostatečně silné a přesvědčivé. Například
český film je tématicky absolutně odtržený od této chvíle, od této společnosti a jejích problémů. I to pro mě
byl důvod, proč dělat Heinricha Bölla
a Ztracenou čest Kateřiny Blumové.
Neignorovat stav věcí, pokusit se to
zkusit s veškerým rizikem, které to
přináší. Mluvím za divadlo, ale myslím, že tak by měly uvažovat všechny
kulturní směry – je důležité ověřovat
a zpřítomňovat všechny možné formy komunikace. Nespokojit se jen
s konvenční úrovní.
 Mělo by podle vás divadlo a film
aktivněji vstupovat do společenské debaty a snažit se ji ovlivnit?
Zcela jednoznačně. Myslím, že by
se o to měli pokoušet úplně všichni.
Nejenom tím, že budou do veřejného prostoru něco umísťovat, ale
minimálně tím, že jej budou aktivně
vnímat a hájit. Dnes jsem jel po Jižní
spojce a zarazil mě už jen ten absolutní vizuální smog. Existují městské
vyhlášky, ale ty se porušují a my se
nesnažíme vymoct ani úplně triviální věci. I tyto detaily z komunálního

života jsou lakmusové papírky. Jsme
lhostejní i vůči minimálním problémům, které jsou kolem nás. Přitom
stačí málo: jeden dopis na zastupitelstvo, účast na demonstraci, alespoň
něco.
 Předtím jste inscenoval Maxe
Frische, máte hlubší vztah k německému kulturnímu okruhu?
Německy neumím, byl jsem v dětství absolutně protiněmecky orientovaný a němčinu jsem mít nechtěl, čehož dnes dost lituji. Převládal
u mě vůči tomuto jazyku určitý resentiment. Časem se ale stalo, že jsem
inscenoval věci od Schillera, Brechta,
Dürrenmata, Frische, Mayenburga,
opakovaně Dorsta. Bylo jich moc a je
pravda, že mi tento způsob psaní asi
nějak konvenuje. V textech německých autorů je často přítomný vnitřní
prostor a mají pevné kontury a strukturu, což mi dost vyhovuje. Zároveň
je tam ale prostor strukturu narušovat, vstupovat do ní a vést komunikaci. Němčina je jazyk filozofů a její
tradice je jiná než britská, kde panuje
kult autora a je tam podle mého prostoru mnohem míň.
 Říkáte, že se do textů německých
autorů dobře vstupuje a snadno
se aktualizují. Platí to i pro dramatizaci Böllovy novely? Bylo
jednoduché ji převést na divadelní prkna?
Bylo to hodně složité, velkou výhodu ale máme v hereckém ansámblu.
Jsou tam herci, kteří toho strašně
moc umí a jsou velmi otevření. Přitom
dlouho nebylo jasné, kam se řítíme,
a poslední čtvrtinu jsem dopsal asi
osm dní před premiérou. Pro nás to
byla velice radostná práce, hodně
tomu na závěr pomohly hudební
vstupy, které hru sekvenují. Myslím,
že strašně dobře funguje i vizuální
stránka inscenace, která tomu hodně pomohla. Původní plán spíš byl
vytvořit dobovou detektivku, až na
konci jsem se rozhodl to úplně otočit
a zpřítomnit. Atmosféra zůstala v podobě garderóby, soudobé kamery.
Do toho se ale objevují přímé citace
Andreje Babiše, Václava Klause a dalších. Otázka je, jakým způsobem a jak
aktuálně to působí na diváky.
 Nechal jste se při přípravě své in-

