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Úvodník

„Chaos není propast, chaos je žebřík,” pronesl lord Petyr 
Baelish, jedna z nejproradnějších postav seriálu Hra o trů-
ny. Ponechme teď stranou, ke komu na české politické 
scéně bychom mohli tohoto lstivého muže přirovnat. Kaž- 
dopádně se už přes rok nacházíme v obtížné situaci pan-
demie nemoci covid-19. Podobné krize představují pro 
chaos živnou půdu. A ta je u nás úrodná mimořádně. 
V momentě vzniku těchto řádků bičuje zemi další vlna ko-
ronaviru. Vlastně se od podzimu jedná o neustálé vlnobití.

Za zvládání pandemie v zemi nese hlavní odpovědnost 
vláda v čele s premiérem Andrejem Babišem (ANO). Nemá 
smysl opakovat všechna jeho selhání. Babiš pochopitelně 
není sám, kdo tváří v tvář nevyzpytatelnému nepříteli dělá 
chyby. Asi každý z  nás si během po-
sledního roku ohledně koronavirové 
krize občas protiřečil. Řada opozičních 
politiků v tom není výjimkou. Premiér 
ovšem vršil chyby také ve chvílích, kdy 
byla situace celkem čitelná. 

Roky jsme na stránkách tohoto ča-
sopisu líčili Babiše jako nebezpečí pro 
demokracii. Oprávněně. Jeho střet zá-
jmů, který zemi navíc dělá ostudu 
v  Evropské unii, je v  liberálnědemo-
kratickém systému nevídaný a ohrožuje jej. Premiér je na-
víc podezřelý z různých machinací, což znamená zátěž pro 
justici a potenciální hrozbu pro trojí dělení moci. Babiš kvů-
li svým kauzám, podnikatelským zájmům a způsobu pro-
vozování politiky jede na tygrovi. Takový jedinec není 
v komfortní situaci a neměl by řídit stát. Toto vše se během 
let nezměnilo. Asi téměř všechny Babišovy kritiky ale v po-
sledních měsících překvapilo, jak špatný je manažer. Sebe-
vědomý oligarcha, který se svým oponentům vysmíval, že 
nepostavili ani psí boudu, nyní sám vzbuzuje otázky typu: 
„Jak tento člověk mohl vybudovat a řídit Agrofert?”

Současný chaos v zemi umocňují blížící se říjnové sně-
movní volby. Aby toho nebylo málo, po nešťastně načaso-
vaném únorovém rozhodnutí Ústavního soudu nemáme 
plně funkční volební zákon. Na jeho nové podobě se 
vzhledem k  rozdílnému složení Poslanecké sněmovny  
a Senátu bude muset vláda dohodnout s opozicí. Kvůli ne-
dobré atmosféře v  zemi, rostoucí předvolební horečce  
a zmíněné Babišově jízdě na nelítostné šelmě se taková 
dohoda pravděpodobně nebude rodit lehce. Ústavní soud 
svým tříletým váháním s jinak docela správným rozhodnu-
tím jako kdyby chtěl nějakému lordu Baelishovi přistavit 
žebřík.

Říká se to skoro o každých sněmovních volbách, ale ten-
tokrát jde opravdu o nejdůležitější hlasování od roku 
1989. Jednak kvůli pandemii, byť u ní už existuje světlo na 
konci tunelu v  podobě již započatého očkování, jednak 
kvůli tomu, že polistopadový režim čeká na restart. Před-
chozí pokus z roku 2013 symbolizovaný zvolením Miloše 
Zemana prezidentem a nástupem Andreje Babiše do vy-
soké politiky se zjevně ani trochu nepovedl. 

Dnes je v  módě líčit česká devadesátá léta jako dobu 
temna, jež byla takřka horší než předchozí normalizace. To 
je samozřejmě nesmysl. Některé současné negativní jevy 
bezpochyby mají kořeny v této převratné době, ale celkově 
se jednalo o období rozkvětu. Po třiceti letech už pochopi-

telně žijeme v  jiné zemi a změnil se 
i okolní svět. Pandemie ukazuje poziti-
va i odvrácenou tvář pokračující glo-
balizace, v níž mnohé problémy pra-
mení. Některá mainstreamová hesla 
z devadesátých let je určitě třeba pře-
hodnotit. Například, že každý je svého 
štěstí strůjcem a za neúspěch si může 
každý sám. Minimálně v oblasti vzdě-
lávání to neplatí, jak teď kupříkladu 
ukazují problémy s výukou na dálku.

Na tyto a další věci bude muset nově zvolená garnitura 
reagovat. Pandemie v mnohém naznačila, jakým směrem 
by se měla modernizace státu ubírat. I proto bude rozho-
dování u volebních uren obzvláště důležité. Průzkumy na-
značují, že by se k moci mohly dostat dvě středopravicové 
koalice. Nemá smysl si nikoho idealizovat, ale lídři pěti 
stran, které se na těchto koalicích podílejí, dávají naději na 
pozitivní změnu. Politickou i lidskou. Je ovšem nutné mít 
stále na paměti, že volby v Česku dopadnou vždy zcela ji-
nak, než se ještě pár týdnů před nimi zdá. 

Čekají nás navíc další měsíce pandemie spojené se ztrá-
tami na životech i obrovskými ekonomickými škodami. 
Může se stát, že se v neformálním  autoritářském bloku, 
který má v současnosti v Poslanecké sněmovně většinu, 
pouze přeskupí síly. Nebo se objeví někdo úplně nový, 
kdo se rozhodne vylézt na onen pomyslný žebřík. Lord Ba-
elish z něj nakonec spadl. Jinou taktiku od začátku volila 
Daenerys, žena s tváří anděla, jež sama sebe označovala 
za rozbíječku okovů. A skutečně řadě lidí pomohla, její 
touha po moci však zároveň přinášela zkázu. Jedním z po-
selství Hry o trůny je varování, abychom si na samozvané 
spasitele dali pozor. 

Tomáš Fošum

Rozbíječi 
okovů

Předplaťte si Demokratický střed. Roční předplatné (4 čísla) činí i s poštovným 230 Kč.
Objednávejte na e-mailu: redakce@demokratickystred.cz.
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TÉMA: Česko před volbami

Článek o dění v Česku na počátku roku 2021 nelze začít 
jinak než popisem stále probíhající pandemie nemoci co-
vid-19. Česká republika je v počtu případů nejhůře zasa-
ženou zemí světa, pomineme-li některé mikrostáty. Při 
porovnání s ostatními zeměmi Evropy to nelze omlouvat 
ani vnějšími příčinami, dokonce ani typickou národní 
vlastností despektu k  vládním nařízením. Hlavním viní-
kem tragické situace zůstává vláda Andreje Babiše. Zmiň-
me její chaotická rozhodnutí podléhající okamžitým poli-
tickým potřebám, nelogičnost mnoha jejích kroků a z nich 
plynoucí ztrátu důvěry. 

Jediné efektivní řešení epidemie koronaviru představuje 
pochopitelně očkování. Zde je kritika rovněž namístě, nic-
méně i tak se Česko v porovnání se zbytkem EU drží v rela-
tivně průměrných číslech. Skutečným testem schopností 
vlády bude moment, kdy na začátku jara do země dorazí 
velké počty vakcín. Nezvládne-li se masivní očkovací pro-
ces, staneme se skutečným nemocným mužem Evropy. 

Boj s epidemií a jejími důsledky má pochopitelně i čis- 
tě politickou rovinu. Preference vládních stran (včetně 
KSČM), které po několik let naznačovaly naději na udržení 
pohodlné většiny v Poslanecké sněmovně, se začaly hrou-
tit. Komunistům i sociálním demokratům reálně hrozí pád 
pod pětiprocentní hranici. Babišovo hnutí ANO sice sláb-
ne pomaleji, ale vzdaluje se mu naděje na vládní většinu. 
Lze s vysokou jistotou říci, že jde o přímý důsledek epide-
mie. Lidé z  různých důvodů ztrácejí důvěru v dosavadní 
vládu a hledají alternativu. 

Konec vstřícnosti

Na počátku února 2021 přišel premiér Andrej Babiš  
o stabilní většinu ve sněmovně. Slabým článkem se stali 
komunisté. Jejich předseda Vojtěch Filip už v  říjnu 2020 
oznámil, že nebude svou funkci obhajovat. Šlo o důsledek 
rekordně slabých výsledků KSČM v krajských volbách. Její 
sjezd se měl konat už v dubnu 2020, pak byl odložen na 
listopad, kdy se kvůli pokračující koronavirové krizi rovněž 
nekonal. Nicméně i tak probíhá uvnitř strany silné pnutí,  
a to jak kvůli slabým preferencím, tak kvůli absenci jasné-
ho kandidáta na předsednickou funkci. Hlavní pretendenti 
se ovšem shodují, že je strana vůči premiéru Babišovi příliš 
vstřícná. Jejich příznivci v  ústředním výboru pak logicky 
tlačí stávající vedení k tvrdšímu postupu vůči vládě.

Hlavní chybu učinil sám Andrej Babiš. Jednání s komu-
nisty dlouhodobě podceňoval a své sliby vůči nim velmi 
často neplnil. Musel totiž vyvažovat negativní efekt této 
spolupráce, která je citlivá i pro část jeho voličů. A právě 
neplnění slibů spolu s  rostoucí nervozitou komunistů 
způsobilo, že poslanci KSČM odmítli podpořit rutinní pro-
dloužení nouzového stavu. Svými následnými kroky pak 
ukazují, že jejich podpora pro jakýkoliv vládní návrh bude 
muset být draze vykoupena.

Pro Babišův kabinet to znamená, že ztrácí schopnost 
prosadit mnoho z věcí, které na několik posledních měsí-
ců funkčního období sněmovny připravil. A stejně tak bu-
de mít zásadní problém prosadit i legislativu potřebnou 
pro boj s  probíhající pandemií. Tím definitivně přerůstá 
dosavadní vládní výkon popsatelný jako dílčí chaos v do-
slova neřízený pád.

Teorie her

Po říjnových krajských volbách se urychlil proces spolu-
práce opozičních stran. Výsledkem byl vznik dvoukoalice 
Pirátů a hnutí STAN a rovněž trojkoalice Spolu (ODS, KDU-
-ČSL a TOP 09). O jejich možnostech i rizicích jsme psali 
v  minulém čísle Demokratického středu. První měsíce je-
jich fungování ukazují, že se oba subjekty postupně profi-
lují, zvládají kooperovat a formují konkrétní návrhy. Staly 
se tak reálnou alternativou k současné vládní koalici  
a průzkumy naznačují, že mají po volbách reálnou šanci 
společně sestavit novou vládu.

Andrej Babiš na novou situaci reagoval rychle, a to svým 
nezaměnitelným způsobem. Při jednání o dalším prodlou-
žení nouzového stavu odmítli komunisté vládní návrh 
podpořit. Přístup kabinetu se pak nejvíce podobal klasické 
Game of Chicken z teorie her – souboj o to, kdo je slabší 
a uhne z kolizního kurzu. Babiš o změně přístupu k epide-
mii fakticky nejednal a čekal, že se ostatní strany budou 
bát převzít za vzniklý chaos odpovědnost. Výsledkem bylo 
neprodloužení nouzového stavu, za nějž Babišova mašine-
rie obratem obvinila právě opoziční strany. V dalším kroku 
byl vyhlášen nový nouzový stav, tentokrát formálně na žá-
dost hejtmanů. I zde se odehrál zmíněný souboj „chicken 
game”, v němž protentokrát hejtmané (dočasně) uhnuli.

Jde o epizodní situace, jež nemají na dlouhodobý stav 
země ani politické sféry zásadní vliv. Mohou nám ovšem 

Hlavou proti zdi

Líčení stavu české politiky se nechtěně, nicméně nevyhnutelně, stává žánrem depresivním a kritic-
kým. Zdá se ovšem, že realita ani jinou formu neumožňuje. Česko je drceno pandemií nemoci co-
vid-19, která způsobuje jak rostoucí počet mrtvých, tak druhotné škody na ekonomice a společnosti. 
Vláda vlastní vinou přišla o stabilní většinu v Poslanecké sněmovně, a chaos se tak jenom posiluje. 
A zrušení částí volebního zákona zase hrozí, že volby, které mají přinést nápravu, se možná ani ne- 
uskuteční. Jaké šance máme na to, abychom se z této nebezpečné situace dokázali dostat?
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TÉMA: Česko před volbami

říci mnohé o strategii, kterou premiér osm měsíců před 
volbami volí. Zjednodušeně řečeno, jím vedená vláda již 
naprosto rezignovala na přesvědčování občanů k dodržo-
vání všech opatření, vzdala snahy o nové přístupy a ne-
podniká kroky k vynucení vlastních rozhodnutí. Jejím je-
diným nástrojem je hledání viníků, kterými může být 
kdokoliv mimo vlastní řady. I nezaujatý pozorovatel, za 
nějž se autor sám nepovažuje, by měl tento postoj vnímat 
jako vrcholně cynický.

Ústavní krize na obzoru?

Pandemie nemoci covid-19 vstřebává většinu politické 
energie v zemi, je i hlavním tématem zpráv a diskusí. V je-
jím stínu čekal na Ústavním soudu případ stížnosti na vo-
lební zákon. Rozsudek vynesený počátkem února 2021 
ale přinesl zásadní zlom. Tribunál zrušil několik ustanove-
ní volebního zákona, které nejvíce oslabovaly princip po-
měrného zastoupení politických stran a koalic v Poslanec-
ké sněmovně.

Je nutno připomenout, že bez novely tohoto zákona ny-
ní nelze hlasy ve sněmovních volbách, již vyhlášených 
na říjen 2021, vůbec sečíst. Tuto novelu musejí schválit 
obě komory parlamentu, Senát přitom nelze přehlasovat. 
Z toho plyne, že pokud se v řádu několika měsíců většina 
poslanců a senátorů na schůdném řešení nedomluví, ocit-
ne se Česko v těžké ústavní krizi.

Většina stran naznačuje, že funkční řešení existuje. Je 
potřebné najít takový systém převodu hlasů na mandáty, 
který bude vůči malým stranám méně diskriminační, než 
to bylo doposud. Hledání shody bude obtížné samo o so-
bě. Situaci ale opět zkomplikoval premiér Babiš, když jmé-
nem svého hnutí ANO navrhl radikální reformu celého 
volebního systému. Konkrétně je jeho cílem prosadit zru-
šení volebních krajů a namísto toho učinit z celé země je-
diný volební obvod. Fakt, že ústavní soudci rozdělení ze-

mě do čtrnácti volebních krajů nezrušili, v  tom 
nehraje roli.

Samotné ANO nemá dost hlasů, aby tuto verzi zá-
kona prosadilo. Návrh ale znamená, že dojde k zá-
sadnímu střetu s opozicí, která je tvrdě proti a má 
v Senátu bezpečnou většinu. A stejně tak hrozí, že  
i některé další strany založené na silném lídrovi  
a marginalizovaném poslaneckém klubu (například 
SPD) tento návrh zaujme. Hlavní hrozbou je přede-
vším to, že premiér rovněž zde zvolí již vyzkoušený 
přístup „hry na kuře”. Jednání se neuskuteční, když 
diskuse proběhne jen formálně, a v  případě neú-
spěchu bude vina svalena na opozici. Tentokrát 
však nejde „jenom” o smrtící pandemii, jde o samot-
nou existenci demokratických voleb.

Šťastný konec?

Souběh všech uvedených hrozeb nevykresluje součas-
né Česko v dobrých barvách. Hrozící kolaps zdravotnictví, 
rekordní počty mrtvých a nemocných a ekonomika udu-
šená sérií dílčích a prokazatelně nefungujících opatření. 
Země už druhým rokem vytváří dluhy tak obrovské, že 
mají až abstraktní rozměr. Má celá situace nějaké funkční 
řešení?

Soumrak vlády Andreje Babiše je skutečně reálný. Jeho 
satelitní strany se buď tiše vytrácejí, jako to doposud děla-
la kdysi silná a významná ČSSD, nebo se samy zničí při po-
kusu o emancipaci – to může čekat komunisty. Tento 
trend už sledujeme déle.

Novinkou je přístup samotného premiéra. Když vyhrál 
sněmovní volby v roce 2017, prezentoval se jako oběť in-
trik svého předchůdce Bohuslava Sobotky, jako schopný 
manažer s vizí pro celou zemi. Dílčí selhání dokázal mas-
kovat a měl okolo sebe auru ničím neohroženého vítěze. 
Andrej Babiš roku 2021 je jiný. Do své vlády má problém 
sehnat kompetentní členy. Ministr životního prostředí Ri-
chard Brabec se od katastrofy na řece Bečvě, již podle ně-
kterých náznaků mohla zavinit Babišova chemička, řízeně 
ukrývá. Vládní celebrity Alena Schillerová a Karel Havlíček 
nevzbuzují respekt ani u odborné veřejnosti, ani u voličů. 
A ostatní členové jeho hnutí se médiím spíše vyhýbají. Po-
zornost, která se pak soustředí hlavně na premiéra, mu 
přitom neprospívá. Zvolená strategie, tedy přesouvání vi-
ny na opozici, jen těžko přinese potřebné nové hlasy.

Jednou z nejcennějších českých vlastností je schopnost 
okamžité improvizace. Lze tedy doufat, že problémy zde 
uvedené mají své řešení. To platí jak pro těžce zkoušené 
zdravotnictví, tak pro nutnost zajistit masivní očkování. 
Východisko z krize volebního systému je rovněž možné. 
Existuje dost variant, které si mohou najít potřebnou pod-
poru napříč stranami. 

Zbývá jen nalézt odpověď na otázku, proč se musí Čes-
ká republika opět řítit vysokou rychlostí proti zdi. I kdyby 
to také tentokrát zvládla vyřešit, zastavit se a změnit směr, 
rozhodně platí, že jí to neprospívá.

Antonín Berdych

Někdejší prezident Tomáš Garrigue Masaryk a budoucí premiér 
Ivan Bartoš?                  Foto: Wikimedia Commons/Pirátská strana
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Kdysi silná ČSSD se v průzkumech pohybuje kolem pětiprocentní hranice nutné pro vstup do Posla-
necké sněmovny. Není navíc jisté, co s její podporou udělá trvající pandemie koronaviru a její pokra-
čující členství ve vládě Andreje Babiše. Přesto má sociálnědemokratická politika šanci získat levicové 
voliče zpět, píše Patrik Eichler z Masarykovy demokratické akademie blízké ČSSD.

Návrat sociální demokracii potrvá

Nedlouho po svém vzniku se sociální demokracie po- 
stavila na půdu parlamentu a po první světové válce na ní 
zůstala i za cenu vlastního těžkého oslabení. Věrnost par-
lamentní metodě vlády je jednou z jejích základních cha-
rakteristik. Od vzniku první republiky je sociální demokra-
cie také stranou státotvornou. I když jí to nechtěli její 
pravicoví konkurenti přiznat, prokázala to také po roce 
1989. Nejprve umožnila pokračování pravicové vlády v lé-
tě 1996, a pak po nástupu k moci o dva roky později po-
kračovala v  rozvoji polistopadové politické linie. Českou 
republiku nejenže provedla částí hospodářské trans- 
formace, ale přivedla ji do NATO a Evropské unie. Motivem 
sociálnědemokratické státotvornosti po dlouhou dobu 
byl i její čechoslovakismus. 

Státotvornost, věrnost politice vykonávané na parla-
mentní půdě a spjatost s polistopadovým režimem dnes 
sociální demokracii nutně škodí. V  době vzpoury proti 
establishmentu a centrálnímu řízení nemůže kvůli svému 
základnímu nastavení dosahovat velkých úspěchů. Kdyby 
se ale svých základních rysů zřekla, nemohli by se k ní vo-
liči vrátit, až po dnešních převratech začnou hledat cesty 
k ustavení fungujícího státu, který by mohli vzít za vlastní. 

Českou veřejnou debatou dlouhodobě deformuje vy-
pjatá antikomunistická rétorika politické i intelektuální 
pravice. Připomeňme jen „mobilisaci” všech, kdo „chtějí žít 
svobodně”, v  podání tehdejšího předsedy ODS Václa- 
va Klause před volbami 1998 a volební spoty na téma 
KSČSSD připravené pro stejnou stranu Filipem Renčem 

Současný šéf ČSSD Jan Hamáček (vlevo) a jeho předchůdce Bohuslav Sobotka.
Foto: Wikimedia Commons/David Sedlecký
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v roce 2006. Jde také o opakované ztotožňování sociální 
demokracie s diktaturami dvacátého století, třeba v podo-
bě historických fází hitlerismu, bolševismu a zemanismu, 
jak o nich v roce 2013 mluvila tehdejší poslankyně TOP 09 
Nina Nováková. Účelovost této rétoriky dokládá jak reálné 
chování vlád pod vedením sociálnědemokratických pre-
miérů od Miloše Zemana po Bohuslava Sobotku, tak sku-
tečnost, že po volbách v  červnu 2002 Vladimír Špidla 
možnou vládu s (podporou) KSČM odmítl. Raději vyjednal 
koalici se středopravicovými subjekty KDU-ČSL a US-DEU, 
i když měla v Poslanecké sněmovně o deset poslanců mé-
ně než varianta s komunisty a dávala mu pro vládnutí vět-
šinu jen jednoho hlasu. 

V souladu se strategií, ve které má antikomunismus pře-
devším roli prvku mobilizujícího vlastní voliče, je dnes po-
chopitelně hlavním terčem jeho personifikované podoby 
Andrej Babiš – předseda polokomunistické vlády, bývalý 
komunista, agent Státní bezpečnosti a dítě komunistické-
ho prominenta. V rámci rutinního rétorického propojová-
ní levice s nacismem je pak Andrej Babiš někdy přirovná-
ván i k Adolfu Hitlerovi, jak to občas dělá senátor za TOP 09 
Tomáš Czernin. Hlasování pro levici anebo Andreje Babiše 
pak z takovéhoto úhlu pohledu nemůže být motivováno 
snahou hájit vlastní zájmy (třeba na vyšším důchodu, ná-
roku na nemocenskou nebo odporem ke školnému), jde 
zásadně o  nostalgii za mládím, indoktrinaci komunistic-
kou základní školou anebo přinejhorším o recesi. 

Levice i pravice ve svých různých podobách jsou samo-
zřejmě legitimní součástí politického provozu. Nepřiznat 
ale sociální demokracii její systémovost a  nezbavit se 
antikomunistického interpretačního rámce při výkladu 
politického dění povede nutně veřejnou debatu třeba i ke 
správným reakcím, ovšem na často neexistující jevy. 

Podstatným motivem komunistického monopolu moci 
bylo v novinářské zkratce podřízení ekonomiky politice – 
stát znárodňoval a  řídil, pokyny dodávala komunistická 
strana. O znárodňování ani o  řízení hospodářství státem 
v polistopadovém sociálnědemokratickém programu ne-
najde čtenář vůbec nic. Cílem strany byla od počátku 
„podpora malého a středního podnikání vytvářením pod-
mínek, v nichž i podnikatel bez velkého počátečního kapi-
tálu bude moci prokázat svoje schopnosti”. ČSSD prosazo-
vala družstevní a  další podoby podnikání, a to i v ze- 
mědělství. V návaznosti na československé debaty šedesá-
tých a osmdesátých let a ovšem také inspirována (západo)
německou praxí navrhovala účast „zaměstnanců na řízení 
podniků, v nichž pracují, a to zejména formou zaměstna-
neckého spoluvlastnictví”. Během třiceti polistopadových 
let se tyto cíle významně nezměnily.

Korporativní stát je problém 

Andrej Babiš od počátku usiluje o podřízení státu (vlast-
ním) ekonomickým zájmům. Je to přístup zásadně odlišný 
nejen od praxe polistopadové sociální demokracie, ale  
i předlistopadového komunistického monopolu moci. 
Hospodářské zájmy nemají být podřízeny státní politice, 

ale státní politika hospodářským zájmům. Soukromé pod-
niky nejsou zestátňovány, namísto toho se ministry Babi-
šových vlád stávají zástupci firem a jejich asociací (Richard 
Brabec, Karel Havlíček, Jiří Milek, Antonín Prachař nebo 
Dan Ťok). 

Jak je to s obavou Babišova hnutí ANO o převážení poli-
tiky nad životem společnosti, můžeme symbolicky ukázat 
třeba na populárním Řídit stát jako firmu a na billboardo-
vých heslech Nejsme jako politici, makáme (2013) anebo 
Kraje budeme řídit jako firmu (2016). Proklamací Andreje 
Babiše o potřebě politiku od rozhodování o budoucí po-
době společnosti odstavit najdeme bezpočet. V politické 
sféře se kvůli němu znovu objevilo letité „parlament je 
žvanírna”. Mocenský apetit snadno prokáže jeho proslulé 
„nikdy neodstoupím”. Intuitivní inspirací je tu snad mezi-
válečný italský korporativismus. Ani v aktuální politice pak 
hnutí ANO nemá s  levicí mnoho společného. Odpor An-
dreje Babiše nebo Aleny Schillerové (za ANO) proti zvyšo-
vání minimální mzdy nebo náhradnímu výživnému je zná-
mý. Ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (ANO) 
čtvrtým rokem blokuje práce na zákonu o  dostupném 
bydlení. Jaroslav Faltýnek z pozice předsedy poslanecké-
ho klubu ANO brání zavedení teritoriality exekutorů. 

Sociální demokraté pak přes odpor svého většího koa-
ličního partnera úspěšně prosazují valorizaci důchodů. 
Po dvanácti letech zvládli zvýšit rodičovský příspěvek 
a životní minimum. Na jejich návrh byla zrušena třídenní 
karenční doba. A nakonec – ministryně práce a sociálních 
věcí Jana Maláčová (ČSSD) spolu s  ekonomkou a  rektor-
kou Mendelovy univerzity v Brně Danuší Nerudovou před-
stavily coby výsledek práce speciální komise návrh důcho-
dové reformy, který nepředpokládá privatizaci veřejných 
důchodů do rukou soukromých penzijních fondů. V  de- 
batě o  důchodech je jejich návrh symbolickým mez- 
níkem. 

Dodejme, že s  návrhy na posílení příjmů státního roz-
počtu digitální a bankovní daní anebo progresivním zda-
něním vysokých příjmů opět přicházejí sociální demokra-
té, zatímco hnutí ANO jejich návrhy odmítá. Ba co víc, na 
způsobu zrušení superhrubé mzdy, kde ANO hlasovalo 
společně s ODS, Babišovo hnutí ukazuje, že je ochotno pří-
jmy a sílu státu dále oslabovat. Slabý stát podřízený hos-
podářským zájmům je zájmem politické pravice. Andrej 
Babiš v roli premiéra, předsedy hnutí ANO a majitele kon-
cernu Agrofert představuje k dokonalosti dovedený sym-
bol toho, po čem další politici pravice dlouhá léta před tím 
volali. „My podpoříme podnikavost a  iniciativu, protože 
víme, že jen podnikatelský sektor je tvůrcem bohatství 
společnosti, ne stát,” psalo se v programovém prohlášení 
vlády Petra Nečase (ODS) z roku 2010.

