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Rozhovory jsou velice specifický žánr. Tím spíš, pokud si povídáte s ně-
kým, kdo se věnuje dění ve světě, společnosti či lidské mysli. Kromě 
toho, že vám partner v rozhovoru popisuje vlastní názory, dojmy, po-
střehy, zachycuje ve svých slovech i část dějinných událostí. 

Když jsme na konci loňského roku chystali přílohu k pětadvacátému 
výročí Respektu, počítali jsme také, s kolika osobnostmi jsme za tu dobu 
pořídili rozhovor. Je jich už na tisíc, což je sice samo o sobě zajímavé 
číslo, ještě zajímavější ale bylo, kolik výjimečných jmen se v tom vý-
čtu objevilo: Joseph Heller, Francis Fukuyama, dalajlama, Susan Sonta-
gová... 

To jsou všechno jména lidí, kterým naslouchal či stále naslouchá celý 
svět. A tak vznikl nápad připravit tento speciál, tedy výběr z rozhovorů 

s lidmi, jejichž myšlenkám stojí za to věnovat pozornost. Nápad přišel snadno, ale jeho pro-
vedení už tak lehké nebylo. Nabídka jmen totiž vysoce převyšuje možnosti rozsahu tohoto 
časopisu. Zároveň jsme cítili, že je třeba dát výběru nějaký řád, aby to nevypadalo, že jde 
prostě o seznam podobný Who is Who.

Nakonec jsme se rozhodli vybrat třicet rozhovorů s výhradně zahraničními osobnostmi, 
jež nám nějak pomáhají interpretovat svět, ve kterém žijeme. A je jedno, jestli jde o eko-
noma, spisovatele či psychologa. 

Jedním z kritérií také pochopitelně bylo, aby rozhovor byl i po letech živý. Tedy aby se 
netýkal jen někdejších aktuálních událostí, které už dnes nemají význam. Z tohoto důvodu 
jsme vyškrtli řadu zvučných jmen. Někdy ale má „stáří“ rozhovoru své kouzlo. Proto jsme 
například nechali rozhovor s Ralfem Dahrendorfem z roku 1993, kde je zajímavé číst jeho 
tehdejší doporučení české společnosti. Čtenáři a čtenářky tak mohou posoudit, nakolik 
jsme ho poslechli. 

U některých témat se dlouho zdálo, že aktuální nejsou a nebudou. Například situace 
v Rusku. „Nemyslím, že by došlo k válečnému konfliktu mezi Ruskem a Ukrajinou dejme 
tomu o Krym nebo černomořskou flotilu. Pravděpodobnější je, že se Ukrajina rozpadne 
na západní část s těsnějšími vztahy k Západu a východní část s Krymem, která se připojí 
k Rusku.“ Je to neuvěřitelné, ale tato slova pronesl Samuel P. Huntington v Respektu přesně 
dvacet let předtím, než se začala měnit v realitu.

Obecně máme v Respektu rádi rozhovory s lidmi, kteří trochu komplikují naši tuzem-
skou debatu. Dobře je to vidět například u rozhovorů o ekonomice či ekonomii. Řada osob-
ností, mezi něž patří i držitelé Nobelových cen, otevřeně popisuje, jak jsme se mýlili v in-
terpretaci ekonomických dějů. Ale nejen ekonomové dokážou předvídat události ve svém 
oboru. Spisovatel Joseph Heller v Respektu roku 1997 například říká: „Pravděpodobně, to 
já už tady nebudu, se vynoří Čína a stane se vedoucí ekonomickou silou.“ Na konci loň-
ského roku se skutečně Čína stala největší světovou ekonomikou.

Se vším, co nás obklopuje, co se děje, souvisí lidská duše. Proto mezi planetárními mysli-
teli najdete i ty, kteří uvažují o naší mysli. Ať už je to odborník na zpomalení života a propa-
gátor lenivosti, nebo psychiatr, který „studoval“ teroristu Breivika. 

Vážené čtenářky, vážení čtenáři, inspirativní čtení vám přeje 
Erik TabEry
šéfredaktor

Editorial
Lidé, kteří vědí
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Walter 
Isaacson
Steve Jobs 
chtěl, abych 
byl brutálně 
upřímný
S americkým novinářem 
a spisovatelem o zakladateli Applu, 
zlatém věku médií a zážitku ze 
sametové revoluce
sI lVI E lau DE r
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V knize píšete, že Steve Jobs nebyl chytrý 
v obvyklém slova smyslu. To asi hodně lidí překvapí 
– proč si to myslíte?
Myslel jsem to jako kompliment. On byl totiž geniální, 
přemýšlel nekonvenčně, nově, převratně. V Silicon Valley 
potkáme na každém kroku deset chytrých lidí, Bill Gates 
má mnohem soustředěnější a analytičtější mysl, než Jobs 
kdy měl. Ale Steve měl větší představivost, měl speciální 
smysl pro krásu. A to z něj dělalo génia, byť nebyl chytrý 
v klasickém slova smyslu.

Všechny nás samozřejmě zajímá, jestli Jobs svým 
kolegům nezanechal nějakou zásadní novinku. 
Mluvili jste spolu o jeho plánech?
Zajímala ho televize, její nová forma, a kolují zvěsti, že 
právě na tom teď Apple pracuje. Zajímala ho fotografie 
a určitě měl v plánu přijít s novou podobou učebnic. Chtěl 
ty tradiční, těžké papírové knihy proměnit na lehké, elek-
tronické, interaktivní. Vždy ho zajímaly obory, u nichž 
cítil, že by se daly dělat mnohem zajímavěji a moderněji – 
třeba právě ty učebnice. Hodně ho lákaly nositelné tech-
nologie, například hodinky.

Měl ve zvyku každé tři čtyři roky zaměřit svoji po-
zornost na něco nového a jiného. Nikdo si nemyslel, že 
potřebujeme nový přehrávač hudby, všichni jsme měli 
mp3 přehrávače, ale když Steve vytvořil iPod, najednou 
to byla nezbytnost. Těsně poté, co představil iPad, jsem 
byl u něj doma a spousta lidí nechápala, o co jde: co to je 
a proč to potřebujeme? Je to přerostlý telefon, nebo za-
krslý počítač? Proč to nemá klávesnici? A tak dál. Dnes 
si bez něj neumíme život představit. Jdu po Václaváku 
a vidím lidi, jak s ním fotí, dívají se do mapy, hledají ob-
chody, cokoli.

Jaká ingredience z Jobsova úspěchu je „použitelná“ 
pro nás všechny? Kromě zápalu pro věc a vysokého 
pracovního nasazení.
Steve uměl něco, co málokdo v jeho oboru – propojil 
umění a vědu, humanitní obory s inženýr-
stvím. Věřil, že krása je důležitá, že má 
význam. Bill Gates si to nikdy nemyslel, 
a proto také krásné věci nevyráběl. O de-
sign, poezii a krásu se vlastně nezajímá 
většina inženýrů.

Když to zobecním, dokázal využít 
a propojit dva světy, které spolu 
obvykle nejsou ve spojení.
Přesně tak – Jobs studoval humanitní 
vědy, ale miloval také vědu. A jeho úspěch 
spočíval i v tom, že při vytváření techno-
logií používal intuici, šlo mu o celkový po-
cit z té věci, o její kouzlo.

Vaše nová kniha mapuje vznik počítačů 
a internetu, který vyprávíte skrze 
příběhy pionýrů digitálního věku. 
Trávíte s nimi tolik času jako s Jobsem?

S některými ne, protože jsou mrtví – začínám Johnem 
von Neumannem a Alanem Turingem, oba zemřeli před 
mnoha lety. Ale vedl jsem skvělou konverzaci s Billem 
Gatesem či Larrym Pagem, protože kniha končí vyná-
lezem Googlu. Mám štěstí, že jsem v minulosti dosáhl 
jistých úspěchů, takže lidé jsou zpravidla ochotni se se 
mnou sejít a promluvit si.

Scenárista Aaron Sorkin a režisér David Fincher prý 
připravují na základě vaší knihy o Jobsovi film. Když 
to dělají tihle dva, tak by to mohlo být dobré.
Zatím je potvrzené pouze to, že Aaron Sorkin, což je je-
den z nejchytřejších a nejpoctivějších scenáristů součas-
nosti, pracuje na scénáři. Mám rád film Sociální síť i seriál 
Newsroom, na nichž se podílel, takže odhaduji, že jeho 
scénář bude lepší než moje kniha.

Kromě Jobse jste napsal biografie Einsteina, 
Benjamina Franklina, Kissingera. Jaký typ příběhu 
vás zajímá?
Mluvili jsme o chytrosti a o tom, že Jobs nebyl tradičně 
chytrý. Ani ti ostatní nebyli chytří v konvenčním slova 
smyslu, ale byli všichni schopni myslet jinak než ostatní. 
Einstein byl obklopen lidmi, kteří byli přesvědčeni, že čas 
se nemění, přesto si dokázal říci: Pojďme se na to podí-
vat jinak, zkusme ověřit, jestli to není tak, že čas je rela-
tivní v závislosti na tom, jak se pohybujeme. Také Henry 
Kissinger byl schopen podívat se jinak na situaci, do jaké 
se Američané dostali ve Vietnamu. A Ben Franklin určitě 
nebyl nejchytřejší z amerických otců zakladatelů – ten-
hle titul možná náleží Jeffersonovi nebo Madisonovi –, ale 
byl z nich nejmoudřejší opět v tom smyslu, že měl největší 
představivost a viděl dál než ostatní.

Kdosi prohlásil, že každá biografie je do velké 
míry také autobiografií, a vaše dcera říká, že u vás 
to platí. co z vašeho života vás tedy táhne právě 
k těmto příběhům?

U Franklina obdivuji tu cestu ze 
střední třídy, z pozice majitele 
obchodu až ke skvělé novinářské 
a diplomatické dráze. Netvrdím, 
že jsem jako on, ale rád bych 
byl více jako on. Einstein mojí 
dceři připomněl jejího dědečka, 
mého otce, a já s tím souhlasím. 
Ale připadá mi samozřejmé, 
že se na lidi kolem díváme 
skrze vlastní životní zkušenost. 
A proto je jedině dobře, že vzniká 
tolik biografií, každý autor se 
na portrétovaný objekt dívá ji-
nak a vidí u něj jiné věci. Já třeba 
ve Franklinovi spatřuji také ně-
koho, kdo trávil čas rozmanitými 
aktivitami a byl velmi tolerantní 
k lidem – a já jsem se vždy snažil 
o něco podobného.

WAlTER iSAAcSON

20. května 1952

Americký novinář a spisovatel. 

V roce 1978 nastoupil do magazínu 

Time a později se stal jeho 

šéfredaktorem. Dva roky šéfoval 

zpravodajské stanici cNN. Od roku 

2003 stojí v čele Aspen institutu, 

mezinárodní nevládní organizace. 

Vedle novinářské kariéry slavil 

úspěchy s biografiemi významných 

osobností: Alberta Einsteina, 

Benjamina Franklina či Henryho 

Kissingera. Jeho knižní portrét 

Steva Jobse (česky 2011) se stal 

mezinárodním bestsellerem.
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Nenašel jste zatím žádnou ženu, která by měla 
podobné kvality jako tito muži?
Věnoval jsem se teď Adě Lovelaceové, nesmírně zajímavé 
a poměrně neznámé dceři lorda Byrona. Byť jí tedy ne-
věnuji celou knihu, ale hned první kapitolu ve své nové 
knize a rovněž s ní knihu končím. Ukazuji tam, jak její 
myšlenky a nápady ovlivnily digitální revoluci. Zajíma-
vých žen, o nichž by šlo psát, je však celá řada.

loajalita ke čtenářům, ne k inzerentům
Strávil jste prací v médiích desetiletí, koncem 
sedmdesátých let jste nastoupil do časopisu Time, 
později jste ho řídil jako šéfredaktor. Také jste 
šéfoval zpravodajské stanici cNN. Jakou největší 
změnu jste za ty roky zažil?
Obrovskou změnu přinesla samozřejmě digitální média, 
skrze něž kdokoli, kdo chce, může přinést zprávu, může 
zveřejnit svůj názor. To byla dobrá změna – čtenáři a kon-
zumenti mohou jednak dostat informace 
doslova odkudkoli a jednak se na jejich zís-
kávání a vytváření sami podílet. Fakt, že 
kdokoli má dnes možnost se vyjádřit, je 
jednoduše úžasný. Špatná zpráva ovšem je, 
že média zatím pro tuto novou situaci ne-
dokázala vymyslet funkční obchodní mo-
del. Psaná žurnalistika v posledních letech 
finančně závisí zejména na výnosech z re-
klamy na internetu. To není moc dobrý zdroj 
a také to nemůže být zdroj jediný.

Před čtyřmi lety jste v článku pro Time 
pojmenovaném „Jak zachránit noviny“ 
navrhoval následující řešení: odstranit 
mýtus o tom, že obsah na internetu 
má být zadarmo, a čtenáře naučit, že 
za obsah se platí.
Pořád si myslím, že většina obsahu na inter-
netu by měla být zadarmo. Zároveň je nic-
méně nutné, aby měli čtenáři možnost zaplatit za obsah, 
který se jim líbí, což by následně motivovalo novináře, 
aby vytvářeli kvalitní obsah a navíc by to posílilo jejich lo-
ajalitu ke čtenářům, místo k inzerentům. Stále se domní-
vám, že jde o jediné možné řešení.

Mnoho médií už dnes po čtenářích poplatky 
požaduje a řada z nich v novém systému již nějaký 
pátek funguje. lze nyní říci, že tato cesta skutečně 
zafungovala?
Zlatý věk žurnalistiky se vrátí v okamžiku, kdy si lidé 
zvyknou na to, že za články se platí. A jak říkáte, už se 
o to řada médií pokouší: zavedli to The New York Times, 
The Wall Street Journal, chystají se na to v The Washing-
ton Post, mnoho magazínů i novin jde také cestou, že 
zpoplatňují pouze vysoce kvalitní či exkluzivní články. 
A mám pocit, že se to skutečně vyplácí, jinak by se tou 
cestou nevydávalo čím dál více titulů. Klíčová podmínka 
ovšem spočívá v tom, že systém plateb musí být co nejjed-
nodušší.

Teď je to tak, že pokud si chcete přečíst pár textů 
na webu The New York Times či The Wall Street Journal, 
což já pravidelně dělám, musíte si je předplatit, musíte 
někam napsat číslo svojí kreditní karty. Kdybych si ale 
chtěl koupit jedno číslo vašeho časopisu a nebudu si ho 
chtít předplatit na delší dobu, tak je to celkem obtížné.

Vlastně není – jedno číslo si sice nekoupíte, ale 
pomocí textových zpráv si za malý poplatek můžete 
přečíst jednotlivé články.

Tak to je skvělý způsob, jak na to, a gratuluji vám k němu. 
Čím snazší systém, tím lépe – textovka, bitcoin, cokoli 
jednoduchého a rychlého by novinám zásadně pomohlo. 
Jak už jsem řekl – zlatý věk žurnalistiky znovu nastane, 
až nalezneme nové příjmy pro její provozování a financo-
vání.

Další trend z poslední doby, jejž sledujeme 
i v Česku, je, že média nakupují bohatí byznysmeni. 
V Americe tak třeba majitel Amazonu a miliardář 
Jeff Bezos koupil deník The Washington Post 
a zdá se, že novinám by to mohlo pomoci, protože 
nedávno oznámili velké investice. co jsou pozitiva 
a naopak rizika tohoto trendu?
Je určitě dobře, že bohatí lidé chtějí dát svoje miliony 
do novin, a ne do dalších jachet, ale zároveň je zdravé, 
aby existovala média i s jinými formami vlastnictví, na-
příklad jako akciové společnosti. Čím více modelů bude 
existovat, tím lépe, asi by nikomu neprospělo, aby média 
vlastnil výhradně tento typ majitelů. Zároveň se mi líbí, 

Zlatý věk žurnalistiky se vrátí 
v okamžiku, kdy si lidé zvyknou 
na to, že za články se platí.
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že právě někdo tak chytrý, jako je Jeff Bezos, investuje 
svoje peníze do novin.