scenace inspirovat filmem Ztracená čest Kateřiny Blumové z roku
1975?
Já ho neviděl, ale ve všech recenzích se objevuje, že právě jej následuji. Neviděl jsem ten film ani po
premiéře, kritici možná jen potřebují
demonstrovat, že jej viděli oni. Na
druhou stranu je ale jejich úvaha logická, protože divadlo stejně jako
film ve vztahu k této látce sahá po
lineárním způsobu vyprávění.
 Překvapila vás divácká reakce na
vaši inscenaci? Hra je, jak jsme
zmínili, velice úspěšná...
Je problém na hru sehnat lístky,
to je velmi příjemné. Různí lidé, kteří na tom byli, měli připomínky, ne
k celkovému vyznění a zážitku, ale
spíš se ptali, jaké jsme měli pohnutky
k tomu to pojmout tímto způsobem.
Řešili, jestli je v pořádku se takhle
vyjadřovat. Ale to je dobře. Potěšilo
mě to, co mi řeklo hned několik diváků – že se jejich zážitek realizoval
až někdy u druhého piva. Inscenace
končí výstřelem a lidi často nevědí,
co se vlastně stalo. Část je jemně popuzená z konce, který nikam nevede.
Nedává úplně odpověď, ustrne v obraze člověka, který křičí a nikdo ho
neposlouchá, do toho někdo někoho
zabije. Ale to si myslím, že je úplně
v pořádku. Akorát je pro mě trochu
složité to ustát za herce, které vystavuji do složité situace.
 Zmiňoval jste, že jste se k Böllovu textu dostal spíš náhodou. Je
náhoda i to, že jste Kateřinu Blumovou inscenoval ke 100. výročí
narození jejího autora?
Určitě jsme se o tom bavili na začátku zkoušení, jemně jsem tím argumentoval, když Dodo Gombár o tom
titulu nebyl ještě úplně přesvědčený.
Objevilo se to. Ale upřímně: pak jsem
na to zapomněl a byla to úplná náhoda.
Zuzana Lizcová
S podporou pražské kanceláře
Heinrich-Böll-Stiftung.
Ztracená čest Kateřiny Blumové,
Švandovo divadlo, režie: David Šiktanc,
dramaturgie: Martina Kinská, premiéra: 11.11.2017, hrají: Marie Štípková,
Alena Štréblová, Robert Jašków, Tomáš
Petřík
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ZRANĚNÁ MĚSTA

Ralsko: cesty v prostoru a čase
Vystoupal jsem na horu se zříceninou hradu na vrcholu. Karel Hynek
Mácha ji znal pod německým názvem Roll. České jméno Ralsko bylo
v jeho dobách už přibližně dvě stě let pozapomenuto. Pohled severním
a západním směrem ukazuje malebnou krajinu Podještědí a Českolipska
orámovanou hradbami Ještědského hřbetu, Lužických hor a severních
partií Českého středohoří. Pohled východním a jižním směrem nabízí
v našich podmínkách zvláštní podívanou – před očima nám vyvstává
rozlehlá, lesnatá a téměř neobydlená země, jejíž konec je v nedohlednu.
Právě zde se rozkládá někdejší vojenský újezd Ralsko.

ky, kteří číhali na povozy kupců bořící
se do písku zdejších stezek. Po zřízení
vojenského újezdu, jenž zde fungoval
mezi roky 1950 a 1991, byl s někdejší romantikou konec. Na začátku devadesátých let se pak celý prostor stal
obcí a v roce 2006 dokonce městem
Ralsko, které je dnes čtvrtým plošně
největším městem u nás!

Kuřívody

Toto území v okolí těžce zkoušeného městečka Kuřívody lze zhruba vymezit prstencem měst Mimoň – Doksy –
Bělá pod Bezdězem – Mnichovo Hradiště – Osečná – Stráž
pod Ralskem nebo také výrazných vrchů Ralsko – Děvín
a Ostrý – Jelínka – Radechov – Bezděz a Velká/Malá Buková. Kraj do konce války osídlený zhruba sedmi tisíci
převážně německy hovořících obyvatel, kteří se v obtížně
dostupném regionu, jemuž se vyhnula většina moderních
komunikací, obtížně protloukali rolničením a pastevectvím na suchých písčitých půdách, prací ve všudypřítomných lesích, drobnou domáckou výrobou (řemesla, nábytkářství, zpracování skla) a od začátku 20. století také díky
vzrůstajícímu počtu letních hostů. Ti do odlehlého kraje
mířili za romantikou panenské přírody a tajemných středověkých dějin, hemžících se skalními hrádky a loupežní-