Opovrhování státem v  podobě dennodenně opako- 
vaných manter o líných přeplácených úřednících, o podni-
katelích, kteří ve styku s  úřady trpí, anebo o zneužívání 
sociálních dávek a nezbytných a nutných škrtech ve veřej-
ných službách kvůli zdejší pravici zdomácnělo mezi širo-
kými vrstvami obyvatelstva. Že do plánů na oslabení státu 
za vlády Mirka Topolánka (ODS) patřil také záměr postavit 
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cestou Public Private Partnership věznici a prodat kromě 
České pošty i České dráhy, se už v mezičase zapomnělo. 
Jakkoli snaha o rozprodej státního železničního přepravce 
vlády pod vedením ODS přetrvala. 

Kabinet Petra Nečase svou arogancí a pohrdáním doká-
zal do té doby nemožné – v květnu 2011 protivládní od-
borová demonstrace poprvé od listopadu 1989 zaplnila 
pražské Václavské náměstí. V červnu téhož roku dopravní 
odbory během stávky poprvé v  historii zastavily provoz 
pražského metra. Když se o  dva roky později po zásahu 
Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu (ÚOOZ) 
ocitla v policejní cele mezi jinými vedoucí Nečasova kabi-
netu Jana Nagyová, smetla korupční kauza nejen vládu, 
ale i pravolevou polaritu politického zápasu, na kterou 
jsme byli od poloviny devadesátých let v  české politice 
zvyklí. Namísto sporů o zpoplatnění anebo privatizaci ve-
řejných služeb, zákoník práce či výši daní se v centru poli-
tického střetu ocitla otázka korupce a  zneužívání moci. 
Cesta pro úspěch politické síly připravené postavit se ce-
lému polistopadovému režimu – jeho pohrdání lidmi i je- 
ho zkorumpovaným stranám – byla dvojnásob otev- 
řená. 

Sociální demokracie v roce 2013 ještě sice dokázala díky 
setrvačnosti ve volbách zvítězit, propad ODS o bezmála 
patnáct procentních bodů oproti roku 2010 na 7,72 pro-
centa hlasů ale již tehdy signalizoval, že dualitu mezi těmi-
to dvěma stranami nebude možné udržet a že též voličská 
podpora ČSSD se začne hroutit. Předvídavě na to tehdy 
upozorňoval mimo jiné politolog Jiří Koubek. Propad tak-
též o téměř patnáct procentních bodů oproti roku 2013 
na 7,27 procenta hlasů v  následujících sněmovních vol-
bách v  případě sociální demokracie nebyl tolik důsled-
kem její politiky, jako spíše důsledkem odmítnutí polis- 
topadové politické reprezentace coby zkorumpované 
a nehájící zájmy voličů. Byli to ostatně sociální demokraté, 
kdo přes svou značnou tehdejší sílu neochránili své voliče 
ani před sKartami pro lidi čerpající státní sociální podpo-
ru, ani církevními restitucemi, ani třeba před symbolicky 
citlivým uznáním nezávislosti Kosova. A jistě, i sociální de-
mokraté zažili své korupční skandály, z nichž zatčení teh-
dejšího hejtmana a poslance Davida Ratha je zasáhlo na 
krajině citlivém místě – v tématu ochrany veřejného zdra-
votnictví. 

Milníkem tohoto pohybu bylo ale zmíněné zatýkání na 
Úřadu vlády v roce 2013 a nástup hnutí ANO do prostoru 
uvolněného delegitimizovanou pravicí. 

Nalevo je volno

Půl roku před vyhlášenými volbami je v únoru 2021 po-
litický prostor na české levici téměř prázdný. Nic na tom 
nemění ani rétorická snaha ODS stigmatizovat vedle An-
dreje Babiše jako levicovou i koalici STAN a Pirátů. „Kole-
gové se soustředí na koncentraci levostředových voličů,” 
prohlásil nedávno místopředseda občanských demokra-
tů Zbyněk Stanjura. Těžko přitom na levici řadit blok, který 
chce danit spotřebu místo příjmu a majetku a jeden z je-

ho lídrů Vít Rakušan ze STAN hovoří o vůli „prosadit nízké 
a motivující daně”. Opět jde především o snahu mobilizo-
vat vlastní voliče ve chvíli, kdy ODS se svými koaličními 
partnery v rámci bloku SPOLU za dvojicí Piráti-STAN v prů-
zkumech zaostává. 

Komunisté kvůli pandemii koronaviru již rok nejsou 
schopni zvolit nástupce nebo nástupkyni končícího před- 
sedy Vojtěcha Filipa a stanovit svou další politickou strate-
gii. Snaha odpoutat se od Andreje Babiše (jehož menšino-
vou vládu doposud převážně podporovali) odmítnutím 
nouzového stavu v polovině února se spíše nepodaří, pro-
tože uvolněný prostor svou aktivitou vyplnili především 
pravicové opoziční strany a  jejich hejtmani. Levicový 
plankton stran Budoucnost, Idealisté a Levice téměř nikdo 
nezná. ČSSD se v průzkumech pohybuje kolem pětipro-
centní uzavírací klauzule pro vstup do Poslanecké sně-
movny. Není ale zdaleka jisté, co s její podporou udělá tr-
vající pandemie nemoci covid-19 a její pokračující členství 
v menšinové koaliční vládě Andreje Babiše. 

I když aktuální jednání mezi ČSSD a  Stranou zelených 
o  společné kandidatuře jsou zjevně vedena se značnou 
vůlí k dohodě, není v polovině února jasné ani to, zda bude 
ČSSD v  příštích sněmovních volbách kandidovat samo-
statně, anebo s některými dalšími stranami či osobnostmi. 

Přesto je na adresu sociální demokracie namístě pozna-
menat, že strana ztotožněná s parlamentní podobou poli-
tiky, usilující o centrální řízení státu a uvědomující si odpo-
vědnost za budoucnost občanů zde vážnější konkurenci 
dlouhodobě nemá. Měla by ale jistě pracovat na promě- 
ně své řídící a organizační struktury tak, aby odpovídala  
21. století. Měla by též vstupovat do politických střetů s ra-
dikálnějšími pozicemi, aby se diskutovalo o jejích návrzích, 
a veřejně si osvojovat témata mladé generace, v  jejichž 
řadách dnes téměř nemá podporu. Jde přitom nejen o té-
mata ekologická, ale i sociální. Zde by se mohla inspirovat 
u zahraničních sociálnědemokratických stran. Například 
berlínská SPD se v oblasti bytové politiky zapojila do akce 
na zmrazení nájemného a debaty o vyvlastnění největších 
firem vlastnících nájemní byty. Finská SDP v programu pro 
minulé parlamentní volby zase navrhovala radikální zvý-
šení počtu elektromobilů v zemi a předkládala plán, jak to 
zajistit všestrannou proměnou celé řady politik. 

Česká sociální demokracie by mohla přijít například 
s návrhem na potření švarcsystému a falešných dohodá-
řů napříč ekonomikou, a tak nabídnout mladé generaci 
třeba také jistotu příjmu a budoucího důchodu. I kdyby 
ale to a mnohem víc udělala ČSSD zcela bezchybně, její 
voličskou podporu to neznásobí. To bude možné, až se 
uvolní významnější část voličstva vázaného dnes na hnu-
tí ANO. A až se pozapomene, že byla až do roku 2013 spo-
lečně s ODS pilířem polistopadového systému, který ve 
společnosti postupně ztratil legitimitu. 

Patrik Eichler

Autor je redaktorem Listů a zástupcem ředitele Masaryko-
vy demokratické akademie, politického institutu ČSSD. 
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Maďarsko a vakcíny z Východu
V Maďarsku se začíná proti nemoci covid-19 očkovat ruskou a čínskou vakcínou a český premiér 

Andrej Babiš se tam jel inspirovat. „Vakcína není o politice. Je to o bezpečnosti, o zdraví," prohlásil po 
jednání se svým tamním protějškem Viktorem Orbánem. Podrobnější pohled na motivy maďarské 
vlády při schvalování „východních” očkovacích látek ale dává tušit, že tak trochu „o politice” ta vakcína 
přece jen bude.

Jasné to začalo být již loni v  prosinci. Maďarská vláda 
neochvějně směřovala ke schválení a zavedení alternativ-
ních vakcín proti nemoci covid-19, tedy čínské očkovací 
látky Sinopharm a ruského Sputniku V. Tehdy šlo o postoj 
mezi západními zeměmi nejen ojedinělý, ale i málo po-
chopitelný. Mezitím se ale vývoj ubíral mílovými kroky 
vpřed. Zatímco distribuce „západních” vakcín dnes vázne, 
dodávky těch „východních“ nikoliv. Ještě ani váznout ne-
můžou. Obě jsou sice v Maďarsku schváleny národními 
dozorčími úřady, ale očkovat se jimi v době psaní těchto 
řádků teprve pozvolna začíná. Když předseda české vlády 
Andrej Babiš počátkem února přicestoval do Maďarska, 
aby se z tamních zkušeností poučil, provládní média 
v hostitelské zemi z toho udělala div ne PR akci pro očko-
vání Sinopharmem a Sputnikem. 

O jinak spíše opomíjeném Maďarsku se v souvislosti 
s očkováním a Babišovou návštěvou psalo v  českých 
médiích o sto šest, s informacemi se pak roztrhl pytel. Kdo 
chce, může se nyní dozvědět, že Maďarsko zavádí obě 
zmíněné vakcíny ještě před jejich schválením Evropskou 
lékovou agenturou (EMA), k němuž navíc asi jen tak nedo-

jde. Určitě ne, dokud o ně ruští či čínští producenti ani 
nepožádají. A tušíme už, že výhradně národní registrace 
může mít i praktické následky. Zatímco u vakcín schvále-
ných EMA nese rizika spojená s jejich aplikací výrobce, ať 
už Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca či do budouc-
na někdo další, u látek povolených maďarským národním 
regulátorem padá veškerá zodpovědnost na hlavu Orbá-
novy vlády, a nikoli tedy čínské státní firmy nebo ruského 
výzkumného ústavu. A to by mohl být jeden z  důvodů, 
proč Česko nakonec jen tak maďarskou cestou nepůjde.

Můžeme se dočíst, jaké má ta či ona očkovací látka vý-
hody či nedostatky. Víme, u kterých panují pochybnosti 
ohledně transparentnosti vývoje a testování. Slýcháme 
o rozdílech mezi „moderními” vakcínami (očkování na bá-
zi genetické informace či geneticky modifikovaného viru) 
a těmi z takzvané první generace (očkuje se neaktivní 
vlastní virus), mezi něž patří čínské očkovací látky. Vnímá-
me debaty, zda lze a zda je vhodné vakcínu schvalovat 

Andrej Babiš a Viktor Orbán během únorového setkání v Buda-
pešti.                                                                                              Foto: Vlada.cz
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ještě před dokončením třetí, tedy finální fáze klinických 
testů, jako se to stalo v Rusku. Může se k nám donést i in-
formace o průzkumech veřejného mínění v Maďarsku, po-
dle nichž vůči východním vakcínám panuje nadále velká 
nedůvěra. I o tom, že naopak premiér Orbán nejvíce věří 
čínské vakcíně a chce se jí nechat naočkovat s nezpochyb-
nitelným argumentem, že Číňané „znají virus nejdéle”, 
a proto o něm „pravděpodobně vědí nejvíce”. O ničem 
z toho tento článek nebude, nebude konkurovat vědec-
kým publikacím ani agenturnímu zpravodajství. Jedna 
zajímavá otázka ovšem i nadále zůstává na stole. Proč se 
právě Maďarsko stalo unijním pionýrem ve věci očkova-
cích látek z Pekingu a Moskvy, proč se právě ono postavilo 
stranou Evropské unie a bok po boku zemím, jako jsou 
Srbsko a Bělorusko? Nebude to náhodou „o politice”? 

Práce versus spekulace

Do značné míry ano. A nejde jen o globální politiku, te-
dy soutěž o to, kdo se stane světovým očkovacím „za-
chráncem“ a bude z toho čerpat mezinárodní kredit a vliv 
v následujících dekádách. Jde i o vnitřní maďarskou politi-
ku a vztah země k EU. Vláda Viktora Orbána je nejenom 
v dlouhodobém sporu s Evropskou komisí ohledně dodr-
žování principů vlády práva a svobody médií ve své zemi, 
opakovaně také využívá protiunijní rétoriku jako nástroj 
mobilizace svých voličů. Volby se nyní sice nekonají, 
váznoucí dodávky západních vakcín jsou ale dobrou 
příležitostí vrátit EU kritiku a ukázat se před domácím 
publikem jako akceschopný vládce s konexemi tam, kde 
se to hodí. To samozřejmě neznamená, že Evropská unie 
nemohla v otázce vakcín jednat lépe a pružněji či že její 
kritika sama o sobě nemůže být zdravá.

Nákup čínské a ruské vakcíny navíc dezorientoval už 
beztak slabou maďarskou opozici. Ta sice může kritizovat 
netransparentnost v procesu výběru a vývoje východních 
vakcín, nemůže se ale stavět proti importu očkovacích lá-
tek ve chvíli, kdy sama nemá co nabídnout. To by vláda 
lehce obrátila proti ní. Pro lepší porozumění je třeba si 
uvědomit, že podle výsledků průzkumů zastávají voliči 
Orbánova konzervativního Fideszu vůči Číně podstatně 
vstřícnější postoje než spíše ostražití zastánci levicové, ale 
i krajně pravicové opozice. Maďarský premiér tak v  tuto 
chvíli může na domácím poli pouze sbírat body. A kdyby 
náhodou v  budoucnu převis globální poptávky nad na-
bídkou způsobil zpoždění i v dodávkách čínské a hlavně 
ruské vakcíny, které možná není dost ani na proočkování 
vlastní ruské populace? Nic zásadního se nestane, Maďar-
sko jakožto členská země EU má záda krytá. Na objednáv-
kách kritizované EU má přece stále zaručený svůj podíl.

Jedním z hlavních důvodů Orbánova nadšení zejména 
pro čínskou vakcínu (nejde jen o dodávky, ale i o osobní 
přání být očkován právě produktem Sinopharmu) může 
být jeho dlouhodobá a otevřená snaha vybudovat v Ma-
ďarsku takzvaný iliberální režim. Ze strany Západu je za to 
kritizován, zato Čína se mu jeví jako vzor. A to nejen její 
politický systém, tedy ona pověstná „stabilizovaná společ-

nost”, která má své zastánce i mezi českými vrcholnými 
politiky, ale i ten společensko-hospodářský. Předseda ma-
ďarské vlády zřejmě skutečně nevěří v  západní ekono- 
mický model, respektive v  to, že bude dominovat světu 
v následujících dekádách. V Maďarsku nechce ekonomiku 
západního typu, kterou zavrhuje jako založenou na spe- 
kulaci, ale „společnost založenou na práci”. Není úplně jas-
né, co se tím myslí, zato nelze pochybovat, že maďarská 
politická elita takovou společnost vidí právě v Číně.

Viktor Orbán otočil kormidlem maďarské zahraniční 
politiky směrem k dálněvýchodní velmoci již v roce 2011, 
krátce poté, co bezprecedentně vysoko vyhrál ve vol- 
bách a na dlouhou dobu ovládl politickou scénu. Svou 
zemi tehdy zapojil do dodnes existujícího formátu 17+1 
čili spolupráce sedmnácti východoevropských států 
s  asijskou mocností. A je třeba férově přiznat, že tehdy 
s touto snahou Orbán v regionu skutečně nevyčníval. Tře-
ba českým premiérem byl Petr Nečas, jenž proslul mimo 
jiné tím, že odsoudil „dalajlamismus” v zahraniční politice. 
V soukromém životě se později věnoval obchodům právě 
s Čínou, byť nepříliš úspěšným. 

Na rozdíl od České republiky se ale Orbánovo Maďarsko 
postupně vypracovalo na hlavního spojence Pekingu 
v rámci EU. Blokovalo například unijní snahy společně od-
soudit porušování lidských práv v  Číně či čínskou agresi 
v Jihočínském moři. Navzdory očividné Orbánově sympa-
tii k  bývalému americkému  prezidentovi Donaldu Trum-
povi se Maďarsko také ani náznakem nepřipojilo k  jím 
vedenému mezinárodnímu tažení proti čínské firmě Hua-
wei, kterou nedávno slovy svého ministra zahraničí na-
opak pozvalo k výstavbě sítí páté generace.

V ekonomické oblasti Orbánovo sbližování s Čínou do-
posud nepřineslo slibované ovoce ani co do objemu vzá-
jemného obchodu, ani co do výše čínských investic. (Ne-
známe to? Číňané kupodivu nadále výrazně raději in- 
vestují a obchodují na západě našeho kontinentu, hlavně 
v  zemích posedlých lidskými právy, jako jsou Německo 
a Spojené království). Ale maďarskému premiérovi to oči- 
vidně nevadí, jak ukázal i při poslední videokonferenci 
17+1 počátkem února, kde se na rozdíl od řady evrop-
ských státníků nenechal zastupovat. Poděkoval tam za 
vakcíny, ale za i další vlajkové lodě čínské přítomnosti 
v zemi – roky odkládanou rekonstrukci železnice Bělehrad 
– Budapešť a nově potvrzenou snahu zřídit v  Budapešti 
kampus šanghajské univerzity Fu-tan. 

Čekání na Orient Express

O rekonstrukci železniční dráhy mezi hlavními městy 
Maďarska a Srbska (ano, to je ta druhá země, kterou ne- 
dávno navštívil český premiér, ano, i tam se očkuje 
Sputnikem a Sinopharmem) se rozhodlo již v roce 2014, 
původně měla být dokončena v  roce 2017. Přestože jde 
v současnosti o největší infrastrukturální projekt v Maďar-
sku, jeho hlavním cílem není zvýšit pohodlí maďarských 
cestujících, i když cestovat tři hodiny místo současných 
devíti i jim jistě přijde vhod, ale urychlit přepravu zboží 
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z  řeckého přístavu Pireus dále do Evropy. A vzhledem 
k tomu, že většinovým vlastníkem tohoto bájemi opřede-
ného přístavu je dnes čínská společnost COSCO, je tak 
trochu nasnadě, o jaké zboží půjde.

Projekt se na delší dobu zasekl. EU se totiž nelíbil model 
financování a provedení stavby, kdy peníze na ni poskytu-
je Čína v  podobě dlouhodobého úvěru maďarské vládě 
a provádí ji čínská společnost, které za to maďarská vlá- 
da platí. A to všechno v  zásadě v  rámci jedné smlouvy. 
Formální překážky se po letech podařilo odstranit, smluv 
i zúčastněných subjektů je celá řada, aniž by se ale na 
podstatě věci něco měnilo. Loni na jaře byly uzavřeny fi-
nální smlouvy mezi Budapeští a Pekingem. S vlastní stav-
bou se asi započne hned, jak to epidemická situace dovolí. 

To není jediná spojitost mezi stavbou nové tratě a ne-
mocí covid-19. S pandemií souvisí i to, že nikdo nic neví 
o přesném obsahu smluv, jež vláda prohlásila z bezpeč-
nostních důvodů za tajné. Podepsány i klasifikovány byly 
přitom v  době, kdy se v  Maďarsku s  odvoláním na výji-
mečný stav vládlo pomocí dekretů, a tedy s vyloučením 
parlamentu. Proto proti tomu nemohla opozice vůbec nic 
dělat. Tu by jinak podmínky, za jakých se Maďarsko zadlu-
ží minimálně na dvacet let, rozhodně zajímaly. V minulosti, 
když šlo o podobně financovanou, realizovanou i utajova-
nou dostavbu jaderné elektrárny Paks, se opozice o odtaj-
nění smluv s  vervou sobě jinak spíše nevlastní snažila 
a zaznamenala i dílčí úspěchy. Roli věřitele a zároveň rea-
lizátora stavby tehdy ale nehrála Čína, nýbrž Rusko – ejhle, 
tvůrce vakcíny Sputnik!

Plány na otevření budapešťského kampusu univerzity 
Fu-tan jsou naopak poměrně nedávného data. Patřičné 
memorandum uzavřel maďarský ministr inovací s  prezi-
dentem univerzity teprve koncem roku 2019. A je pravda, 

že proti rozvoji vysokoškolského vzdělávání, výzkumných 
center a zřizování kampusů prestižních zahraničních uni-
verzit by opravdu mohl něco namítat jen zaujatý hnido-
pich a škarohlíd. Ledaže by ovšem šlo o odnož univerzi- 
ty z  komunistického státu zasazenou do země, odkud 
v letech 2017 až 2018 vyštvali liberální americkou Středo-
evropskou univerzitu (CEU) spojovanou s  filantropem 
Georgem Sorosem. Země, kde o rok později de facto po-
šlapali akademické svobody tím, že výzkumné ústavy Ma-
ďarské akademie věd podřídili přímé kontrole státu, po-
tažmo vládní strany. Jinými slovy – ledaže by šlo o čínskou 
univerzitu v dnešním Maďarsku. 

Šanghajská univerzita je nepochybně prestižní institucí 
a její skutečný dopad na maďarskou vědu, výzkum a celou 
společnost nebude možno posuzovat dříve, než skutečně 
otevře své brány. Tedy ne dříve než v roce 2024. Ale již ny-
ní se nelze ubránit dojmu, že její přítomnost v Maďarsku 
je dalším dokladem politizace vysokých škol. Není také asi 
od věci předpokládat, že absolventi fu-tanského kampu-
su budou daleko lepšími budovateli „společnosti založené 
na práci” než filosofující a moralizující „spekulanti” ze So-
rosovy CEU.

Orbánův příklon k východním vakcínám tak má zjevné 
paralely s  jeho dalšími počiny na domácím i mezinárod-
ním poli. Je tedy do značné míry „o politice”. A sílící Orbá-
nova protizápadní rétorika, čínské univerzity na místě 
amerických či netransparentní investiční megaprojekty, 
za které budou maďarští daňoví poplatníci dlužit  Pekingu 
a Moskvě ještě desítky let, vzbuzují otázku, čím vším 
z čínské a ruské provenience chce Orbán maďarskou po-
pulaci proočkovat. A vůči čemu všemu chce, aby byli Ma- 
ďaři imunní.

Jan Blažek

Evropská unie špatně snáší obvinění ze sobectví. Ve snaze rychle zajistit co nejvíce očkovacích látek 
proti nemoci covid-19 tak nebojuje pouze o zdraví a životy svých obyvatel, ale snaží se myslet také na 
lidi z chudších zemí. Ve chvíli, kdy se dodávky vakcín do Evropy začaly zpožďovat, však uvnitř EU 
vzplály emoce. Značné kritice přitom čelila šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová.

Společný nákup vakcín ukázal přednosti
i úskalí evropské integrace

Evropská strategie společného nákupu vakcín proti ne-
moci covid-19 a jejich koordinované distribuce dva měsí-
ce po spuštění selhává. Ukazuje se, že se Evropská komise 
(EK) dopustila chyb při vyjednávání s  farmaceutickými 
firmami a že na potřeby členských států reagovala opož-
děně. Nechala se předběhnout třetími zeměmi, například 
Izraelem či Velkou Británií, kde očkování pokračuje pod-
statně rychlejším tempem než v Evropské unii. Nespoko-
jenost probublává na povrch stále častěji v kontextu ros-
toucí netrpělivosti a frustrace z  pokračujících tvrdých 

protiepidemických opatření ve většině unijních států. Ta-
to opatření může odstranit jen masová vakcinace. Na dru-
hou stranu se zatím, alespoň v nejvyšší politice, neozývají 
výraznější hlasy proti samotnému principu společného 
postupu EU. Převládá tedy názor, že zpoždění sice zname-
ná závažné pochybení, ale pořád je to lepší, než kdyby 
členské státy soutěžily o zakázky mezi sebou. 

Evropská komise se od léta holedbala, že prověřila plá-
ny a sliby desítek farmaceutických společností, vybrala 
šest nejnadějnějších a se třemi z nich vyjednala a pode-
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psala dohody o dodávkách. Několika firmám poskytla 
štědrou finanční podporu, aby dokázaly rozběhnout ma-
sovou výrobu co nejrychleji. Pro necelou půlmiliardu oby-
vatel zemí EU nasmlouvala 2,3 miliardy dávek, což má bo-
hatě stačit a ještě zbude na rozdávání chudším zemím 
mimo Unii. 

Spravedlivý rozvoz sedmadvaceti směry se rozběhl sym-
bolicky 27. prosince. Ale už v  lednu americko-německá 
společnost Pfizer/BioNTech oznámila, že nedokáže vyrobit 
plánované objemy, dokud nerozšíří svůj hlavní evropský 
závod v  Belgii. Následovala hádanice s britsko-švédskou 
firmou AstraZeneca, která vzápětí po schválení své vakcíny 
Evropskou lékovou agenturou (EMA) výrazně přehodnoti-
la své závazky směrem dolů. Ze všech členských zemí se 
ozvaly nářky, že se kvůli tomu očkuje pomaleji, než se plá-
novalo. Světélko na konci tunelu se přestalo přibližovat. 

Kde se stala chyba

Při důkladné prověrce celé očkovací anabáze se ukazuje, 
že vyjednávači EU, tedy úředníci Evropské komise, udělali 
několik chyb. Za prvé podepsali kontrakty později než jiní 
zájemci – v případě AstraZeneky až tři měsíce po Spoje-
ném království. Zdůvodňují to dnes tím, že Komise každý 
krok konzultovala se sedmadvaceti vládami, byla tedy 
nutně pomalejší. Což ovšem bylo výrobcům jedno. Logic-
ky obsloužili napřed ty, kdo přišli první. EU se také snažila 
vyjednat co nejnižší cenu (podle kritiků údajně pod tla-

kem chudších zemí včetně Česka), což bylo dalším podně-
tem, aby byli přednostně uspokojeni zákazníci, kteří platí 
víc. Ke zpoždění přispělo i to, že na rozdíl od zmíněných 
států na sebe EU nevzala odpovědnost pro případ, kdyby 
se ukázalo, že očkovací látky mají nežádoucí vedlejší účin-
ky. Tu nesou v případě látek nasmlouvaných EU výlučně 
jejich výrobci, kteří tudíž s dodávkami složitých, úplně čer-
stvých a masově nevyzkoušených vakcín nespěchali. 

Druhou chybou potom bylo, že uzavřené smlouvy ne-
obsahovaly pevné dodací lhůty po měsících či týdnech 
nebo k určitým datům, ale po čtvrtletích. Vznikla z toho 
tendence odsouvat dodávky nasmlouvaných objemů až 
na konec daného období. Vymahatelnost oslabila formu-
lace, že firmy ke splnění svých časových závazků vyvinou 
„nejlepší rozumné úsilí”. Podle odborníků je podobná for-
mulka běžná, pokud se jedná jako v tomto případě o zcela 
nový výrobek. Těžko říct. Problém je ale také v tom, že Ev-
ropská komise nevarovala vlády členských zemí, že může 
dojít k prodlevám a výkyvům, a nevyjednala s  firmami 
možnost uzavřené smlouvy zveřejnit. Vytvořil se tak do 
jisté míry oprávněný dojem, že EK „upekla” kontrakty 
špatně a navíc netransparentně. 