Není tohle navíc další důvod doufat v lepší časy? Vy 
považujete Bezose za nejlepšího současného šéfa 
firmy v Americe.
Bezos je nejlepší, protože rozumí tomu, co chce zákaz-
ník a uživatel. To je velmi důležité, ať už řídíte Amazon 
nebo noviny. A určitě to podporuje nadějné vyhlídky mé-
dií – když do toho jde někdo tak chytrý jako on, znamená 
to něco.

Které noviny či magazíny čtete pravidelně vy? 
A v jaké formě?
Obvykle si v noci čtu internetová vydání novin, které vy-
jdou následujícího dne (tuto službu mám předplacenou): 
The New York Times, The Wall Street Journal, The Wa-
shington Post. Jen málokdy už vezmu do ruky jejich papí-
rové verze. A sleduji weby, jež přinášejí nějaký nový typ 
novinařiny – mám rád The Huffington Post, který kom-
binuje vlastní reportáže a texty s videi, blogy a články 
převzatými z ostatních médií. Také se mi líbí Vox – nový 
projekt Ezry Kleina, jenž kvůli němu odešel z The Wa-
shington Post.

Jak se za poslední léta změnili čtenáři? Opravdu 
chtějí jen klipovité, rychlé zprávy? Pokud by to 
tak bylo, nemohl by Time nedávno otisknout – 
za velkého čtenářského úspěchu a pozornosti – 
nejdelší článek ve své devadesátileté historii.
Myslím, že právě zejména časopisy mohou uspět s dlou-
hými, analytickými texty. Lidé totiž pořád chtějí číst po-
ctivě udělané reportáže, dobře vyprávěné příběhy. Není 
pravda, že nikdo už nemá čas – vždyť lidé čtou knihy. Sa-
mozřejmě nemohou soutěžit s internetem v krátkých, 
bleskových zprávách, ale mohou nabídnout něco, co ně-
kde na blogu nebo na Twitteru prostě nenajdete. Noviny 
či magazíny míří vedle, když se snaží internet imitovat, 
naopak musí nabídnout něco jiného, něco, co umějí.

Amerika ve světě
Ve světle událostí na Krymu se znovu otevírá 
otázka posledních let: jakou roli dnes ve světě hrají 
Spojené státy? A jakou roli by případně měly hrát?
Ukrajinskou krizi nesleduji natolik dopodrobna, abych se 

k ní mohl fundovaně vyjádřit, ale pořád platí, že máme 
soubor hodnot, v rámci nichž věříme v individuální svo-
bodu, v demokracii. A když říkám my, nemyslím jen Spo-
jené státy, ale i Českou republiku a další demokratické 
země. A naše role je tyto hodnoty propagovat, což je také 
jeden z úkolů Aspen Institutu, který řídím – pořádat de-
baty a konference, jež podporují demokracii. Jako debatu, 
kvůli které jsem přijel do Prahy. Bavíme se o tom, jak 
pomoci palestinské ekonomice a jak zlepšit ekonomické 
vztahy mezi USA, Evropou a Palestinci a Izraelci.

Je na Ukrajině ve hře i vojenský zásah?
Nejsem si jist, jestli krize na Krymu má vojenské řešení 
za účasti Západu. Nicméně jsme si kvůli této krizi znovu 
uvědomili hodnotu Severoatlantické aliance a důvody, 
proč NATO existuje a vzniklo – tedy jako reakce na rozpí-
navé tendence Ruska.

Na podzim 1989 jsem jako novinář v Praze pokrýval 
sametovou revoluci. Tu revoluci nevyhrála vojenská síla 
NATO, zařídili ji lidé v ulicích a síla myšlenek. S Václa-
vem Havlem jsem se potkal v jeho bytě na nábřeží v den, 
kdy byl propuštěn z vězení – on disponoval mocnou si-
lou, ovšem ne proto, že by měl za sebou armádu, ale díky 
síle myšlenek. A jsem přesvědčen, že historie se bude 
vždy ubírat směrem k větší svobodě a větší demokracii, 
zejména v našem digitálním věku, kdy mají lidé přístup 
k informacím.

Kde nicméně berete přesvědčení o tom, že to je 
nevyhnutelné? Dějiny se přece tolikrát zvrtly.
Myslím, že to je nevyhnutelné. Pokud budou mít lidé 
po ruce nástroje, díky nimž mohou posílit svůj vliv 
na dění kolem sebe, tak je budou využívat. Znovu se vrá-
tím do roku 1989 – chvíli jsem pobýval i v Bratislavě a by-
dlel jsem tam v hotelu, který tehdy jako jediný ve městě 
měl satelitní televizi. Tamní děti se tam po škole cho-
dívaly dívat na hudební klipy a lidé z hotelu se mě ptali, 
jestli bude v pohodě, když je nechají dívat se u mě v po-
koji.

Mně to nevadilo a jeden den jsem přišel na pokoj a na-
šel jsem kupu děcek, jak hltají ne MTV, ale CNN, která 
ukazuje, co se děje v Berlíně, v Polsku a jinde. Když ztra-
títe možnost kontrolovat, jaké informace se k lidem do-
stávají a jaké sami dál šíří, ztratíte možnost nad nimi au-
toritativně vládnout. To byla pravda tehdy před lety se 
satelitní televizí a je to pravda dnes v násobné síle díky 
internetu. Není to samozřejmě hladký a nekomplikovaný 
proces, ale autoritativní režimy prostě budou dál slábnout 
a mizet.  

RESPEKT 13/2014

Noviny či magazíny míří vedle, 
když se snaží imitovat internet, 
naopak musí nabídnout něco 
jiného, něco, co umějí. 
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Samuel P. 
Huntington
Univerzální 
civilizace nemá 
se skutečností 
nic společného
S americkým expertem na zahraniční 
politiku o pobouření nad Střetem civilizací, 
rozpadu Ukrajiny a strachu z Ruska
jaroslaV VE Is
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Proč myslíte, že reakce na váš Střet civilizací? byla 
tak kontroverzní?
Proč? Protože se ti, kdo ho četli, báli, že argumenty, které 
uvádím, jsou pravdivé. Před pěti lety se na Fukuyamův 
esej Konec dějin reagovalo skepticky – to přece nemůže 
být pravda, že by historie ideologických střetů končila 
a všichni od té chvíle žili jen v demokraciích. Myslím, že 
podstatou reakce na můj článek byl strach, obava, že by to 
mohla být pravda.

Ohrožení jinými kulturami
Přišel někdo od té doby, kdy jste esej publikoval, 
nejen s kritikou, ale také s jinou alternativou vývoje?
Dvě alternativy se objevily – podle první z nich budou hlav-
ními aktéry v budoucích konfliktech jednotlivé národní 
státy, které se budou chtít prosazovat silou, podle druhé 
pak jsme na počátku existence univerzální civilizace sjed-
nocující kultury na celém světě. Soudím však, že ani jedna 
z těchto hypotéz neobstojí.

Pokud jde o roli národních států – ty rozhodně nejsou 
jedinými aktéry mezinárodní politiky a v posledních le-
tech naopak svou sílu ztrácejí jak ve vztahu k nižším útva-
rům uvnitř sebe samých, tak i ve vztahu k mezinárod-
ním organizacím. Velice zřetelně je to vidět v Evropě, kde 
roste autonomie jednotlivých oblastí uvnitř států a státy 
zároveň přicházejí o své pravomoci ve prospěch nadstát-
ních Evropských společenství. Nevidím jednoznačně ani 
tendenci států zajišťovat své zájmy vyrovnáváním sil. My-
slím, že pro jednotlivé státy je podstatnější tendence brá-
nit se před ohrožením a důležité je, jak ohrožení vnímají.

Takže kdyby například v letech studené války chování 
západoevropských zemí ovlivňovala jen snaha o rovno-
váhu sil, musely by se spojit se Sovětským svazem proti 
Spojeným státům, které je jako nejsilnější země světa 
mohly jasně ohrozit. Jenomže, protože jak politicky, tak 
ideologicky byly tyto státy se Sovětským svazem naprosto 
nekompatibilní, jako ohrožení vnímaly právě Sovětský 
svaz, a ne USA. Totéž platilo pro Sovětský svaz, který pova-
žoval za ohrožení zase západní svět.

Budiž, to platilo v letech 
studené války a bipolárního 
světa dvou ideologií. Jak 
podle vás definují národní 
státy ohrožení dnes?
Hodně volně řečeno, jako ohro-
žení jinými kulturami, jinými 
civilizacemi. Takže v bývalých 
sovětských republikách se mluví 
o ohrožení islámem z jihu, Ru-
sové se obávají Střední Asie, zá-
padoevropské země Blízkého 
východu a islámských zemí v Af-
rice.

A námitky proti možnosti 
jedné globální civilizace? 
informační revoluce 

Myslím, že komunismus ve 
střední Evropě či na Ukrajině je 

skutečně mrtvý, komunisté nebo 
bývalí komunisté však žijí.

SAMUEl P. HUNTiNgTON

18. dubna 1927 − 24. prosince 2008

Americký politický teoretik, 

poradce amerického prezidenta 
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Střet civilizací? (později knihy, 

česky 2001), ve kterém předvídá 

světu, že po skončení studené 

války porostou konflikty mezi 

jednotlivými civilizacemi. Do 

češtiny byly také přeloženy 
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americké identity (2005) či Třetí 

vlna: Demokratizace na konci 20. 
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a moderní technologie přece propojily kontinenty 
i kultury víc než cokoli jiného dřív.
Univerzální civilizace je něco, co nemá se skutečností 
nic společného. Myslím, že je to plod euforie, která ná-
sleduje po skončení každého velkého konfliktu v moder-
ních dějinách, kdy se hledá nový světový řád. Po skon-
čení první světové války to byla Společnost národů, která 
měla vytvořit nový systém, po druhé světové válce zase 
Organizace spojených národů, od níž se v podstatě něco 
podobného, tedy zajištění světové harmonie, očekávalo 
po skončení třetího významného konfliktu tohoto sto-
letí, studené války. Jenomže proč by tím, že skončil je-
den velký konflikt, měly být eliminovány všechny ostatní 
konflikty?

Myslíte, že i ve světě po studené válce je Organizace 
spojených národů schopna hrát roli, pro niž byla 
založena?
Pokud jde o znovuoživení OSN, o schopnost zaangažovat 
se v otázkách zachování míru, myslím, že OSN po studené 
válce zklamala. Ze stejných důvodů, proč neexistuje uni-
verzální civilizace, nemohou ani mezinárodní organizace 
splnit naděje, které do nich lidé vkládají.

Poprvé v dějinách
Vraťme se k vaší hypotéze střetu civilizací. Mezi 
námitkami zazněla i tato: civilizace existují celá 
tisíciletí, proč by se měly střetávat až teď?
V dějinách existovalo podle různých historiků zhruba 
dvacet až pětadvacet nejdůležitějších civilizací. Přibližně 
do počátku šestnáctého století byly ovšem vztahy mezi 
nimi velice omezené, přinejmenším proto, že vzdálenosti 
mezi civilizacemi se těžko překonávaly. I když ke střetům 
docházelo i ve starověku: takovým střetem civilizací byly 
například řecko-perské války, byť jejich násilná fáze byla 
relativně krátká. 

Kolem roku 1500 dochází k posunu vývoje a expanzi 
západní civilizace, která začíná dominovat všem ostat-
ním. Tato situace trvala zhruba do konce devatenáctého 
století, kdy Západ začíná ustupovat. Nyní vstupujeme 
do fáze, v níž se díky zdokonalení komunikačních mož-
ností vztahy mezi civilizacemi zintenzivňují, jedna ovliv-
ňuje druhou, poprvé v dějinách je to multipolární a multi-
civilizační systém.

Mimochodem, Henry Kissinger ve své poslední knize 
tvrdí, že v jednadvacátém století bude mít svět šest hlav-
ních mocenských center – Spojené státy, Evropu, Rusko, 
Čínu, Japonsko, Indii –, vedle nichž bude existovat řada 
menších států. Z těch šesti mocenských center pět patří 
k různým civilizacím. Kissinger se nezmiňuje o islám-
ských státech, které mohou hrát velice důležitou roli, ať 
už z hlediska velké populace, nebo třeba nafty – například 
Indonésie.

Jak se díváte na Partnerství pro mír?
Nemyslím, že by mělo příliš smysl, a považuji za velice 
nešťastné, že se právě tento projekt stal centrálním bo-
dem politiky NATO a Spojených států v zemích střední 

a východní Evropy. Jistě, je velice důležité zahrnout 
Rusko a bývalé sovětské republiky do mezinárodních 
ekonomických a bezpečnostních organizací, avšak sou-
dím, že Evropské společenství a Severoatlantická aliance 
by měly co nejdříve plně integrovat čtyři středoevrop-
ské země a Pobaltí. Když prezident Bill Clinton v Evropě 
opakovaně prohlašoval, že nehodlá rýsovat novou dělicí 
čáru, nebylo to šťastné. Nejde o to rýsovat novou čáru, 
ale uvědomit si tu, která existuje už snad tisíc let. Obá-
vám se, že neochotou tohle si uvědomit můžeme ztratit 
mnohem víc, než momentálně získáme projektem Part-
nerství pro mír.

Vaše hypotéza je postavena na tom, že studená 
válka ideologií skončila, komunismus je mrtev. Je 
však mrtev skutečně, když postkomunistické strany 
vítězí v Polsku, v Maďarsku, na Ukrajině?
Myslím, že komunismus je skutečně mrtvý, komunisté 
nebo bývalí komunisté však žijí. Orientují se dnes ovšem 
na zeslabování dopadů hospodářské transformace, snaží 
se prosazovat budování záchytných sociálních sítí. Ale 
ani ti středoevropští, ani Žirinovskij nebo Ruckoj v Rusku 
nechtějí, myslím, návrat ke komunismu se vším všudy. 
Rozsáhlé státní zásahy do ekonomiky ano, ale ne komu-
nismus.

Nukleární strašení pokračuje
Jak se díváte na vývoj v Rusku?
Před dvěma lety se lidé ve Spojených státech domnívali, 
že Rusko se brzy rozpadne na menší státy, tak jako se roz-
padl Sovětský svaz. Nic takového se nestalo a dnes mají 
zase lidé naopak strach, že se Rusko znovu rozšíří do po-
doby bývalého Sovětského svazu. Každopádně jeho zá-
jem o země, jimž se říká „blízké zahraničí“, je do jisté míry 
přirozený, navíc tyto státy na Rusku závisejí ekonomicky. 
Nemyslím však, že by došlo k válečnému konfliktu mezi 
Ruskem a Ukrajinou dejme tomu o Krym nebo černomoř-
skou flotilu. Pravděpodobnější je, že se Ukrajina rozpadne 
na západní část s těsnějšími vztahy k Západu a východní 
část s Krymem, která se připojí k Rusku. Nebude to tak 
klidné dělení jako v případě Československa, ale soudím, 
že z toho nebude válka.

Neobáváte se, vzhledem k situaci, jaká v Rusku je, 
že by přece jen mohlo dojít k jadernému konfliktu?
Nemyslím, že by mohlo dojít k jadernému konfliktu vět-
šího dosahu, možnost globální jaderné války už je pryč. 
Ale je do jisté míry možné, že v lokálním konfliktu ně-
kde v Asii nebo na Středním východě budou jaderné 
zbraně použity, možná i v Rusku. Má-li některá země tyto 
zbraně, je pokušení použít je velice vysoké. Dynamika 
nukleárního zastrašování prostě funguje dál, i když jinak, 
než když se vzájemně zastrašovaly Spojené státy a Sovět-
ský svaz, každý s 20 tisíci hlavicemi. Je to mnohem po-
dobnější situaci v roce 1945, kdy jedna země měla jediné 
dvě jaderné zbraně na světě a použila je obě. 