Pondělí. Na mimoňském nádraží přestupuji na autobusový spoj do Kuřívod, jenž i v pracovní
dny jezdí dost vzácně. Nejprve cestuji sám, spoj se zaplní
teprve ve městě. Rozhlížím se a ocitám se kdesi v devadesátých letech. Zaposlouchám se do hovorů spolucestujících a rázem vnímám zvláštní pospolitost vyloučených:
„To, co se děje kolem, to mě vůbec nezajímá, víte?“ „Já za to
nemůžu, že jsem taková, vždyť já mám strašně ráda čokoládu. Mám doma mléčnou, oříškovou, jahodovou…“ Tito
vyděděnci napůl dobrovolní, napůl ne, mě doprovázejí na
periferii nejen geografickou, nýbrž i sociální: volyňští Češi
z vesnic postižených černobylským výbuchem, Romové,
někdejší pracovníci vojenského újezdu, kšeftaři s kontakty
na sovětskou armádu (tedy pokud se v divokých porevolučních letech hbitě nevyšvihli a neodjeli odsud). Vlastně
se nelze příliš divit zdejší tradičně nízké volební účasti

Kuřívody. Kostel svatého Havla. Při nedávné částečné rekonstrukci této jedinečné raně gotické stavby ze 13. století byly v interiéru
objeveny hodnotné nástěnné malby z doby vlády posledních Přemyslovců.
Foto: Martin Veselka
32

DEMOKRATICKÝ STŘED

ZRANĚNÁ MĚSTA

Zřícenina gotického hradu Ralsko na vrcholu stejnojmenné
hory. Podle nich se jmenoval celý vojenský prostor a tento název se posléze stal i dnešním označením regionu včetně čtvrtého plošně největšího města ČR.
Foto: Martin Veselka

a vysokým volebním ziskům komunistické strany nebo
Miloše Zemana.
Celou dobu jedeme lesem po rovné silnici, místy, kde
borový zavání háj, parafrázujeme-li nejznámější, ba emblematickou osobnost tohoto kraje. Cestou, kde v roce
1985 krátce po výročí srpnové okupace sovětský tank
doslova rozpáral zájezdový autobus zaměstnanců jedné
továrny z Rychnovska. Nedopatřením. A skoro zázrakem
to nikoho z nich nestálo život. Polesím, kde se údajně
rozkládalo středověké mytické město Urlo (stižené božím
trestem za prostopášnost svých obyvatel), přijíždíme do
náletem zarůstající luční krajiny.
To jsou Kuřívody, údajný následník bájného Urla
a historicky potvrzený následník královského města Vristadu (Freistadtu) založeného ve 13. století Přemyslem
Otakarem II. na křižovatce důležitých obchodních stezek.
V dnešních Kuřívodech najdeme motorest, radnici, zchátralý kostel a zarostlý zámek, infocentrum a zároveň poštu
s neochotnou pracovnicí, několik kupodivu vzorně zrestaurovaných starých pomníků obětí různých válek, expozici pyrotechniky, pár prvorepublikových vilek, v jižní
části „města“ paneláky po Sovětech a všude spousty volných ploch pohlcovaných břízkami a olšemi. Vše rozeseto

nazdařbůh, bez vzájemné souvislosti, jako by to na poslední chvíli vypadlo z pytle přenášejícího celé městečko
na smetiště dějin. Jen těžko si představuji malebné uličky
s roubenými domky, které jsem viděl na starých pohlednicích. Jen obtížně dokážu kostel, zámek i radnici vnímat
v kontextu někdejšího městského celku. Vše zeje podivnou prázdnotou.