Zveřejněná verze upravené smlouvy s  firmou CureVac 
(jejíž vakcína nebyla zatím předložena ke schválení) ob- 
sahuje „předpokládaný rozvrh dodávek” po čtvrtletích 
a konstatuje, že pokud dojde na straně dodavatele ke 
skluzu, musí ho vysvětlit a předložit revidovaný rozvrh. 
Nic více. To je zcela nedostatečné, vidíme-li dnes, jaký do-
pad mají jedno- či dvoutýdenní zpoždění na celkovou ná-
ladu ve společnosti, včetně postojů lidí k vládám a zejmé-
na k Evropské unii. Ve smlouvě s  firmou AstraZeneca, 

Z vakcín se staly též nástroje v globální hře o vliv.
Foto: Pixabay.com/torstensimon
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publikované v okleštěné verzi v důsledku trpkého ledno-
vého sporu, není náprava případného zpoždění upravena 
vůbec. Navíc se zde tato společnost zavázala poskytnout 
vakcínu za výrobní cenu, což velmi pravděpodobně vedlo 
k poklesu motivace při nápravě liknavého startu distribu-
ce. Právě nedostatečná vynutitelnost harmonogramu 
a sporná ekonomická výhodnost způsobily, že se dodá- 
vající firmy nehrnou do nákladného rozšiřování výroby 
v okamžiku, kdy nejsou s to splnit, co slíbily.

Staré křivdy ožily

Evropská komise se tak stala terčem kritiky. Její před-
sedkyně Ursula von der Leyenová byla nucena omluvit se 
vládám členských zemí za to, že slepě věřila farmaceutic-
kým společnostem a nevarovala je včas před možnými 
nehodami při startu očkování, zejména pak před výkyvy 
ve výrobní kapacitě firem. Pár dní poté, co musela zachra-
ňovat reputaci své instituce, která chtěla do kontroly vý-
vozu vakcín vyrobených v EU zahrnout také hranici mezi 
Irskem a Severním Irskem, to byla další „mea culpa” vyvo-
lávající celkový dojem slabosti a tápání. Objektivně vzato 
nebyla tato pochybení fatální. Na pozadí celkové nervo- 
zity v  kritické fázi pandemie však vyvolala vyšponova- 
né a podrážděné reakce médií, některých europoslanců  
a dalších aktérů. Epizoda nastolila širší otázky kolem stabi-
lity postavení von der Leyenové jako klíčové postavy na 
unijní politické scéně.

Západoevropský tisk oprášil staré výtky, které doprová-
zely nečekané jmenování této bývalé německé ministry-
ně obrany do čela EK v létě 2019 a její první kroky v nové 
funkci. Prý se zatím nesžila s prostředím a kulturou Komi-
se, nevěří jejím vysokým úředníkům a obklopuje se úzkou 
skupinkou německých poradců, takže je odtržená od  
reality. Na paškál si ji vzali také poslanci Evropského parla-
mentu (EP), z nichž mnozí dodnes nestrávili okolnosti její-
ho předloňského jmenování. Evropská rada, tedy šéfové 
států a vlád, tehdy pominula kandidáty vzešlé z  čerstvě 
zvoleného EP a na návrh francouzského prezidenta 
Emmanuela Macrona usadila do vysokého úřadu právě 
von der Leyenovou. Její jméno nebylo v  této souvislosti 
předtím ani zmiňováno. Vztahy s EP jsou dodnes napjaté, 
a to zejména s  největšími poslaneckými kluby lidovců 
a socialistů. Ty prosazovaly do čela Komise Manfreda 
Webera, spolustraníka von der Leyenové z německé CDU, 
a posléze nizozemského socialistu Franse Timmermanse, 
dnes výkonného místopředsedu Komise.

Dosti ostré útoky německého tisku je třeba vidět v kon-
textu debaty v její rodné zemi pár měsíců před parlament-
ními volbami. Von der Leyenová se velmi zasazovala o to, 
aby německá vláda akceptovala společný evropský nákup 
vakcín. Při jejich nedostatku sílí hlasy, že to byla chyba, že 
Německo mělo očkovací látky nakupovat na vlastní pěst  
a mohlo dnes být v očkovací kampani stejně daleko jako 
Británie. I toto podle zdrojů v Bruselu podnítilo šéfku EK 
k urychlenému, ba překotnému zavedení kontroly vývozu 
vakcín z  EU. A právě spěch mohl být důvodem, proč se 

s rozhodnutím svezla zmíněná změna režimu na „meziir-
ské” hranici, což vyvolalo doslova řev z Londýna i Ulsteru. 
Ačkoli Komise rychle hodila zpátečku a zjednala nápravu, 
premiér Boris Johnson neblahou epizodu využil k prudké-
mu útoku proti Unii. A část německého tisku zpanikařila 
natolik, že obvinila von der Leyenovou z „hrubé chyby”,  
a dokonce žádala její demisi. 

Když se prach trochu usadil, vystoupila šéfka EK před 
plénem Evropského parlamentu bojovně a sebevědomě. 
Uznala, že unijní exekutiva zhřešila přílišnou důvěrou vůči 
farmaceutickému průmyslu. „Byli jsme příliš optimističtí  
a příliš důvěřiví, že to, co jsme si objednali, bude dodáno 
včas. Musíme sami sobě klást otázku, proč tomu tak bylo 
a jaké ponaučení z  toho můžeme vyvodit,“ uvedla. Jiné 
chyby však nepřiznala. Přišla naopak s celou řadou více či 
méně účinných a konstruktivních řešení, jako je vytvoření 
sítě evropských laboratoří provádějících klinické testy.  
To by mělo vést k  rychlému sdílení dat, a tudíž zkrátil  
lhůty Evropské lékové agentury (EMA) při schvalování  
vakcín. 

Farmaceutickým firmám nabídla pomoc při navyšování 
výrobní kapacity a dodávkách surovin nezbytných pro vý-
robu očkovacích látek. Ohlásila start projektu HERA, který 
umožní rychlé sledování nových mutací koronaviru, sys-
tematické sdílení a srovnávání dat a vzorků a adekvátní 
reakce na tato zjištění. „Abychom mohli virus porazit, mu-
síme toho o něm vědět co nejvíc,” uvedla. Cílem je zajistit, 
„abychom příští zimu a po ní byli v bezpečí, navzdory bu-
doucím mutacím”. 

Von der Leyenová nepochybuje o tom, že bylo správné 
zajistit očkovací látky pro sedmadvacet členských států 
centrálně. „Nedovedu si představit, co by se dělo, kdyby si 
několik málo velkých zemí látky zajistilo a ostatní vyšly na-
prázdno. Co by to znamenalo pro náš společný trh a pro 
jednotu Evropy! Byl by to konec našeho společenství,”  
varovala dramaticky. Upozornila, že navzdory zpomalení 
bylo v EU k 8. únoru očkováno už sedmnáct milionů lidí  
a expedováno 26 milionů dávek. Pořád je podle ní reálné 
splnit cíl, že do konce léta bude naočkováno 70 procent 
dospělého obyvatelstva Unie. Krátký a úderný projev za-
působil – poslanci sice poukazovali na rostoucí zklamání  
a frustraci, hlavní argumenty a plány šéfky Evropské komi-
se vesměs podpořili. 

Nemyslet jen na sebe

Komisařka Stella Kyriakidesová, do jejíž gesce očkování 
spadá, odhaduje, že do konce června bude v EU k dispozi-
ci 300 milionů dávek od firem Pfizer/BioNTech, Moderna  
a AstraZeneca. Takže třetina dospělých bude už mít dvě 
dávky za sebou. Pokud se přidá vakcína od firmy Johnson 
& Johnson, může to být ještě lepší. Do konce září se pak 
počet dostupných dávek zvýší na 700 milionů a mělo by 
být vyhráno – očkování bude v podstatě dostupné všem, 
kdo o ně budou mít zájem. Komisařka také oznámila, že 
vakcíny upravené tak, aby byly účinné i proti novým mu-
tacím koronaviru, nebudou podléhat klasickému schvalo-
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vacímu procesu, ale o jejich povolení bude EMA roz- 
hodovat ve zkráceném řízení. Všechny další smlouvy, 
které Komise na dodávky vakcín uzavře, budou veřej- 
né. 

Klub Evropské lidové strany, nejsilnější v  Evropském 
parlamentu, navrhuje, aby Unie okamžitě vyčlenila deset 
miliard eur na podporu výrobní kapacity závodů produ-
kujících schválené vakcíny v EU a zřízení fondu pro vý-
zkum a rizikovou výrobu, který by se měl stát zárodkem 
evropské agentury pro biomedicínu. Vlivný bruselský 
think-tank Středisko pro výzkum evropské politiky (CEPS) 
zase radí Komisi, aby zapomněla na cenu vakcín a naku-
povala klidně draho, ale hlavně rychle. Žádné peníze totiž 
nemohou vyvážit ztráty lidských životů, jež přijdou na-
zmar kvůli pomalému rozjezdu očkování. 

Konec března bude vhodnou chvílí pro bilancování, už 
proto, že uzavřené smlouvy počítají s dodávkami po kvar-
tálech. Uvidí se, zda Pfizer/BioNTech, Moderna a AstraZe-
neca dokáží skluz dohnat a dostát tak svým závazkům. 
Mělo by být také jasněji, jak daleko dospěl vývoj ve fir-
mách Johnson & Johnson a Novavax, což jsou další dvě 
americké společnosti, s nimiž Komise vyjednala dodávky. 
Je pozoruhodné, že kromě německé laboratoře BioNTech 
a švédského podílu ve firmě AstraZenece vyhrávají závo-
dy ve vývoji a výrobě výlučně americká pracoviště plus 
britská část AstraZeneky napojená na Oxfordskou uni- 
verzitu. Navzdory naivním proklamacím exekutivy EU je 
dnes již zcela jasné, že americké firmy dodávají přednost-
ně do Ameriky a britská zase do Británie.

A také samozřejmě ruské do Ruska a čínské do Číny, ač-
koli z propagandistických důvodů se obě země holedbají, 
že pomohou kdekoli na světě. Diskreditaci „evropské ces-
ty” v podání trollů na sociálních sítích okamžitě doprovází 
oslava ruských a čínských přípravků. Ačkoli jde o zdraví  

a životy, vakcína proti koronaviru se stala také politickou 
zbraní v globální hře o vliv a sílu. Pod vlivem výše popsa-
ných problémů se Evropská unie soustředila v  prvních 
týdnech nového roku na vlastní situaci a příliš se nezabý-
vala tím, co se děje ve zbytku světa – což vedlo k obvině-
ním z  protekcionismu umocněným zvýšenou kontrolou 
vývozu vakcín vyrobených v Evropě. 

Čína a Rusko pak snadněji rozmístily své figury – Sino-
vac a Sputnik V - na pomyslné šachovnici světa i v oblas-
tech tradičního evropského vlivu. Tedy od Blízkého vý-
chodu přes Maghreb až po západní Balkán, ba dokonce 
do Maďarska, členského státu EU. Český premiér Andrej 
Babiš se okamžitě vydal do Budapešti a Bělehradu zkou-
mat přednosti ruských a čínských nabídek. „Původně vlá-
dy nakupovaly vakcíny pro sebe od výrobců. Nyní je však 
skupují do zásoby a poskytují pak dalším zemím,” vysvět-
luje Jang Son Huang z Evropské rady zahraničních vztahů. 
Jako příklad uvádí, že Srbsko obdrželo vakcíny z  Ruska  
i Číny a nabídlo jich část Severní Makedonii. EU špatně 
snáší obvinění ze sobectví. Slibuje dodávky Ukrajině či 
Moldavsku a připomíná, že už před několika měsíci po-
skytla 850 milionů eur na nákup vakcín do systému Covax, 
který používá Světová zdravotnická organizace (WTO) pro 
chudé země. Jenže Covax se rozbíhá pomalu a přebytky 
vakcín, s nimiž EU počítala, aby mohla rozdávat, se zatím 
nekonají. 

V kombinaci s konspiračními teoriemi a fake news, jež 
bují kolem pandemie a jejího potírání, tak na pozadí lid-
ského utrpení a umírání dochází k  důležitému souboji  
o myšlení a přesvědčení milionů Evropanů. Je v  bytost-
ném zájmu Evropské unie a jejích členských zemí, aby se 
její strategická vakcinační kampaň v Evropě i mimo ni po 
nevalném začátku povedla. 

Karel Barták

Liberální Rakousko zve na sklenici vody 
a hlásí se o moc

Rakouským liberálům vystupujícím pod zkratkou NEOS se podařilo stabilizovat voličskou i organi-
zační základnu. Nyní chtějí ukázat, že umějí také vládnout.

Liberálové neměli v Rakousku dlouho na růžích ustláno. 
Když se v průběhu sedmdesátých a osmdesátých let 20. 
století pokusili Svobodní (FPÖ) zbavit stigmatu strany bý-
valých nacistů a začali hrát na liberální notu, málem to 
skončilo fiaskem. Strana jen s velkými obtížemi vrávora- 
la mezi tenkou hranicí úspěchu a katastrofy. Nechybělo 
mnoho a téměř vypadla z celostátního parlamentu. 

Z krize dostal FPÖ až charismatický, leč již tehdy kontro-
verzní Jörg Haider. Jeho protiimigrační a proticizinecká 
rétorika vedla nejprve k  odchodu části funkcionářů 
Svobodných a v roce 1993 pak k založení Liberálního fóra. 

Strana od počátku trpěla menší voličskou podporou i ne-
dostatečnou organizační strukturou. S příchodem nového 
tisíciletí prakticky vymizela z politické mapy. 

Jenže v Rakousku existuje dlouhodobě volební potenci-
ál zhruba do deseti procent oprávněných voličů, kteří ne-
chtějí volit ani lidovce (ÖVP), ani Svobodné. ÖVP pokláda-
jí za konzervativní a prorostlou s mocí a FPÖ je pro ně zase 
příliš radikální. 

V roce 2012 tak vznikl politický subjekt Nové Rakousko-
-Liberální fórum (NEOS). Strana si za jeden ze svých znaků 
zvolila módní růžovou barvu, čímž chtěla zdůraznit vlast-
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ní reformní image a stylizovat se jako svěží vítr v politice. 
O rok později zaznamenala rozhodující průlom, když se 
poněkud nečekaně dostala do Národní rady.

Generace Erasmus

Od té doby pozvolna roste její podpora mezi obyvateli. 
Představitelé NEOS pochopili, že nestačí bodovat pouze 
ve větších městských aglomeracích, ale je též nezbytné 
oslovit potencionální příznivce ve venkovských částech 
Rakouska. Programově podporuje NEOS reformu vzdělá-
vacího systému, evropskou federalizaci, liberální ekono-
miku nebo flexibilní systém penzí. Usiluje rovněž o lega- 
lizaci měkkých drog a větší práva sexuálních menšin. Na-
proti tomu je proti zvyšování daňové zátěže a sepjetí poli-
tických stran s  veřejnou správou. Požaduje též transpa-
rentní nakládání se státním rozpočtem. 

NEOS charakterizuje podobně jako Zelené otevřenost. 
Každý, kdo si chce pohovořit o společensko-politických 
tématech, může přijít do Neosféry, stranické pobočky 
v  každé z  devíti spolkových zemí Rakouska. Tam vedle 
skleničky vody a možnosti „pokecu” dostanete na požádá-
ní i část stranických a předvolebních materiálů. Nikdo při-
tom nezkoumá, zda jste příznivec liberálů, nebo jen zvída-
vý občan. Obzvláště celostátní centrála ve vídeňské ulici 
Neustiftgasse žije často i večer, aniž by ovšem rušila noční 
klid. 

Za zajímavý lze považovat v  rakouském prostředí uni-
kátní systém sestavování kandidátky pro zemské nebo 
spolkové volby. Jedná se o trojkolové primárky. V prvním 
kole vybírají kandidáty občané prostřednictvím elektro-
nického hlasování, ve druhém rozhoduje předsednictvo  
a ve třetím pak členská základna.

Ze všech rakouských politických stran dává NEOS nej-
větší příležitost mladým neotřelým tvářím, a to i na nej-
vyšších patrech kandidátky v  důležitých volbách. Příkla-

dem může být hlasování o složení Evropského parlamen- 
tu, kde liberály reprezentuje dvaatřicetiletá Claudia Ga-
monová. 

Tato aktivní stoupenkyně hospodářského a sociálního 
liberalismu patří podle svých slov mezi členy „generace 
Erasmus”, tedy lidi, kteří mohou svobodně studovat a ces- 
tovat bez ohledu na hranice evropských států. Loni na 
podzim uspěl ve vídeňských komunálních volbách dnes 
třicetiletý Christoph Wiederkehr. Dovedl NEOS až do míst-
ní radniční koalice se sociální demokracií. 

Vídeň jako laboratoř

Strana není příliš svázána s osobou stranického předse-
dy (v současnosti ji vede Beate Meinl-Reisingerová), a sta-
ví tak na jiném, daleko stabilnějším pilíři. Voliči totiž nej- 
častěji vyslovují podporu NEOS díky jeho uvedeným pro-
gramovým prioritám a také z důvodu, že v  některých 
otázkách (vzdělání, Evropská unie, hospodářství) předsta-
vuje pro ně tato strana jedinou možnou alternativu. NEOS 
dnes patří mezi etablované politické síly, když proniklo 
kromě celostátní Národní rady také do šesti z devíti zem-
ských sněmů. 

V  roce 2018 se liberálové stali poprvé součásti vládní  
koalice na zemské úrovni. V Salcbursku chtěli veřejnosti 
ukázat, že se nebojí převzít odpovědnost. Ostře sledovaný 
bude především již vzpomínaný Christoph Wiederkehr. Po 
vídeňských komunálních volbách se stal nejenom mís-
tostarostou rakouské metropole, ale především městským 
radním (jakýmsi vídeňským ministrem) pro vzdělání, mlá-
dež, integraci a transparentnost. Na tomto postu tedy mů-
že skloubit hned několik programových priorit liberálů. 

Koneckonců právě nedávno uzavřená vídeňská koalice 
mezi nimi a sociální demokracií představuje jednu z mož-
ných (i když aktuálně málo reálných) variant budoucí spo-
lupráce také na celostátní úrovni. Nebo existuje jiná mož-
nost. Navzdory některým odlišnostem a názorovým roz- 
porům zejména v azylové a migrační politice by v hospo-
dářské a daňové oblasti liberálové mohli najít společnou 
řeč s lidovci. 

Jejich současný spol-
kový kancléř Sebastian 
Kurz si vyzkoušel koa-
liční spolupráci se vše-
mi parlamentními stra-
nami s  výjimkou prá- 
vě NEOS. Liberálům by 
mohla vládní účast po-
moci k větší stabilizaci 
voličské základny. Kaž-
dopádně s touto stra-
nou vyznávající růžo-
vou barvu bude nutné 
počítat v Rakousku i na- 
dále. 

Miroslav Šepták

V čele NEOS stojí Beate Meinl-Reisingerová.
Foto: Miroslav Šepták
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Pan Kompromis stojí před první velkou zkouškou

Szymon Hołownia se stal překvapením loňských polských prezidentských voleb, když měl jako po-
litický nováček dlouho šanci na postup do druhého kola. Nakonec skončil třetí. Stejnou pozici si nyní 
udržuje v průzkumech veřejného mínění jeho nová strana. Jaké nástrahy na něj na čerstvě započaté 
cestě čekají?

Polská politická scéna zjevně miluje hvězdy na jednu 
sezónu. Pozorujeme u nich rychlý nárůst preferencí, zá-
jem vyhraněného elektorátu, výraznou popularitu mezi 
mladými voliči – a potom postupný propad do nemilosti 
zakončený zmizením z politiky. V posledních deseti letech 
absolvoval právě takový vývoj Janusz Palikot, jenž dnes 
podniká v pivovarnictví. Následoval ho Ryszard Petru, za-
kladatel strany Moderní (Nowoczesna), kterou již prak- 
ticky pohltila opoziční Občanská platforma. Poté pře- 
vzal štafetu Robert Biedroń, známý lídr levicového Jara 
(Wiosna), jenž v loňských červnových prezidentských vol-
bách získal symptomatických 2,12 procenta hlasů. V poli-
tice na rozdíl od Janusze Palikota a Ryszarda Petru sice 
zůstává jako europoslanec, nicméně jeho ambice při vzni-
ku Jara byly podstatně vyšší. Novým hráčem, který se ten-
tokrát snaží sbírat cenné body za neokoukanost, je Szy-
mon Hołownia. 

Ačkoli je politický začátečník, nemá pro nováčky jinak 
typické potíže s neznámým obličejem a nedostatky v zá-
kladních dovednostech. Před kamerou, s níž je podobně 
jako někdejší komik a současný ukrajinský prezident Volo-
dymyr Zelenskyj obeznámen lépe než ti nejstarší političtí 
matadoři, přímo září. Důvod je prostý. Během své dlouho-
leté novinářské kariéry získal největší popularitu díky ne-
závislé soukromé televizi TVN. Právě znalost prostředí  
a rétorická zdatnost kombinovaná s pověstí neposkvrně-
nou dřívějším politickým angažmá představují jeho nej-
větší plusy. Využívá je horlivě.

Další třetí cesta

Životopis Szymona Hołowni je přímo impozantní. Za ví-
ce než dvacetiletou mediální kariéru získal zkušenosti, 
které by mu mohl závidět nejeden profesionální politik. 
Spolupracoval s mnoha tituly včetně názorových deníků 
Gazeta Wyborcza a Rzeczpospolita nebo významných tý-
deníků Newsweek Polska, Tygodnik Powszechny a Wprost. 
K tomu je třeba přičíst praxi v televizi (nejdříve na veřejno-
právním kanálu, později v  redakci zmíněné TVN) a vý-
znamnou společensky prospěšnou činnost. V letech 2013 
až 2014 založil dvě nadace na podporu obyvatel třetího 
světa. V roce 2019 pak přispěl k organizaci sbírky na udr-
žení provozu linky bezpečí pro děti a mládež, kterou od-
mítlo dále financovat Ministerstvo národního vzdělávání. 
Mohlo by se zdát, že to je ideální politik.

Ale ani ten nejlepší profil není všechno. Politika je přece 
jen do značné míry hrou emocí, nikoliv čistě racionálních 

rozhodnutí. Jasně to ukázaly prezidentské volby v červnu 
2020. Když největší opoziční strana vyměnila v průběhu 
kampaně kandidáta a naprosto bezbarvou Małgorzatu Ki-
dawa-Błońskou nahradil mnohem charismatičtější primá-
tor Varšavy Rafał Trzaskowski, ztratil Szymon Hołownia 
nejen šanci porazit obhajujícího prezidenta Andrzeje Du-
du, ale i naději, že projde alespoň do druhého kola. Nic-
méně se rozhodl zužitkovat získaný potenciál a založil 
stranu Polsko 2050. V posledních týdnech dokonce začal 
přetahovat první opoziční poslance a senátory s cílem vy-
tvořit vlastní parlamentní kluby. Agentury pro výzkum 
veřejného mínění této formací momentálně přisuzují sta-
bilní třetí místo na pódiu, a to v situaci, kdy jména většiny 
jejích představitelů stále nikomu nic neříkají. 

Vůdcovský charakter Polska 2050 zároveň nevyhnutel-
ně připomíná jiné efemérní projekty, které se na okamžik 
mihly povědomím polských voličů. Sám Szymon Hołownia 
je spojován s vyváženými postoji, absencí revolučního zá-
palu a kompromisem. Budování takové image se však zdá 
být velice riskantním. Podobný pokus rozbít polský „bi-
partijní” systém (Právo a spravedlnost versus Občanská 
platforma) strategií třetí cesty už mají za sebou lidovci  
i levice. V případě Polské lidové strany (PSL) to dopadlo 
jako obvykle, tedy chabou společenskou odezvou a dal-
ším balancováním na hranici uzavírací klauzule pro vstup 
do Sejmu. Levici vrátila totožnost teprve její přirozená po-
zice v extrémně vyhroceném společenském sporu s po-
pulisticko-konzervativním proudem vládnoucí strany Prá-
vo a spravedlnost (PiS).

Tanec s vlky

Oponenti museli vzít Szymona Hołowniu na vědomí. Je-
ho seriózní kampaň před prezidentskými volbami v kom-
binaci s velkým potenciálem ohlašovaným v průzkumech 
veřejného mínění nebylo možné ignorovat. Široký ideolo-
gický záběr a ochota ke kompromisům mohou však brzy 
přestat být vnímány jako smířlivá flexibilita a přerodit se  
v nepříjemnou kocovinu. Lídrovi Polska 2050 bývají vyčí-
tány výrazně procírkevní postoje a odmítání potratů. Pro 
levici a ženskou část stoupenců Občanské koalice (spojení 
Občanské platformy s menšími stranami) je to voda na je-
jich mlýn. 

Kdo chce s vlky žíti, musí s nimi výti – a Szymon Hołownia 
už není neutrálně vystupující komentátor a moderátor. 
Když si zvolil politickou dráhu, přišel o možnost využívat 
privilegia pozorovatele a stal se bezprostředním cílem 
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Rok vlády Igora Matoviče: 
konflikty, chaos a směřování k rozvratu státu

Nová slovenská vláda se loni v březnu ujala moci v mimořádně těžké době začínající pandemie ne-
moci covid-19. Některé její chyby můžeme proto omluvit nedostatkem zkušeností s podobnou situa-
cí. Řadu věcí však pochopit nelze. Patří k nim chaos a amatérismus při přijímání protipandemických 
opatření, ignorování špičkových expertů, vulgarizace politiky, vyrábění konfliktů a ponižování opo-
nentů. Tyto negativní jevy spojuje osoba premiéra Igora Matoviče, jenž vše korunuje nedůstojným 
vystupováním doma i v zahraničí.

útoků svých úhlavních konkurentů, což ho nutí podnikat 
jasné kroky. Nedávno oznámené rozhodnutí zpolitizova-
ného Ústavního soudu ve věci zákazu potratů z důvo- 

du vady plodu však převrátilo polskou politickou scénu 
vzhůru nohama. 