RESPEKT 32/1994
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V dokumentu Zemřít ukamenováním jste nosila 
muslimský šátek, teď ho ale nemáte. To proto, že jste 
v Evropě?
Jsem ateistka, a tak když můžu a nejsem v Íránu, neno-
sím ho. Měly jsme mimochodem o nošení šátku dlouhou 
debatu s kolegyněmi, které v tom filmu vystupují, protože 
ani jedna z nás ho dobrovolně doma nenosí. Íránský zákon 
říká, že žena musí být zahalená na veřejnosti, ale toleruje 
se, pokud v čistě ženských, nevládních firmách šátek ne-
nosí. A my všechny pracujeme pro nevládní sektor a s že-
nami. Nakonec jsme se ale dohodly, že se radši zahalíme, 
abychom věc ještě víc nekomplikovaly.

co jste nechtěly komplikovat?
Pokud bychom neměly zakryté hlavy a film by se vysílal 
na veřejnosti, mohly bychom za to být všechny zatčeny pro 
porušování íránských zákonů a film by byl okamžitě zaká-
zán. A hlavně – všichni, kdo by byli přistiženi, že se na něj 
dívají spolu s organizátory promítání, by byli vyslýcháni 

tajnými službami, postaveni před Revoluční soud a hrozilo 
by jim i několikaleté vězení.

Stejně to ale nijak nepomohlo, film se dodnes 
v Íránu nevysílal.
Ano, nesmí se oficiálně vysílat, protože podle režimu jsou 
v něm lži a urážky. Některá studentská hnutí v Íránu se 
na mě obracejí a chtějí kopii filmu, že si ho pustí na něja-
kém neoficiálním místě, třeba na večírku. I to by ale pro 
ně mohlo být riskantní. Já jsem pro to, aby se ten film dal 
volně na internet, to by bylo nejlepší. To ale musí rozhod-
nout režisér, já to udělat nemůžu.

Život v kleštích
Už skoro tři čtvrtě roku pobýváte v Německu. Jak se 
vám tam žije?
Překvapilo mě, jak hodně tam prší. Dcera chodí do dobré 
školy a já mám jeden menší projekt na tamní univerzitě. 
Jen se každý den ptám, jak bych tady mohla být užitečná, 

Šádí Sadrová
Sto ran bičem  
by byl úspěch
S íránskou právničkou o obhajování 
žen, trestu smrti ukamenováním, 
Ahmadínežádově režimu a tamních mužích
katEŘ I na šafaŘÍkoVá
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protože z Německa nemůžu hájit „svoje“ ženy před írán-
skými soudy. Na druhou stranu mohu v klidu jet třeba 
do Ženevy za komisařem OSN pro lidská práva a s něko-
lika dalšími lidmi jsme začali dávat dohromady černou 
listinu Íránců viněných Západem z porušování lidských 
práv, kteří by neměli dostat vízum do EU. Takže si nestě-
žuju.

Proč jste si vybrala zrovna Německo?
Nabídli mi tam útočiště. Musela jsem z Íránu odjet, pro-
tože situace byla nekontrolovatelná: jsou proti mně vedeny 
dvě soudní žaloby, jedna za účast na manifestaci za práva 
žen v březnu 2007 v Teheránu a druhá za účast na pro-
tivládních demonstracích po červnových volbách 2009. 
V obou případech jsem viněna za ohrožení „národní bez-
pečnosti“ a byla jsem několikrát zatčena. Pár dní poté, co 
mě naposledy propustili, vyhlásil teheránský žalobce první 
obviněné v procesech s čelnými představiteli demonstrací 
po prezidentských volbách a mezi mnoha jmény padlo i to 
moje. 

Uvědomila jsem si, že přituhuje. Když jsem byla ve vě-
zení, nikdo nemluvil o tom, že bych byla jednou z tváří re-
voluce. Zároveň v televizi běžely záběry reformistů, jak vy-
povídají proti Musávímu (protikandidátovi Ahmadínežáda 
na post prezidenta, pozn. red.), jak odsuzují protesty a ideje, 
které jsme razili. Cítila jsem, že když zůstanu, budou mě 
taky nutit vypovídat proti opozičníkům, ženským organi-
zacím a proti tomu, co dělám. A do téhle situace jsem se 
nechtěla dostat.

Máte s tím už nějakou vlastní zkušenost?
Vlastně docela přesnou. V červenci 2009 mě na cestě 
na Teheránskou univerzitu skupinka mužů v civilu nastr-
kala do auta a pak jsem jedenáct dní byla držena bůhví 
kde. Fyzicky mě nemučili, ale psychicky to bylo obtížné. 
Bylo to takové poslední varování… a vlastně zapůso-
bilo. Došlo mi, že by bylo čím dál nemožnější pokračovat 
v tom, co jsem dosud dělala, a že režim příště přitvrdí. Že 
by mi mohl vyhrožovat třeba únosem mojí dcery. Vím, 
že jsem v tomto smyslu jako matka zranitelná, a nechtěla 
jsem se dostat do kleští, kdy bych musela volit mezi svým 
přesvědčením a svým dítětem.

Jak je vlastně možné, že jste byla 
propuštěna na svobodu?
Byla jsem propuštěna na kauci a režim 
mě nechal v klidu odjet na můj pas. Moje 
svoboda byla vyčíslena na dvě stě pa-
desát tisíc dolarů. Zastavili jsme kvůli 
tomu náš dům v Teheránu a dům mého 
otce. Pokud se neobjevím na přelíčení 
ve své kauze, stát si může obě nemovi-
tosti vzít.

Takže se vrátíte zpátky?
Když pojedu, tak mě zřejmě zatknou, 
a když nepojedu, přijdeme o náš dům, 
kde teď bydlí manžel, a otec přijde o ten 

svůj. První stání je naplánováno na polovinu května, takže 
mám ještě čas na rozmyšlenou. Kloním se spíš k tomu 
nejet, ale je to složité.

Ukamenováním do nebe
Vaše jméno je spojeno hlavně s kampaní proti 
trestu smrti ukamenováním v Íránu. Viděla jste ho 
osobně?
Ne, ke kamenování dochází pod velkým utajením. Viděla 
jsem jen pár amatérských videozáznamů.

Když má být kamenování exemplární veřejný trest, 
proč se děje tajně?
Protože ukamenování jako trest za cizoložství nikdy ne-
bylo součástí íránské kultury, na rozdíl třeba od afghán-
ské nebo pákistánské. Do trestního zákoníku ho zavedli 
až představitelé Chomejního islámské revoluce v roce 
1979 a v prvních dvou třech letech takové veřejné popravy 
probíhaly. Lidé je ale nepřijali, odmítli se jich účastnit 
právě proto, že na něco takového nebyli zvyklí. Navíc se 
proti tomu už v té době ozvalo mezinárodní společenství. 
Chomejní proto vydal povel soudcům: Když vynesete ver-
dikt smrti ukamenováním, neprovádějte ho na veřejných 
místech. 

Komu pak slouží tohle barbarské představení, když 
u něj chybí publikum?
Hlavně těm, kteří verdikt vydají: soudcům. Soudci 
v Íránu jsou pod přísnou kontrolou státu a tlakem ajato-
lláhů. I šéfem justice je ostatně nejvyšší duchovní vůdce, 
ajatolláh Alí Chameneí. Muž, který chce být soudcem, 
musí pocházet ze zbožné rodiny, sám musí být ortodoxní 
věřící a prochází několikerými zkouškami z práva šaría. 
Navíc členové Revolučních gard soudce pravidelně sle-
dují – jejich chování, dokonce i jejich rodiny a historii ver-
diktů. 

Soudci jsou proto jednou z nejfundamentalističtěj-
ších skupin populace. Pamatuji se na případ páru, vdané 
ženy a ženatého muže, kteří se dopustili cizoložství. Ženu 
soudce uchránil, muže poslal na smrt ukamenováním. 
Když jsem se ptala proč, řekl mi zcela vážně, že ukame-
nováním poslal muže do nebe. Ženu odsoudil „jen“ ke sto 
ranám bičem, protože si podle něj ukamenování – tedy 

v jeho chápání cestu do nebe – 
„nezasloužila“.

Jak vypadá vaše obhajoba lidí 
odsouzených k ukamenování? 
O jaké normy se můžete opřít?
Připravujeme si dva typy argu-
mentů. První je čistě právní, kdy 
hledáme možné procesní chyby. 
A pak používáme vnější lobby – 
snažíme se ovlivnit soudce po-
mocí veřejné kritiky organizací, 
jako je Amnesty International, 
dostat informaci o chystaném 
procesu do zahraničních médií, 

ŠáDÍ SADROVá 1974

Íránská právnička a novinářka. 

Stála v čele kampaně proti trestu 

smrti ukamenováním v Íránu. 

Obhajuje ženy, které se zprotivily 

tamnímu režimu a ortodoxní části 

společnosti, a kvůli své práci byla 

sama obviněna a musela odjet 

ze země. O svých zkušenostech 

vypráví v dokumentu Zemřít 

ukamenováním (2009). 

V současnosti žije v londýně.
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protože íránský režim tvrdí, že k žádnému kamenování 
v zemi nedochází, a každá informace o opaku je pro něj 
nepříjemná.

Ke kolika případům ukamenování ročně v Íránu 
dochází?
Statistika je z povahy věci nepřesná, oficiálně se nevede. 
Řádově jde o desítky případů ročně. Ve vězeních ale čekají 
stovky lidí, většinou ženy, u nichž je ukamenování jedním 
z možných trestů. Teď aktuálně jsme však zaznamenali 
úspěch, protože íránský parlament schválil novelu trest-
ního zákona, ve kterém je ukamenování vynechané. Jsem 
přesvědčená, že to je kvůli tlaku mezinárodního společen-
ství, k němuž naše kampaň aspoň doufám – přispěla.

A ta novela už platí?
Ještě ne, teď je u Rady dohlížitelů, která může veto-
vat každý zákon. Mělo by to projít, protože nejvyšší du-
chovní vůdce Chameneí s návrhem už souhlasil. Otáz-
kou ovšem je, co nahradí kamenování. Pokud jen sto ran 
bičem – což už je současná alternativa –, bude to úspěch. 
Pokud smrt pověšením, o pokroku nemůže být ani slovo. 

Kolik případů ukamenování jste už vyhrála a kolik 
naopak prohrála?
Od ukamenování jsme zachránili pět žen, vlastně všechny, 
u kterých to ještě bylo možné a dozvěděli jsme se včas 
o procesu. Ztratili jsme dva případy a u obou šlo shodou ná-
hod o muže. 

Divná manželka
Ve filmu Zemřít ukamenováním jsou scény, které 
na člověka zvyklého na rovnost žen a mužů před 
zákonem působí jako sci-fi. Například přestože 
soudce dojde k závěru, že žena byla znásilněna, 
stejně její rodiče musí zaplatit rodině násilníka 
odškodnění za to, že ho veřejně zostudila. Jak se 
vlastně učí právo v Íránu?
Právě detailní studium íránského práva mě přimělo za-
měřit se na obhajobu žen. Jejich diskriminace před záko-
nem je totiž holý fakt a začíná to už tím, že trestní odpo-
vědnost žen, respektive dívek, je od devíti let, zatímco 
chlapců od patnácti. Rozhodující moment pak přišel 
s narozením mé dcery. Když jsem si uvědomila, jaká kaž-
dodenní bitva ji čeká – od zahalování hlavy přes omezené 
možnosti studia až po automaticky očekávané posluho-
vání mužům mezi příbuznými –, řekla jsem si, že udělám 
všechno pro to, aby to nemusela podstoupit, aby měla 
jiný život. Z pohledu na její dětské oči čerpám sílu pokra-
čovat.

Ale abych vám odpověděla: Na univerzitě záleží hodně 
na učiteli – jsou liberálnější profesoři, kteří svým studen-
tům sice vyloží nějaký íránský zákon, ale neobhajují ho, 
a navíc upozorní na praxi v jiných zemích, čímž vlastně 
poukážou na diskriminaci či určitou zrůdnost obsaže-
nou v naší normě. Jsou tu ale i školitelé, klerici, kteří věří 
ve spravedlivost našeho právního systému a tak ho také vy-
kládají.

Pamatuju se, že když jsme zrovna řešily íránskou 
ústavu, jedna spolužačka se zeptala, proč se o prezidentský 
úřad nemůže ucházet žena. Náš učitel na ústavní právo, 
který byl velmi konzervativní, jí bez mrknutí oka odpově-
děl, že „Bůh stvořil ženu, aby otěhotněla, měla děti a sta-
rala se o muže, ne aby řídila stát“. Tehdy jsme se všechny 
přítomné studentky – bylo nás asi pětadvacet – zvedly 
a na protest opustily učebnu. Některé moje spolužačky po-
dobné zážitky přiměly k odchodu ze školy, ve mně narůs-
tala vůle tomu čelit.

co vám tedy studium práv v Íránu dalo?
Dalo mi vlastně hodně! Od svých učitelů jsem se naučila 
kritizovat zákon, hledat a nacházet v něm slabiny, znám 
velmi dobře špatné stránky jednotlivých norem. Tento pří-
stup se mi hodil později, když jsem pracovala jako novi-
nářka, a ještě víc se mi hodí dnes při obhajobách žen, kdy 
musím hledat boční cesty a bílá místa. Měla jsem ale štěstí 
– za mého studia v devadesátých letech bylo na Teherán-
ské univerzitě docela dost otevřených hlav, teď se situace 
mění. Po prezidentských volbách bylo ze školy vyhozeno 
mnoho nemuslimských učitelů a Ahmadínežádova vláda 
plánuje další utažení smyčky. Má se omezit počet dívek, 
které mohou studovat na vysoké škole, a právo, sociolo-
gie, politologie, historie a podobné předměty mají nahradit 
politicky neutrálnější obory typu biologie. Ahmadínežád 
tím chce snížit množství vnímavých mladých lidí, kteří by 
mohli opět vyjít do ulic.

V Íránu jste jako ženská aktivistka dobře známá. 
Nesmějí se kolegové v práci vašemu muži, jakou má 
„divnou“ manželku?
Zpočátku dost trpěl pomluvami, které se o nás obou šířily 
v jeho rodině. Příbuzní mu říkali přesně to, co naznačujete: 
že jsem divná a že by si mě neměl brát, protože se mnou 
bude nešťastný. On je ale umělec a samorost, pracuje 
doma, takže nemá moc sociálních kontaktů. Nemusí tím 
pádem denně někde nad čajem čelit posměškům.

Přijede za vámi do Německa?
Ne, on je ten typ, který nerad žije mimo domov a trápil 
by se. Pokud se ale nebudu moct vrátit s dcerou zpátky 
do Íránu, asi časem zamíříme do Londýna. Hodně zá-
leží na tom, jak dopadne květnový soud. Pokud bych byla 
odsouzena k několika letům vězení – což mi dost reálně 
hrozí –, na brzké shledání rodiny musíme zapomenout. 

RESPEKT 19/2010

Od ukamenování jsme 
zachránili  pět žen, vlastně 
všechny, u kterých to ještě bylo 
možné a dozvěděli jsme se včas 
o procesu.
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Může nový vesmír vznikat právě teď, někde uvnitř 
našeho kosmu?
Ano, to je možné.

A mohli bychom takový jev pozorovat?
Existují dva odlišné přístupy k tomuto problému, které se 
někdy popisují týmž způsobem, ale ve skutečnosti jsou od-
lišné. Můžete mít rozpínající se vesmír v určitém stavu vakua. 
A tento stav může být nestabilní. V tom případě přejde do sta-
bilnějšího stavu, na nižší minimum. Je to podobné, jako když 
se vaří voda a vypařuje se, vznikají v ní bubliny páry. Stejně 
tak mohou v kosmu vznikat bubliny nového, lepšího vakua, 
nového vesmíru. Kdyby se žhavá stěna takové bubliny přiblí-
žila k vám, zabila by vás, vypařil byste se. Pro vás by to nebyla 
dobrá zpráva, ale mohla by to být dobrá zpráva pro ty, kteří by 
pak žili v tom novém vesmíru. To je jedna možnost.