Horní vsi

Slunná neděle. Z rušné cyklostezky, která vede z Podvrší neboli Ocasova u Lázní Kundratic do Hamru na Jezeře,
někdejšího střediska uranové těžby a ještě předtím letoviska populárnějšího než Máchovo jezero (posledním záchvěvem zdejší slávy bylo natáčení Dovolené s Andělem),
zabočuji na jih, „do prostoru“, jak říkají místní. Vyprahlý
den: hadi na výslunných cestách a silná pryskyřičná vůně
borovic, téměř nikoho už nepotkávám. Přes kopce přicházím na náhorní planinu – příjemná krajina protkaná údolíčky a úvozy, co tu zůstaly po dávno vyschlých potocích
či opuštěných cestách, svěžími pastvinami bez dobytka
a borovými remízky. Vzrostlé lípy v náznacích návsí, hřbitovů či alejí, šeříkové keře, ovocné stromy a čas od času
dokonce popínavý chmel upomínají na někdejší lidské
osídlení.
Právě zde začínala oblast takzvaných Horních vsí, které se po celou dobu své existence – od středověku až do
Pokračování na str. 34
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Pokračování ze str. 33
začátku padesátých let 20. století – potýkaly s dopravní
izolovaností a omezenými možnostmi obživy. Příznačné
je, že kromě nepatrných zbytků zdiva jsou dodnes hlavními stopami lidské existence pozůstatky studen, vodovodů
a čerpacích stanic, nádrží a rybníčků (často na „nebeskou“
– tedy dešťovou vodu). A také těžko zničitelné sklepy zahloubené do země či skály. Doklady zápasu s nedostatkem vody a zásobovacími obtížemi.
Procházím bývalou vsí Holičky – Hultschken – a ve
vzrostlém lese u silničky zaznamenávám několik do pískovce tesaných prostor, jež jistě nesloužily pouze jako
sklepy, nýbrž i jako obydlí nuzných, jako kovárny nebo
jiné řemeslné dílny. Na protější straně zpustlý a prázdný
rybníček s archaickým mostkem, plot a amatérsky zhotovená tabulka s fotografií jakési chalupy a s německým
příjmením rodiny, jíž byla až do odsunu v roce 1945 domovem. Jako by to ani nepocházelo odsud. Přemýšlím,
kde asi stával populární hostinec Felsenkeller, jejž Wilhelm
Marsch provozoval v rozložitém zděném stavení u silnice
pod strání. A kde byl cihlový domek, snad požární zbrojnice, před nímž se roku 1933 nechala ve slavnostních stejnokrojích fotografovat téměř třicítka zdejších dobrovolných hasičů…
Z křižovatky pod Holičkami stoupám úzkou silnicí do
vrchu, otevírají se odsud podobně jako z řady míst v okolí nádherné rozhledy k Ralsku, Ještědu a často i k oběma
Bezdězům. Pod lesnatým návrším se objeví shluk listnatých stromů a křovin. Je to Medný, hospodářský dvůr
se středověkým rodokmenem, který už v meziválečném
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Kuřívody. Zpustlá brána renesančního zámku, původně vodní
tvrze. V pozadí městská radnice. Zarostlá cesta mezi nimi bývala
do 50. let pěknou maloměstskou uličkou.
Foto: Martin Veselka

období sloužil československé armádě jako chovná stanice koní – hříbárna. Podobné využití našly i další dvory
v okolí, Ostroh u zaniklých Svébořic a malebný Nový Dvůr
u polozaniklého Hvězdova pod vrchem Ralsko. Ve vysokých kopřivách a rumištní vegetaci se dosud tyčí torza zdí.
Připomínají zříceninu hradu nebo tvrze. Ostroh a Nový
Dvůr dopadly o poznání hůř než Medný. Prvně jmenovaný připomíná pouze vysoká halda trosek uprostřed louky,
budící dojem jakéhosi obrovského valu pravěkého hradiště, neboť je skutečně na ostrohu; druhý, jehož součástí
byl i barokní kostelík a mlýn, pak zanikl až v šedesátých
letech. Na jeho místě vyrostly sovětské ubikace, které se
dnes také pozvolna stávají minulostí, zachváceny nezadržitelným rozpadem a pohlceny bujným náletem zeleně.
Pokračuji pak ještě do bývalé Černé Noviny – Schwarzwaldu. Kromě rozvalených božích muk pod dvěma lipami
však nenarážím na žádné pozůstatky lidského osídlení.
Jako by tam odjakživa byly jen louky a onen máchovsky
borový háj.
Na území vojenského prostoru Ralsko takto zmizelo
celkem dvanáct obcí, z nichž největší Svébořice měly
před válkou přes šest set obyvatel, dále deset osad, tři
dvory a řada samot, většinou hájoven, mysliven či mlýnů.
Dalších sedm sídel včetně města Kuřívody (před válkou
924, krátce po revoluci 183 obyvatel) bylo zničeno z větší části. V této souvislosti dodejme, že české země jsou
dost možná evropským přeborníkem, pokud jde o počet
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zaniklých obcí. Databáze Zanikleobce.cz jich uvádí téměř osm stovek a k tomu hodně přes tisíc osad, drobnější a dílčí sídelní útvary v to ani nepočítaje. A přeborníky
jsme dozajista také ve fyzické i duchovní likvidaci stop
po těchto donedávna vzkvétajících městech, vesnicích
a samotách.