Ačkoli mělo téma interrupcí bezpochyby posloužit jako 
zástěrka, která zamaskuje neúspěšný boj s pandemií a ne-
vyřešené aféry vládního tábora, způsobilo mnohem víc. 
Přeneslo otázku ženských práv do hlavního proudu veřej-
né debaty. V dlouhodobé perspektivě to znamená, že tato 

témata, která až příliš dlou-
ho ležela stranou pozornos-
ti, bude nutné zohledňovat 
ve volebních programech 
stran a hnutí. Konkrétně 
v případě potratů navíc ne-
lze očekávat, že bude mož-
ný návrat k  dřívější, na ev-
ropské poměry velmi res- 
triktivní podobě takzvané-
ho potratového kompromi-
su. Hołownia, jenž se právě 
tohoto od devadesátých let 
platného kompromisu za-
stává, stojí před prvním vel-
kým testem důvěryhodnos-
ti. Zrak na něj upírá mnoho 
potenciálních voliček a voli-
čů. 

Wojciech Hofmański

Z polštiny přeložila Anna 
Plasová.

Szymon Hołownia se již několik let zapojuje do dobročinných 
aktivit. Na snímku požaduje zákaz chovu zvířat určených pro 
kožešiny.                     Foto: Wikimedia Commons/Otwarte Klatki

Když po parlamentních volbách 2020 vznikla nová vlá-
da a média připomínala minulost Borise Kollára, předsedy 
jedné z koaličních stran (Jsme rodina), nastupující premi-
ér Igor Matovič (OĽaNO) to označil za útok. Nepřekáželo 
mu, že se Kollár dříve pohyboval v prostředí slovenských 
mafiánů a dělal s nimi byznys, ale vadilo mu, že se to při-
pomíná. Nový slovenský premiér tak reagoval ve stylu 
svého předchůdce Roberta Fica (Směr). Zpochybnil tím 
své předvolební sliby, že přináší změnu. A to byl jen začá-
tek. Obavy těch, kterým záleží na demokracii a mají určité 

nároky na slušnost a politickou kulturu, se začaly naplňo-
vat až příliš brzo. Bylo zjevné, že Matovič svou pozici lidsky 
ani politicky nezvládá. Toto konstatování platí dodnes. 

Pokud bychom měli novou vládu za něco pochválit, lze 
zmínit její podporu příslušným orgánům v rozplétání ko-
rupčně a přímo mafiánsky fungující sítě soudních a poli-
cejních funkcionářů a dalších lidí propojených s  vládou 
Roberta Fica a krátce i s kabinetem Ficova tehdejšího spo-
lustraníka Petera Pellegriniho. Dva obvinění – někdejší 
policejní ředitel Milan Lučanský a bývalý příslušník Slo- 
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venské informační služby František Böhm – spáchali 
sebevraždu. Exsoudkyně Monika Jankovská, jež spolupra-
covala s  nechvalně proslulým Marianem Kočnerem, se 
o ni předávkováním léky pravděpodobně pokusila. Po-
drobnější komentář k těmto tragickým případům však 
přesahuje možnosti tohoto textu.

Vedle snahy odhalit dosah chapadel mafiánské chobot-
nice můžeme vládu též ocenit za justiční reformu z dílny 
ministryně spravedlnosti Márie Kolíkové, která v kabinetu 
reprezentuje stranu Za lidi. Dva uvedené pozitivní vládní 
počiny mají jeden společný rys: premiér Matovič do nich 
nevstupuje. Paradoxně právě proto se mohou uskutečňo-
vat. Jinými slovy vede v současné vládě ke zdárnému vý-
sledku pouze to, do čeho její šéf nezasahuje. 

Dobrá zpráva i pochybnosti

Ovšem ne všechny kroky nové garnitury v resortu spra-
vedlnosti sklízejí potlesk. Matovičův kabinet čelil kritice, 
že účelově mění příslušný zákon, aby mohl dosadit do 
jedné z vysokých prokurátorských funkcí expolitika Dani-
ela Lipšice. Jde o blízkého člověka Igora Matoviče 
i ministra práce a sociálních věcí Milana Krajniaka (Jsme 
rodina). Představitelé koalice se bránili, že volba bude 
transparentní, a to i díky veřejnému slyšení kandidátů. By-
lo ovšem zřejmé, že se jedná o rétorické alibi, což se také 
potvrdilo. Když byl generálním prokurátorem zvolen 
kandidát Kollárovy strany Jsme rodina Maroš Žilinka, 
šlo o dílčí prohru Igora Matoviče. Ten si pak spravil chuť 
prosazením Lipšice do funkce speciálního prokurátora. 

V čem je u tohoto respektovaného právníka problém?  
O tom si povíme dále. Nejprve však pozitiva. Daniel Lipšic 

jako bývalý ministr vnitra dokonale zná orgány činné 
v trestním řízení. Když ještě předtím zastával post ministra 
spravedlnosti, byl schválen trestní řád i trestní zákon. Patří 
mezi dlouholeté bojovníky proti organizovanému zloči-
nu. Nemá za sebou žádnou kauzu, jeho politické působe-
ní bylo z morálního hlediska v pořádku. Když v roce 2016 
způsobil dopravní nehodu, při které zemřel chodec, oka-
mžitě se vzdal poslaneckého mandátu.

Beze změny legislativy by se však speciálním prokuráto-
rem nikdy stát nemohl. Už toto nasvědčuje, že premiér 
Matovič měl s Lipšicem od začátku jasné plány. Exministr 
je jeho bývalým blízkým politickým kolegou a ten má vaz-
by na další členy vlády. Mimo jiné dostal bezpečnostní 
prověrku díky pomoci svého kamaráda, ministra Kraj- 
niaka. 

Tyto skutečnosti nutně neznamenají, že bude konat ve 
prospěch vládní koalice, respektive že se nebude chovat 
profesionálně. V některých citlivých případech však může 
dojít ke zpochybnění výsledků vyšetřování. Lipšic je totiž 
od začátku ve střetu zájmů, a koalice tak volbou politicky 
spřízněného člověka vytvořila nebezpečný precedens. 
Nemluvě o tom, že všude jinde by bylo asi nepředstavitel-
né, aby za daných okolností nebyl do jedné z vysokých 
prokurátorský funkcí vybrán prokurátor Ján Šanta. Ten 
dostal dlouhá léta nedotknutelného Mariana Kočnera do 
vězení, a to dokonce ještě za vlády Ficovy strany Směr. Po 
předešlém speciálním prokurátorovi Dušanu Kováčikovi, 
který je dnes mezi obviněnými osobami, však Lipšic bez-
pochyby představuje změnu k lepšímu.

Igor Matovič při jednání Evropské lidové strany. 
Foto: Wikimedia Commons/EPP
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Papalášství a pokrytectví

Když se v minulosti provalil skandál s plagiátorstvím 
šéfa Slovenské národní strany (SNS) a  tehdejšího předse-
dy parlamentu Andreje Danka, Kollárova strana Jsme ro-
dina mu vzkázala, že „takovýto člověk nemá v politice co 
dělat”. Matovičovo hnutí OĽaNO pak tehdy uvedlo, že  
„v normálních zemích kvůli plagiátorství politici podávají 
demisi”. Samotný Matovič tvrdil, že „lidé ve vyspělé Evropě 
odstoupili z veřejných funkcí kvůli maličkostem. Danko to 
však zřejmě nedokáže”.

Když se po volbách ukázalo, že také Boris Kollár získal 
titul díky opisování, on ani premiér Matovič najednou 
neviděli nejmenší důvod k  jeho odstoupení z  pozice 
předsedy parlamentu. Pak vyšlo najevo, že dokonce i Ma-
tovičova diplomka je opsaná, navíc na ní premiér sám vů-
bec nepracoval. Oba však beze studu pokračují ve svých 
funkcích. Ukazují tak, že si osvojili dvojí metr a pokrytecké 
chování na způsob Roberta Fica, jenž jednal podle zásady 
„jinak v opozici, jinak ve vládě”.

Před časem český ministr zdravotnictví Roman Prymula 
porušil protipandemická opatření. Byl donucen ze svého 
postu odejít. Na Slovensku představitelé vládní koalice  
v čele s Igorem Matovičem porušili návštěvou Borisa Kol- 
lára v nemocnici nařízení, které všichni občané musí za-
chovávat. K vyvození politické odpovědnosti opět nevi-
děli důvod, přestože premiér i další ministři neustále 
vyzývají občany, aby byli odpovědní a opatření proti šíře-
ní koronaviru dodržovali. I za Matoviče tak pokračuje pa-
palášství a karpatský styl politiky.

Konflikt jako pracovní metoda

Také ve funkci premiéra Matovič potvrzuje, že politiku 
neumí dělat bez neustálých hádek. Přesněji, že vyrábění 
konfliktů je jeho pracovní metodou. Útoky a spory si zvy- 
šuje sebevědomí a zakrývá svou neschopnost důstojně 
řídit zemi, pracovat koncepčně a naslouchat expertům. 
Konflikty vyvolává všude: uvnitř koalice, ve vztahu s prezi-
dentkou Zuzanou Čaputovou i dalšími názorovými opo-
nenty. Neustále podněcuje sváry s  předsedou strany 
Svoboda a solidarita (SaS) a ministrem hospodářství Ri-
chardem Sulíkem, kterého kvůli zpožděnému nákupu tes-
tů na koronavirus opakovaně obviňuje ze smrti tisíců lidí, 
což je samo o sobě absurdní. Kritiky svých chaotických  
a často neodborných rozhodnutí neustále ponižuje a čas- 
tuje je nepublikovatelnými výrazy. 

O Matovičových útocích na Zuzanu Čaputovou jsme 
psali v předchozím čísle Demokratického středu. Proto jen 
stručně zopakujme některá fakta. Když se zjistilo, že Mato-
vičova diplomová práce je plagiát, načež premiér odmítl 
vyvodit zodpovědnost, Čaputová vyjádřila svou lítost, že 
očekávání veřejnosti spojená s novou vládou zůstávají ne-
naplněna. Kdo zná Matoviče, věděl, že se s touto kritikou 
nesmíří. Prezidentku začal ještě více než doposud ignoro-
vat. Při rozhodnutí o celoplošném testování a nákupu an-
tigenních testů loni na podzim Matovič Čaputovou zcela 

obešel. Tento krok byl o to vážnější, že organizaci testová-
ní zabezpečovala armáda, jejíž nejvyšší velitelkou je právě 
prezidentka. Navíc Matovič o této akci informoval dříve 
německou kancléřku Angelu Merkelovou než Zuzanu 
Čaputovou. Takovou drzost by si k hlavě státu žádný nor-
mální premiér nedovolil. 

Na Matovičovy způsoby musela prezidentka Čaputová 
už několikrát reagovat a připomenout mu demokratická 
pravidla i předvolební sliby. V předvečer sametové revolu-
ce dokonce vyslovila „zklamání ze zhoršující se politické 
kultury, jejíž součástí se stávají osobní útoky či vulgaris-
my”. Nedávno jsme se navíc dozvěděli, že se premiér Ma-
tovič neobtěžoval odpovědět jí na tři textové zprávy. Když 
prezidentská kancelář tuto skutečnost zveřejnila, Matovič 
konstatoval, že neměl důvod na SMS odpovídat. Toto by si 
dnes snad nedovolil ani premiér nějaké banánové repub-
liky.

Ignorování vědců a expertů

Současná pandemie nemoci covid-19 ukazuje, jak důle-
žité je v lepších časech podporovat vědu a výzkum, popu-
larizovat jejich výsledky a zároveň budovat důvěru k vě-
decké sféře. A to i vzhledem k šíření různých bludů a dez- 
informací, jejichž vliv důvěra v experty omezuje. Pande-
mie může prestiž vědecké obce posílit. Jenže premiér Ma-
tovič jako by se snažil o pravý opak. Buď zasahuje do 
opatření na základě doporučení odborníků, nebo vědec-
ké špičky přímo ignoruje. Jestliže premiér chce budovat 
výlučně svou vlastní prestiž (a to i způsobem, který opráv-
něně vyvolává kritiku), může se nakonec stát, že veřejnost 
ztratí respekt jak vůči politice, tak k vědě.

Navzdory tomu, že přední experti upozorňovali, že další 
celoplošné testování není efektivní (už proto, že se pak 
situace zlepší jen na chvíli) a naopak je z různých důvodů 
rizikové, premiér ho letos v lednu opět prosadil. Nebere 
v  potaz instrukce výrobců antigenních testů, že jsou 
vhodné na testování v ohniscích nákazy, nikoliv celoploš-
ně. Podobně premiér přehlíží upozornění expertů na ne-
vyhovující práci s daty.

Současná zlá situace, chaos a bezradnost jsou výsled-
kem toho, že se vláda loni v létě vůbec nepřipravila na dru-
hou vlnu pandemie koronaviru. Přestože odborníci varo-
vali, že přijde a  může být ještě horší než ta první. Stalo 
se. Jenže vláda v čele s  premiérem Matovičem zaspala 
a důsledky její tehdejší nečinnosti sklízí Slovensko do- 
dnes. 

Schválení protipandemického systému Covid automat 
(aspoň toto se provedlo podle doporučení expertů) by 
mohla být cesta k většímu přehledu pro občany i samo-
správy. Neboť jde o věc, kterou vláda převzala od odbor-
níků, a premiér do ní zřejmě tentokrát nezasáhl. Nicméně  
v praxi, kde už přichází ke slovu státní administrativa, to 
nakonec tak jednoduché není. Svědčí o tom chaos při  
otvírání škol i traumatizované samosprávy. A při zkuše-
nostech s Matovičovou vládou vůbec není jisté, že se Co-
vid automat nebude měnit při každé možné příležitosti.
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Paranoidní premiér

Igor Matovič si ve svém nitru vybudoval obraz vnějšího 
světa rozštěpeného na dobro a zlo. V  reakci na podněty 
zvenčí se potom utváří jeho paranoidně schizoidní reak-
ce. Má sklony překrucovat realitu, je přesvědčen o nepře-
jícnosti a zlých úmyslech druhých. A to i tehdy, když jde 
o  konstruktivní kritiku, dobře míněné rady a  podobně. 
Tvrdohlavě trvá na svém bez ohledu na skutečnost. Má 
nepřiměřený pocit vlastní důležitosti. A nerozumí spole-
čenským ani diplomatickým pravidlům. Ti, co mají jiný ná-
zor, se mu jeví jako nepřátelé. Jsou ztělesněním zla, a jsou 
jím proto démonizováni.

Takovéto vidění světa zákonitě vede k  destruktivnímu 
chování. Stejní lidé jsou v každé společnosti. Když ale člo-
věk s  podobnými charakterovými rysy má shodou okol-
ností v rukou určitou moc, dopady jeho chování překraču-
jí úzký osobní rámec a ničivě zasahují do svěřené oblasti, 
případně do fungování státu. Toto všechno jsou rysy para-

noidně schizoidní pozice, abychom použili termín, jejž 
zavedla britská psychoanalytička původem z Vídně Mela-
nie Kleinová. 

Politici svým vystupováním (dnes už včetně komunika-
ce na sociálních sítích) nastavují vzorce chování, modely 
kulturnosti či jejího opaku. Když jsou pokřivené způsoby 
ve veřejném prostoru dlouhodobě přítomné, dokáží spo-
lečnost akorát tak otrávit. Určitě ji nemění k lepšímu. Je-
jich rozkladný potenciál je o mnoho větší, než se na první 
pohled zdá. 

„Co nám však dnes chybí, je politika zdravého rozumu, 
bez malicherností a vzájemných hádek,” uvedlo 17. listo-
padu 2018 Matovičovo hnutí OĽaNO. Dnes, kdy je premi-
érem právě Igor Matovič, bychom mohli napsat to samé. 
A byla by to ta nejmírnější slova, kterými bychom mohli 
charakterizovat styl jeho vládnutí. Styl, který není už jen 
ostudný, ale je i nebezpečný, protože směřuje k vnitřní-
mu rozkladu vlády a rozvratu státu. 

Marián Balázs

Ukrajinština:
 z jazyka venkovanů módní záležitost

Jazyková otázka vždy působila na ukrajinské politické scéně obrovské emoce. A to i přesto, že ji sa-
mi Ukrajinci podle veškerých průzkumů veřejného mínění nikdy nepovažovali za zdaleka nejpalčivěj-
ší problém své země. Kontroverze způsobil také nový jazykový zákon z  roku 2019, proti němuž 
vehementně protestovalo především Maďarsko. Letos v lednu vstoupila v platnost část jeho ustano- 
vení týkajících se oblasti služeb.

Na první pohled se může zdát, že jazyková problemati-
ka jen jitří a polarizuje nálady ve společnosti, a proto je 
lepší se jí nezabývat. Jenže na Ukrajině byla až doposud 
velmi široce rozšířená praxe, kdy – ať už kvůli šetření, nebo 
z prosté lenosti a nechuti – například internetové obcho-
dy měly celé své stránky jen v ruštině nebo nabízely rušti-
nu jako první možnost. Podobně běžně se v obchodech, 
restauracích a jiných službách, ale i na úřadech setkávali 
lidé mluvící ukrajinsky s tím, že jim personál automaticky 
odpovídal rusky a popisky a označení zboží nebyly zdale-
ka vždy v ukrajinštině. To, co je zkrátka jinde běžnou praxí 
a samozřejmostí, na Ukrajině doposud nefungovalo. Mi-
mo jiné právě proto byl potřeba nový zákon, který by na 
tuto situaci reagoval.

Od letošního ledna tak mají právě pracovníci ve služ-
bách či internetové obchody povinnost používat na prv-
ním místě ukrajinštinu. Pochopitelně to neznamená, že 
(jestliže to oběma stranám vyhovuje) není možné použí-
vat jiný jazyk včetně ruštiny. Ale pokud zákazník mluví 
ukrajinsky, má nyní obsluha pod hrozbou pokuty povin-
nost mluvit s ním stejnou řečí.

Celá problematika má velmi hluboké kořeny sahající da-
leko do historie, které spočívají i v tom, jak kdysi vypada- 

la společnost na Ukrajině. Sami Ukrajinci totiž byli tradič-
ně silně podreprezentováni mezi městským obyvatel- 
stvem, a tím pádem i elitami Ukrajiny, které tvořili v závis-
losti na regionu převážně Rusové, Poláci a Židé. A když 
nějaké etnicky ukrajinské elity existovaly, postupem času 
došlo z velké části k jejich polonizaci či rusifikaci. I proto 
neměly ukrajinština a národní hnutí zdaleka tolik prostoru 
ke svému rozvoji. A to tím spíš, že v carském Rusku byli 
ukrajinští „buditelé“ perzekvováni a po dlouhou dobu by-
lo zakázáno vydávání jakýchkoliv tištěných materiálů (mi-
mo historických dokumentů) v ukrajinštině. 

Rituální záležitost

Ukrajinská města změnila svůj charakter až za Sovětské-
ho svazu, kdy získala v důsledku masové urbanizace a mi-
grace z venkova definitivně ukrajinský ráz. Jenže až na 
menší výjimky (především ve 20. letech 20. století) dopro-
vázela tento proces silná rusifikace nové městské společ-
nosti. Zlomovým momentem byla v  tomto směru refor- 
ma školství z roku 1959, kdy došlo k vyjmutí ukrajinštiny 
z  povinných předmětů a „na žádost rodičů” k výraz- 
nému zmenšení počtu ukrajinskojazyčných škol na úkor 
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ruskojazyčných. Drastická rusifikace země tak vedla k to-
mu, že v jejích oblastních centrech bylo v druhé polovině 
80. let jen zhruba patnáct procent ukrajinskojazyčných 
škol. Netřeba připomínat, že vysoké školství bylo kom-
pletně zrusifikováno ještě mnohem dříve.

Za této situace není divu, že ukrajinštinu tradičně též 
mnoho Ukrajinců považovalo za méně prestižní a „nekul-
turní” jazyk, kterým mluví jen venkované. S tímto proble-
matickým dědictvím vstoupila země do období nezávis-
losti, a i když byla ukrajinština prohlášena za jediný státní 
jazyk a výrazně se posílilo ukrajinskojazyčné školství, ve 
většině sfér stále dominovala ruština. Ukrajinština zůstala 
jen jakýmsi formálním „rituálním” jazykem, jenž slouží 
k oficiálním projevům a používá se v oficiálním písemném 
styku a na oficiálních veřejných nápisech. K tomu přispí- 
vala i ukrajinská legislativa, protože až do roku 2012 platil 
sovětský jazykový zákon z roku 1989, podle nějž byla ruš-
tina stále „jazykem kontaktů mezi národy”. I přes usta-
novení ústavy tento zákon fakticky potvrzoval dvojjazyč-
nost Ukrajiny, což ale v  praxi znamenalo zachování 
privilegovaného statusu ruštiny.

Ačkoliv se všichni prezidenti Ukrajiny, kteří dříve ukrajin-
sky nemluvili (Leonid Kučma, Viktor Janukovyč a Volody-
myr Zelenskyj), státní jazyk přinejmenším pro účely veřej-
ných projevů naučili, k  faktické změně jeho méně pres- 

tižního statusu nedošlo. Tento „rituální” charakter ukrajin-
štiny výborně ilustruje komediální seriál Sluha lidu, ve kte-
rém si Zelenskyj ještě před svým zvolením zahrál postavu 
fiktivního prezidenta Ukrajiny Vasyla Holoboroďka. Celý 
seriál je ruskojazyčný s minimem ukrajinštiny, jež se v prv-
ních dílech objevuje prakticky jen ve formě prezidentské-
ho projevu při inauguraci, který ale Holoboroďko nahradí 
vlastními slovy v ruštině.

Co navíc platilo pro prezidenty, už nebylo zcela vše- 
obecnou praxí v případě premiérů, členů vlády či jiných 
vysoce postavených funkcionářů. K vůbec nejznámějším 
případům patří premiér za vlády prezidenta Janukovyče 
Mykola Azarov, jenž uměl jen rusky a jehož občasné ne- 
ohrabané pokusy o ukrajinštinu či míchání jejích slov do 
ruštiny se staly terčem mnoha vtipů.

Mluvit jako člověk

V byznysu, médiích, populární kultuře či na knižním tr-
hu proto stále naprosto dominovala ruština. Knižní, tele-
vizní, filmová a hudební produkce z Ruska zcela převálco-
vala menší ukrajinský trh a také mnozí autoři, vydavatelé  
a producenti se soustředili na tvorbu v ruštině, která měla 
potenciál oslovit větší publikum. Kromě toho, že napří-
klad ruská knižní produkce je levnější, obecně převládal 
stereotyp, že ruská (nebo ruskojazyčná) díla jsou lepší. 
Ukrajinskojazyční Ukrajinci tak měli velmi omezené mož-
nosti výběru ve svém rodném jazyce. Dokonce i v jediném 
velkém ukrajinskojazyčném městě Lvově proto ještě po 
revoluci z  roku 2014 v  novinových stáncích zcela jed- 
noznačně převažovala periodika v ruštině. Částečně, 

Volodymyr Zelenskyj patří k ukrajinským prezidentům, kteří se 
po svém zvolení museli doučit ukrajinštinu. 

Foto: Wikimedia Commons/Kancelář prezidenta Ukrajiny
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přinejmenším co se týče knižního a filmového trhu, se  
tato situace zlepšila právě po roce 2014, kdy začalo vychá-
zet doposud nebývalé množství ukrajinských knih (včet-
ně překladů do ukrajinštiny) a filmů.

Tato stigmatizace a marginalizace ukrajinštiny vedla  
i ke stigmatizaci ukrajinskojazyčných Ukrajinců. Jak zdů-
razňuje publicista Mykola Rjabčuk, který se tomuto téma-
tu dlouhodobě věnuje, na Ukrajině do značné míry fun-
guje ve vztahu k ukrajinskojazyčné části obyvatelstva po- 
dobný mechanismus jako v případě rasismu. Lidé mluvící 
na veřejnosti ukrajinsky se vystavují výsměchu, pohrdání, 
urážkám a někdy i fyzickému násilí. Snad každý Ukrajinec 
používající na veřejnosti ve velkých městech mimo Lvov 
ukrajinštinu má v zásobě řadu nepříjemných zážitků. Jed-
ná se například o poznámky typu „mluvte lidským jazy-
kem”.

Asi nejznámější je v  tomto směru případ skladatele  
a zpěváka Ihora Bilozira. Ten v roce 2000 utrpěl smrtelná 
zranění poté, co byl zmlácen v kavárně v centru Lvova za 
to, že svým zpěvem překážel skupině zákazníků ve zpěvu 
a poslechu ruské populární hudby. A protože, jak říká 
Rjabčuk, je v  tomto případě jinou barvou kůže jazyk, je 
pro ukrajinské mluvčí snazší se přizpůsobit a z obavy před 
stigmatizací veřejně mluvit rusky. Pochopitelně existují 
v části společnosti naopak tendence ke stigmatizaci rus-
kojazyčných Ukrajinců. Ta ale nikdy nedosahovala zdaleka 
takové míry i proto, že všechna klíčová centra země s vý-
jimkou Lvova a částečně dvojjazyčného Kyjeva jsou větši-
nově ruskojazyčná.

Ruční výměna názorů

Paradoxem přitom je, že právě ruskojazyční Ukrajinci 
(respektive politici oslovující tento elektorát a zneužívající 
jazykovou problematiku pro účely volebních kampaní) si 
tradičně nejvíce stěžovali na diskriminaci a volali po změ-
ně. Tou mělo být oficiální zavedení dvojjazyčnosti nebo 
přinejmenším získání oficiálního statusu pro ruštinu ales-
poň v některých oblastech. Tuto možnost teoreticky zave-
dl kontroverzní jazykový zákon z doby vlády Viktora Ja- 
nukovyče, jehož schvalování v  roce 2012 doprovázela 
spektakulární bitka v parlamentu. Fakticky ale jeho přije-
tím spíše došlo k potvrzení statu quo a oficiální zavedení 
dvojjazyčnosti v některých regionech nikdy nenastalo.

Problém spočívá v  tom, že tyto představy neoperují 
s rovnoprávným statusem obou jazyků, ale chtějí potvrze-
ní starých sovětských privilegií ruštiny. Například pro 
úředníky by to proto neznamenalo povinnost ovládat oba 
jazyky, ale formální akceptaci faktického stavu, kdy se i na 
lidi hovořící ukrajinsky obracejí pouze v ruštině a nemu- 
sejí se „trápit” ovládnutím státního jazyka. Není nutno do-
dávat, že taková situace by vedla k  další marginalizaci 
ukrajinštiny, podobně jako je tomu například v  soused-
ním Bělorusku s běloruštinou, kterou UNESCO klasifikuje 
jako ohrožený jazyk. Kvůli tomu potřebuje ochranu a pod-
poru především ukrajinština a ochranu svých práv ukra-
jinskojazyční občané.

Za tímto účelem byl v  roce 2019 schválen již zmíněný 
nový jazykový zákon. Ten na jednu stranu narovnává ně-
které evidentní problémy. Současně však je podle kritiků 
špatně napsaný a nejasný, což pramení mimo jiné ze sku-
tečnosti, že hlavním účelem zákona je co největší omeze-
ní ruštiny, ale zároveň obsahuje ústupky jiným menšinám. 
I přesto spolu s  novým školským zákonem schváleným  
o něco dříve vzbudil poměrně silné kontroverze právě 
mezi zástupci národnostních menšin. Vyvolal také roztrž-
ku ve vztazích s Maďarskem, které se dovolává práv Maďa-
rů žijících v Zakarpatské oblasti na západě Ukrajiny.