A ta druhá?
Dejme tomu, že v této místnosti dojde k nějaké kvantové fluk-
tuaci, z níž vzejde obrovský vesmír. A stane se legrační věc, 
on nebude expandovat na nás, nezabije nás. Bude se místo 
toho rozpínat z vlastních zdrojů. Představte si, že jste ma-
linký skřítek a narazíte v lese na houbu. Spatříte z ní jenom 
velmi tenkou nohu. To však neznamená, že na té noze ne-
může být obrovský klobouk, který nevidíte. A podobné to 
může být s vesmírem: oblast, kde vznikne, bude nesmírně 
malá, ale uvnitř se skryje obrovský klobouk. Vy ho nevidíte, 

protože kdybyste ho chtěl spatřit, musel byste nejprve vyšpl-
hat po noze oné houby. Navíc ta noha jeví tendenci zmizet, 
smrsknout se. Vesmír tedy vzniká jako balon, který je s naším 
světem spojen tenkou nohou houby, pak se ta noha smrskne, 
zmizí a cizí vesmír se vznáší kdesi, kde ho nevidíme. Mezi 
kosmology to však není všeobecně přijímaná představa.

Je klobouk té houby, nový vesmír, skrytý v jiných 
dimenzích?
Ne. Podstata je v tom, že náš vesmír může být velmi zakři-
vený. Nabídnu jinou analogii než tu s houbou: Představte si, 
že jste uvnitř čtverce a chcete přejít z jednoho rohu do dru-
hého. Pokud je to normální čtverec a nepůsobí v něm žádná 
gravitace, pak zkrátka jdete přímo, všechno je v pořádku 
a každý váš krok je dlouhý, řekněme, tři čtvrtě metru. Ale teď 
si představme, že je přítomna silná gravitace, která prostor 
zakřivuje. Pak bude první krok měřit tři čtvrtě metru, druhý 
půl metru, třetí čtvrt a tak dále. Vy přitom děláte stále stejně 
dlouhé kroky a nerozumíte tomu, co se děje, ale vaše kroky – 
v porovnání se čtvercem – budou kratší a kratší a vy sám bu-
dete menší a menší. 

Jsme zvyklí pokládat sebe sama za měřítko všeho kolem 
nás. Jenže v určitém souřadnicovém systému se zmen-
šujeme a trvá nám nekonečně dlouho, než se dostaneme 
z jednoho bodu onoho čtverce do bodu druhého. V jednom 
bodu čtverce se tedy zrodí jiný vesmír, ten ovšem expan-
duje tak rychle, že zakřivuje prostor a vy se k němu nikdy 

Andrei Linde
Ke kořenům 
vesmírného 
stromu
Se známým kosmologem a fyzikem o nekonečném 
řetězu stvoření a záhadách vědomí
martI n u H lÍŘ
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nedostanete. Ačkoli děláte stále pořád kroky, z pohledu 
Boha se zkracují. Přítomnost místa, v němž se zrodil nový 
vesmír, nemůžete nijak pocítit.

Věříte v Boha?
Musíme dávat velký pozor, co vlastně Bohem míníme. Pokud 
tím myslíte někoho, kdo žije kdesi v kosmu a stará se o celý 
vesmír, bylo by to velmi naivní. Pokud ale mluvíte o něčem 
na způsob univerzálního vědomí, kdo ví. Věda se o vědomí 
příliš nestará. Většinou se zajímá jen o hmotu. O částice, pro-
tony, elektrony. Když cítím bolest, vidíte, že se mi zkřiví tvář, 
a můžete zjistit, že se v mém mozku protony a elektrony po-
hybují odlišným způsobem. A řeknete si „aha, on cítí bolest“. 
Ale vy moji bolest necítíte, jen pozorujete procesy, které s ní 
souvisejí. Psychologové a lékaři jsou na tom podobně; mají 
před sebou pacienta, který je nešťastný, a chtějí jej vyléčit. Ne-
přemýšlejí o tom, co je štěstí, ale o tom, jak vyvolat určité fyzi-
ologické změny, které na jeho tváři vykouzlí úsměv. 

Já tedy v tomto případě nemluvím o Bohu, ale o něčem, 
co je mu velmi blízko, vně standardního obrazu, který vy-
kresluje svět jako cosi složeného pouze z hmoty. O něčem, 
co se zatím věda v podstatě nepokoušela studovat. Zajímá 
mě, odkud pocházíme a zda nás čeká smrt, nebo ne. To 
přímo nesouvisí s Bohem, ale s tím, co je vědomí. S tím, 
jestli se fakt, že jsem živý, omezuje na živé tělo, nebo zda 
je tu něco víc. Většinou se domníváme, že vědomí je uvěz-
něno tělem. Já si tím nejsem jist.

Nalézáte ve fyzice nějaký náznak, že vědomí může 
existovat dál, i když tělo zemře?
Takový náznak přímo nevidíme, ale nyní se setkáváme 
s určitou paralelou: Dříve jsme si mysleli, že okamžik, kdy 
vznikl náš vesmír, byl okamžikem stvoření z ničeho. Teď 
však studujeme teorii chaotické inflace a ta říká, že může 
existovat možná až nekonečný řetěz stvoření. Pohlížíme-
-li pomocí teleskopu zpět v čase až téměř k velkému třesku, 
zřejmě nehledíme k počátku všeho. Vznikli bychom tedy 
z něčeho, co bylo už před velkým třeskem. Před pětadva-
ceti lety jsme tak nepřemýšleli. 

Není to nic víc než zajímavá analogie, ale podobně se 
můžeme ptát: Když se člověk narodí, máme důkaz, že se 
rodí poprvé? Třeba jen děláme stejnou chybu. Možná dítě 
nezačíná být živé v okamžiku zrození ani početí, ale svým 
způsobem existovalo už předtím. Až se naše poznání pro-
hloubí, možná budeme interpretovat narození odlišně. 

Možná je příliš brzy, abychom přemýšleli o těchto otáz-
kách. Časem třeba zjistíme, že jsme je formulovali chybně 
a velmi naivně. Možná jsou to otázky hloupé, nikdy se to 
však nedozvíme, jestliže si je nepoložíme, a třeba nám tak 
něco podstatného unikne. Kosmologii mám rád proto, že 
nás učí, jak o podobných věcech přemýšlet. Přál bych si, 
aby analogická situace vládla i ve vědách, které se zabývají 
rozením dětí a vědomím. 

RESPEKT 36/2007

ANDREi liNDE

2. března 1948 v Moskvě

Kosmolog a fyzik. Vystudoval 

v Moskvě, od roku 1990 

působí jako profesor fyziky na 

Stanfordově univerzitě v USA. 

Velkou pozornost vzbudila jeho 

teorie chaotické inflace, kterou 

postuloval v roce 1986 a rozšířil 

tak stávající inflační teorii. Podle 

klasické teorie inflace prošel 

vesmír bezprostředně po svém 

vzniku prudkým „rozfouknutím“ 

– inflací. Během nesmírně krátké 

doby (10–35 sekundy) zvětšil své 

rozměry neuvěřitelným způsobem: 

na počátku byl mnohem menší 

než miliardtina milimetru (jeho 

rozměry nepřesahovaly 10–32 

mm), na konci se rozprostíral přes 

oblast větší než je ta, kterou dnes 

můžeme pozorovat. V roce 2014 

obdržel prestižní Kavli cenu za 

astrofyziku.
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Dalajlama
Život jakoby  
bez štěstí
S tibetským nejvyšším 
duchovním o Číně, 
kolaboraci a vnitřní síle 
buddhismu
mar E k šVE H la
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Dalajlama
Život jakoby  
bez štěstí
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Od konce padesátých let sídlíte v indii. S vámi tu 
žije početná tibetská komunita. co pro své krajany 
děláte? 
V Indii máme svou vlastní administrativu, obvykle nazýva-
nou exilová vláda. A tento sekretariát přebírá většinu odpo-
vědnosti za vzdělání, zdravotní péči, ekonomiku či usídlení. 
Díky tomu jsou tibetští uprchlíci jedním z nejúspěšnějších 
uprchlických společenství. 

Mohou lidé z okupovaného Tibetu navštěvovat 
příbuzné a přátele v indii? 
Už sedmnáct let mohou odjet a zase se vrátit. Jsou tu ov-
šem omezení: nesmí odjet celá rodina (často bývá někdo 
zadržen jako rukojmí), povolení nedostávají úředníci apod. 
Číňané ale kladou omezení především při cestě do Indie. 
Dostat se do Nepálu je snazší. A odtud se dá tajně přejít 
do Indie... 

S jakými problémy k vám přicházejí obyčejní 
Tibeťané z Tibetu? A jaký druh pomoci jim můžete 
poskytnout? 
Svěřují se s mnoha nejrůznějšími problémy: stěžují si 
na odlesňování naší země, na to, že pro obyčejného člo-
věka je těžké sehnat i manuální práci. Většinou však při-
cházejí s tím, že někdo z jejich rodiny, v některých pří-
padech všichni zbývající členové rodiny, zmizel nebo 
zemřel. Takže jde o požehnání pro tyto zemřelé. Dal-
ším problémem je vzdělání. Lidé chtějí, aby jejich děti 
dostaly tibetské vzdělání s jeho důrazem na duchovní 
nauky, na naše dějiny, naši kulturu. A spolu s tím i mo-
derní vzdělání, jaké bývá v západních zemích. V Tibetu 
je těžké se vůbec do nějaké takové školy dostat. Navíc je 
tam hlavní důraz kladen na výuku čínštiny, tibetština se 
učí jen vzácně. 

Odhaduji, že do Indie přišlo studovat na různé tibetské 
školy téměř deset tisíc tibetských žáků a studentů mlad-
ších šestnácti let. Z tohoto počtu je přibližně polovina stu-
dentů-mnichů, kteří se připojili k některým z rozličných 
tibetských klášterních institucí v Indii, a také několik sto-
vek sester. 

Jak se za těch čtyřicet kritických let vlastně 
buddhismus osvědčil? 
Myslím, že pomáhal tibetskému lidu držet hlavu vzhůru. 
Je to právě tato víra, co naše lidi, bez ohledu na to, kde 
žijí, sjednocuje. Buddhismus také zajišťuje poměrný klid 

v duši. Jeden příklad: Mnoho Tibeťanů strávilo léta v čín-
ských vězeních a pracovních táborech. Ale jen na velmi 
málo z nich to zanechalo trvalé psychické následky. To byl 
případ i mého osobního lékaře, který byl v pracovních tá-
borech více než dvacet let a čelil smrti vyhladověním. Ale 
teď, když přišel do Indie, jsme zaznamenali, že to na jeho 
duši nenapáchalo žádné vážné škody. Je stále velmi pevná 
a jasná. 

V čem spočívá taková vnitřní síla? 
Mohl bych možná poukázat na jeden významný důvod: 
v buddhismu je základem chování soucit. Jeden tibetský 
mnich, kterého také dobře znám, strávil v čínských věz-
nicích a pracovních táborech téměř osmnáct let. Poté co 
přijel do Indie, jsme spolu náhodou hovořili a já jsem se ho 
ptal, jakou zkušenost za ta léta získal. Odpověděl mi, že ně-
kolikrát vzdoroval jistému nebezpečí. Myslel jsem si, že byl 
v nebezpečí jeho život. Ale on mi řekl: „Bylo to nebezpečí, 
že ztratím s Číňany soucit.“ To mu udržovalo klid v duši. 

Jak je to ale s obyčejnými lidmi v Tibetu? Pomohl jim 
buddhismus vyrovnávat se s tlakem Číny? Nemyslíte 
si, že se přístup běžných mladých Tibeťanů k víře 
oslabil? 
Pozoruji, že tibetská mládež narozená a vychovaná v Indii 
se tady chová mnohem mírněji než rodilí mladí Tibeťané. 
Nejspíš zde hraje roli vliv prostředí. Mladí lidé v Tibetu se 
denně střetávají s útiskem. Systematický útlak v nich vyvo-
lává pocit frustrace – a k agresivitě je pak už jen krok. Je to 
život jakoby bez štěstí, v neustálé nejistotě. Ale nemyslím, 
že by obecně docházelo k oslabení víry. 

V České republice se komunistům podařilo rozleptat 
morálku společnosti. Jak úspěšný byl v tomto smyslu 
čínský režim? Mají Číňané k dispozici dostatek 
tibetských kolaborantů? 
Od počátku okupace dodnes se čínským úřadům nepo-
dařilo duch Tibeťanů zničit. Přiznávají to i sami oku-
panti. Minulý rok šéf Komunistické strany Číny v auto-
nomní oblasti Tibet otevřeně prohlásil, že kromě dvou 
lidí nemůže žádnému Tibeťanovi důvěřovat. Já po-
chybuji o tom, že v hloubi svého srdce důvěřuje i těm 
dvěma. Podle toho, co vím, jsem přesvědčený, že žádný 
Tibeťan nekolaboruje s Číňany na sto procent. Myslím si 
proto, že Číňané neuspěli při převýchově na nějaký typ 
přesvědčeného tibetského kádru. Pokud ve východoev-
ropských zemích existovali upřímní a přesvědčení kola-
boranti z řad tamějších rodáků, je to v Tibetu jiné. Jeho 
duch nikdy nevymřel.

Učitelů je málo
Po letech okupace zbylo jen málo z tibetské kultury 
a způsobu života. Mohou být tyto rány vyléčeny? 
Bylo napácháno mnoho škod, zejména ve smyslu materi-
álním. Číňané zničili téměř všechny kláštery a chrámy. 
Velice staré sochy a posvátné předměty byly zničeny v ta-
kovém rozsahu, že je již nikdy nebude možné rekonstruo-
vat. Byl zničen nespočet knih a posvátných textů, přičemž 

Pokud ve východoevropských 
zemích existovali upřímní 
a přesvědčení kolaboranti z řad 
tamějších rodáků, je to v Tibetu 
jiné. Jeho duch nikdy nezemřel.
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někde existoval jen jeden exemplář, takže jsou již nená-
vratně ztraceny. V uplynulých patnácti letech bylo sice 
několik stovek klášterů obnoveno, avšak kvalita studia je 
velice nízká. Koncem padesátých let začali Číňané vyhla-
zovat všechny vzdělané lidi, dnes jich zůstalo jen málo, 
navíc jsou to lidé velmi staří, takže získat vlastního učitele 
je opravdu obtížné. Proto těch zmíněných téměř pět tisíc 
mladých mnichů riskovalo životy a odešlo bez čínského 
povolení do Indie. Vstoupili do rozličných institucí v Indii 
a věnují se obtížnému studiu buddhistické filozofie. Zna-
lost buddhismu byla ohrožena a my nyní nemáme dostatek 
vlastních prostředků. Přesto věřím, že ji můžeme znovu 
oživit a obnovit. 

co může obyčejný člověk v České republice udělat 
na pomoc Tibetu? 
Více o Tibetu informovat sebe sama a pak i své okolí. Vy-
tvářet si pravdivý obraz o situaci a předkládat jej co možná 
nejširší veřejnosti. To je praktický způsob pomoci. Potom 
je tu poněkud dražší možnost: jet do Tibetu a strávit tam 
nějakou dobu, navštívit nejen velká města, ale i venkov 
a přivézt do Evropy co nejvíce čerstvých informací o životě 
Tibeťanů. To by bylo velmi užitečné. 