Borový háj

Jsem v srdci prostoru. Z Kuřívod je to na všechny strany
lesem, a to většinou borovým a rozsáhlým. Jdu k západu,
po Staré lipské silnici, jak se dodnes označuje napřímená
lesní cesta, jež byla odedávna spojnicí České Lípy s oblastí kolem Mladé Boleslavi, Bělé a Mnichova Hradiště. Není
jediná – v okolí se dochovala i severojižní Stará mělnická
a Mnichovohradišťská cesta. Nikoho nepřekvapí, že rozlehlé, husté a řídce osídlené lesy v minulosti lákaly rozličné nekalé živly přepadající pocestné a formany. Ne
nadarmo našel právě v tomto kraji Mácha předobraz loupežnické i otcovražedné tematiky svého Máje.
Asi po hodině putování stoupám na dvojvrší Velká
a Malá Buková. Oba vrcholy podobně jako ostatní výrazné vulkanické kopce oblasti pokrývají zbytky původních
květnatých bučin, majestátné ve svém pralesním rázu,
neboť hospodaření na strmých skalnatých svazích bylo
odedávna spíše střídmé, pokud vůbec nějaké. A podobně
jako ostatní vrcholy – Ralsko, oba Bezdězy, Borný a Šroubený u Máchova jezera, ale i Velký Jelení vrch nebo tři vyhlídky na úbočí Ocasovského vrchu – skýtají uchvacující
rozhledy na okolní nedozírné lesní plochy s dominantami
kopců a horských pásem v pozadí.
Sestupuji a bořím se do jemného písku cesty, na starých
mapách označované jako Brandweg, Spálená cesta. Cítím
se jako někde v severoněmeckých nebo polských vřesovištních borech, jako by moře mělo být jen kousek odsud
– ač jde o krajinu extrémně suchou, dost možná s nejřidší
hustotou vodních toků u nás. Ostatně i pověst o založení Kuřívod vypráví o kuřeti, jež v kraji na vodu chudém
hrabalo tak dlouho, až narazilo na vydatný pramen. Paradox této nehostinnosti, s níž zdejší obyvatelstvo úporně
a nepříliš úspěšně bojovalo od samého počátku, spočívá
v tom, že vyprahlou pískovcovou plošinu střídají sníženiny bažinatého a mokřadního rázu, z hospodářského
hlediska využitelné nanejvýš pro stavbu rybníků. Největší
z nich – Velký, dnes známý jako Máchovo jezero – má díky
Máji i tomu, že je možná nejproslulejším severočeským
letoviskem, v povědomí snad každý našinec. Méně se
však ví, že pod názvem Swamp je na jeho nejodlehlejších
březích chráněna mimořádně cenná slatina vyznačující
se velkým bohatstvím vzácných řas a sinic. Podobné přírodní klenoty najdeme i u Břehyňského rybníka, Hradčanských rybníků a u nevelkého Černého rybníka poblíž
Hamru na Jezeře.
Kdybych se vydal na západ, dorazil bych k mokřadům,
kde v minulosti bývaly rybníky – před válkou se tam říkalo Wüste Teich. Podle starých vlastivědců tudy kdysi
protékala Ploučnice směrem k jihu, aby nakonec vyústila
do Jizery. Pokračuji však k severu, kde vedla od roku 1914
úzkorozchodná železnice – Rečkovská lesní dráha, zásobující dřevem pilu a papírnu u Bělé pod Bezdězem. Skončila neslavně: po válce byla po požáru pily, znárodnění