Malými krůčky vpřed

Ačkoliv totiž nový jazykový zákon zavádí některá na-
prosto nezbytná opatření pro ochranu práv ukrajinských 
mluvčích a poněkud krkolomně umožňuje i používání 
úředních jazyků EU (čili například menšinové maďarštiny, 
rumunštiny či polštiny, ale už ne ruštiny), zároveň také po-
siluje roli ukrajinštiny ve školství. To se setkalo s odporem 
představitelů národnostních minorit. Na  jednu stranu je 
pochopitelný postup Ukrajiny, která potřebuje, aby všich-
ni její občané mluvili ukrajinsky, což například v případě 
zakarpatských Maďarů zdaleka ne vždy bylo pravidlem. 
Zároveň ale lze chápat i odpor vůči výraznému omezení 
dosavadní praxe, kdy existovaly střední školy s  výukou 
v menšinových jazycích až do maturity.

I přese všechno není situace ukrajinštiny zdaleka tak 
špatná. Obzvlášť srovnání se sousední běloruštinou, kte-
rou ruština prakticky vytlačila z běžné komunikace, pro ni 
nevyznívá nijak tragicky. Ruština si sice v mnoha sférách  
a regionech zachovala nebo dokonce posílila svůj privile-
govaný status, ale používání ukrajinštiny zcela evidentně 
posílilo. Poměrně výrazná tendence byla v  tomto směru 
vidět po roce 2014, kdy řada Ukrajinců dříve používajících 
výhradně ruštinu z principu přešla na ukrajinštinu. Ta se 
pro mnoho lidí stala módní, přičemž dříve byla takto 
vnímána ruština. Zároveň platí, že oba jazyky spolu v běž-
né komunikaci i přes výše naznačené problémy, které se 
přece jen s postupem času stírají, koexistují.

Po třiceti letech nezávislosti Ukrajinci přijali Ukrajinu za 
vlastní stát a v  mladé generaci neexistuje takřka nikdo, 
kdo by měl problém přinejmenším s porozuměním a zá-
kladní komunikací v jednom ze dvou hlavních jazyků. Au-
tor tohoto textu měl mnohokrát možnost zaslechnout 
(obzvlášť na ulicích Kyjeva) dvojjazyčné dialogy podobné 
těm mezi Čechy a Slováky, kdy každá ze stran mluví bez 
jakýchkoliv komunikačních obtíží ve svém jazyce. Ani na-
příklad v ruskojazyčné Oděse neměl pisatel těchto řádků 
problém s komunikací v ukrajinštině. Velmi časté je také 
zcela automatické přeskakování mezi jednotlivými jazyky 
nebo přizpůsobování se řeči, v níž byla položena otázka. 
I přes všemožné překážky a stále mnohde privilegovaný 
status ruštiny se situace ukrajinštiny obzvlášť po roce 
2014 malými krůčky zlepšuje.

Michal Lebduška
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Navalnyj by Krym Ukrajině nejspíše nevrátil
V podstatě pro celý postsovětský region platí, že lidé stojí o evropskou životní úroveň, ale nespojují si ji 

se západními hodnotami. Chtějí západní luxus, už se jim ale nepozdává, že by měli dávat lidská práva 
všem skupinám obyvatelstva. Ukazuje se to na postoji ke gayům a lesbám, říká v rozhovoru politoložka 
Tereza Soušková.

 V  souvislosti se sametovou re-
volucí v  Československu se do-
dnes diskutuje o tom, co tehdy 
lidé opravdu chtěli. Zda více 
toužili po svobodě a demokra-
cii, nebo po západním blahoby-
tu. V  posledních měsících po- 
zorujeme protesty v  Bělorusku 
a Rusku. V první zemi je podníti-
ly zfalšované volby, ve druhé 
pak otrava a zatčení opozičníka 
Alexeje Navalného. Lze v  obou 
případech říci, co demonstranti 
chtějí především? 

Mezi Ruskem a Běloruskem je třeba 
rozlišovat. Oba státy mají ale společ-
né to, že je hodně občanů nespokoje-
no s obecnou situací, která vychází ze 
životní úrovně a z toho, jaké perspek-
tivy především mladí před sebou vidí. 
Ani v jedné zemi nepozorujeme vlaj-
ky Evropské unie nebo hesla volající 
po přiblížení se k Západu. Hodně to 
vyplývá ze žité reality protestujících. 
Bojují proti režimu, který je v první řa-
dě zkorumpovaný, uzavřený a vlastně 
se o běžné lidi nestará. V Bělorusku to 
hodně vygradovalo. V Rusku jde o po-
zvolnější proces, ale obyvatelé jsou 
tam více nespokojeni než v minulosti. 
Hodně k  tomu přispěl koronavirus, 
protože ukázal některé problémy 
v plné nahotě. Že třeba pokud nejste 
členem věrchušky nebo nemáte vliv-
né známé, máte velmi omezenou pří-
ležitost dostat se ke kvalitní zdravotní 
péči. A to je to, co lidi vyhnalo do ulic. 
Přestávají slyšet na teze o stabilitě, 
kdy se na jedné straně sice omezují 
lidská práva a svobody, na straně dru-
hé jsou však vypláceny mzdy, penze  
a dávky a funguje ekonomika. Toto 
nastavení, s nímž spousta Rusů dlou-
há léta souhlasila, začíná mít trhliny. 
Lidé zjišťují, že se stabilita hroutí.

 Zůstaňme u touhy po demokra-
cii a svobodě. Do jaké míry je  

v ruských a běloruských protes-
tech přítomna?

Hlavní problém nás v Evropě spočí-
vá v tom, jak se koukáme na dění na 
Východě. Projektujeme si tam své 
hodnoty a představy o demokracii. 

My si ji spojujeme nejenom s věcmi, 
jako jsou svobodné volby, dělba mo-
ci, vláda práva, rovnost před zákonem 
nebo boj proti korupci. Demokracie 
pro nás většinou znamená také dodr-
žování lidských práv a to včetně na-

příklad práv sexuálních menšin. Ne-
platí to samozřejmě pro celou naši 
nebo evropskou společnost, ale větši-
nově existuje konsensus, že demo-
kracie znamená zhruba toto. Většina 
Rusů vzhlíží k Evropě kvůli její vysoké 
životní úrovni. Vidí, že člověk tam ne-
musí mít tři zaměstnání, aby vyžil. Že 
si za svůj plat může koupit kvalitní 
produkty. Že nemusí všude dávat 
úplatky, aby úřady vůbec něco uděla-
ly. V  podstatě pro celý postsovětský 
region platí, že lidé stojí o evropskou 
životní úroveň, ale nespojují si ji se zá-
padními hodnotami. Chtějí západní 
luxus, už se jim ale nepozdává, že by 
měli dávat lidská práva všem skupi-
nám obyvatelstva. 

 Můžete uvést příklad?
Krásně se to ukazuje na postoji ke 

gayům a lesbám. Když vytáhnete to- 
to téma, tak se odmítání západních 
hodnot zpravidla projeví. Jde o tako-
vý lakmusový papírek. V Rusku se ne-
dávno hodně diskutovalo o spotu, 
jenž ukazoval adopci dětí stejnopo-
hlavními páry jako odstrašující případ 
úpadku morálky v Evropě. Mnoho 
Rusů si pod vlivem vládní propagan-
dy představuje pod evropskými hod-
notami přesně toto. Jejich rozdílné 
vnímání se v postsovětském prostoru 
ukazuje také v přístupu k ženám. Je to 
vidět třeba na Kavkaze. Gruzíni a Ar-
méni sami sebe považují za Evropany 
a Evropa na ně nahlíží jako na ty, kdo 
k ní mají blízko. Když se ale podíváme 
na postavení žen, které je v těchto ze-
mích rovné jen formálně, tak ve sku-
tečnosti tomu tak není.

 Demokracie zřejmě vyžaduje 
určitou životní úroveň. Když se 
lidé mají špatně, řeknou si: „Děl-
ba moci a právní stát jsou pěk-
né, ale já chci mít hlavně na živo-
bytí.”

Tereza Soušková vystudovala po-
litologii a východoevropská studia 
na Filozofické fakultě Univerzity 
Karlovy. Absolvovala studijní poby-
ty v Rusku, Arménii a na Ukrajině. 
Specializuje se na region východní 
Evropy, Ruska, Kavkazu a Střední 
Asie. V rámci doktorského studia se 
zaměřuje na ruskou zahraniční po-
litiku, výzkum demokracie v post-
sovětských zemích a na proble- 
matiku neuznaných států. V sou- 
časnosti pracuje jako šéfredaktorka 
časopisu Mezinárodní politika vydá-
vaného Ústavem mezinárodních 
vztahů v Praze, působí na Ústavu 
politologie Filozofické fakultě Uni-
verzity Karlovy a v rámci Výzkum-
ného centra AMO se podílí na pro-
jektech a publikacích zaměřených 
na postsovětský region.
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Přesně tak to berou na Východě. Je 
to teď vidět třeba v  Arménii, kde se 
situace necelé tři roky po prodemo-
kratické revoluci, která vynesla k mo-
ci Nikola Pašinjana, otáčí. Nebo si 
vezměme devadesátá léta v  Rusku. 
Tam byl tehdy příklon k  demokracii, 
tedy k tomu, co si pod ní představo-
vali. Potom většina společnosti zjisti-
la, že se z hodnot člověk nenají. Že je 
fajn mít lidská práva, svobodu médií  
a podobně, ale přece jenom je důleži-
tější, že člověk dostane výplatu. Nebo 
že mu jde elektřina. Lidé postupně 
začali přitakávat autoritářštějšímu 
vedení, které sice omezovalo opozici 
a média, ale zase začaly chodit dávky, 
výplaty a penze. Začala tak nějak fun-
govat policie. Zvýšila se bezpečnost. 
V  podobných situacích pak závisí na 
tom, co je pro člověka důležité. Ale to 
je věčná otázka, která se řeší v každé 
zemi v každé době. Někdy mám po-
cit, že naše i západní média Rusy dé-
monizují jako lidi, kteří nestojí o svo-
bodu a demokracii. Podívejme se ale 
na naši realitu. Kolik občanů by se 
v  nějakém průzkumu veřejného mí-
nění vyslovilo pro demokracii se vše-
mi těmi hodnotami, o kterých byla 
řeč výše?

 Můžeme Rusko devadesátých 
let označit za demokracii? 

Opět závisí na tom, co si pod demo-
kracií představujeme. Rusové vám 
dodnes neřeknou, že nežijí v demo-
kracii. Devadesátá léta byla spíše ok-
nem příležitostí, kde se zkoušely a re- 
definovaly různé věci. Vznikla třeba 
četná nezávislá média, ustanovovaly 
se vzorce chování a nová politická 
kultura. Udělal se vlastně takový re- 
start. Jednotliví aktéři a prvky se hle-
dali. Svobodná média fungovala, ale 
do toho se už začala projevovat mé-
dia provládní. Formovaly se politické 
strany. Pak tam převládly určité prvky 
odvádějící zemi od demokracie, ale 
zároveň zajišťující stabilitu. Dnes se 
Rusové koukají na devadesátá léta 
právě z tohoto hlediska. „Měli jsme tu 
liberální hodnoty a lidská práva, ale 
neměli jsme co jíst. A byla válka v Če-
čensku. A byly teroristické útoky,” ří-
kají někteří. Takže se v  očích mnoha 
Rusů to, co my považujeme za západ-

ní liberální demokracii, dost zdiskre-
ditovalo. Nechtějí zpátky. A právě pro- 
to zvolil Alexej Navalnyj geniální stra-
tegii.

 Jakou?
Poukazuje na korupci. Ukazuje, že 

se lidé dnes mají špatně kvůli ní. A je-
ho lék je jednoduchý. Když nebude 
korupce, bude na zdravotnictví, na 
výplaty a vyšší penze. Ve chvíli, kdy 
zkorumpované elity přestanou krást, 
přiteče více peněz běžným občanům. 
A to je heslo, které osloví všechny. Za 
to se postaví jak liberál, tak konzerva-
tivec. Jak člověk ze severního  Kavka-
zu, tak etnický Rus. Nejsou tam žád- 
né hodnoty. Žádná práva sexuálních 
menšin, která většina Rusů nechce. 

 Používá Navalnyj ve své rétorice 
slova jako demokracie a právní 
stát?

Právní stát používá. Mluví o právu 
na spravedlivý proces, rovných příle-
žitostech a rovném přístupu ke zdro-
jům. Ne však v socialistickém smyslu. 
Poukazuje na to, že když jste podni-
katel a nemáte známé na vysokých 
pozicích, tak se vám špatně dělá byz-
nys. Když jste učitel a učíte v zapadlé 
škole, máte malý plat, protože vedení 
města krade to, co by mělo jít na vaši 
školu. Navalnyj to bere čistě z hledis-
ka ekonomického zájmu, které osloví 
jeho publikum napříč společností. Ji-
nak hodnoty vůbec neřeší. Teď se hod-
ně propírala jeho nacionalistická mi-
nulost, neboť jeho vyjádření bývala 
xenofobní a nacionalistická především 
vůči obyvatelům Kavkazu a Střední 
Asie. Nyní se ale podobným otázkám 
vyhýbá. Jeho programem je boj s ko-
rupcí. 

 Jaké má Navalnyj vztahy s ostat-
ními ruskými opozičníky? V  zá-
padních médiích Navalnyj poté, 
co se ho režim Vladimira Puti- 
na pokusil otrávit a později ho 
uvěznil, ovládl prostor. Jako by 
v opozici nikdo jiný nebyl. 

Myslím si, že Alexej Navalnyj byl do-
nedávna o mnoho populárnější na 
Západě než ve své rodné zemi. Vždy 
vydal nové video, západní novináři se 
na něj podívali a pak o tom informo-

vali. Většina Rusů nevěděla, kdo to 
Navalnyj je. Na tom jsou zajímavé dvě 
věci. Za prvé, jaké hodnoty si my v Ev-
ropě do Navalného projektujeme, 
a za druhé, jakou váhu mu už několik 
let přikládáme. V poslední době jsem 
psala články právě o Navalném, pro-
tože po nich byla největší poptávka. 
Nikoho nezajímalo třeba to, že se 
v  posledních komunálních volbách 
do místních zastupitelstev dostalo re-
kordní množství lidí, kteří nejsou spo-
jeni s  Putinovou stranou Jednotné 
Rusko. A kteří dělají drobnou lokální 
práci. Nechtějí třeba, aby se postavilo 
parkoviště, ale dětské hřiště. O této 
opozici se na Západě moc nemluví. 
Ale když Navalnyj odhalí korupci  
u vysoce postaveného politika nebo 
ukáže obrovské Putinovo sídlo u Čer-
ného moře, tak to samozřejmě zají-
má všechny. To, co se kolem Navalné-
ho otravy a uvěznění v poslední době 
dělo, raketově zvýšilo jeho popularitu  
i doma. Do té doby ho sledovali spíše 
mladí lidé, kteří měli přístup k  inter-
netu a věděli, jak si hledat informace. 
Nicméně většina Ruska, jež je spíš 
apolitická a pasivní, nepůjde na de-
monstrace. Na druhou stranu tito lidé 
nepůjdou demonstrovat ani za sou-
časný režim, když se bude něco dít. 
Případnou revoluci prosedí před tele-
vizí. To odkazuje k  tomu, proč by-
chom se u počtů demonstrujících ne-
měli dívat jen na přímou úměru mezi 
jejich množstvím a počtem obyvatel 
Ruska. 

 Je mezi ruskou opozicí někdo 
viditelnější, kdo by hrál západní 
kartu?

Další opozičníci tam samozřejmě 
jsou, například Ilja Jašin nebo Dmitrij 
Gudkov. Kromě těch známých jmen 
jsou i další, ale obecně nejsou moc vi-
ditelní, což je logické, protože mají 
omezený nebo vůbec žádný přístup 
do státních médií. Hodně z nich se vě-
nuje lokální práci, o níž jsem mluvila. 
Nebo mají program, který není pro 
běžné lidi moc zajímavý, tím spíše pro 
západní publikum. Navalnyj je prostě 
nejviditelnější a má nejjasnější pro-
gram. Je hlavně showman, a tím lidi 
přitahuje. Když někdo v obleku vyklá-
dá o vládě práva, nevypadá to moc 
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lákavě. Kdežto Navalnyj ovládl opo-
ziční mediální prostor a internet.

 Mně trochu připomíná součas-
ného slovenského premiéra Igo-
ra Matoviče, který v  opozici 
též působil poněkud výstředně 
a před posledními volbami pro-
razil s natočenými videi o korup-
ci mocných. A zároveň u něho 
stejně jako u Navalného úplně 
přesně nevíme, jak to s  demo-
kracií má.

U Navalného se můžeme jen doha-
dovat. Nevíme, zda by jako prezident 
vrátil Krym. Asi spíš nevrátil. A i kdyby 
ho náhodou chtěl dát Ukrajině zpět, 
tak to u běžných Rusů vyvolá velké 
protesty. Jsou přesvědčeni, že Krym 
je jejich. Anebo si říkají, že když už ho 
jednou mají, proč by ho zase měli vra-
cet. Navalného by takový krok mohl 
výrazně ohrozit.

 Jak se vede v Rusku svobodným 
médiím? Můžeme jejich situaci 
srovnat třeba s Běloruskem?

V Rusku platí, a dost dlouho to pla-
tilo i v Bělorusku, že pokud máte mé-
dium, které se vyloženě nezabývá po-
litikou a neútočí na vládu, tak si 
můžete psát, co chcete bez větších 
režimních intervencí. Oba režimy sa-
mozřejmě vždy zasahovaly proti vylo-
ženě opozičním titulům. A jak autori-
tářské tendence někdy sílily, někdy 
polevovaly, projevovalo se to také 
v  boji proti médiím. Některá nejvý-
značnější běloruská opoziční média 
sídlí třeba v Polsku, Litvě nebo u nás. 
Nemají sice sídlo v  Bělorusku, ale 
mají tam hromadu spolupracovníků. 
S rozvojem internetu, sociálních sítí 
a nových médií se tato spolupráce 
dost usnadnila. 

 Lze říci, kde mají nezávislá mé-
dia lepší podmínky? V  Rusku, 
nebo Bělorusku?

Ono to tak variuje. Třeba v Bělorus-
ku jich bývalo rozhodně více než teď. 
Když začaly po srpnových prezident-
ských volbách protesty, tak režim 
Alexandra Lukašenka nastoupil proti 
všemu, co mělo potenciál oslovit více 
lidí a bylo protirežimně naladěno. Čili 
proti jakýmkoliv médiím s vyšší zása-

hem nebo proti vlivným jedincům. 
V  Bělorusku se teď podobně jako již 
delší dobu v Rusku konají soudní pro-
cesy kvůli tomu, že lidé něco oko-
mentovali na Facebooku. Už za veřej-
né vyjádření vám hrozí pokuta nebo 
dokonce vězení. Vždy záleží na tom, 
a to je stejné v Bělorusku i Rusku, jak 
se režim cítí silný v kramflecích. Když 
má pocit, že lidé jsou pasivní, nede-
monstrují a nic se neděje, nechává 
menší ryby proplout. Zaměřuje se na 
reálnou opoziční hrozbu. To se mění 
ve chvíli, kdy se konají demonstrace. 
Protesty v Rusku a Bělorusku se vlast-
ně prolínají. Když demonstrují Bělo-
rusové, tak si Rusové říkají: „Aha, tak ti 
Bělorusové, kteří byli nejpasivnější 
společností v postsovětském prosto-
ru, najednou jdou proti Lukašenkovi.” 
A působí to pro ně jako příklad, že 
když to jde tam, může to jít i u nich. 
Nebo když byly protesty na Dálném 
východě v Rusku, tak zase Bělorusové 
na to koukali a mysleli si: „Rusové byli 
strašně pasivní a byli spokojeni s Puti-
nem a najednou demonstrují.” V nad-
sázce jde o takový dominový efekt 
jakési morální podpory. Vládci si to 
uvědomují. Sledují protesty v jednot-
livých postsovětských zemích a snaží 
se poučit z „chyb” ostatních autoritář-
ských lídrů. 

 O ruské opozici jsme se již bavi-
li. Jak si aktuálně vede ta bělo-
ruská?

Opozice v  Rusku a Bělorusku má 
společné to, že je v emigraci nebo ve 
vězení. Když vyroste nějaký poten- 
ciální lídr opozice, režim se ho snaží 
zbavit. Nejefektivnější je zavřít ho do 
vězení na základě nějakého vykon-
struovaného procesu nebo ho donu-
tit emigrovat. V zahraničí pak ztrácí 
kontakt s  domácím prostředím. Re-
voluce se odtamtud dělá velmi těžko. 
V  devadesátých letech bylo v  Rusku 
i Bělorusku hodně nevyřešených po-
litických vražd. Dneska už je někoho 
nechat zavraždit problematičtější. 
Vzpomeňme, jak velkou reakci vyvo-
lala vražda Borise Němcova nebo 
otrava Alexeje Navalného. Kdyby to 
bylo v  devadesátých letech, tak by 
prostředky k jejich eliminaci byly po-
užity jinak. A působilo by to jinak. 

Takže nyní je „oblíbeným” nástro- 
jem emigrace, protože se to osvěd- 
čilo.

 Kdo nyní stojí v  čele běloruské 
opozice?

Loňské protesty začali úplně jiní li-
dé než ti, kteří jsou dnes považováni 
za lídry. Ti první kandidáti do prezi-
dentských voleb, Sergej Cichanouský, 
Viktar Babaryka a další, jsou buď ve 
vězení, nebo v zahraničí. Role opozič-
ního lídra spadla na Svjatlanu Cicha-
nouskou, která to vůbec neměla 
v  plánu a převzala kandidaturu po 
manželovi, aby nepropadl nasbíraný 
potenciál. Režim ji vůbec nepovažo-
val za hrozbu a dovolil jí kandidovat 
jenom proto, aby mohl volby legiti-
mizovat tím, že připustil opozičníka. 
Po volbách a násilně potlačených 
protestech Lukašenko zbývající vý-
razné představitele opozice buď po-
zavíral, nebo vytlačil ze země. Nako-
nec i Cichanouskou donutili  emigro- 
vat. 

 Proč běloruské protesty na roz-
díl od ukrajinského Majdanu 
v roce 2014 zatím neuspěly?

Na to existuje spousta teorií. Obec-
ně provést revoluci v nedemokratic-
kých státech zespoda je strašně těž-
ké. Protože většinou lidé s  holýma 
rukama čelí zkonsolidovanému reži-
mu, který je zabetonován ve svých 
pozicích. Stojí na velmi početných 
bezpečnostních složkách, které jed-
nají bez skrupulí a jsou cvičeny na to, 
aby udržely obyvatelstvo v  pasivitě. 
A i když jsou demonstrace masové, 
což v  Bělorusku po srpnových vol-
bách a v následujících měsících byly, 
tak pokud tam nedojde k nějakému 
zlomu, hrozí poziční válka a vyčerpá-
ní protestů. Tehdejší ukrajinský prezi-
dent Viktor Janukovyč v  roce 2014 
nevydržel s nervy a uprchl. Pokud te-
dy lídr hned na začátku neodejde ne-
bo nezačne s  opozicí vyjednávat, 
může nastat pat. To teď vidíme v Bě- 
lorusku. Lukašenko hraje o čas, pro-
tože ví, že se demonstrace postupně 
vyčerpají. A to se momentálně čás-
tečně děje. Je zima, lidé potřebují 
chodit do práce, a ne na demonstra-
ce. Když se na začátku nepodaří třeba 
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vyhlásit generální stávku, je to velký 
problém. Lidé sice můžou stát na uli-
cích, ale nemají reálnou páku. Na 
Majdanu navíc došlo ze strany režimu 
k velkému násilí. Bylo tam asi sto obě-
tí, což lidi vyprovokovalo a nakonec 
to vedlo ke zmíněnému Janukovyčo-
vu útěku. 

 Povedla se revoluce na Ukraji-
ně? Když ponecháme stranou, 
že země je po ruské anexi Kry-
mu a dosud neukončeném kon-
fliktu v Donbasu ve velmi složi-
té pozici.

Ukrajina je stále ve fázi přechodu. 
Její situace je samozřejmě velmi slo-
žitá. Nejde o konsolidovanou demo-
kracii. Což vidí ostatní země jako 
Rusko nebo Bělorusko. Nevnímají 
Ukrajinu jako úspěch. Z  našeho po-
hledu se povedlo, že odešel autoritář 
a země se posunula k  demokracii  
a evropským hodnotám. Postsovět-
ské státy naopak vidí, že na Ukrajině 
umírali lidi a že její pokus o demokra-
tizaci zatím moc nevychází. Sice na-
startovala revoluci, ale životní situaci 
lidí se zhoršila. Zvedly se ceny a je 
vyšší nezaměstnanost. Je tam chaos, 
jako byl předtím, ne-li větší. Policie 
zůstává zkorumpovaná. Dál musíte 
platit úplatek, když něco potřebuje-
te. Tím se vracíme na začátek rozho-
voru. Tedy zda jsou pro lidi důležitěj-
ší demokracie a hodnoty, nebo ži- 
votní úroveň. To samé nyní zažívají 
také například Arméni. 

 Jaká je situace právě v Arménii, 
kde před necelými tři roky došlo 
k takzvané sametové revoluci?

Revoluční nadšení se už vyčerpalo  
a teď jsou všichni naštvaní, že se zhor-
šila životní úroveň a že reformy ne-
jdou tak rychle. Že se politické elity 
začaly mezi sebou dohadovat. Nevidí 
žádné reálné kroky, které by zlepšo-
valy jejich život. A začínají si říkat, zda 
nebylo za Serže Sargsjana vlastně líp. 
Sice neměli svobodné volby, ale vajíč-
ko stálo o deset dramů míň. V Arménii 
je teď situace hodně špatná v souvis-
losti s nedávnou válkou s Ázerbájdžá-
nem o Náhorní Karabach. Ta byla po-
sledním hřebíkem do rakve premié- 
ra Nikola Pašinjana. Ten sice zůstává  

u moci, ale schyluje se k jeho odstra-
nění. A vracejí se zpátky autoritáři, 
které Rusko podporovalo. Lidé jako 
Robert Kočarjan, kteří jsou zodpověd-
ní za smrt deseti lidí při násilně potla-
čených demonstracích po zmanipu-
lovaných volbách v roce 1998, kdy se 
Kočarjan stal prezidentem.  A Arméni, 
kteří stáli před třemi lety na ulicích  
a nesli tu revoluci, mi nyní říkají, že 
budou volit právě Kočarjana. Sice je 
to prý autoritář, jenž si nahrabal, ale 
byla za něj stabilita. „A měli jsme Kara-
bach, který už teď nemáme,” říkají.