Jestliže chce někdo odtud cestovat do Tibetu, musí 
požádat o čínské vízum a podřídit se značným 
omezením. co byste poradil člověku, který se chce 
podobným věcem pokud možno vyhnout? 
Číňané obvykle nepovolují cestovat jednotlivým osobám, 
pouze skupinám. A ty pak přijíždějí s průvodci jen do urči-
tých oblastí. Existují však možnosti, jak cestovat na vlastní 
pěst. Podle předešlých zkušeností je nejlepší jet nejprve 
do centrální Číny, připojit se k nějaké výpravě a potom 
vstoupit do Tibetu z čínské strany. Pak se jistě naskytne 
příležitost strávit někde víc času a navštívit venkov, země-
dělské oblasti. 

co dnes mohou udělat pro Tibet západní politici? 
V této chvíli je podle mne nejnaléhavější potřebou dosáh-
nout smysluplného dialogu s čínskou vládou. Cílem mého 
snažení není nezávislost, ale skutečná autonomie, opravdu 
samostatná vláda. Tento cíl ve skutečnosti 
nevybočuje z rámce prohlášení Teng Siao-
-pchinga, který řekl, že vyjma otázky nezá-
vislosti lze diskutovat o čemkoli. To tvrdil 
mému osobnímu vyslanci počátkem roku 
1979. Číňané sice nemají důvod vyhledávat 
překážky, nicméně dodnes z jejich strany ne-
přišla žádná konkrétní odpověď. 

Právě v tomto smyslu mohou dnes pomoci 
západní politici: tím, že budou vyvíjet tlak 
na Čínu, aby na smysluplný dialog s námi při-
stoupila. A myslím, že stále více vlád tak činí. 

Může to ale přinutit Čínu ke změně 
postoje vůči Tibetu? 
Současná situace v Tibetu nevyhovuje zá-
jmům Tibeťanů, ale z dlouhodobého hle-

diska nevyhovuje ani Číně, protože vrcholným zájmem 
čínské vlády je stabilita a jednota. Opravdová jednota a sta-
bilita však musí pramenit zevnitř, nemůže se vytvořit pod 
dohledem pušek. Současná situace skrývá určitý druh ne-
stability a to je kontraproduktivní – čím více represe, tím 
více zášti. Čínské úřady připustily, aby zde jedinečné ti-
betské kulturní dědictví a buddhismus setrvaly. Přitom ale 
otevřeně prohlašují, že buddhismus je jed, a stále hovoří 
o údajné hrozbě odtržení. 

To je velmi krátkozraký pohled, který nepomůže nic 
vyřešit. Proto musí Čína jako velký národ, jako národ 
s velikou odpovědností, jako stát, který je významnou 
částí světa, najít konstruktivnější politiku. Nejen vůči Ti-
betu, ale také vůči jiným takzvaným menšinám. A také 
vůči Tchaj-wanu.

Havel: žádná změna
Ve své autobiografii jste napsal o Václavu Havlovi, že 
vám při setkání připadal jako velmi otevřený člověk 
se smyslem pro humor a že ho funkce prezidenta 
vůbec nezměnila. Nyní jste tu znovu po sedmi a půl 
letech. Našel jste tutéž osobu? 
Tutéž osobu. Až na to, že nekouří. V minulosti příliš mnoho 
kouřil. A ovšem, je tu nová žena! 

Sedm let v politice tedy Havla žádným způsobem 
nezměnilo? 
Dnes jsem s ním strávil jistou chvíli, a když jsme hovořili 

o různých tématech a o osob-
ních záležitostech, byl stejný 
jako dříve. Můj dojem je, že 
se vůbec nezměnil. Pro člo-
věka, který má v rukou moc, 
je naprosto nezbytné, aby 
sebe sama neustále zkoumal. 
Střídmost, skromnost, schop-
nost sebeovládání – to je velmi 
důležité, nezbytné. A zdá se 
mi, že tyto vlastnosti a prin-
cipy prezident Havel pořád 
ještě má. I když se mi doneslo, 
že je nyní kritizován. To je ale 
nutné. 

RESPEKT 40/1997

Pro člověka, který má v rukou 
moc, je naprosto nezbytné, aby 
sebe sama neustále zkoumal. 
Nezbytné jsou střídmost, 
skromnost a sebeovládání. 

TÄNDZiN gJAMccHO, 

14. tibetský dalajlama

6. července 1935 

V březnu 1959, kdy vypuklo 

v Tibetu povstání, jež bylo 

rozdrceno čínskou okupační 

armádou, uprchl dalajlama 

do severoindického města 

Dharamsala, které je dnes sídlem 

tibetské exilové vlády. V roce 

1989 získal za své angažmá 

ve prospěch svobody Nobelovu 

cenu míru. Několikrát na pozvání 

Václava Havla navštívil Česko.
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lidé v těchto týdnech na Wall Street protestují 
proti moci finančního systému. Je to jen běžná 
demonstrace, nebo jsme svědky významnějšího hnutí, 
jež má potenciál proměnit Ameriku? 
Myslím, že to je projev hluboce zakořeněné nespokoje-
nosti, která se rozšířila do značné části americké společ-
nosti. Její příčinou je pociťovaný nedostatek spravedlnosti 
v naší zemi, vysoká nerovnost, pochybnosti o chování vel-
kých bank. Hloubku této nespokojenosti vystihuje epizoda, 
kterou jsem zažil předminulý čtvrtek v opeře při předsta-
vení Brechtovy Třígrošové opery. V jedné pasáži opery se 
zpívá, že je lepší okrást banku než založit novou banku. 
Diváci v tu chvíli spustili spontánní aplaus. Byli to vcelku 
bohatí lidé, kteří si mohli dovolit velmi drahou vstupenku, 
ale i oni zjevně velmi silně pociťují nespravedlnost, fakt, že 
bankéři zneužili situaci. 

Kde se u dobře situovaných lidí bere takové 
rozhořčení? 
Na jaře jsem do časopisu Vanity Fair napsal článek o jed-
nom procentu nejbohatších Američanů, jejichž politická 
a ekonomická moc je neskutečná a stále stoupá. Toto jedno 

procento vlastní čtyřicet procent amerického bohatství, 
získává přes dvacet procent ročních příjmů celé ekono-
miky. Tato moc přitom vůbec neodráží přínos, který dávají 
společnosti. Před finanční krizí leckdo vysokou nerovnost 
ospravedlňoval tím, že tito lidé k fungování společnosti 
nejvíce přispívají, a proto si také zaslouží nejvyšší odměny. 
Teď se šíří pocit, že to je možná celé naopak – že ti, kdo do-
stávají nejvíce peněz, si je možná vůbec nezaslouží. 

Myslíte si tedy, že tato nespokojenost s globálním 
kapitalismem nakonec promění pravidla hry? Že se 
z poměrně omezených demonstrací stane nějaký 
významnější milník? 
Je příliš brzy na to, abychom znali odpověď. Jedním ze slo-
ganů demonstrantů každopádně bylo – vlastně v duchu zmí-
něného článku –, že „my jsme 99 procent“ Ameriky. To je 
silné prohlášení, demonstranti se necítí jen jako zástupci 
většiny, ale rovnou jako zástupci 99 procent společnosti. Je-
den z bankéřů na to reagoval tím, že na své okno nalepil pla-
kát s nápisem: „My jsme to 1 procento.“ Protesty možná jsou 
znamením nějakého počínající konfliktu – nemyslím osob-
ních střetů, ale intelektuálního střetnutí. 

Joseph Stiglitz
Trhy projevily 
obrovskou 
stupiditu
S nositelem Nobelovy ceny za ekonomii 
o okupaci Wall Street, selhání ekonomů 
a o tom, jak se politici mohou osvobodit
tomáš sacH E r, tomáš l I n Dn E r



27

f
o

to
 m

Il
a

n
 j

a
r

o
š



28

vi z i o nář i  /  tř i c et R o z h ovo R ů o výzvác h naš e h o světa

Máte nějakou jasnou odpověď na to, co by teď 
americká vláda měla dělat? 
Snižovat nerovnost, omezit moc lobbistů a zájmových sku-
pin a zvýšit regulaci finančního trhu. Je tu řada bezpro-
středních kroků, jež by tímto směrem mohli učinit. Ale 
myslím si, že nic takového neudělají. Proč? Protože moc 
zájmových skupin v našem politickém systému je taková, 
jaká je – přes financování volebních kampaní až po přístup 
lobbistů k politikům. Menší i větší protestní hnutí nezmění 
mocenská pravidla, moc peněz. Hnutí na Wall Street tedy 
zvyšuje tlak na změny, ale v této chvíli, myslím, velkou 
transformaci společnosti nepřinese. Neočekávám od něj 
konkrétní návrhy reforem. 

Fetiš HDP
V poslední době se zpochybňuje hrubý domácí 
produkt coby měřítko ekonomického úspěchu 
a neúspěchu. Předloni jste byl v komisi Nicolase 
Sarkozyho, která hledala k HDP alternativu. Přinesla 
tato práce nějaké výsledky? 
Považuji tyto diskuse za jednu velkou globální konverzaci. 
Vyvíjí se a časem posune jiným směrem i reálný svět. Je to 
evoluční proces a řekl bych, že se už velmi rozšířil názor, že 
HDP není dobrým měřítkem úspěchu společností. Vládne 
vcelku široký konsenzus, že musíme více pozornosti věnovat 
udržitelnosti, kvalitě životního prostředí, příjmům průměr-
ného občana, zadlužení. Máme tedy mnohem větší porozu-
mění pro faktory, na něž jsme v minulosti v ekonomických 
debatách a statistikách zapomínali. Uvedu příklad. Americký 
HDP roste každým rokem, snad kromě roku 2009, přitom 
od roku 1997 příjmy většiny Američanů klesaly. Jak tedy mě-
řit tento vývoj? Dívat se na rozvoj přes situaci většiny obyvatel 
je přece lepší. Když Bill Gates výrazně zvýší svůj majetek, ale 
příjem většiny obyvatel se sníží, tak to není projev dobře fun-
gující společnosti. Tímto směrem se diskuse mění v součas-
nosti skoro všude, a proto si myslím, že jsme byli při proměně 
vědomí úspěšní. Fetiš HDP vymizel. Ještě nicméně neexis-
tuje konsenzus ohledně toho, jak jinak úspěch a rozvoj měřit. 

Když čteme noviny a posloucháme 
prohlášení politiků, tak se zdá, že HDP 
fetišismus úplně nevymizel. Proč je tak 
těžké se tohoto ukazatele zbavit, když 
jsou jeho chyby a nedostatky poměrně 
zjevné? 
Lidé chtějí číslo. Pro krátkodobé makro-
ekonomické výpočty tomu rozumím. Po-
třebujete nějaké číslo, které vám značí zá-
kladní údaj o růstu hospodářství. Přesto 
si myslím, že si stále více lidí uvědomuje 
potřebu soustředit se více i na jiná data – 
na nezaměstnanost, průměrný příjem... 

Viděl jste už ale reálný efekt 
vaší práce na novém ukazateli 
hospodářské úspěšnosti? Pracuje 
již třeba někdo na základě jiných 

statistik, než je HDP? 
Ano, ve Velké Británii, v Austrálii, ve Skotsku se to už za-
číná pomalu promítat do vládního rozhodování. Jak jsem 
však říkal, pořád jsme na začátku dialogu. Nenahradili 
jsme HDP jiným číslem. Ale pokud reportéři a čtenáři 
vědí, že tento ukazatel není dokonalý a neobsahuje v sobě 
všechny potřebné informace, tak je to už významný posun. 
Mohou pátrat po alternativách. 

Za selhání jste nekritizoval jen měřítko HDP, 
ale i ekonomickou vědu a její nejvíce rozšířené 
teorie. Proměňuje se v důsledku krize uvažování 
na předních amerických ekonomických fakultách? 
Ano, ačkoli ta změna není tak rychlá, jak bych si přál. Z ini-
ciativy George Sorose vznikl Institut pro nové ekonomické 
myšlení, který sponzoruje vědce vydávající se novými 
směry. Změnu vidím i u svých studentů. Na Kolumbijské 
univerzitě máme například základní kurz různých mak-
roekonomických teorií a studenti si často stěžují na to, že 
musí ztrácet čas se starými makroekonomickými teoriemi, 
jež krize absolutně vyvrátila. 

co vám nejvíce vadí na teoriích, které v ekonomii před 
krizí převažovaly? 
Předpokládaly, že trhy jsou samoregulativní a efektivní, že 
nepotřebujeme vládu, že se i banky umějí regulovat samy, 
že cílem makroekonomické politiky by mělo být vlastně jen 
udržování nízké a stabilní inflace. Podle takovýchto krité-
rií je teď vlastně vše v pořádku – inflace v Americe i v Evropě 
je přece nízká. Jenže realita krize ukázala, že trhy a banky 
nebyly efektivní a seberegulativní, že trh naopak sám vy-
tvořil vlastní katastrofy. Spousta starých teorií se soustře-
dila na to, jak se ekonomický systém adaptuje na šoky způ-
sobené zvenčí. A zapomínaly na šoky, jež vycházejí zevnitř 
systému, vlastně popíraly jejich existenci. 

co je přesně podstatou toho nového ekonomického 
myšlení, které propagujete? 
Právě skepticismus ohledně efektivity neregulovaných 

trhů, nevěří tolik racionalitě sys-
tému. Většina starých teorií se 
také vůbec nezajímala o ekono-
mickou nerovnost, málo prostoru 
věnovala nerovnosti v přístupu 
k informacím, fungování kredit-
ních trhů. Nezkoumaly propo-
jenost systému a to, jak se krize 
šíří. Všechny tyto důležité věci 
převládající makroekonomické 
teorie ignorovaly. 

Ale spousta ekonomů to ne-
bezpečí předem viděla. Sám jsem 
o tom neustále psal, takže to není 
pohled generála po bitvě. Tato 
kritika existovala už dříve, teď se 
jen prokázala její pravdivost. 

JOSEPH STigliTZ

9. února 1943

Americký ekonom, vyučuje na Ko-

lumbijské univerzitě v New Yorku. 

V roce 2001 za studie o vztahu 

trhu a informací obdržel Nobelovu 

cenu za ekonomii. Zabývá se také 

potenciálem a hrozbami ekono-

mické globalizace, o níž napsal 

dvě úspěšné knihy: Jiná cesta 

k trhu: Hledání alternativy k sou-

časné podobě globalizace (2003) 

a Making globalization work (Aby 

globalizace fungovala, 2006).
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Když alternativní přístupy existovaly i dříve, tak jak 
si vysvětlujete, že víra v efektivní, racionální trhy 
během třiceti let tak dominovala? V politice, médiích, 
na ekonomických fakultách, všude ve veřejném 
prostoru? 
Odpovídalo to politické náladě té doby. Ekonomie ne-
byla vědou, ale ideologií, která zrcadlila převládající poli-
tické myšlení éry Margaret Thatcherové a Ronalda Rea-
gana. Byla to doba prosazování slabého státu a deregulace. 
Dobře také sloužila konkrétním zájmům: finanční trhy 
mají rády důraz na nízkou inflaci, konzervativcům se zas 
líbilo omezování role státu v ekonomice a snižování vý-
dajů. Kromě ideologie měly tyto teorie i svůj intelektuální 
půvab. Byly dost složité na to, aby působily intelektuálně 
náročně, a zároveň dost jednoduché na to, aby jim dost lidí 
porozumělo. Intelektuálně to byla skvělá teorie, museli jste 
k jejímu pochopení vystudovat doktorát, ale zároveň jste 
pak dostali velmi jednoduché odpovědi – možná technicky 
komplexní, ale pořád jednoduché, daly vám pocit jistoty, 
jasných odpovědí na svět kolem vás.