a zřízení vojenského újezdu rozebrána na části, rozvezena
do jiných míst a rozchvácena. Podobně neslavně dopadly
vlastně veškeré významnější pokusy o industrializaci oblasti. Zdejší ložiska železné rudy se brzy vyčerpala a hamry dotloukly, uranová ložiska zase po drancující těžbě
sovětskými metodami představují ekologické riziko ještě
na řadu desítek let. Podzemní jezero kyseliny sírové, která
sloužila k vyluhování uranu, totiž ohrožuje cenné zásoby
podzemních vod, jež jsou dalším paradoxem této nejsušší
části České křídové tabule.
Přicházím k Hradčanským rybníkům. Duby na hrázích
upomínají na jižní Čechy a jehličnaté lesy všude kolem
pro změnu na polská Mazurská jezera. Jen málokdo si
v takové idyle uvědomí, že jen pár set metrů odsud se
rozprostírá obrovské, kdysi vojenské letiště, jehož počátky spadají do roku 1938. Využívaly jej postupně Luftwaffe,
Československá lidová armáda a od roku 1968 Sovětská
armáda. Ani po jejím odchodu v roce 1991 nenastaly
klidné časy – točí tu filmaři, konala se zde obří technopárty, motorkářské a tuningové srazy, navíc mu dlouhou
dobu – podobně jako oblasti u Vrchbělé na jihu bývalého
vojenského prostoru – hrozily různé více či méně divoké
nápady na radikálnější komerční využití. Potíž přirozeně
tkví i v ekologické zátěži, kterou s sebou „hospodaření“
Sovětů přineslo, a to zdaleka ne pouze v areálu hradčanského letiště.
Stáčím se však opět k západu: přicházím do Hradčan,
jak nechali (na základě středověkého, dávno nepoužívaného jména) roku 1947 přejmenovat svou obec členové
národního výboru v Kumru. Ještě před válkou to bylo
významné letovisko s řadou penzionů, ozdravoven, zahradních restaurací a půjčoven vyjížďkových loděk. Podobnými, byť méně proslulými letovisky byly i nedaleká
Ploužnice, Hvězdov, kde se dnes střídají zchátralé zbytky
původní zástavby s postsovětskými paneláky, a také zaniklé Svébořice. Vznik vojenského prostoru znamenal
jejich konec. V případě sousední Stráže pod Ralskem
a Hamru na Jezeře pak příjemnému letnímu koupání učinila přítrž těžba uranu. Rekreační úloha Hradčan či Hamru
se sice pozvolna vrací, ale... V jediné zdejší hospůdce zjišťuji, že skoro nic k jídlu ani pití už nemají, interiér lokálu
umístěného v bývalé socialistické „Jednotě“ tuto neblahou nostalgii ještě umocňuje, vydávám se tedy raději na
Havraní skálu nad vsí.
Zde, ve výši, nad lesy a loukami v nivě meandrující
Ploučnice, přemítám o tomto kraji a o tom, co vše jsem zde
nestačil popsat. Zaniklé kostely (včetně poutního chrámu
ve Svébořicích) a kaple, pozapomenuté velikonoční jízdy,
konané jako jedna z posledních místních tradic ještě mezi
válkami, specifika zdejšího nářečí, které jako téměř vše
z této vnitřní periferie dosud prakticky nebylo popsáno,
typická krajová jména, zdravící nás z hrstky zlomkovitě
zachovaných hrobů a rubů starých pohlednic, nečetné
místní známé osobnosti, půvab hrázděné lidové architektury, ale i tajemné rokle a pískovcové podzemí Kumerského pohoří, někdy nesprávně označovaného jako Polomené hory, návrat symbolu středoevropské divočiny – vlka
obecného, jenž se v roce 2014 po dlouhých staletích odehrál právě zde…
Martin Veselka
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Připravujeme:




České senátní a komunální volby
Maďarská populární hudba
Svoboda médií ve střední Evropě
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