 No právě, nejsou země jako 
Ukrajina nebo Arménie v obtíž-
né situaci právě proto, že se na-
cházejí v  zamrzlém válečném 
konfliktu?

Jejich mezinárodní situace rozhod-
ně neprospívá přechodu k demokra-
cii. V postsovětském prostoru má sa-
mozřejmě velký vliv Rusko, jež si 
vyřešení určitých konfliktů nepřeje. 
Moskva pohlížela na revoluci v  Ar-
ménii velmi negativně. Není žádným 
tajemstvím, že Rusko není v  přátel-
ských vztazích s Pašinjanem. Uvítalo 
by návrat staré gardy. Kremlu je bližší 
autoritář než demokrat, který vzhlíží 
k  Evropské unii nebo který se snaží 
lavírovat. Autoritáři v tomto regionu 
mají k sobě blízko a vždycky se nako-
nec nějak domluví na svých zájmech 
bez ohledu na potřeby obyvatel. 

 Proč Nikol Pašinjan neuspěl? 
Kvůli své neschopnosti?

Pašinjan je podle mě velmi schop-
ný. Je to nejlepší politik, na kterého 
země narazila od řekněme devadesá-
tých let. Špatná je situace v Arménii 
sama o sobě a roli hraje pochopitelně 
také konflikt v  Karabachu. V  podob-
ných zemích může i velmi schopný 
člověk splakat nad výdělkem. Proto-
že ať se snaží, jak se snaží, jsou prostě 
věci, které neovlivní. Nebo se hrozně 
těžko mění. Pašinjan přišel do zko-
rumpovaného prostředí, kde nic ne-
fungovalo. Neměl tolik svých lidí  
a vyměnit jich bylo potřeba tisíce  
a tisíce. To se nestane přes noc. Stej-
ně jako přechod k demokracii. Často-
krát se dostanete do slepé uličky.  
A občané jsou nespokojeni, že to ne-

jde tak rychle. Začínají si stěžovat, že 
se jim žije hůře. Během té tranzice ni-
kdy nevíte, kam se to otočí. Můžete 
mít nejlepší úmysly, být velice schop-
ný, mít kolem sebe vhodné lidi,  
a přesto se to nemusí povést. A to je 
příklad Nikola Pašinjana. Kdyby ne-
bylo Karabachu, tak by se stav země 
třeba za pět let už mohl začít otáčet 
lepším směrem. Prohraná válka vše 
pohřbila. Společnost se rozdělila, 
část považuje Pašinjana za zrádce. 
Druhá polovina říká, že v dané situaci 
nemohl dělat nic jiného. Ta zrádcov-
ská linie je asi hlasitější. Jemu to pod-
razí nohy, povede to k  návratu sta-
rých sil a země se vrátí zpátky do 
stagnujícího marasmu. 

 Jak si vede Gruzie? Lze ji označit 
za demokracii?

Jsou období, kdy se k  demokracii 
přiklání více, a kdy zase méně. Kdy au-
toritářské tendence narůstají, a kdy 
oslabují. Nejprve tam byl Eduard 
Ševardnadze, jehož svrhla revoluce. 
K  moci se dostal Michail Saakaš- 
vili, který sliboval demokratizaci, ale 
skončil na pozicích ještě horších než 
Ševardnadze. Uplatňoval všelijaké 
machinace, autoritářské prvky a po-
dobně. Potom přišel podnikatel Bid-
zina Ivanišvili a proklamoval, že bude 
demokratický a zajistí správné fun-
gování země. Zjistilo se, že je to tako-
vý gruzínský Andrej Babiš. Potom od-
stoupil nebo spíše byl odejit. Jeho 
hnutí Gruzínský sen zůstalo u moci 
dál. Zase se konaly demonstrace. Od 
roku 2018 mají Gruzíni prezidentku 
Salome Zurabišvili. Výměna u moci 
neprobíhala úplně v pořádku. Gruzie 
je hodně dynamická. 

 Liší se v  tom od sousedních  
států?

Když srovnáme tři kavkazské země, 
v Gruzii je pokrok směrem k EU vidět 
asi nejvíce. Bylo tam investováno nej-
více unijních peněz a Gruzíni jsou 
kvůli válce z roku 2008 hodně nega-
tivně nastaveni vůči Rusku. V Arménii 
to tak není. Dlouho lavírovala mezi 
Unií a Ruskem, přičemž vždycky měla 
blíže k Rusku. Nedávná válka o Kara-
bach ji definitivně vychýlila na ruskou 
stranu. V Arménii je kulturní vazba na 



27

Historie

Rusko velice silná. Má sice svůj jazyk, 
spisovatele a podobně, ale vysílá tam 
ruská televize, vycházejí ruské noviny 
a překlady knih. Do arménštiny se to-
ho překládá jen málo. Jsou tam ruské 
univerzity, školy i školky. Někteří Ar-
méni neumějí arménsky a jejich rod-
ným jazykem je ruština. V zemi ne- 
potřebujete arménštinu, všichni tam 
mluví rusky. I mladí. Ázerbájdžán ni-
kdy nelavíroval, byl vždy nakloněn 
směrem k Rusku. Vládnoucí klan Alije-
vů si velmi rozumí s Putinem a ruský-
mi autoritáři. Vždycky se nějak do-
hodnou bez ohledu na lidská práva. 
Ta jsou naopak součástí „balíčku” od 
Evropské unie. 

 Tím se dostáváme k  Východní-
mu partnerství EU, na němž se 
tři kavkazské státy společně 
s Ukrajinou, Běloruskem a Mol-
davskem podílejí. Je to podle 

vás funkční iniciativa? A mohla 
být vůbec více úspěšná, když si 
Rusko zmíněné země nárokuje, 
zatímco Evropská unie, pokud 
sází jen na měkkou sílu, tak 
mnoho dalších prostředků kro-
mě financí a nabízených hodnot 
nemá?

To hodně souvisí s  geopolitickými 
představami, které má o postsovět-
ském regionu na jedné straně Rusko  
a na straně druhé EU. A jejich zájmy  
a jejich pohledy se nepotkávají. Rus-
ko tento prostor vnímá jako nárazní-
kové pásmo, které obklopuje Rusko  
a poskytuje mu spojenectví vůči „ne-
přátelské” Evropské unií a NATO. 
Kdežto EU vnímá tyto země jako 
partnery například pro obchod. A je 
pro ni v pořádku, když budou mít zá-
roveň vztahy s někým jiným. Na dru-
hou stranu má Evropská unie svou 
agendu. Zastává klasický předpoklad 

liberalismu, že demokracie spolu ne-
válčí. Proto je pro ni lepší mít v sou-
sedství demokratické státy, kde jsou 
lidé spokojeni a nechtějí například 
emigrovat do Evropy. Podporuje te-
dy politické přístupy, které zlepšují 
život lidem na daném území. Tento 
předpoklad se s  ruskou představou 
míjí. Pak jsou tu ještě obyvatelé těch-
to zemí, kteří si rádi vezmou peníze 
od EU na cokoliv, ale už se moc ne-
tváří na hodnoty, které jim Unie k to-
mu přibaluje. Dá jim finance na no-
vou školu, zruší vízovou povinnost, 
ale zároveň chce, aby se třeba schvá-
lil zákon na ochranu obětí domácího 
násilí. A to už se některým patriar-
chálně založeným společnostem ne-
líbí. Jde to podle nich proti jejich tra-
dičním hodnotám. Takže toto všech- 
no se prolíná a asi zásadní je, že se to 
nepotkává. 

Tomáš Fošum

Odkaz disentu jako inspirace 
pro nové hvězdné války

Protikomunistická opozice logicky pojala rok 1989 jako obrovský triumf a zadostiučinění. Příliš 
snadno se pak ale smířila s tím, že se hledání odpovědí na mezní otázky lidské existence odsune z ve-
řejného prostoru do soukromí a na ulicích a náměstích zůstane jen volný trh a stranická soutěž. Právě 
z těchto kořenů však vyrostl Andrej Babiš.

Totalitní režimy se snažily anihilovat samotného člově-
ka, zničit ho jako svobodnou, samostatně myslící a cítící 
bytost. Nový člověk socialismu byl přitom v komunistické 
propagandě či úslužných uměleckých dílech líčen jako 
superman v těch nejlepších barvách: krásný, silný, inteli-
gentní, uvědomělý, šířící světlo nového řádu v  jiných 
galaxiích, jenž už ani v myšlenkách neví, co je lež nebo 
krádež, a dožívající se minimálně dvou stovek let, ne-li 
více. 

Praktický výsledek ale popsal například ruský filosof  
a sociolog Alexandr Zinověv v  knize Homo sovieticus 
(1982). Sovětská společnost se podle něj skládala z  jed- 
notek ve formě želé a „sama připomíná jedno velké že- 
lé. Je to společnost chameleonů, která je sama jedním 
obrovským chameleonem”. Zinověv sarkasticky míněný 
pojem homo sovieticus zpopularizoval a spolu s ním ho 
používali mnozí jiní kritici sovětského režimu jako metafo-
ru pro zcela vykořeněného, tvárného, absolutně přizpůso-
bivého jedince, schopného nikoliv kritického myšlení, za-

to spousty drobných i rozsáhlejších krádeží a menších  
i větších lží a podlostí v zájmu vlastního přežití. 

Jak ale dokládá ruský historik Michail Heller, původ poj-
mu je zcela vážný a pozitivně myšlený. Oficiální publikace 
Sovětští lidé, vydaná roku 1974 v Moskvě v nakladatelství 
Politizdat, totiž hrdě zdůrazňuje, že se Sovětský svaz stal 
„vlastí nového a vyššího typu Homo sapiens: Homo sovie-
ticus”. Těžko říci, co by o tom soudil Charles Darwin. Před-
stava, že komunistická revoluce zformuje nového člověka, 
vyšší článek evoluce, však patří k základní ideové kostře 
marxismu-leninismu. A je zároveň podobně jako celé ko-
munistické hnutí sekularizovanou deformací křesťanství, 
konkrétně té jeho dimenze, kterou apoštol Pavel vyjádřil 
slovy: „Kdo je v Kristu, je nové stvoření.” (2 Kor 5,17). Kris-
tus, jehož má člověk následovat, je nový Adam neboli no-
vý člověk, a ten, kdo Krista přijímá, se tak stává též novým 
člověkem. 

Vedla-li se válka o člověka samotného, měl takový boj 
logicky filosofický, metafyzický, ba přímo náboženský 
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rozměr, vědomě nebo i nevědomky, explicitně i implicit-
ně. A působení v disentu se často neobešlo bez pronásle-
dování, věznění a utrpení. Disent byl tudíž sám o sobě 
kvazináboženským společenstvím, v lecčems připomína-
jícím prvotní křesťany v římských katakombách. Je míněn 
disent jako celek, včetně ateistů a antiklerikálů, nikoliv 
pouze náboženský disent. 

Nadějné vyhlídky Petrovova dne

A tehdejší svět měl apokalyptické rysy minimálně ještě 
z  jednoho důvodu. Byl totiž stále jednou nohou na kraji 
propasti jaderné války. Pamatujete si, co jste dělali 26. září 
1983? Měli byste. Pokud jste už tehdy byli na světě, tak 
jste se podruhé narodili. Dne 26. září se každoročně slaví 
takzvaný Petrovovův den. Stanislav Jevgrafovič Petrov 
měl zrovna službu v centrále sovětské protivzdušné obra-
ny, když systém spustil alarm. Bylo mu ale divné, že by 
Američané útočili pouze pěti raketami, jak hlásily přístro-
je. Radši vše nechal prověřit a dobře udělal. Chybný signál 
družice měl na svědomí odraz slunečního paprsku z vrst-
vy vysoké oblačnosti. Petrov nejprve dostal pochvalu, nic-
méně záhy se stal nepohodlným, poněvadž odhalil chybu 
systému. Jako údajně nespolehlivý byl převelen na méně 
exponované místo a v roce 1984 odešel předčasně do vý-
služby. Zemřel v roce 2017 ve věku 77 let. „Byla to má prá-
ce. Dělal jsem jednoduše svou práci, byl jsem tím správ-
ným člověkem na správném místě, to je celé. Ani moje 
žena o tom deset let nevěděla,“ zhodnotil později skrom-
ně své tehdejší jednání.

Podobných případů existovalo víc. Díky Petrovovi tak 
náš svět nezanikl v  jaderném kataklyzmatu horké války 
mezi Spojenými státy a Sovětským svazem, ale mohl 
vstoupit do „orwellovského roku” 1984. Ruský disident 
Andrej Amalrik napsal roku 1969 esej Přežije Sovětský svaz 
rok 1984?, ve své době široce diskutovanou, dnes skoro 
zapomenutou. Autor si pochopitelně moc a moc přál, aby 
Sovětský svaz uvedený letopočet nepřežil, nicméně po-
kud měl narýsovat nějaký realistický scénář pádu sovět-
ské říše, pak měl podobu války, s největší pravděpodob-
ností jaderné, v Amalrikově textu konkrétně s Čínou. Tedy 
samé nadějné vyhlídky. 

V  apokalyptickém tónu se nese rovněž známá esej 
Václava Havla z roku 1978 Moc bezmocných. „Naše pozor-
nost se tak nevyhnutelně obrací k tomu nejpodstatnější-
mu: ke krizi soudobé technické civilizace jako celku, k té 
krizi, kterou Heidegger popisuje jako bezradnost člověka 
tváří v tvář planetární moci techniky. Technika – toto dítě 
moderní vědy jakožto dítěte novověké metafyziky – se vy-
mkla člověku z rukou, přestala mu sloužit, zotročila ho  
a donutila, aby jí asistoval u přípravy své vlastní zkázy,” 
píše se v ní. Ostatně zejména v době americko-sovětské-
ho jaderného soupeření nalézalo poměrně velký ohlas 
jedno specifické vysvětlení skutečnosti, že se zatím nepo-
dařilo objevit žádnou jinou mimozemskou civilizaci (či 
ona neobjevila nás). Podle něj se každá civilizace na urči-
tém stupni technického vývoje zničí sama, například ja-

dernou válkou, a k vyšší technologické úrovni, díky níž by 
dokázala překonávat nezměrné vesmírné dálavy a komu-
nikovat s obyvateli jiných galaxií, tak už nedospěje. 

Možná i toto memento přispělo k odzbrojovacím jedná-
ním mezi Američany a Sověty. Sovětský svaz každopádně 
neustál technologický náskok Západu, zejména ve vojen-
ství, ale i v každodenním životě, v oblasti životní úrovně  
a dostupnosti kvalitního spotřebního zboží. Příchod Mi-
chaila Gorbačova a jeho reforem, uvolňování napětí, per-
spektiva změny poměrů jistě představovaly velmi pozi- 
tivní trend, leč obnášely i jeden problematický rys. Jak to-
talitarismus roztával, tála s ním i metafyzickoapokalyptic-
ká dimenze veřejného bytí. 

Triumf odrůdy Russet Burbank

Zmíněný Andrej Amalrik rovněž polemizoval s před- 
stavou, že postupný růst blahobytu a takzvané „hmotně 
kulturní“ vyzařování Západu sovětskou společnost po-
stupně přemění, že západní turisté, popkultura, gramofo-
nové desky s  povolenou západní hudbou a minisukně 
přispějí k vytvoření humánního socialismu. „Je snad mož-
né, že tak budeme mít ‚socialismus‘ s odkrytými koleny, 
ale rozhodně ne socialismus s lidskou tváří,” glosoval jízli-
vě Amalrik. Samy komunistické režimy se však snažily zís-
kat si obyvatelstvo zlepšováním životní úrovně, často s ar-
gumentem, že namísto západního „pozlátka“ jen pro 
bohaté nabízejí sociální jistoty. Zrození nového člověka   
a nastolení komunistického ráje se odsunuly někam dale-
ko do budoucnosti. 

Existoval tedy poněkud paradoxní fenomén komunis-
tické či socialistické konzumní společnosti. V  Polsku jen 
krátce, v  počátcích vlády prvního tajemníka Edwarda 
Gierka. Jeho ekonomickému „zázraku” ale brzy došel dech 
a následné hospodářské potíže zásadně přispěly ke vzniku 
Solidarity. Masové hnutí však najednou uvrhlo řadu disi-
dentů skoro do pozice klasických politiků, nucených hájit 
též sociální zájmy svých početných přívrženců. Což byl 
obrovský rozdíl oproti Československu, kde disent zůstal, 
s výjimkou úplného konce osmdesátých let, hodně ome-
zený a uzavřený v kruhu víceméně pouze morálně defino-
vané „politiky”. Oblíbenou a takřka všeobecně přijímanou 
se stala narace o takzvané společenské smlouvě mezi 
Gustávem Husákem a společností, jež by šla stručně vyjá-
dřit slovy: „Buďte zticha a budete se mít dobře.” 

I kvůli tomu se stal v době Husákovy normalizace ter-
čem kritiky disentu fakticky konzumní charakter tehdejší 
české (československé) společnosti. Ve srovnání s tou zá-
padní měla sice k  dispozici hodně omezený sortiment, 
nicméně rozhodující bylo její mentální nastavení. 

„Přibití veškeré pozornosti člověka k podlaze jeho čistě 
spotřebních zájmů ho má zbavit schopnosti vnímat stup-
ňující se míru jeho duchovního, politického a morálního 
znásilnění; jeho redukce na jednorozměrného nositele 
ideálů raně konzumní společnosti ho má proměnit v po-
volný materiál komplexní manipulace; nebezpečí, že by 
mohl zatoužit po některé z nespočetných a nepředvída-



29

Téma: Polská zahraniční politika

telných možností, které má jako člověk, má být v zárodku 
potlačeno jeho uvězněním do ubohého horizontu mož-
ností, které má jako spotřebitel v omezených podmínkách 
centrálně řízeného trhu,” napsal v roce 1975 Václav Havel 
v otevřeném dopise Gustavu Husákovi, tedy svému před-
chůdci v  prezidentském úřadu. Zaměníme-li výraz „raně 
konzumní” za „rozvinutě konzumní” a nahradíme-li v úlo-
ze hybatele totalitní režim samopohybem svobodných 
jedinců ve víru volného trhu, dostaneme docela přesný 
popis naší současnosti. Václav Havel pak z polistopadové-
ho konzumerismu hodně vinil svého soupeře a následní-
ka v  prezidentské funkci Václava Klause. Mnohem spíše 
však šlo a jde o dílo vyšších civilizačních sil, o projev krize 
civilizace jako celku a bezradnosti člověka vůči ní, jak  
o tom Havel kdysi psal v Moci bezmocných. 

Asi nemohlo být výmluvnější předzvěsti definitivního 
konce Sovětského svazu než otevření první restaurace 
McDonald΄s na Puškinově náměstí v  Moskvě 31. ledna 
1990. Frontu na Lenina vystřídala fronta před „mekáčem”, 

toho dne údajně až sedmihodinová. A to šlo o tehdy nej-
větší provozovnu této značky na světě schopnou obslou-
žit až patnáct tisíc lidí denně. Byť kvůli sovětské (ruské) 
hrdosti moskevskou pobočku provozovala kanadská od-
nož koncernu McDonald‘s. Brambory odrůdy Russet Bur-
bank nezbytné pro výrobu hranolek se prý začaly na po-
lích u Moskvy zkušebně pěstovat dokonce dvě léta před 
otevřením restaurace, tedy roku 1988. Tudíž v době, kdy 
se v Československu začalo opět trochu více demonstro-
vat a v  Polsku se schylovalo ke kulatému stolu. Demon-
stranti v Praze tak sice prchali před sprškou vodních děl, 
často snad s pocitem hrdinů, leč o konci komunismu už 
bylo vlastně rozhodnuto. Brambory Russet Burbank za-
pouštěly v okolí Moskvy pevně kořínky. Do jaké interpre-
tační brázdy to ale celé zapadá, do Huntingtonova „střetu 
civilizací”, nebo Fukuyamova „konce dějin”?

Velehrad a Anežka jako antipod

V roce 1985 dokázali lidé shromáždění na velehradské 
pouti (odhady hovoří o stu tisíc až dvou stech tisících 
účastníků) dát otevřeně najevo nesouhlas s režimem.  
V obsáhlé samizdatové studii Jak dál po Velehradě? se  

McDonald΄s už dnes nikoho v Moskvě nepřekvapí. Před třiceti 
lety to byla senzace. Foto: Wikimedia Commons/Aleksey Igonin
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Václav Benda těšil z toho, že jsme i v Československu do-
sáhli „polských počtů”. Bohužel, v příštích letech si již Stát-
ní bezpečnost velehradské i jiné poutě dobře pohlídala.  
Velehradská pouť sice představovala především nábo- 
ženskou událost, nicméně ani polské masové opoziční 
hnutí Solidarita by v roce 1980 asi nevzniklo nebýt silného 
postavení katolické církve v polské společnosti a návštěvy 
papeže Jana Pavla II. o rok dříve.

A jak napsal účastník velehradské pouti skrytý v sa- 
mizdatu pod pseudonymem Mladý Moravan: „V určitém 
smyslu je naše víra vždy politická. Žijeme v polis, spole-
čenství, v němž křesťanství dostává svůj jasný a určitý vý-
raz, ‚zde a teď‘ skrze praktickou, každodenní službu bližní-
mu a Bohu. Jednáme tedy současně jako křesťané 
i občané.” Na což bohužel řada českých křesťanů v do-
bách komunismu zapomínala, či přesněji řečeno nena- 
lézala v sobě dostatek odvahy k naplnění citovaných 
slov. 

Jedním z mezníků sametové revoluce se stal 25. listo-
pad 1989, kdy v katedrále svatého Víta na Pražském hradě 
proběhla slavnost svatořečení středověké české princez-
ny Anežky Přemyslovny (samotné svatořečení se uskuteč-
nilo 12. listopadu v Římě). Odpoledne se pak v Praze na 
Letné shromáždil skoro milion lidí (odhady hovoří o cca 
800 tisících). Bylo vymalováno, rudoch, slovy písničkáře 
Jiřího Dědečka, šel od válu.

Tehdy se zrodila narace kladoucí Anežčino svatořečení  
a pád komunismu do přímé souvislosti. Anežka ho podle 
ní tak nějak (spolu)zařídila. Podobné skutečnosti se po-
chopitelně obtížně objektivně či vědecky dokazují. Pro-
blém však spočívá i v něčem jiném: zmíněné vysvětlení se 
stejně nebralo moc vážně. Pokud by se totiž bralo, polisto-
padová doba by musela vypadat dost odlišně.

Zbožná Anežka zavrhla světskou moc a bohatství, svým 
důrazem na pokoru, odříkání, chudobu a péči o druhé, ze-
jména o staré, nemocné a vyděděné, se do nových pomě-
rů adorujících prosperitu a růst HDP vůbec nehodila, do-
konce byla vlastně jejich antipodem. Byť se paradoxně po 
listopadu 1989 asi nejviditelněji ocitla na penězích, kon-
krétně na papírové padesátikoruně, nyní již stažené  
z oběhu. Po sametové revoluci o ni projevili větší zájem 
pouze hledači jejích ostatků, které se ztratily někdy v do-
bě husitských válek a o nichž proroctví litoměřického pro-
bošta (a též rektora Univerzity Karlovy) Jana Papouška  
z poloviny 15. století praví, že „pokojné a šťastné časy 
 v zemi české nastanou, když obyvatelé tělo blahoslavené 
Anežky najdou”. A nutno zmínit ještě plynárníky, jimž ji 
kardinál Tomášek v roce 1991 ustanovil – na žádost jejich 
odborové organizace – za patronku. 

„Svobodu, svobodu!” hřmělo na podzim 1989 Václav- 
ským náměstím i Letnou v neopakovatelné atmosféře 
pokoje, sblížení a spolupráce, za níž mnozí viděli vliv 
čerstvě svatořečené české princezny z 13. století. Ale ko- 
lik z demonstrantů skutečně toužilo po svobodě a kolik 
z nich jen po životní úrovni, kterou viděli v západních 
časopisech nebo filmech? Dnes se zdá, že podíl těch dru-
hých byl mnohem větší, než by si vnější pozorovatel teh- 

dy dovedl připustit. Rok 1989 sice znamenal přechod  
k demokracii, ale též ke kapitalismu (tržní ekonomice)  
a moderní západní konzumní společnosti. Přičemž přede-
vším demokratická politika je do značné míry nadstavbou 
ekonomiky a společenských vzorců chování. Člověk ne-
musí být marxista, aby tento vztah odhalil, poněvadž Ka-
rel Marx ho pouze (a mylně) absolutizoval. Jaké tedy jsou 
hybné mainstreamové pobídky polistopadové éry? Mládí, 
krása, výkon a fyzická síla, jež mají jedince dovést ke štěstí 
v podobě bohatství, pestrých zážitků a vyššího sociálního 
postavení. Horizont lidského života je pak vymezen pou-
ze pozemským časem. Společnost je tak hnána kupředu  
a zároveň ovládána de facto sociálním darwinismem, byť 
tlumeným – především sítí sociálního systému a zbytky 
dobrých mravů. Andrej Babiš v tomto smyslu vlastně 
představuje korunu polistopadové transformace, neboť 
co jiného mohlo být jejím nejpravděpodobnějším završe-
ním než vláda velkokapitalisty?

Svět podle Anežky by spíše vyhlížel tak, jak Soňa Oravco-
vá v roce 2009 v časopisu Lidé a Země popsala život in- 
diánů kmene Hopi: „Z pohledu západního, materiálně za-
měřeného světa mám pocit velké chudoby, jež je v kon- 
trastu s pohledem na lidi, kteří působí spokojeně. Jejich 
životní rytmus je postaven na zcela odlišné hodnotové 
hierarchii. Skupinka studentů, v níž se pohybuji, nabízí 
finanční podporu na opravu rozpadajících se domů. Do-
stáváme však nečekanou odpověď ve formě úsměvu a jed-
noduchého vysvětlení: ‚Ne, děkujeme. Jsou to vaše oči, jež 
se dívají na naše domy. Pro nás je obsah důležitější než 
obal.‘” Pro moderní společnost právě naopak. 

Ovšem ani disent na Anežku moc nenavázal. Nemalá 
část disidentů nastoupila po listopadu 1989 do politiky, 
přičemž se porůznu rozřadili podle západních politických 
proudů. Základní mantinely, tržní ekonomiku a demokra-
cii postavenou na politických stranách, paradigma vyty-
čené nikoliv Václavem Havlem, nýbrž Václavem Klausem, 
většina z nich plně akceptovala. 