Znáte spoustu vlivných ekonomů ze špičkových 
amerických univerzit, kteří tyto teorie prosazovali. Jak 
teď reagují na jejich selhání? 
Velmi různě. Třeba jeden nositel Nobelovy ceny a zastánce 
teorií o racionálních trzích nedávno řekl, že nerozumí hum-
buku kolem ekonomického úpadku, když teď přece jen 
všichni mají více času na odpočinek. Podle něj vše funguje 
skvěle. Nic jako nezaměstnanost neexistuje, pouze dobro-
volný odpočinek, a systém pracuje tak dobře jako vždy. Je to 
však naštěstí jen málo rozšířený názor. Další zastánci těchto 
idejí tvrdí, že se nehody prostě stávají. Jejich teorie prý fun-
guje po většinu času výborně, jen jednou za pětasedmdesát 
let se něco stane. Reflexe tohoto tábora ekonomů je tedy ta-
ková, že jejich teorie fungují vždy – kromě chvilek, kdy ne-
fungují. Další ekonomové zastávají názor, že je třeba jen dále 
zkomplikovat modely. To mi připomíná středověké debaty 
astrologů. Už před Mikulášem Koperníkem se objevovaly 
trhliny v představě, že Slunce se točí kolem Země. Někteří 
astrologové na tyto pochyby reagovali vymýšlením čím dál 
složitějších, stále komplexnějších modelů, kterými ještě do-
kázali spočítat, že Slunce se opravdu točí kolem Země. Re-
flexe řady ekonomů jde tedy tímto směrem. Základní vzo-
rec uvažování je prý správný, pouze je třeba do něj vložit více 
detailů, zkomplikovat ho. A nikoli si prostě říct, že je s těmito 
modely něco fundamentálně špatně. Lidé, kteří celý život 
pracovali v nějakém ideologickém rámci, stěží začnou uva-
žovat jinak. Najdou se však samozřejmě ekonomové, kteří 
dokázali uznat chybu a přehodnotit své názory. Větší změnu 
nicméně vidím v uvažování mladých studentů a ekonomů. 

Ekonomie i kvůli převaze popisovaných teorií dlouho 
působila jako přírodní věda. Analytici politikům říkali, 
co přesně mají dělat, a podávali své názory jako 
objektivní pravdu. Teď když řada modelů selhala 
a většina ekonomů před krizí nevarovala, ekonomie 
najednou vypadá jako běžná společenská věda. co 

byste nyní doporučil čtenáři, který nemá doktorát 
z ekonomie – komu má vlastně důvěřovat? 
Ten problém je vážný. Občané věřili odborníkům z finan- 
čních trhů, kteří zjevně nedokázali řídit ani riziko svého 
vlastního obchodu. Řekl bych ale, že ekonomická věda 
v posledních třiceti letech udělala velký pokrok. Teorie her, 
ekonomie informací a další zásadně proměnily náš pohled 
na fungování trhů a hospodářství. Bohužel se tento posun 
nepromítl do makroekonomických teorií, jež mají největší 
vliv na politiku. Čtenář, který se chce zorientovat, prostě 
musí poslouchat různé argumenty, mít otevřenou mysl. 
Není jiné, snadné cesty, jak se v tom vyznat. 

Jestli bude čas 
Hovořil jste o sociální nerovnosti. Čím dál zřetelněji 
je vidět jiná nerovnost – mezi trhy a politiky. Zdá se, 
že finanční trhy drží politiky pod krkem a novináři 
jen sledují, zda trhy uvěří slovům a rozhodnutím 
politiků. Vypadá to, že mocenská nerovnost mezi trhy 
a politiky stoupá. Je to správný pocit? 
Ano a je zodpovědností vlád, aby se závislosti na finan- 
čních trzích zbavily. 

Jak? 
Pokud jste malou zemí, která má poměrně málo dluhů, tak 
nad vámi trhy nevládnou. Pokud jsou dluhy příliš vysoké, 
trhy nad vámi získávají kontrolu. Snažit se o nízké zadlu-
žení tedy nemá jen ekonomickou, ale i politickou logiku. Za-
druhé, liberalizace kapitálových trhů usnadňuje bleskové 
přesuny obrovského množství peněz a umožňuje tak v krát-
kodobém horizontu uvažujícím trhům rozkolísat ekono-
miky. Proto si myslím, že je důležité regulovat oběh finan- 
čního kapitálu, například formou daně z finanční transakce, 
a mít nad těmito toky peněz nějakou kontrolu. Zatřetí je zde 
širší agenda omezení moci lobbistů, reformy financování 
volebních kampaní, větší regulace finančních trhů. Velké 
banky budou stále mocné, ale teď je zřejmé, že systém ztra-
til rovnováhu. Hlas finančníků je příliš mocný. To by neva-
dilo, pokud by jejich hlas byl rozumný, soudný a prospíval 
společnosti. Skutečnost je však opačná – finanční trhy proje-
vily velmi omezenou perspektivu a obrovskou stupiditu. 

Myslíte si, že evropští politici mohou zvládnout 
dnešní výzvy? 
Mohou, ačkoli evropský politický proces není vůbec jedno-
duchý. Finanční trhy jsou velmi rychlé, disciplinované. Pra-
cují v úplně jiném tempu než vlády, svět je rychlejší než poli-
tici a jejich rozhodovací procesy. Ale v Evropě stále převládá 
příliš mnoho nepřesných ekonomických názorů. Třeba vo-
lání po úsporách recesi ještě zhorší. Tvrzení, že problémy 
vyřeší dodržování pravidel eurozóny, také odvádí pozornost 
špatným směrem – Irsko a Španělsko pravidla dodržovaly 
a nijak jim to nepomohlo. Celkově věřím, že evropští politici 
jsou schopni správné řešení najít. Jen nevíme, jestli na to bu-
dou mít dostatek času. To je otevřená otázka. 

RESPEKT 42/2011
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Zajímá se dnes mladá německá generace 
o komunistickou minulost? Myslíte si, že k ní může 
zaujmout stejně kritický vztah, jako její rodiče 
k dědictví nacismu v roce 1968? 
Nejsem si jistý. K tomu je potřeba společenská atmosféra, 
která je těhotná protestem. Když se ale mladá generace cítí 
spokojená, tak potom chybí podnět. Chybí hněv anebo aspoň 
touha po zdravější společnosti. Mám dojem, že mladí lidé 
ještě čekají. Někteří už se začali rodičů ptát, zrodila se i ge-
nerace mladých spisovatelů, kteří píší knihy, v nichž kritizují 
tehdejší systém. A mají čtenáře. Ale společnost je v otázce 
minulosti – a nejen v Německu, ale také v Polsku, Rumunsku 
a hlavně v Bulharsku – pořád rozpolcená.

Čím to je? Proč ani lidé, kteří nepatřili přímo 
ke komunistům nebo s nimi neměli vůbec nic 
společného, nechtějí slyšet pravdu o minulosti? 
Je to problém selektivní paměti. V Německu mohl člověk 
hned po válce slyšet od rodičů v kuchyni u večeře: Za Hit-
lera nebylo všechno tak špatné, byla práce, stavěly se dálnice. 
A selektivní paměť je také součástí programu postkomunistic-
kých stran, protože politická fakta o minulosti jim nevyhovují. 
Kromě toho funguje obyčejný lidský postoj – vzpomínáme 
především na pěkné věci a neradi si pamatujeme ty špatné. 

Snaze vzpomínat, aniž by nám to působilo utrpení a bolest, se 
říká nostalgie. Když ale člověk podstoupí terapii, rychle zjistí, 
že jsou mu všechny ty hezké vzpomínky k ničemu. Terapeut 
míří do míst, kde v sobě máme uložená a uvězněná traumata 
a dávná zranění.

Jenže na terapii jde člověk až tehdy, když cítí bolest. 
Pociťuje ji však dnešní společnost? V České republice 
nebo v Polsku to tak nevypadá. 
Je pravda, že lidskou bytost a společnost nejde tak přímo srov-
návat. Ale i společnost je schopna vytěsňovat minulost, jako 
to dělají jednotlivci. Podívejte se na Rusko... Princip tera-
pie, poznání a pojmenování traumat však rozhodně prospívá 
i společnosti. Pocity smutku, studu, hněvu, to všechno jsou 
ozdravující prvky i pro stát. V Bibli se píše, že poznáte pravdu 
a pravda vás osvobodí. Pravda sice způsobuje neklid a po-
třebu bránit se, ale je to první krok k usmíření. Ovšem pokro-
pit svěcenou vodou celou zemi, v níž se nedebatuje, to není 
žádné řešení.

Pravda je možná důležitá pro oběti a poškozené. Ale 
co by k ní mohlo přimět ty, kteří jsou vinni? 
Jednou mě navštívil muž, který na mě – ještě když jsem půso-
bil jako farář – donášel Stasi. Řekl mi: Znáš mě ze svých spisů. 
A já mu odpověděl: Ne, já tě znám, protože jsi můj přítel. Při-
znal se, že byl informátorem, udával Stasi obsah mých kázání. 
Později se dal pokřtít, chodil na bohoslužby a patřil k před-
ním laickým aktivistům. Zeptal jsem se ho: Proč jsi mi o tom 
nikdy neřekl? Vždyť jsi mi jinak o sobě vyprávěl všechno. 
O svých nemocech, bolesti, trápeních, o láskách... A on odpo-
věděl: Protože jsem se před tebou hrozně styděl. Ten člověk 
prošel těžkou cestou ke své osobní pravdě. V tom okamžiku 
jsem mu odpustil. A totéž platí pro politiky. V Německu byli 
politici, kteří na veřejnosti obhajovali svou minulost informá-
torů s tím, že kdyby to nebyli oni, byl by to někdo jiný. To oběti 
jejich udavačství rozzlobilo. Ale objevil se také jeden poslanec 
bývalého parlamentu NDR, který řekl: Bohužel, je to pravda, 
spolupracoval jsem se Stasi a přál bych si, abych to byl býval 
neudělal. Tomu člověku jsem hned gratuloval.

Joachim Gauck
Hezké vzpomínky 

jsou k ničemu
r E natE zÖllE r, martI n m. š I m Ečka

S německým prezidentem 
o vytěsňování 

komunistické minulosti 
a puklinách mezi lidmi
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Musíme být schopni to snášet
Které společnosti ve východní a střední Evropě se 
nejlépe vyrovnávají s komunistickou minulostí? 
Zní to možná povýšeně, ale přes to, co jsem řekl na začátku, je 
nejdále Německo. To však není věcí charakteru společnosti, 
ale její zkušenosti. Německo se muselo vyrovnat s vinou 
za nacistické barbarství. Těsně po válce o tom nechtěli lidé 
nic vědět. Kancléř Adenauer brzy nařídil, aby se propuštění 
nacisté vrátili zpět do státní služby. Tehdy byli s jeho rozhod-
nutím všichni spokojeni. Až na oběti nacismu a intelektuály. 
O dvacet let později, v roce 1968, nastoupila další generace 
a nastolila téma viny. A v tom okamžiku bylo jasné, že pokus 
udělat tlustou čáru neuspěl. S tímto vědomím jsme ve vý-
chodním Německu zakládali po roce 1989 první svobodný 
parlament. Například v Polsku se rozhodli jinak, ale my už 
jsme věděli, že to nefunguje. Proto jsme byli na startu dřív.

A jste s výsledkem v Německu spokojený? 
Zpočátku jsem si myslel, že otevření archivů Stasi otevře spo-
lečnosti oči a její vědomí se bude rychle měnit. Ale stalo se 
to jen u části obyvatelstva, i když je takových lidí víc, než jich 
bylo po válce. Nicméně i dnes, přestože každý má k dispozici 
všechny potřebné informace, nechce část společnosti o minu-
losti nic vědět. Bohužel. Musel jsem se poučit a smířit se s tím, 
že správný přístup, jakým bylo otevření archivů, ještě auto-
maticky nevede k procesu společenské katarze. Zdá se, že 
kromě jiného hraje velmi důležitou roli také čas.

Říkáte, že Německo začalo s terapií už po druhé 
světové válce a že s ní má tamní společnost 
zkušenosti. Přesto nebylo v bývalé NDR o nic více 
lidí, kteří se dokázali komunismu a Stasi vzepřít, než 
v jiných zemích. Čím to je? 
Proces vyrovnávání se s minulostí probíhal jen v tehdejším 
západním Německu. V NDR byl antifašismus okamžitě na-
řízen shora. Výsledkem bylo, že odmítnutí tehdejší komu-
nistické vlády zároveň znamenalo odmítnutí antifašismu. 
V západním Německu to však probíhalo jinak. V první fázi 
byla popírána fakta – Hannah Arendtová to nazvala „ztrátou 
skutečnosti“. Ve druhé fázi přišlo uznání faktů společenskou 
elitou, ve třetí fázi se tato fakta začala učit ve školách a dostala 
se do povědomí veřejnosti. A teprve ve čtvrté fázi vstoupily 
do hry také pocity, které se k těmto faktům vážou – to se stalo 
v Německu po roce 1968. Až tehdy se poprvé projevily roz-
paky a zaraženost společnosti nad svojí minulostí.

Jaké nebezpečí hrozí společnosti, která takovou 
katarzí neprojde? Vidíte třeba souvislost mezi 
schopností jednotlivých zemí vyrovnat se s minulostí 
a s korupcí a organizovaným zločinem propojeným 
s politikou? 
Ne, tady žádnou přímou souvislost s komunistickou minu-
lostí nevidím. Organizovaný zločin je deficit jiného typu, 
který souvisí s diktaturou obecně. Totalitarismus totiž není 
jen popřením demokracie a svobody, ale také právního státu. 
Lidé se naučili nedůvěřovat zákonům a justici a spolehli se 
na předmoderní principy loajality k silnějšímu. Teď jde o ná-
vrat k důvěře k právu a rovnosti před zákonem. Ten ale zatím 

ve východním bloku, bohužel, necítím. Přesto věřím v princip 
občanské společnosti. Na její zrození si však budeme muset 
asi ještě počkat.

Znamená to, že země střední Evropy ještě čeká dlouhá 
cesta? 
To neumím dostatečně posoudit. Čím je ale občanská společ-
nost pokročilejší, tím lépe je připravena přijmout své prohry 
a zlomy. Poláci, Češi a další postkomunistické země jsou stále 
ještě společnostmi ve fázi přeměny. Intelektuálové se sice 
těmto tématům věnují, ale neexistuje společenská diskuse. 
V Polsku se například každý nejdříve ptá: Patří ten či onen 
do mého tábora? Pokud ano, musím ho bránit. Pokud ne, 
můžu ho napadnout.

Napadnutelní jsou především ti, kdo se pokoušeli 
svou minulost a spolupráci s komunistickým režimem 
a tajnou policií utajit. Je jen velmi málo lidí, kteří se k ní 
dobrovolně přiznali, v Česku skoro nikdo. Máte pro to 
nějaké psychologické vysvětlení? 
Lidé chtějí být ušetřeni utrpení a bolesti a chtějí si věci zjedno-
dušit. Jenže ve vztazích, kde jeden druhého zradí a podvádí, 
nastává puklina. A ten, který zradil, pociťuje tenhle zlom do-
konce ještě mnohem silněji.

A je taková ztráta důvěry konečná? 
Je to podobné jako se soudem a trestem. Ten, kdo je vinou ná-
silníka poškozený, nebude nikdy úplně odškodněn. Ale pa-
chatel, který je státem skrze soudy potrestán, získá zkušenost, 
že vztahy se dají obnovit. Stát nahrazuje princip pomsty nebo 
vyrovnání zákony a právem. V politice a veřejném životě však 
žádní soudci nejsou, proto potřebujeme instanci, která může 
napravit poškozené vztahy mezi bližními. Svobodná společ-
nost nabízí prostor k debatě, což je obdobou funkce, jakou spl-
ňuje trest vyměřený soudem.

Mohou být takovou instancí také média, když 
by přiměla spolupracovníky bývalého režimu 
k otevřenosti? 
V Německu jsou lidé – například farář Schorlemer –, kteří věří, 
že na spolupracovníky tajné policie není vhodné tlačit, že oni 
nahlédnou svou minulost sami a změní se, že sami odstoupí 
ze svých funkcí. Jenže – podívejte se na společnosti, v nichž 
k otevření archivů ani k tlaku na agenty nedošlo. Vidíte snad, 
že by se tam kolaboranti sami hlásili k minulosti a odstoupili 
z veřejného života? Ne. Žijeme, jak říkají teologové, v padlém 
světě, ne v ráji. Proto se musí v otevřené společnosti o minu-
losti mluvit. Ale ten, kdo vyslovuje veřejné obvinění, musí 
také svá tvrzení doložit. Důležitá je férovost a spravedlnost.