V  Polsku tvořilo členství v  Solidaritě nezbytnou vstu-
penku na politickou scénu (pochopitelně s výjimkou po-
stkomunistů) ještě dlouho po roce 1989. V České republice 
se však disidenti až na výjimky z politiky poměrně rychle 
vytratili. Lidem pevných idejí i pevných postojů neseděl 
hladký svět více či méně prázdných a frázovitých řečníků, 
diktovaný čím dál tím víc zákonitostmi politického marke-
tingu. A zaměřený primárně na popohánění ekonomiky 
s cílem zajistit obyvatelstvu takovou životní úroveň, za niž 
by se odvděčila hlasy ve volbách. Extrémním příkladem 
zmíněné nepatřičnosti byl právě Václav Benda, jehož vyja-
dřovací schopnosti se stávaly terčem vtipů. Katolický inte-
lektuál schopný čelit tlaku komunistického režimu zkrát-
ka nebyl stvořen pro televizní věk. 

Václava Havla držela v úřadu českého prezidenta přede-
vším Klausova Občanská demokratická strana, ani ne z mi-
losti, jako spíše z pragmatismu, poněvadž Havel předsta-
voval kromě několika sportovních hvězd asi jediného 
Čecha s globální reputací. Vznikl tak optický klam poskytu-
jící nebezpečnou iluzi o míře vyspělosti české demokracie. 
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Obcházení Vítězného oblouku

Po odchodu z politiky pracoval Václav Havel na své, jak 
se ukázalo, poslední divadelní hře, kterou si dokonce sám 
zfilmoval coby režisér. Odcházení je hra o politice, kon-
krétně o konci kariéry jednoho politika. Dostalo se jí 
chladného přijetí, film dokonce totálně propadl. Neza-
slouženě, neboť publikum vlastně chtělo od Havla prvo-
plánový politický kýč, kdežto dramatik-exprezident kritic-
ky zúčtoval hlavně sám se sebou i s  polistopadovou 
dobou, hlouběji, než na co byli diváci připraveni. 

Na Odcházení všechny především zajímalo, koho reál- 
ně reprezentují fiktivní postavy dramatu, zejména je-li 
kancléř Vilém Rieger v podstatě Václav Havel a Vlastík 
Klein, který střídá Riegera u moci, v zásadě Václav Klaus. 
Nicméně základním předobrazem Kleina pravděpodobně 
nebyl Klaus, ale Lopachin z Čechovova Višňového sadu.

Podnikatel, kupující sad a dávající ho vykácet kvůli své-
mu novému byznysu. „Tady, kde je teď nevýdělečný sad, 
postavíme středně velké společensko-obchodní centrum. 
Budou tam tři kina, pět prodejen, masážní salon, holičství, 
butik, redakce Fuje [bulvárního deníku], řezník, benzinová 
pumpa, taneční sál, tetovací ordinace, kino, starožitnictví, 
řezník… V přilehlém stavení bude kasino. Patří to neod-
myslitelně k této době. … A konečně tam, ve vile, bude 
moderní erotický klub. Jde mi totiž o to, aby celý areál tr-
vale žil,” říká v Odcházení Klein, ale klidně by to mohl říkat 
i Lopachin. Čechov zachytil ve Višňovém sadu nástup 
modernity neboli dravého kapitalismu do Ruska: ne- 
viditelný pařát tohoto Leviatana kořistnicky a neod- 
volatelně rozkládá tradiční vazby a hodnoty. Podobně to-
mu bylo i u nás po roce 1989 či v Rusku za Borise Jelcina.  
V obou zmíněných případech ale navíc v zemích, kde tra-
diční sociální vzorce chování i hodnoty již před tím rozvrá-
til komunismus. Mnozí si od střídání socialismu kapitalis-
mem (tržní ekonomikou) sice mohli slibovat návrat 
starých dobrých časů první republiky, avšak toužili tak po 
idyle, ne po realitě. 

Lopachin s Kleinem ale navozují obecnější otázku: Chtě-
li Václav Havel a předlistopadová opozice západní mix tr-
hu, konzumu a marketinkové demokracie? Chtěla to pol-
ská Solidarita? Sotva, či sotva jednoznačně. Jejich vize 
lepší společnosti byla daleko filosofičtější či možná uto-
pická, v prostředí Solidarity například u některých aktivis-
tů spojená s myšlenkou dělnické samosprávy v podnicích. 
Avšak po pádu Zdi vlastně neexistovala jiná alternativa. 
Opravdu ale neexistovala? 

Upínat se k „tradiční parlamentní demokracii jako k po-
litickému ideálu a podléhat iluzi, že jen tato ‚osvědčená’ 
forma může natrvalo zaručovat člověku důstojné a své-
právné postavení” by bylo podle názoru Václava Havla vy-
jádřeném roku 1978 v  Moci bezmocných „přinejmenším 
krátkozraké”. Bohužel skoro celý disent, určitě v České re-
publice, a spolu s ním skoro celá společnost si vzali parla-
mentní demokracii v jejím procedurálním významu za vr-
cholný cíl, za nejvyšší božstvo, nad nímž už nic není, 
respektive je, ale pokud je, tak v soukromí. 

S  odstupem lze uvedený postoj těžko hodnotit jinak 
než jako docela skromnou ambici. Na klimatickou změnu, 
migrační krizi, ostrý střet mezi konzervativci a progresivis-
ty v západních společnostech, růst islámského terorismu, 
vzestup Číny a naposledy covid-19 tak česká veřejnost  
i proto reaguje bezradně. Pouze přebírá víceméně obecné 
floskule, přinejlepším úhel pohledu některých, zpravidla 
liberálních západních médií, vlastní reflexe není schopna. 
Je verbálně i emočně stále upnuta na boj s údajnými po-
zůstatky komunismu, před aktuálními problémy strká hla-
vu do písku. 

Těžko z toho vinit disent, avšak jistý podíl viny mu při-
psat lze. Příliš snadno po roce 1989 souhlasil s tím, že se 
hledání odpovědí na mezní otázky lidské existence odsu-
ne z  veřejného prostoru do soukromí a na ulicích a ná- 
městích zůstane jen volný trh a stranická soutěž. Právě 
z těchto kořenů však vyrostl Andrej Babiš. 

Kolik válek ale může vybojovat jedna generace? Proti-
komunistická opozice logicky pojala rok 1989 jako obrov-
ský triumf a velké zadostiučinění. Na pořadu dne bylo 
hlavně odstraňování důsledků destruktivní komunistické 
nadvlády, budování demokracie, obnovování vazeb k zá-
padnímu světu. A přes veškeré výše uvedené kritické 
poznámky je nutno konstatovat, že se v hrubých rysech 
tento cíl podařilo naplnit. Program obnovy nepřál něja-
kému hloubání o podstatě světa a též mu vlastně náram-
ně vyhovoval Fukuyamův konec dějin jako hlavní výkla-
dové paradigma. I církve se začaly pojímat hlavně jako 
strážkyně tradice či takzvaných tradičních hodnot, neboli 
se příliš zahleděly do minulosti. Vyložit současný svět, je-
ho rozpory a bolesti v jejich komplexnosti proto moc ne-
dovedou. 

Vítězný oblouk se tak zároveň stal novým vězením. Což 
je ale vlastně přirozené vyústění příběhu. Nové hvězdné 
války budou primárně záležitostí těch, kteří vyrostli nebo 
se narodili v postkomunismu. Intelektuální odkaz disentu, 
zejména z dob, kdy se pád komunismu nejevil jako prav-
děpodobná varianta, jim ale může poskytnout cennou 
inspiraci. Často totiž míří k nejpodstatnějším otázkám lid-
ské existence daleko víc než nějaká tržně úspěšná fantasy 
literatura, úhledně vyskládaná v regálech supermarketů.

Josef Mlejnek jr.

Tento text vznikl jako součást projektu krakovské or-
ganizace Ośrodek Myśli Politycznej Odkaz politického 
myšlení českého a polského disentu z perspektivy sou-
časných krizí (Dziedzictwo myśli politycznej czeskiej 
i polskiej opozycji z perspektywy współczesnych kryzy-
sów). Projekt byl v roce 2020 spolufinancován Minis-
terstvem zahraničních věcí Polské republiky v  rámci 
Česko-polského fóra. Článek vyjadřuje pouze autoro-
vy názory a nemůže být ztotožňován s oficiálním sta-
noviskem Ministerstva zahraničních věcí Polské re-
publiky.
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Jak zachránit svět sledováním polských filmů

Návštěva kina patří mezi aktivity, které si kvůli pandemii ještě nějaký čas nebudeme moct dopřávat 
tak často, jak bychom chtěli. A to už nemluvíme o kinosálech, kde bylo možné vzít si na projekci třeba 
skleničku vína. Zůstat doma je stále jeden ze způsobů, jak chránit jiné. Nemusíme přitom ovšem být 
bez kultury. Pokud vás zajímají nové polské filmy, najdete je i v českých on-line filmotékách.

Polská kinematografie v posledních letech dobyla leckte-
ré české festivaly. Hitem na internetové platformě Moje ki-
no LIVE a následně i na sociálních sítích se pak loni na pod-
zim stal film Jana Komasy Corpus Christi o falešném knězi.  
A českým kandidátem na Oscara byl v říjnu zvolen Šarlatán 
Agnieszky Holland, kterou pro její studia na FAMU pokládá-
me tak trochu za Češku. Ale polských filmů, jež můžete ve 
vlastním obýváku vidět i bez znalosti jazyka našich sever-
ních sousedů a které navíc stojí za pozornost, je rozhodně 
více. On-line videopůjčovna Aerovod nabízí vedle zmíně-
ného Šarlatána i další ceněné snímky. Pokud jste ještě nevi-
děli oscarovou Idu Pawła Pawlikowského, najdete ji tam 
spolu s režisérovým dalším snímkem Studená válka. 

Obě díla spojuje mistrovská černobílá kamera a přede-
vším schopnost vyprávět středoevropské dějiny jazykem 
srozumitelným pro diváky kdekoliv na světě. Podle někte-
rých kritiků je tento obraz trochu zjednodušený, ve svých 
emocích příliš vypjatý a hollywoodský. Jenže kvalita zde 
rozhodně nepokulhává za ambicemi. U Pawlikowského fil-
mů se nám zároveň vkrádá do hlavy myšlenka, proč dnes 
nevznikají české snímky s  tak bezchybnými hereckými 
výkony, hudbou a postprodukcí. A jestli vůbec někdy vy-
roste další Miloš Forman, pokud nezačneme naši kinema-
tografii lépe podporovat. „Polskie kino“ nežije na rozdíl od 
toho českého ze vzpomínek na „zlatá šedesátá” a nesází ve 
světě jen na jméno již zesnulého Andrzeje Wajdy. Mimo-
chodem, také jeho poslední film Mžitky z roku 2016 (s tra-
dičně skvělým Bogusławem Lindou v roli malíře bojujícího 
se stalinistickým socialistickým realismem a cenzurou 
v umění) má Aerovod ve své nabídce. 

Dvakrát rodina

Část českých diváků hledá v polské kinematografii to, co 
v  domácí nenachází. Tedy dramata bez hořkosladkého 
smířlivého nádechu, která drží naše nervy napjaté k prask-
nutí po celou dobu sledování a nevyhýbají se násilným 
scénám. A často nás při nich napadá, co všechno ještě hr-
dina může vydržet v souboji dobra se zlem, kde se ale čas-
to hraje „pouze” o morální vítězství proti výrazné přesile. 

Podobně mistrným kouskem (nedoporučujeme pro 
slabší povahy) je Milost Jana Jakuba Kolského. Zápletka 
vychází ze skutečných událostí. Rodiče chtějí důstojně po-
hřbít svého syna, poručíka Zemské armády zastřelené- 
ho po válce tajnou policií v rámci likvidace nepohodlných 
nepřátel nového komunistického zřízení. Cesta Polskem 

s rakví se stává i duchovní poutí k jejich vnitřnímu smíření 
a vyrovnání se synovou smrtí. Zároveň přesně zobrazuje 
poválečný chaos, násilí a demoralizaci. Přesně a se všemi 
krvavými detaily, chce se dodat. Současně se nabízí posta-
vit vedle Milosti z roku 2018 film natočený před více než 
padesáti lety, a sice Adelheid Františka Vláčila. I přes nepo-
chybné kvality Kolského snímku si totiž říkáme: není mé-
ně někdy více?

A všem, kteří si na tuto otázku odpovědí ano, nezbývá 
než doporučit neprávem opomíjené psychologicko-živo-
topisné drama Poslední rodina Jana P. Matuszyńského. Ač-
koliv byl život známého malíře Zdzisława Beksińského ve 
svém závěru neuvěřitelně tragický, snímek je ryze civilním 
a zároveň filmařsky experimentálním portrétem milující 
vícegenerační rodiny – milující i přes komplikovaný cha-
rakter syna Tomka, hudebního nadšence, novináře a pře-
kladatele z angličtiny, který pro Poláky ve svých rozhlaso-
vých pořadech objevil kapely jako Joy Division nebo The 
Cure. Pokud tedy máte dva večery volné, nalaďte si Aero-
vod a porovnejte dvě rodinné sondy. Jsou blízké ve svém 
tématu i ústředním motivu, ale zcela odlišné ve zpraco- 
vání. 

Po zhlédnutí Poslední rodiny není nic lepšího než přejít 
do internetového dokumentárního kina Dafilms.cz a pus-
tit si film Marcina Borchardta Beksinští, který čerpá z rodin-
ného videoarchivu i audionahrávek právě Beksińských. 
Pokud se nebojíte angličtiny, Dafilms je platformou, kde 
najdete velmi široký výběr ze současných polských doku-
mentů. V omezené míře narazíte i na snímky s českými ti-
tulky. Některé se již promítaly na tuzemských festivalech. 
Jde třeba o hraný dokumentární snímek Silačky Marty Dzi-
do o zrodu hnutí za ženská práva a pokračujícím boji akti-
vistek nebo o Lekci lásky Małgorzaty Goliszewské a Katar-
zyny Mateji, jež otevírají tabuizované téma lásky a za- 
milovanosti ve vyšším věku. Oba filmy loni uváděl Bardzo 
fajný festival na svých letních akcích. Databáze obsahuje 
přes sedmdesát dokumentů. Nechybějí mezi nimi nejen 
díla známých režisérů, jako jsou Marcin Latałło, Wojciech 
Staroń nebo Marcin Koszałka, ale také zajímavé debuty ne-
bo polsko-české koprodukce. Speciální pozornost si za-
slouží dokument, který natočila Katarzyna Trzaska.

Hipsteři a Polsko „B”

„Jak může takhle někdo žít ve 21. století?” ptá se farmář-
ka z polského Podlesí v tomto filmu s názvem Vesnice pla-
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Poškozený Šarlatán
Sedm let po normalizační sáze Hořící keř se světoznámá polská režisérka Agnieszka Holland opět ujala 

tuzemské historické látky. Film Šarlatán vypráví neobyčejný příběh českého léčitele Jana Mikoláška, jehož 
pomoc vyhledávaly v době jeho největší slávy stovky pacientů denně. Opět jde o příběh neobyčejné osob-
nosti semleté dějinami, ale na rozdíl od statečné právničky z Hořícího keře má portrét cholerického felčara 
o dost ambivalentnější vyznění. Mikoláška v podání tvůrců neničily jen společenské okolnosti, ale také  
a možná především jeho vnitřní démoni.

vajících krav. Reaguje tak na tři berlínské hipstery, kteří 
přijeli hledat zemi zaslíbenou. Z velkoměsta se chtějí vrá-
tit ke kořenům. Ubytování našli u polské rodiny, jež hos-
podaří na polích kolem svého statku a chová krávy. Střet 
dvou světů má několik rovin. První je samozřejmě ta na 
povrchu. Jedná se o směšné scénky, kdy se spolu snaží 
obě skupiny domluvit, ačkoliv Němci nemluví polsky a Po-
láci zase ovládají pouze svůj rodný jazyk. Nebo když míst-
ní komentují jejich podivné „přírodní” oblečení a život bez 
mobilu a televize, meditace při měsíčku a taneční kreace 
na místní zábavě. Druhou rovinou je tolerantní přístup 
obou stran, ve své podstatě dvou extrémně odlišných 
světonázorů. Režisérka Katarzyna Trzaska nevykresluje 
„omezené vesničany“ a „uvědomělé světoobčany”. Nechá-
vá zaznít názory všech zúčastněných, nahlédnout do je-
jich každodenního života a problémů. 

Třetí rovinu Vesnice plavajících krav pak vyjadřuje nejlé-
pe komentář na českém portálu ČSFD: „Nějak nejde po-
znat, jestli to je dokument, nebo hraný film.” Přestože ně-
kteří jako by někdy podléhali dojmu, že všichni jezdí na 
festival dokumentárních filmů do Jihlavy, v běžném vní-
mání představuje dokumentární film „natočenou pravdu”. 
Na jedné straně objektivní režisér, na druhé pak realita, 
kterou kameraman zaznamená. Vesnice plavajících krav 
tuto hranici samozřejmě překračuje – zcela pochopitelně 
musí vybírat mezi natočenými scénami, dialogy, obrazy. 
A zachytit nejen lidi, ale také kontrast města a vesnice. 
Podlesí leží na východní hranici, přičemž celé východní 
Polsko je vnímáno jako chudší oblast, bašta konzervativ-
ního myšlení (oproti liberálním velkým městům a indus-
trializovaným částem; zejména po volbách se tak pravi-
delně objevují teorie o Polsku „A” a „B”). 

Zároveň je pravda, že v  této části země najdeme nej-
krásnější přírodní parky a skutečně téměř netknutou kra-
jinu, ve srovnání se západní Evropou rozhodně méně 
osídlenou. Režisérka se tam narodila a záběry do krajiny 
vyjadřují i její osobní pohled, nostalgickou vzpomínku na 
dětství. To všechno dohromady tvoří film, který přistupuje 
k  lidem a jejich názorům s úctou, neklouže jen po povr-

chu. To naopak neplatí pro snímek Jak Bůh hledal Karla/
Jak Bóg szukał Karela českých tvůrců Víta Klusáka a Filipa 
Remundy. Ten se totiž pevně drží na začátku zvolené teze 
„strašní polští katolíci a srandovní čeští ateisté” a nenamá-
há se jít více do hloubky, nechat viset ve vzduchu nějakou 
otázku. Hotových a stereotypních názorů kolem nás neu-
stále přibývá, takže pokud máme strávit téměř sto minut 
s režisérem a jeho týmem, doufáme, že posune naše vní-
mání dál – nejlépe i kousek za naši bublinu.

Lucie Zakopalová

Marta Dzido točí nejen filmové dokumenty, ale je také úspěš-
nou spisovatelkou. Na snímku se svým románem Frajda. 

Foto: Wikimedia Commons/ BajstrukXD

Vyprávění se odehrává ve třech zkušeně proplétaných 
časových rovinách. V první sledujeme léčitelova mladá lé-
ta. Jan (Josef Trojan) v sobě objeví skryté nadání, když své 
sestře vyléčí nohu, kterou už lékaři chtějí amputovat. Svůj 
dar poté rozvíjí v učení u bylinkářky Mühlbacherové (Jaro-

slava Pokorná), která ho naučí diagnostikovat nemoci 
z moči. I v této linii prosvítají temnější tóny – například ve 
scéně, v níž Jan dostane za úkol utopit koťata. Hrdinův ne-
čekaný výron sadismu v ní v první chvíli působí jako pěst 
na oko.
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Většina děje se ovšem odehrává v  padesátých letech. 
Jan Mikolášek (Ivan Trojan) je na vrcholu své popularity  
a jeho rozlehlou vilu v  Jenštejně neustále obléhají davy 
lidí toužící po léčivých lektvarech. Je 
to jiný druh masového srocení než ten 
komunistický z povinnosti, který nám 
režisérka ukazuje v úvodu v ukázkách 
z dobových týdeníků. Právě umřel pre- 
zident Antonín Zápotocký, jenž držel 
nad léčitelem ochrannou ruku. Nad 
jeho praxí se srocují mraky v podobě 
rostoucího zájmu ze strany Státní bez-
pečnosti. Přibližně ve třetině filmu se 
přidává třetí linie. Mikoláška spolu 
s  jeho nejbližším spolupracovníkem 
Pavlem (Juraj Loj) zatknou a oba mu- 
ži čekají ve vazbě na soudní proces,  
o němž je předem jasné, že bude zma-
nipulovaný.

Agnieszka Holland v  sobě nezapře 
zkušenou hollywoodskou a seriálo-
vou harcovnici, v  dobrém i špatném. 
Šarlatán je naprosto suverénně nato-
čený, kamera Martina Štrby okouzluje 
vynalézavými záběry a pomocí filtrů 
zvýrazňuje atmosféru jednotlivých scén. Výprava je doko-
nalá a absolutní superlativy zaslouží casting a především 
vedení herců. Od posledního štěku v komparsu po hlavní 
postavy nezazní v  obsazení falešný tón. A výkony obou 
Trojanů, Loje a Pokorné jsou strhující.

Film naopak drhne v tónu vyprávění. Je znát, že se reži-
sérka podílela na konečné podobě scénáře Marka Epstei-
na. Příběh obskurního léčitele z komunistického zapadá-

kova, jenž pomohl tisícům lidí, se pokusila posunout smě-
rem k větší univerzálnosti a mezinárodní srozumitelnosti. 
V některých momentech ovšem za cenu přílišného zjed-

nodušení, líbivosti až bulvárnosti. 
Scénář například operuje s komplo-

tem Státní bezpečnosti, který působí 
jako z  béčkového filmu. Mikolášek je 
ve snímku souzen za to, že jeho lekt-
var byl příčinou smrti jednoho z  pa- 
cientů. Jeho advokát ex offo (Jiří Čer-
ný) pak zjistí, že žádný mrtvý člověk 
neexistuje. Oč příznačnější a o době 
více vypovídající by byla reálná zá-
pletka: Mikolášek byl odsouzen na tři 
roky za údajné krácení daní a předra-
žování svých bylinných balíčků. To by 
se ovšem tak dobře neprodávalo. 

Druhé polovině stopáže pak domi-
nuje linka, která také nemá s realitou 
nic společného kromě nepotvrzených 
drbů. Holland s  Epsteinem rozvíjejí 
story o intenzivním a někdy až muči-
vém milostném vztahu mezi Janem  
a jeho pomocníkem a důvěrníkem 
Pavlem. Jejich soužití má kromě chvil 

něhy a souznění také zřetelné sadomasochistické prvky. 
To se potom zúročuje v pointě filmu, která je cynická, ne-
čekaná a svým způsobem odvážná. Člověk by tento pře-
kvapivý závěr ocenil mnohem víc, kdyby se z velké míry 
vyfabulovaný příběh nezaštiťoval Mikoláškovým jménem. 
Jeho lidský odkaz tvůrci poškozují, ať už si to právem na 
vypravěčskou licenci omlouvají, jak chtějí.

Jan Gregor

Božena zahodila velkou šanci

Čtyřdílné televizní sérii Božena se podařilo vyvolat emoce a rozproudit debatu o největší české spisova-
telce. Pár týdnů byla v jistých kruzích častějším námětem hovorů než probíhající pandemie. Seriál se 
v mnoha dílčích aspektech povedl, ale bohužel v něm scházelo to podstatné. A sice proč je Božena Němco-
vá tak klíčová pro českou kulturu a společnost. A zdaleka nejde jen o feministické prvky v jejích knihách.

Božena je již druhou výpravnou sérií z  posledních let 
sledující osudy velkých žen našich dějin. Po nedávném 
mezinárodním úspěchu Marie Terezie se nyní jedná o té-
ma spíše české, maximálně česko-slovenské. O to silnější 
debatu u nás podnítilo. Jen namátkou zmiňme dva názvy 
bulvárnějších článků: 50 odstínů Boženy? Tvůrci nového 
seriálu vyvolali sexuálními scénami pozdvižení (Super.cz)  
a První díl minisérie Božena trhá rekordy sledovanosti! Mat-
ky odsuzují sex a násilí (Blesk.cz). 

Seriál Božena je každopádně po řemeslné stránce dobře 
natočen, s citem pro detail i tehdejší dobu, a i dramatur-
gický oblouk funguje. Příběh má dva jasné vrcholy. Jed-

nak jde o zdrcující smrt spisovatelčina milovaného syna 
Hynka, která ironií osudu iniciovala sepsání Babičky, tedy 
jedné z  nejdůležitějších knih české literatury. Druhý vr-
chol představuje samotné umírání a smrt hlavní postavy. 
Jenže pár věcí se tvůrcům úplně nepovedlo a na to nejdů-
ležitější téměř zapomněli. 

Už s hereckým obsazením uspěli tak napůl. V první řadě 
z něj nejen díky výšce zdaleka vyčnívá Jan Hájek jako Jo-
sef Němec. A to do té míry, že by se seriál klidně mohl jme-
novat po něm. Jeho postava prošla určitou rehabilitací, 
takže se z násilnického tyrana konečně stala plnokrevná 
osobnost, jejíž činy motivovala nejen cholerická povaha, 
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ale také křivdy a další objektivní důvody. Vyplnily se tak 
předpovědi odborné sféry (například Magdaleny Pokorné 
nebo Václavy Horčákové), že postava Josefa Němce začne 
být v umění chápána ve větší komplexnosti. Jenže se sa-
motnou Barborou alias Boženou to je v seriálu horší. Přes-
tože jak Anna Kameníková, tak Aňa Geislerová hrají velmi 
dobře, typově do role zcela nezapadají. Není proto jedno-
duché si představit, že právě tato žena tak zásadně okouz-
lila množství lidí napříč společenským žebříčkem.

Milenci především

Značná část kritiky mířila na množství ne úplně decent-
ních milostných scén, a to především v první polovině sé-
rie. S nesouhlasem se setkalo také vyobrazení sobeckého 
až asociálního chování Boženy Němcové. Nutno dodat, že 

na těchto výhradách něco je, ačkoliv 
spisovatelčin soukromý život přiro- 
zeně svádí zvýrazňovat ty „divočejší”  
aspekty jejího chování. 

Režisérku Lenku Wimmerovou a scé-
náristky Hanu Wlodarczykovou a Mar- 
tinu Komárkovou nelze podezírat z to- 
ho, že by si o životě Boženy Němco- 
vé nic nenačetly. „Přelouskaly” dokon- 
ce její sebranou korespondenci, jeden 
z nejvýznamnějších odborných počinů 
na téma Boženy Němcové po roce 
1989. Stačilo to k tomu, aby poutavou 
formou zbavily život velké spisovatel-
ky mramoru, polidštily ji (až na hranu 
bulváru) a přitáhly k ní pozornost. Jen-
že to – podobně jako tvůrci dalších no-
vých životopisných filmových děl o na-
šich významných osobnostech (Jan 
Masaryk, Jan Hus, Karel IV., Václav Ha-
vel, Cyril a Metoděj a částečně i zmíně-
ná Marie Terezie) – nevyužily k  tomu, 
aby postavily něco nového. Aby aktu- 
alizovaly výpověď o přínosu Boženy 
Němcové pro českou společnost. 