Jak mají podle vás postupovat média ve vztahu 
k umělcům a jiným veřejným osobám? Má společnost 
právo vědět o jejich selhání? 
V Německu mají novináři a historici právo zprostředkovat 
a vysvětlovat práci Stasi a mají k dispozici podklady o agen-
tech a informátorech. Tak se dostalo na světlo hodně pří-
padů umělců, kněží, fotbalistů anebo univerzitních profesorů 
a dalších. Problém vidím v tom, že média dělala z těchto pří-
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běhů skandály, aby se jejich odhalení lépe prodávala. Bylo mi 
smutno, když se příběh nějakého umělce nafoukl, přestože 
byl do spolupráce Stasi zapleten jen nepatrně. Je však důležité 
o tom mluvit nejen kvůli umělcům samotným. Jde o to lidem 
sdělit: Není jedno, jak člověk žije. Vždycky má volbu. V dikta-
tuře je sice omezená, ale existuje. Jsou totiž příklady lidí, kteří 
nekolaborovali, přestože na ně režim velmi tlačil.

Zygmunt Bauman napsal ve své knize Modernita 
a holocaust, že neexistuje žádná možnost 
předpovědět, jak se bude konkrétní člověk chovat pod 
tlakem. Že neexistuje klíč k „morálnímu kompasu“. 
Souhlasíte s ním po všech svých zkušenostech? 
Ano. Žádná vědecká formulka o občanské statečnosti neexis-
tuje. Bauman vždycky odkazuje na svobodnou volbu. Jenže 
ta nezávisí na intelektu. Nejsou na to žádné sociologické pří-
ručky. Ani víra vždycky nepomáhá. Ani politické přesvěd-
čení není obranou před slabostí. Možná intuice, snad hluboké 
vnitřní přesvědčení. Důležitá je proto hlavně výchova. Nejen 
pro vývoj jednotlivých osobností, ale taky pro společnost.

Sám Zygmunt Bauman přitom pracoval po válce pro 
tajnou policii a pomlčel o tom. 
Ano, to je mi trochu líto. Souvisí to ale s polskou vnitřní deba-
tou a společností, která není připravena rozlišovat. Když se 
Bauman, mladík židovského původu, stal komunistou v době, 
kdy Sovětský svaz bojoval proti nacistickému Německu, mám 
pro něj pochopení. Méně už chápu, proč o tom dnes mlčí.

Tlak na otevřenost
V České republice a na Slovensku se mladým 
historikům vyčítá, že jsou příliš nezkušení, a proto 
nedokážou komunistickou minulost přesně pochopit. 
Diskutovalo se o tomtéž při vzniku vašeho úřadu? 
To jsou všechno klamné boje, žádné skutečně věcné argu-
menty. Kdo by dnes potom měl psát o řeckých a římských 
dějinách? Nikdo z nás je přece neprožil. Lidé, kteří čtou 
a vyhodnocují texty – vědci či novináři –, musí ke zdrojům 
přistupovat kriticky. Omyly nebo ideologická zkreslení pak 
můžeme kdykoli upřesňovat a korigovat.

Jak postupovat při zveřejňování svazků? Například 
na Slovensku bylo zpřístupněno na internetu 
množství dokumentů a seznamy spolupracovníků StB 
i pronásledovaných. 
Ne, to je zneužití informací. Proti tomu bych v Německu po-
dal žalobu. Jestli někdo nebyl agentem, musíme se ho nej-
dříve zeptat, jestli se zveřejněním informací o své osobě sou-
hlasí. Přístup ke svazkům obětí špiclování se u nás řídí jinými 
pravidly než přístup ke svazkům spolupracovníků Stasi. Exis-
tovaly takzvané IM vorläufe, přípravné svazky pro potenci-
ální spolupracovníky Stasi. Podle nich se často může zdát, že 
někdo s tajnou službou spolupracoval, i když se to pak nikdy 
nestalo. Takové svazky uzavíráme a ukládáme do archivu.

Přimlouvám se za otevřenost, ale každý případ musí 
být posouzen individuálně. Je přece rozdíl, jestliže někdo 
dlouhé roky vyzrazoval nepříjemná tajemství, nebo jestli 
neřekl skoro nic.

V Česku máme Ústav pro studium totalitních režimů, 
ale zdaleka ne všichni jeho práci podporují. Sociální 
demokraté by ho nejraději úplně zrušili. Odpovídá to 
i postoji německých sociálních demokratů? 
V žádném případě. Základní problém je zřejmý – čeští soci-
ální demokraté jsou z velké části bývalí členové komunis-
tické strany. Obávají se proto otevřené diskuse. Myslím, že by 
se měli častěji stýkat a bavit s německými sociálními demo-
kraty. Ti by jim zřejmě vysvětlili, že takové popírání minulosti 
není v Evropě možné. Evropský diskurz o minulosti se řídí 
fakty, a ne uvažováním o tom, jak je přibarvit. Tlak na větší 

otevřenost i v České republice poroste s tím, jak se země bude 
dále přibližovat Evropě.

Jedním argumentem, který se v České republice ozývá 
proti ÚSTR, je, že paměť společnosti nesmí stavět 
na dokumentech zločineckých organizací, jakými byly 
Stasi nebo StB. Jak odpovíte? 
Ano, nesmí – pokud se chceme ušetřit zděšení, čeho jsme byli 
schopní dopustit se na sobě samých. Představte si ale, že by 
Němci při zpracování historie neužívali akta tajné služby třetí 
říše nebo seznamy koncentračních táborů. Bylo samozřejmé, 
že jsme tyhle podklady používali pro objasnění naší minu-
losti, krutosti. SS byla mnohem brutálnější než Stasi. Nacis-
tická akta byla vytvořená zločinci. Ale zločinci jsou často aro-
gantní a jsou přesvědčeni, že jejich moc potrvá věčně. Proto 
s prusko-ruskou přesností zapisovali všechny brutality, které 
napáchali. Tím nám sami o sobě dodali ty nejlepší zdroje.

Postupoval byste dnes jinak při zpracování archivů 
Stasi a otevírání minulosti? 
Věřím, že jsme jednali správně. Udělali jsme však politic-
kou chybu, když jsme nelustrovali vedoucí stranické kádry. 
Na rozdíl od Čechů, kteří s tím začali velmi brzy a odhodlaně. 
My jsme pouze částečně vyměnili elity – z veřejné služby jsme 
nevypudili členy komunistické strany, jen spolupracovníky 
Stasi. Tím začaly být komunistické kádry znovu rychle ak-
tivní. Minimálně jsme měli zažalovat ty, kteří zaujali vedoucí 
pozice, všechny, kdo se přímo podíleli na komunistické moci.

Kdyby dnes lidé byli po zkušenostech s komunismem 
a nacismem postaveni před stejnou zkoušku, myslíte, 
že by se víc bránili? 
Před spoustou let bych jako mladý teolog řekl: Co člověk po-
znal a čím prošel, to nikdy nezapomene. Dnes bych to asi for-
muloval radši jinak: Přál bych si, aby lidí, kteří nepodlehnou, 
už příště bylo mnohem víc. 

RESPEKT 24/2008

Čím je občanská společnost 
pokročilejší, tím lépe je připravena 
přijmout své prohry a zlomy.
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vi z i o nář i  /  tř i c et R o z h ovo R ů o výzvác h naš e h o světa

S americkým režisérem 
a hercem o kouzlu 

filmování, mytických 
principech a tajném 

bratrstvu
TE R E ZA B R DEČKOVÁ

Terry 
Gilliam
Šílenství 
se mi zdá 
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vi z i o nář i  /  tř i c et R o z h ovo R ů o výzvác h naš e h o světa

Byl jste mladý v šedesátých letech. Jaké na ně máte 
vzpomínky? 
Já budu ke květinové generaci v Americe patřit nadosmrti 
a všechno s tou dobou srovnávám. Poznamenalo mě to 
stejně jako asi vás rok 1989. Měl jsem celá léta pocit, že 
jsem svědkem něčeho neuvěřitelného. Studoval jsem 
v Kalifornii politické vědy. Pak jsem odešel do New Yorku 
a odtud do Evropy, kde jsem půl roku jezdil stopem. Ce-
lou cestu jsem kreslil. Uchytil jsem se v Británii v televiz-
ním programu, kde představovali různé hosty. Jednou si 
nevěděli rady a já jim nabídl, že z toho udělám animovaný 
film. Měl jsem na to čtrnáct dní a čtyři sta liber. Z nouze 
jsem použil papírkovou techniku, vystříhané fotografie 
a koláže. Všechno jsem dělal sám. Byla to legrace a nikdo 
ještě nic takového v televizi neviděl. Tak ze mě byl najed-
nou animátor. 

Monty Python’s Flying Circus, který je teď uváděn 
i u nás, byl první ze série pořadů postavených 
na černém humoru absurdních situací a převracení 
tradičních hodnot. Neprotestovali diváci? 
Někdy ano, jenže to je právě rozdíl mezi Anglií a Ameri-
kou. Anglický smysl pro humor je postaven na vědomí, 
že Británie ztratila impérium. Lidé se tam dokážou smát 
sami sobě a leccos vydrží. Američanům je sebeironie 
cizí a velikost a vliv své země považují za posvátné. Zají-
mavé bylo, že ze začátku nikdo nevěřil v obchodní úspěch 
Monty Pythona v zahraničí, producenti říkali, že je to 
příliš anglické. Program se ale prodal do celého světa 
a všude to byl hit. 

Všichni jste se později proslavili i jako jednotlivci. 
Jak vůbec dokáže společně fungovat šestice tak 
vyhraněných individualit? 

Považoval jsem to za zázrak. Dodnes si myslím, že 
šlo o nějaký druh chemické reakce – všichni dohro-
mady jsme byli daleko zajímavější než každý zvlášť. 
Bylo dobře, že jsme museli točit rychle a pořád, nebyl 
čas na konflikty. Ty se dostavily až s prací na filmech, 
na které je víc času. Proto už dnes nemůžeme pracovat 
společně. Ale zůstali jsme přáteli a dokážeme si radit 
bez postranních úmyslů. 

Váš film Život Briana z roku 1979, který jste režíroval 
společně s Terrym Jonesem, se stal u nás kdysi 
kultovním snímkem intelektuální mládeže a promítal 
se v soukromí. Jaké byly okolnosti jeho vzniku? 

V jedné amsterdamské hospodě přišel Eric Idle s námě-
tem: Touha Ježíše Krista pro slávě a moci. Pak jsme to roz-
vinuli v příběh muže, který se narodí o dům dál než Ježíš 
a vede s ním paralelní, poněkud nedůstojný život. V An-
glii film zlidověl. V jeho závěru zpívá sbor ukřižovaných 
na Golgotě písničku „Allways look at bright side of the 
world“ (Ber život z té lepší stránky). Dodnes ji na fotbalo-
vých stadionech diváci zpívají prohrávajícím týmům. 

V USA byl Život Briana v některých městech zaká-
zán a lidé na něj pořádali autobusové zájezdy. V časo-
pise Variety tiskli delší dobu speciální stránku věnova-
nou reakcím diváků. Jeden sloupec obsahoval protesty 
protestantů, druhý protesty katolíků, třetí protesty židů. 
Urazili jsme všechny stejně. Jeden z investorů stáhl pe-
níze dva dny před začátkem natáčení s tím, že jde o rou-
hání. Peníze nám nakonec dal George Harrison. Nebyla 
to výjimka. Monty Python točili vždycky filmy za peníze 
z hudebního světa. Na mém debutu Žvahlav se podíleli 
Led Zeppelin, Pink Floyd, Elton John. V té době se totiž 
v Británii danilo až devadesáti procenty, a tak nám řada 
muzikantských milionářů ty peníze raději věnovala. Bo-
hužel pro ně naše filmy vydělaly tolik, že pak platili ještě 
vyšší daně. 

Zažil jste v Británii celé období vlády Margaret 
Thatcherové. Co si o tom čase myslíte? 
Thatcherismus byl nevyhnutelný. Labouristé byli u moci 
příliš dlouho a jejich instituce byly zkorumpované. Pro-
blém byl v tom, že sama Thatcherová byla spíš dogmatická 
než pragmatická a nepřipouštěla diskusi. Já přišel do Bri-
tánie kvůli tomu, co nebylo ve Spojených státech – lidé tam 
byli schopni uvažovat v dlouhodobé perspektivě. Praco-
vali i pro jiné věci než pro peníze. Za Thatcherové se začalo 
šetřit, jenže to šetření někdy přišlo hrozně draho. Británie 
prorostla dřív nepředstavitelným byrokratismem. Lidé si 
přestali věřit a na všechno potřebují papír s razítkem. Na-
příklad BBC byla dřív bašta svobodného a tvůrčího myš-
lení. Občas si odtamtud někdo něco odnesl a už to nevrátil, 
třeba já diskety, ale to byly maličkosti, protože jsme všichni 
byli s BBC loajální. Pak zaměstnali v rámci šetření spoustu 
úředníků, kteří stojí daleko víc a otravují každému život, 
takže dobrovolně loajální už není nikdo. Možná se ušetří 
pár liber na materiálu, ale na duševní práci se prodělává. 
Dokladem pitomosti tak mechanického přístupu k šetření 
je fakt, že Thatcherová a po ní další usilovali o zrušení vy-
sílání BBC World Service. Kdo by ale bez toho vysílání vů-
bec dneska o Británii věděl?

To nejhorší a nejlepší na Hollywoodu
V Evropě se hodně vystupuje proti Hollywoodu. Jste 
jeden z mála režisérů, kteří tam dokázali pracovat 
a zůstat nezávislými umělci. Můžete jmenovat to 
nejhorší a nejlepší v hollywoodských studiích? 
Ve svých filmech vytvářím fantaskní světy, které něco 
stojí. V Hollywoodu je na to dost peněz a nejsilnější dis-
tribuce na světě, takže filmy vidí hodně lidí. Ale je těžké 
nepropadnout tam depresi a cynismu. Celý systém je 
založen na tom, že točíte stejně jako ostatní, vyděláte 

Myslím, že šlo o nějaký druh 
chemické reakce – všichni 
dohromady jsme byli daleko 
zajímavější než každý zvlášť.
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spoustu peněz a chodíte 
na skvělé večeře. A je to velké 
pokušení. Já to ale chci dělat 
jinak. 12 opic nebo Král Ry-
bář jsou v podstatě evropské 
filmy natočené v hollywood-
ském systému s jejich hvěz-
dami. To je na Hollywoodu 
dobré. To opravdu nejhorší 
tam nejsou špatné filmy, ale 
jejich vliv na podobu dneš-
ního světa. Kvůli Hollywoodu 
svět ztrácí různorodost. Lidé 
chodí do stejných restaurací 
a nakonec začínají stejně my-
slet a to já nesnáším. 

Hodně lidí si myslí, že 
ve Spojených státech je filmová profese na vyšší 
úrovni. Je to pravda? 
Po technické stránce určitě. Filmaři z takových škol, jako 
je kalifornská UCLA, jsou úžasní. Ale vypadá to, že nikdo 
z nich toho nemá moc co říct. Chtějí dělat takové filmy, 
na jaké se dívali ve škole, což znamená, že většinou na-
podobují Spielberga. Ti z New Yorku jsou o něco zajíma-
vější. V poslední době však platí, že v Americe se točí čím 
dál víc a filmaři jsou zkušenější, zatímco v Evropě je to 
právě naopak. Je to uzavřený kruh, který postupně dohání 
evropské filmaře do úplné izolace: Nikdo nemůže čelit 
hollywoodskému způsobu distribuce, protože nikdo jiný 
na ni nemá tolik peněz. Tím pádem se točí méně chytrých 
filmů a profese upadá. Už jen naprostí fanatici najdou 
v programech něco zajímavého. Vzniká jakési tajné bra-
trstvo, ochotné chodit na chytré filmy.

Pokaždé znovu
Váš film 12 opic odkazuje k principu věčného 
návratu. Tímto námětem se zabývali francouzští 
surrealisté i soudobí myslitelé. Souhlasíte s nimi, že 
se všechno na světě neustále opakuje? 
Je to jedna z možností. Pro mě je důležité, že vyznívá poe-
ticky. Líbil se mi nápad, že se někdo jako dítě stane svěd-
kem své vlastní smrti, aniž by chápal, na co se dívá.