Ještě na začátku série mnozí disku-
téři na internetu předpovídali, že tako-
vou aktualizací bude pojetí Bože- 
ny Němcové jako feministické ikony  
a rozbor jejího života z  genderového 
hlediska. Teď už víme, že k  tomu 
tak úplně nedošlo. Autorky sice slovy 
Magdaleny Dobromily Rettigové sdě-
lují v prvním díle divákům, že dobové 
manželství je klec a že si navzdory cel-
kem šťastnému soužití s manželem 
měla jako mladá raději vzít život, ale 
zbytek série v tomto směru rozhodně 

nepůsobí jednoznačně. 
Božena nejdříve sympaticky revoltuje, aby pak od dru-

hého dílu upřednostňovala milostná vzplanutí před vlast-
ními dětmi. Místo do nich investuje peníze do milenců 
a doslova vysává lidi okolo sebe, zatímco trousí utopistická 
moudra. Aby divák nebyl na pochybách, postavy hrané 
Danou Morávkovou a Martinem Fingerem jí to metají 
do tváře velmi přesvědčivě. A jak už bylo řečeno, spory 
s manželem nepůsobí zrovna jako jednostranně vyvolané 
Josefem Němcem. Summa summarum, nejde o reklamu 
na moderní feminismus. 

Božena Němcová samozřejmě znala francouzskou spi-
sovatelku George Sand a byla jí (podobně jako Karolina 
Světlá) částečně inspirována. Lze tak asi mluvit o určitých 
počátcích českého feminismu. Je pravda, že dědictví Bo-
ženy Němcové spočívá v dosti nadprůměrném zaměření 
českého umění na ženskou tematiku. Jenže v  jejím díle 
například nepředstavuje problém manželství jako institu-
ce, jako spíše manželství bez lásky. Uzavření šťastného 

Socha mladé Boženy Němcové v České Skalici. 
Foto: Tomáš Dušek
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sňatku bylo vyvrcholením nejen jejích pohádek nebo pří-
běhů Hortensie a Kristly z Babičky, ale také Divé Báry, v níž 
mnozí spatřují spisovatelčino alter ego. Podobné je to  
u tradičních vazeb a způsobu života. Ostatně všichni víme, 
jak dopadla Viktorka, když je odmítla a šla bezhlavě za lás-
kou a černým myslivcem. Kdepak, tady si s černobílým vi-
děním světa nepomůžeme.

Ideální řád

Pokud byl feminismus v dosti paradoxní podobě ales-
poň naznačen, další aspekty života a díla Boženy Němco-
vé se v seriálu neobjevily prakticky vůbec nebo se nepra-
covalo s jejich významem. Přitom si navzdory povinnému 
učivu dodnes málokdo uvědomuje, jak ohromný byl vliv 
jejího díla na českou kulturu a  společnost. Nejde jen  
o zmíněný zrod trendu častého zaměření na ženskou 
hrdinku, užití specifického jazyka, důraz na lyrizovanou 
prózu nebo o zformování její osobnosti jako sekulární čes-
ké národní „matróny” a téměř obdoby Panenky Marie, kte-
rá na nás shlíží z  pětisetkorunové bankovky. Jde také 
o kombinaci několika přístupů, jež tolik zakořenily v naší 
kulturní identitě. 

České národní hnutí, to byl vedle Palackého „stýkání  
a potýkání” s Němci nebo vzývání husitské revoluce a čes-
ké náboženské reformace také příběh vesničanů, rolníků. 
Právě ti si po Bílé hoře uchovali český jazyk a kulturu. Bě-
hem národního obrození a následné průmyslové revoluce 
pak postupně svépomocí a důrazem na vzdělání zformo-
vali českou společnost jako plnohodnotnou součást ev-
ropské rodiny národů. 

Je tedy logické, že vesnice (tak jak vypadala před indus-
trializací) měla v příběhu českých dějin zásadní postavení. 
V jeho počátcích stála právě i Božena Němcová, sama pů-
vodem vesničanka. Její Babička nebo méně známé Čtyři 
doby jsou poetickou oslavou vesnice jako harmonického 
společenství žijícího podle jakéhosi vyššího řádu. Pokud 
někdo učiní cokoliv proti němu, je potrestán, přičemž si 
své provinění uvědomuje a trest přijímá. Tento ideální řád 
hledala Božena Němcová i na svých cestách a představuje 
přirozenou součást jejích pohádek. Skutečně záporné po-
stavy bývají spíše z vyšších společenských vrstev a tento 
řád ohrožují. Tím se do venkovské idyly dostávají prvky 
sociální kritiky, opět pro české prostředí typické a v dob-
rém i ve zlém nadčasové. Tím Němcová mimo jiné odráží 
fakt, že české národní hnutí se až na výjimky obešlo bez 
účasti šlechty, což bylo v ostrém kontrastu s mnohými ji-
nými národy.

Dojemná nostalgie

Organickou součástí toho všeho je dlouhodobá obliba 
pohádek, které Němcová sbírala od vesničanů a oproti 
autentickému podání Karla Jaromíra Erbena převyprávěla 
pro děti na vysoké umělecké úrovni. To odpovídalo nejen 
jejímu životnímu příběhu, ale také konfrontaci žánru 
s dobou postupující vzdělanosti a rozumu. Opět si ne kaž-

dý uvědomí, že nejoblíbenější filmové pohádky vznikly 
adaptací právě její předlohy – Pyšná princezna, Byl jednou 
jeden král, Tři oříšky pro Popelku, S čerty nejsou žerty, Princ  
a večernice, Sedmero krkavců nebo Anděl Páně.

Téměř intimním vkladem Boženy Němcové do lyrické 
prózy a do obrazů venkovské idyly vůbec byla dojemná 
nostalgie, kterou spisovatelka reaguje na životní traumata 
vrcholící synovou smrtí. Útěk z  tíživé reality do láskypl-
ných idealizovaných vzpomínek se pak výrazně prolíná 
českou kulturou dodnes. Bystré oko ho může vidět leckde, 
dokonce i v reakci nejen umělců na dobu okupace nacis-
tickým Německem nebo na období vlády komunistické 
strany. 

Ostatně, i když se zaměříme jen na spisovatele, řada ná-
sledníků inspirovaných více či méně jejím dílem je dlouhá 
a jejich jména jsou zvučná. Náležejí k nim například Vítěz-
slav Hálek, Karolina Světlá, Jakub Arbes, Karel Matěj Ča-
pek Chod, Antal Stašek, Vítězslav Nezval, František Halas, 
Jaroslav Seifert a do jisté míry snad i Franz Kafka. Vliv Bo-
ženy Němcové vidíme i v současnosti. Ignorování zmíně-
ných faktů v seriálu proto znamená velkou škodu a doslo-
va zahozenou šanci. Je třeba navíc zdůraznit, že se v sérii 
nepovedlo zmínit význam ani ostatních dobových veliká-
nů od Františka Ladislava Čelakovského přes Karla Jaromí-
ra Erbena až po Karla Havlíčka Borovského. 

Co udělá nový televizní seriál s vnímáním Boženy Něm-
cové, jež se mimochodem v roce 2005 umístila na desáté 
pozici v soutěži Největší Čech, teprve uvidíme. Nicméně 
její dílo je stále živé. To dokazuje nejen množství adaptací, 
parodií, narážek nebo umístění na předních příčkách an-
ket o nejlepší knihy historie v posledních desetiletích, ale 
právě také sledovanost a diskutovanost série Božena.

Jan Holovský

Život Boženy Němcové byl zfilmován již několikrát 
a to především režisérem Otakarem Vávrou. Ten nej-
dříve v  roce 1962 natočil Horoucí srdce v  hlavní roli 
s  Jiřinou Švorcovou, kde život velké spisovatelky  
v letech 1851 až 1855 doslova kanonizoval, aby pak 
roku 1985 natočil film Veronika s Janou Hlaváčovou 
 a Taťjanou Medveckou, v  němž poprvé v  české ki- 
nematografii řešil lesbickou lásku. Šlo konkrétně  
o lásku Veroniky Pavlitové, mladé dívky a  nedobro-
volné konfidentky rakouské policie, vůči právě Bože-
ně Němcové. Za zmínku stojí také dokument Olgy 
Sommerové z  roku 1997 Nesmrtelná hvězda Boženy 
Němcové, kde byla spisovatelka opět až nekriticky vy-
zdvihována. Nicméně většina diváků si až do nejno-
vějšího seriálu Božena spojovala autorku buď s  po-
stavou Barunky ve  dvou nejlepších zpracováních 
Babičky z roku 1940 a z roku 1971, nebo s postavou 
Divé Báry z roku 1949. Prim hrála hlavně Barunka, kte-
rou v roce 1971 ztvárnila mladičká Libuše Šafránko-
vá. Režíroval ji Antonín Moskalyk.
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Město a lidé pohledem
pešťského povídkového barda

Iván Mándy se řadí k nejlepším představitelům maďarské povídky minulého století. Díky jeho tvorbě se 
můžeme vydat do mizejícího, ne-li už ztraceného světa ulic a náměstí, který jsme znali v evropských met-
ropolích před rozvojem masového turismu.

O rozšíření dostupných uměleckých textů z maďarské li-
terární provenience se na konci loňského roku postaralo 
nakladatelství Novela bohemica, když v  překladu Roberta 
Svobody vydalo výbor spisovatele Ivána Mándyho s názvem 
Cyklon a jiné povídky. Kniha představuje maďarského povíd-
káře v  devatenácti textech, které adekvátně reprezentují 
autorovu tvorbu v celé šíři jeho literárního vývoje. 

Mándy, který debutoval v Maďarsku už v roce 1943 a je-
hož dílo kontinuálně pokračovalo až do jeho smrti v polo- 
vině devadesátých let, se v českých překladech představil 
v  minulosti dvakrát – poprvé knihou Ďáblova kuchyně 
(1969) a podruhé pak výborem s názvem Gáže pro hvězdu 
(1979). Nicméně skutečnost, že patří ke kanonicky nejvý-
raznějším autorům maďarské povídky dvacátého století, 
dokládá to, že se k  vydávání jeho textů nakladatelé vra- 
cejí i v současnosti. Důkazem je taktéž zde prezentovaný  
soubor próz, který vyšel v Maďarsku před 
dvěma lety a  dnes se dostává v  překladu  
i k českému čtenáři. 

Když se podíváme na narativní základ 
Mándyho textů, můžeme obecně konsta-
tovat, že primární inspirací mu byl svět 
plynoucí kolem něj. Z povídek je totiž zřej-
mé, že se jako spisovatel vyznačoval vý-
raznou schopností pozorovat lidi v  jejich 
přirozeném prostředí. Mándy detailně sle-
doval mikrokosmos v  důvěrně známém 
okolí svého bydliště, což je důvodem, proč 
si ho literatura pamatuje hlavně jako spi-
sovatele ulic a náměstí pešťské části ma-
ďarského hlavního města. Místní kolorit 
zahrnující prostorovou pestrost od tržišť 
a  podchodů po lázně a  hospůdky se tak 
stává půdorysem, do kterého autor umis-
ťuje příběhy svých hrdinů. K  nejčastěji 
zmiňovaným lokalitám patří části okrajové čtvrti centra 
Budapešti s názvem Josefov (maďarsky Józsefváros), kon-
krétně například Telekiho či Matyášovo náměstí.

Jestliže se soustředíme na postavy knihy, mándyovská 
mapa města nám zobrazuje každodenní radosti i  strasti 
životních osudů lidí, přičemž se setkáváme s celou plejá-
dou charakterů především z nižších a středních sociálních 
vrstev. Ať už jde o učitele či studenty (povídky Přijel lektor, 
Veterán, V biografu), starší jedince (Řádový člen, Veterán, 
Návštěva u matky), výčepní a štamgasty (Hosté u flašky), 
pouliční kriminální živly (Ťukes) anebo radostně trpký ži-

vot romských hudebníků (Slzící stromy). Autor se však ne-
vyhýbá ani výhradně rodinným konfliktům, u nichž ho 
zajímají obzvláště konfrontace životních představ mezi 
rodiči a dospívající generací (Dívka z plovárny, Velikonoční 
pondělí, Do šestnácti let, Cyklon). Výrazným prvkem mno-
hých Mándyho próz je také fascinace ženským světem, 
což se projevuje v časté přítomnosti aktivních protagonis-
tek a zobrazení jejich perspektivy v navazování a prožívá-
ní partnerských vztahů. Mezi typické příklady je možné 
zařadit povídky propojené postavou mladé asertivní dív-
ky Věry (Velikonoční pondělí, Do šestnácti let, Cyklon).

Malé a velké dějiny

Mándyho rozsáhlá povídková tvorba odráží také dvě 
autorovy velké vášně, které i  v  současnosti představují 

v  maďarské společnosti populární feno-
mény – fotbal a kino. V novém výboru se 
můžeme s  fotbalovým motivem setkat 
v povídce Ťukes. Vypráví o dvou bratrech, 
kteří své kriminální aktivity prokládají kra-
tochvílí vyplněnou hrou s míčem. Prostor 
kina vystupuje ve sbírce hned několikrát. 
Snad nejvýrazněji se objevuje v  povídce 
s přiléhavým názvem V biografu, v níž au-
tor formuje syžet příběhu do směsi reality, 
představ a vzpomínek na vlastní školní lé-
ta. Za kompozičně jednodušší prózu s mo-
tivem kina lze označit povídku Do šestnác-
ti let. Sebevědomá Věra se v ní pokusí 
zištně využít submisivního nápadníka, aby 
se dostala na promítání filmu, avšak po 
chlapcově selhání v roli kavalíra ho dože-
ne k osobnímu ponížení. 

Osobní vzpomínky na mládí a dospívání 
přivádějí autora jak ke zpracování vlastní historie, tak rov-
něž k osudům spojeným s obdobím druhé světové války. 
Mándy však minulost nepodává ve formě skutečných svě-
dectví, ale vybírá si opět cestu fikce s více či méně zřejmý-
mi odkazy na velké dějiny. Zatímco próza Bez dechu popi-
suje existenčně vypjatý příběh otce a syna, kteří při úniku 
před bombardováním řeší krizi svého rodinného pouta, 
povídka Řádový člen vypráví o oportunisticky smýšlejícím 
právníkovi, bývalém členovi maďarského fašistického 
hnutí Šípových křížů, jehož bezcitná povaha se projevuje 
vůči osamělé stařence i v poválečných časech. Jako zobra-
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zení osobních vzpomínek spisovatele, třebaže fiktivně 
modifikovaných, je možné uvést prózu Přijel lektor. Spiso-
vatel v ní vychází z  vlastní zkušenosti osvětového 
pracovníka Ústavu pro lidové umění, když v  roce 1954 
organizoval literární přednášky na maďarském venko- 
vě. Směsici vlastních prožitků a  fikce reprezentuje také 
povídka Odpolední spáč popisující peripetie autorova in-
timního vztahu. 

Jednu z  výrazných podob autorova vypravěčského zá-
běru tvoří též prózy, kde se výrazně stírá hranice mezi ži-
vým a  neživým. Na jedné straně se k  těmto textům řadí 
příběhy, ve kterých sledujeme, jakým způsobem smrt po-
stav zasahuje do života pozůstalých. Jako příklad lze uvést 
ústřední povídku Cyklon. Hrdinka v ní přichází na venkov 
se záměrem získat pracovní zkušenosti. Historie místní ro-
diny, s níž se seznamuje, odhaluje bezcitnost rodičů poté, 
co jejich dcera spáchala sebevraždu. Další ukázku toho, jak 
se smiřuje pozůstalý s  odchodem blízké osoby, přináší 
próza Návštěva u matky. Banálně působícím úkonem od-
nosu šatů se zde postava Jánose Zsámbokyho připravuje 
na poslední rozloučení se svou zesnulou matkou. Na dru-
hé straně autor nahlíží téma neživého odlišně v mo- 
mentech, když si všímá bohatého života věcí kolem nás. 
Ústředními „postavami” příběhů se tak stávají všední před-
měty každodennosti prezentované v  méně nápadných 
prózách Výtah a Kamínek. 

Humor, sny a surreálná temnota

Pokud odhlédneme od témat či motivů, dá se říci, že 
Mándyho texty charakterizují některé svérázné narativní 
postupy. Ačkoli se může zprvu zdát, že prózy vykazují po-
vahu realistického vyprávění, ve skutečnosti tomu tak úpl-
ně není. Realisticky působící anekdoty totiž autor stylem 
sobě vlastním umělecky ozvláštňuje použitím různých na-
rativních her, jako jsou sny, asociace či surreální přeludy. 
Ve věci práce s časem se Mándy většinou nedrží jedné li-
nie, ale komplikuje text několika časovými rovinami, zlo-
my a pro čtenáře matoucí neurčitostí. Zdánlivou všednost 
postav tak vyvažují groteskní či absurdní dějové proměny, 
jednou s temným, jindy s humorným vyzněním. Komické-

ho ladění textů přitom autor nedosahuje jen na úrovni sy-
žetu, ale též patřičným výběrem substandardního jazyka 
postav z nižších společenských vrstev či mládeže.

V  jednotlivých povídkách přitom čtenář s  jistotou po-
střehne autorův vývoj na úrovni kompozice. Zatímco po- 
čáteční texty se vyznačují větší konstrukční sevřeností ve 
smyslu tradičně pojatého vyprávění bez významných nara-
tivních narušení, pozdější povídky vykazují atributy otevře-
nosti či fragmentárnosti. Rozdíly se vyskytují také v estetic-
kém vyznění próz. Zatímco některé evokují zřetelný emoční 
náboj a dramatickou atmosféru, jiné jsou vystavěné na pře-
kvapující pointě a výraznějších momentech nedourčenos-
ti. Mándyho povídka se nakonec mění i v kompozici samot-
né věty. Texty na začátku výboru charakterizuje klasická 
větná stavba, avšak postupem času autor větu řezal na 
části evokující verše či strofy. Nemalý vliv na proměnu au-
torské poetiky měla totiž zajisté i jeho bohatá praxe v psaní 
rozhlasových her a dramatizace literárních děl. 

Otázkou na závěr snad zůstává, proč Mándyho povídky 
číst i dnes, téměř třicet let po autorově smrti. První z od-
povědí je nasnadě. Iván Mándy náleží k nejlepším před- 
stavitelům maďarské povídky minulého století. Druhá 
možná odpověď poukazuje na skutečnost, že autor repre-
zentuje povídkáře mizejícího, ne-li už ztraceného světa 
ulic a náměstí, který jsme znali v evropských metropolích 
před rozvojem masového turismu, jenž vytlačuje pryč ži-
voty místních, často sociálně slabších lidí. S  atmosférou 
mándyovského světa se dnes můžeme setkat snad už jen 
v některých regionech na venkově. Kromě toho nám ma-
ďarský spisovatel jakožto čtenářům nabízí výjimečnou li-
terární kvalitu plnou momentů lidských spojení ať už 
v morálně převrácené nebo empatické podobě. Mándyho 
přirozenou potřebu zobrazení mezilidského kontaktu 
nakonec nejlépe shrnují slova cikánské dívky Slídilky z po-
vídky Slzící stromy: „Někoho člověk mít musí, nikdo ne- 
dovede žít sám.”

Matúš Guziar

Iván Mándy: Cyklon a jiné povídky, Novela bohemica, 
2020.  Z maďarštiny přeložil Robert Svoboda.

Hornorakouští „Češi” a jeden kostel v Mlýnské čtvrti

Rainbach je malá rakouská obec, jejíž blízkost k Česku není dána pouze geograficky. Projevila se 
i na její podobě. Na první pohled to sice nevidíme, ale stopy občas složitých přeshraničních vztahů 
najdeme přímo v centru tohoto městyse, který se kdysi o přízeň části svých obyvatel přetahoval 
s Horním Dvořištěm.

V hornorakouském regionu Mühlviertel (česky Mlýnská 
čtvrť) leží opět sníh. Během posledních zim to nebylo sa-
mozřejmostí. Hlavní silnice z Freistadtu do Rainbachu je 
teď trochu mokrá, ale naštěstí ne kluzká. A navíc tu panuje 

docela klid. Skutečnost, že na silnici není mnoho aut, sou-
visí s hranicemi uzavřenými kvůli pandemii. Teoreticky si-
ce úplně nepropustné nejsou, ale v  současnosti přes ně 
mnoho lidí nejezdí. Výjimkou jsou pendleři, kterých sice 
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normálně nebývá málo, ale hodně jich pracuje v gastro-
nomii a ta nyní funguje jen velmi omezeně. Třeba v cuk-
rárně v centru Freistadtu se už dlouho neobjevila česká 
servírka, prodává tam teď nejspíš pouze její šéf. A přesto-
že se nadále pendluje – freistadtská nemocnice zaměst-
nává velký podíl zdravotních sester z Česka – není teď na 
hranici skoro žádný ruch, protože je brzké odpoledne. 

V Rainbachu se parkoviště nachází přímo na náměstí, 
které ovšem svou podobou náměstí moc nepřipomíná. 
Obci totiž dominuje hlavní silnice, jež vede odsud do Čes-
ké republiky. Tohle by se mělo brzo změnit, protože již 
existují plány na její novou trasu mimo městys. O přesné 
podobě se v tuto chvíli se ještě přemýšlí. Kontroverze vy-
volává její plánovaný průběh na západní straně obce, kde 
jezdí i Summerauer Bahn, tedy železnice do Česka, která 
částečně kopíruje trasu slavné koněspřežné dráhy z Čes-
kých Budějovic do Lince. Pokud by se nová silnice postavi-
la tady, zasáhlo by se do přírodní rezervace a v podstatě 
by se zničilo životní prostředí několika druhů netopýrů  
a motýlů. Každopádně jakmile bude silnice hotova,  moh-
lo by se z náměstí zase stát více než jen průjezdní místo.  
Teď je tu kromě těch nesčetných aut spíše mrtvo. 

Překvapení uvnitř

Cesta ke kostelu vede kolem poslední zbývající hospo-
dy v  Rainbachu (předposlední zavřela teprve nedávno)  
a pokračuje nahoru po schodišti a pak přes malý obecní 
hřbitov. Hrobař tam právě kopě jámu. Člověk si říká, jak 
často se tu koná pohřeb. Je tady možná až dvě stě hrobů. 
A vkrádá se na mysl, zda hrobník nemusí pracovat pro 
několik menších hřbitovů, aby se uživil. 

Kostel je malý, jak už to bývá v podobných lokalitách. 
Možná je dokonce trochu menší než v  ostatních obcích 
Mlýnské čtvrti. Vedle něj stojí moderní přístavba. Zdálo by 
se, že se jedná o prostory, které slouží farnosti pro veškeré 
účely mimo bohoslužby a slavnosti, jež se konají přímo 
v kostele. Že to tak není, se dozvídáme hned poté, co 
vstoupíme dovnitř. K malé středověké budově přistavě- 
li v letech 1969 až 1970 další kostelní loď, která byla 
v předcházejících rocích důkladně plánována a projekto-
vána kvůli nedostatku místa. 

Audioprůvodce, jenž mezi zvolitelnými jazyky nabízí ta-
ké češtinu, prozrazuje o příčinách rozšíření kapacity kos-
tela více. Ta je totiž pro obce typu Rainbachu velice neob-
vyklá. Dostavba souvisí s  novějšími dějinami tohoto re- 
gionu, přesněji řečeno s  důsledky roku 1945 pro osadu 
Zulissen, která tvoří část městyse Rainbach. Do té doby 
obyvatelé Zulissenu v neděli nechodili na mši do rainbaš-
ského kostela, ale do chrámu v českém Horním Dvořišti 
(Oberhaid). Po válce se zavřely hranice, vznikla železná 
opona a obyvatelům Zulissenu od tohoto okamžiku ne-
zbylo nic jiného než chodit do kostela v Rainbachu. Ten 
byl tak najednou přeplněn ještě více než obvykle. 

Poučený farář

O někdejší motivaci obyvatel Zulissenu navštěvovat 
mše v jiné a ještě k tomu české obci se více dozvídáme ze 
vzpomínek Theresie Duschlbauer. Ta se narodila v  roce 
1923 právě v Zulissenu a její vyprávění zaznamenal místní 
Spolek pro domovinu (Heimatverein). Horní Dvořiště le-
želo mnohem blíž k Zulissenu a bylo lépe dostupné. Ně-
kteří farmáři používali pro cestu do kostela koňské spřeže-
ní, většinou se ale chodilo všude pěšky. Zatímco cesta do 
kostela v Rainbachu zabrala pěšky skoro dvě hodiny, 
k hornodvořišťskému svatostánku to trvalo asi jen třicet 
minut. Geografická blízkost české, ale zároveň převážně 
německojazyčné obce způsobila, že lidé z Zulissenu vedle 
pravidelných návštěv nedělní mše slavili všechny nábo-
ženské svátky a dokonce i vlastní svatby v kostele v Hor-
ním Dvořišti, a ne v  jim oficiálně přiřazeném Rainbachu. 
Tam se ze Zulissenu chodilo jen výjimečné, především na 
křty a pohřby, které se z administrativních důvodů jinde 
konat nemohly. 

Jak zmiňuje Theresia Duschlbauer, absence občanů Zu-
lissenu rozčilovala i jistého rainbašského faráře. Na mších 
se totiž vybíraly peníze pro farnost a podíl zulissenských 
věřících dlouhodobě chyběl – dostávala ho farnost Horní-
ho Dvořiště. Lidé z Rainbachu proto neměli obyvatele Zu-
lissenu moc rádi. Když někdo z nich přece jen navštívil mši 
v rainbašském kostele, říkalo se, že tam byli „d‘Behm” čili 
die Böhmen (Češi). Mimochodem, název Zulissen stejně 
jako v případě ostatní částí obce Rainbach nemá slovan-
ské kořeny. Pochází ze střední horní němčiny. Vliv dávné 
slovanské populace Mlýnské čtvrti na místní názvy je 
patrný až o kousek dál na jihovýchod, v údolí řek a po- 
toků.

Vraťme se však k vyprávění Theresie Duschlbauer. Kritic-
ký pohled místních na zvyk navštěvovat mše v  cizí obci 
změnil prý zmíněný farář, když musel jít do Zulissenu 
k nemocné ženě, aby ji vyzpovídal. Protože sám viděl, jak 
dlouhá je cesta z  návsi do této osady, přestal si prý na 
tamní farníky stěžovat. 

Za zimního odpoledne vycházíme z rainbašského kos- 
tela. Před očima nám vyvstane několik osad na západní 
straně obce, ale do dalekého Zulissenu nedohlédneme. 
Na rakouském venkově se tradice chodit v neděli do kos-
tela pořád drží. Populace Rainbachu se od roku 1971 příliš 
nezvýšila, v kostele by tedy mělo být dost místa pro všech-
ny. Je ale docela možné, že je teď v neděli prázdnější, než 
býval před padesáti lety. Venku stále vidíme onoho hro-
baře, tentokrát už jen po ramena, protože mezitím ve své 
práci pokročil a stojí v  jámě. Na hrobech si čteme ro- 
ky narození a smrti zesnulých. Někteří z nich před vál- 
kou pravděpodobně navštěvovali kostel v  Horním Dvo- 
řišti. 

Julia Miesenböck
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