Řada kritiků považuje 12 opic za běžný dobrodružný 
film s Brucem Willisem jako akčním hrdinou. 
Ovlivňoval vás producent v průběhu práce? 
Ne. Mě Willis zajímal. Chtěl jsem natočit film s akčním hr-
dinou a on zase chtěl dokázat, že má na víc. Mě baví pře-
konávat divákovy zvyky. Ale bylo to nebezpečné, protože 
hodně lidem, kterým by se jinak líbilo 12 opic, se vůbec 
nelíbí Bruce Willis a kvůli tomu na film nešli. To je můj ty-
pický problém s uměleckou filmovou komunitou. Já totiž 
nevěřím, že teoretici a intelektuálové dokážou být stejně 
kritičtí jako běžné publikum. Vídám známé na uměleckých 
filmech, které jsou někdy hrozné. Ti lidé se nudí, ale nepři-
znají to. Chtějí vypadat inteligentně, ale hlavně jsou příliš 
zdvořilí. Dělat komerční filmy je těžší. Protože když ta-

kový film natočíte a jdete si sednout do kina 
– a pak vidíte a slyšíte lidi chroupat pop-
corn a odcházet, je to zoufalé. Když natočíte 
špatný umělecký film, nikdo neodejde a ni-
kdo vám to neřekne. 

Pracujete jen na vlastních námětech? 
Obvykle pracuji na mnoha věcech najed-
nou. Snažím se dávat přednost těm vlast-
ním, ale to, co mi lidé posílají, už mívá 
mentalitu blízkou mé vlastní a bývá to zají-
mavé. Král Rybář nebo 12 opic vypadají jako 
mé autorské filmy, ačkoli je napsal někdo 
jiný. Točím jeden film za čtyři roky, a tak 
si vybírám dlouho a opatrně. Teď chystám 
příběh o Minotaurovi a Theseovi, přene-
sený do současného New Yorku; trochu 
to připomíná Krále Rybáře. Mám rád my-

tické náměty a postavy a věřím, že lidé na mytických 
principech nikdy nepřestali jednat. Sháněl jsem na ten 
film peníze už dávno, ale nešlo to. Po komerčním úspě-
chu 12 opic je to nadějnější, ale pořád velmi těžké. Zdálky 
to třeba vypadá, že jsem výjimečně úspěšný, ale ujišťuju 
vás, že s každým novým filmem jsem na tom stejně, jako 
kdybych nikdy nic nenatočil – musím pokaždé znovu bo-
jovat.

Rozdělený svět
Vaše fantaskní vidění musí být blízké dětem. 
Pracoval jste někdy výhradně pro ně? 
Točil jsem pro děti Žvahlava a Barona Prášila. Ale děti mí-
vají rády všechny moje filmy. I 12 opic. Nedokážu si přesně 
představit, co při tom depresivním příběhu prožívají, ale 
fakt je, že děti, a hlavně teenageři v Anglii i Americe mají 
dnes ponurou náturu. 

Vrátíte se někdy k televizi? 
Nemyslím. Obrazovka má obrovskou moc, jenže na plátno 
se toho vejde víc. Film je serióznější. Je velký rozdíl, když 
jen zmáčknete knoflík, nebo když si koupíte lístek. Lidé be-
rou kino vážněji, jsou tam soustředěnější. 

Ve vašich filmech vidíme spoustu duševně 
nemocných lidí, psychiatrických ústavů a různých 
úchylek. Vy na takto postižené lidi nahlížíte většinou 
jako na vyvolené. Zabýval jste se někdy studiem 
duševních chorob? 
Nikdy jsem nečetl knihy o psychiatrii, nečetl jsem Freuda 
a z Junga znám asi dvě stránky. Když jsme točili 12 opic, za-
šli jsme na psychiatrickou kliniku a mluvili s doktory, ale 
nic nového jsem se tam nedozvěděl, jen samozřejmosti. 
Svět je dneska rozdělený na blázny a normální lidi. Mně 
se šílenství zdá docela přirozené. Není žádná hranice, jen 
jsme si navykli strkat všechno do šuplíků s nálepkami. My-
slíme si, že když všechno pojmenujeme, máme svět pod 
kontrolou. Ale nemáme. 

RESPEKT 36/1996

TERRY GILLIAM

22. listopadu 1940

Americký herec, člen kabaretní 

skupiny Monty Python Flying 

Circus. Po úspěchu tohoto TV 

kabaretu se prosadil v Británii 

a USA jako výrazná režijní 

osobnost. Mezi jeho nejznámější 

filmy patří Král Rybář, Brazil, 12 

opic, Strach a hnus v Las Vegas 

a další. Známá je také jeho tvorba 

pro děti, například Žvahlav. Letos 

by měl přijít do kin snímek Muž, 

který zabil Dona Quijota.
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Studovala jste politologii a historii, přednášela 
jste na vysoké škole. Byla jste dost vybavená pro 
praktickou politiku? 
Hodilo se mi, že jsem věděla, co a proč se děje. Ale při 
praktických rozhodováních musíte vzít v potaz také, ko-
lik ta která věc stojí. Nejde jen o peníze, ale též o lidi, 
kteří na ní pracují. Akademici mají tendenci pragmatic-
kou politiku podceňovat. Je jednoduché kritizovat poli-
tiky, když nevíte, jak těžké je dělat politická rozhodnutí. 
I já už na to pomalu zapomínám. Je to ta nejtěžší věc 
na světě. 

Myslela jsem si také, že politika je založena na velkých 
rozhodnutích, že je černobílá: ano – ne. A že to je hned 
jasné. Zjistila jsem ale, že jde vlastně o sled velmi malých 
kroků. Uděláte první a náhle jste na cestě a ptáte se: Jak 
jsem se sem dostala? V tom jsem změnila názor – politika, 
to jsou především malá rozhodování.

Prohry a vítězství
Litujete nějakých svých politických rozhodnutí? 
Nejvíc lituju toho, co jsme neudělali ve Rwandě, když jsem 
byla velvyslankyní v OSN. Pořád na to myslím, a když 

Madeleine 
Albrightová
Nejdůležitější  
je klást otázky
S bývalou americkou ministryní zahraničí 
o divném dětství a lidském rozměru politiky
KR isTi nA žAnTOVsKÁ
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si procházím dokumenty, 
chápu, proč a co se tam 
vlastně stalo. Souviselo to 
s mnoha okolnostmi: že jsme 
byli v Somálsku, že jsme tam 
ztratili vojáky, že se obecně 
moc nevědělo, co dělat, a že 
se vše odehrálo tak rychle. 
I kdybychom se rozhodli 
do Rwandy někoho poslat, 
nebylo dost času zastavit 
vraždění Tutsiů. Osobně 
bych se cítila lépe, kdybych 
mohla říct, že jsem s vládou 
bojovala víc. Jako velvyslan-
kyně jsem musela v OSN 
přednést, co mi Washington 
nařídil, i když se mi to moc 
nezamlouvalo.

Co považujete za svůj největší diplomatický úspěch? 
Kosovo, i když to ještě není hotové. V Bosně nám všechno 
trvalo moc dlouho, takže jsem byla rozhodnuta v Kosovu 
jednat rychle. Nebylo to jednoduché, protože ne každý 
v americké vládě se mnou souhlasil. Bylo také třeba dát do-
hromady evropské politiky. 

Dokázala byste předpovědět budoucnost bývalé 
Jugoslávie? 
Myslela jsem si, že tomu rozumím lépe, protože jsem v Ju-
goslávii žila. Ale je to těžké. Podporovala jsem vznik tribu-
nálů na odsouzení válečných zločinů z jednoho hlavního 
důvodu: vztahy mezi etniky se mohou zase narovnat, je-
nom když se usvědčí praví, konkrétní viníci zločinů a ne-

bude obviňován celý národ. Myslím, že to nakonec půjde, 
protože všichni budou součástí integrované Evropy. Pro 
lidi z bývalé Jugoslávie by měl být důležitější Brusel než 
Bělehrad.

Příští rok se staneme členem Evropské unie, jak 
vidíte naši roli v tomto společenství? 
Vím, že se to v Česku zpochybňuje, ale myslím si, že Ev-
ropa má být integrovaná, je to dobrá věc. Evropu rozdě-
lili komunisti, proto jsme byli pro rozšíření NATO a pod-
porovali jsme integraci. Chtěli jsme vidět kontinent 
svobodný a společný. Byla jsem velmi kritická k našemu 

ministrovi obrany Donaldu Rumsfeldovi, 
když mluvil o staré a nové Evropě, to je krok 
zpátky. Taky jsem se rozzlobila na Chiraka, 
když vám doporučoval, abyste nepodporo-
vali Ameriku. O své úloze v EU musíte samo-
zřejmě diskutovat, ale jsem přesvědčená, že 
to pro Čechy bude lepší. Historicky i myšle-
ním jste Evropany, tak nevím, proč se tomu 
bránit.

Řídila jste se v politice také intuicí? 
To víte, že ano. Ale vždycky, když jsem pra-
covala s nějakými mužskými a řekla jsem: Já 
mám takový pocit, že by se mělo udělat… Tak 
oni řekli: Pocit? Co to je? Co to znamená? 

Jednou jsem se musela hrozně smát. Dala 
jsem dohromady spolek bývalých ministryň 
zahraničí. Jedna z nich, Tarja Halonenová, 
dnes je prezidentkou Finska, začala svou řeč 
slovy: Já mám pocit… Všichni mužští na mé 

straně stolu se po sobě podívali a já jsem věděla, že si my-
slí, že my všechny máme jenom nějaké pocity! Ale pravda 
je, že člověk někdy má pocit, který pomůže vysvětlit, co 
se děje. 

Takže pocity mohou ovlivňovat vysokou politiku 
a nějak ji, řekněme, zlidšťovat? 
To byl důvod, proč jsem napsala knihu vzpomínek a proč 
jsem ji napsala právě tak. Jde mi o lidský rozměr politiky. 
Bez toho je diplomacie mechanická záležitost. Celá poli-
tika se týká lidí, takže se najednou člověk nemůže tvářit, 
že je bez pocitů. 

Je možné ve světě vysoké politiky navázat skutečná 
přátelství? 
Já mám například velmi dobré vztahy s bývalými evrop-
skými ministry zahraničí, s nimiž jsme řešili Kosovo. Dala 
jsem nás nedávno znovu dohromady, abychom mohli mlu-
vit o tom, co se děje mezi Evropou a Amerikou. Málokdo 
by asi věřil, že jeden z mých opravdu dobrých přátel je Hu-
bert Védrine, francouzský ministr, s nímž jsme se v mnoha 
otázkách rozcházeli. Nebo Joschka Fischer – kdyby mi ně-
kdo dřív řekl, že budeme přátelé, považovala bych to za vy-
loučené. Takže: osobní vztahy v politice jsou možné. A dů-
ležité. 

Jak je těžké oddělovat osobní sympatie či antipatie 
od pracovního zadání? 
Musí se to oddělovat, ale nakonec jsou obě polohy vý-
znamné. Když už jsem se musela hádat o státních věcech, 
vždycky jsem ocenila, že jsem mohla potom říct, fajn, ne-
shodneme se, ale jsme přátelé. 

Podařilo se vám po letech ve státní službě vrátit se 
ke starým přátelům? 
Vždycky jsem měla plno přátel a spoustu jsme toho pod-
nikali. Ale v době, kdy jsem pracovala v OSN a ve vládě, 
jsem měla pořád méně času. Myslím taky, že se i někteří 

I nejstabilnější země potřebují, 
aby ženy pracovaly v ekonomice 
a politice, vždyť představují 
nejméně polovinu populace.

MADELEINE ALBRIGHTOVá

15. května 1937

Americká politička, původem 

z Československa. Působila jako 

ministryně zahraničních věcí 

USA (1997–2001), byla historicky 

první ženou v tomto úřadě. 

Předtím byla velvyslankyní USA 

při OSN. Sehrála významnou 

úlohu v rozšiřování NATO o země 

bývalého východního bloku. 

V roce 2012 jí Barack Obama 

udělil Prezidentskou medaili 

svobody. Vydala několik knih, mezi 

nejznámější patří autobiografie 

Madeleine (2003).
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mí přátelé upřímně divili, proč bych zrovna já měla být 
ministryní zahraničí… Takže to trochu trvá a není lehké 
vrátit se zpátky. A taky se teď na mě lidi dívají trochu jako 
na pomník. 

Které osobnosti ovlivnily vaše názory, od koho jste 
se učila? 
Člověk, který mě nejvíc ovlivnil, byl můj otec. Byl diplo-
matem a historikem, v tom jsem vyrostla. Potom všichni 
politici, se nimiž jsem pracovala. Každý měl na mě svým 
způsobem vliv, dokonce i lidé hrozní, se kterými se mu-
síte setkat, a říkáte si, jak je možné, že myslí takhle a dělá 
tohle? Například Arafat, s kterým jsem strávila hrozně 
času. 

Podle vzpomínek se zdá, že jste všechno v životě 
brala příliš vážně – i třeba nadhoz na zahájení base-
ballové sezony v Baltimoru. Je to vaše povaha? 
Já jsem byla hrozně vážná už jako dítě, protože jsem 
vlastně žádné dětství neměla. My jsme měli takový divný 
život. V roce 1939 jsme emigrovali, byla jsem válečné 
dítě. Když byl po válce táta československým velvy-
slancem v Jugoslávii, byla jsem zase oficiální dítě, které 
v kroji předávalo kytičky a muselo se vždycky dobře cho-
vat. Těsně po únoru 1948 jsme odjeli do Spojených států 
a já se tam dlouho cítila divně, jako cizinec. Také jsme 
byli chudí a já měla české rodiče, kteří pořád jedli kned-
líky, a táta za mnou jezdil, když jsem šla s nějakým klu-

kem. To byla otrava. Dneska jsem mnohem veselejší než 
dřív. V posledních letech jsem přišla na to, že když jsem 
sama sebou, ráda tancuju, zpívám a dělám si legraci 
z mnoha věcí.

Vzory
Které ženy ve vysoké politice byly pro vás vzorem? 
Dají se spočítat na prstech jedné ruky: Golda Meirová, 
Indíra Gándhíová, osobně mi nejvíc imponuje Aun 
Schan Su Ťij z Barmy, dělali jí hrozné věci, zavřeli ji, ale 
ona dál věří tomu, za co bojuje. Nesouhlasím v mnohém 
s Margaret Thatcherovou, ale ona ukázala, že se to dá 
udělat, a lidé ji respektovali. Je to zajímavá ženská. Moc 
ráda mám Hillary Clintonovou, je chytrá, pracovitá a má 
dobré nápady. Ale takových žen je hrozně málo! A při-
tom i nejstabilnější země potřebují, aby ženy pracovaly 
v ekonomice i politice, protože představují nejméně po-
lovinu populace. Není to lehké ani pro ně, ani pro muž-
ské. Ale musí to být. 

V tom smyslu jste i vy sama pro leckoho vzorem. 
Vždycky mě těšilo, když za mnou přišly mladé ženy s tím, 
že díky mně se začaly zajímat o zahraniční politiku nebo 
že se rozhodly zvládnout kariéru i děti. Vzorem jsem 
však nikdy nechtěla být, protože jsem také spoustu věcí 
zvorala. 

RESPEKT 44/2003
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Francis 
Fukuyama
Mezi skepsí 
a cynismem
S americkým politologem o krizi 
důvěry, kapitalismu v totalitních 
a komunismu v demokratických 
společnostech a o tom, že Čína je 
problém
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Mnozí lidé tvrdí, že si americká společnost udržuje 
téměř ideální rovnováhu mezi změnou (mobilita, 
technologie) a potřebnou stabilitou (úcta k ústavě, 
rodině, stabilní instituce). Jiní říkají, že je Amerika 
v naprosté krizi: přílišný individualismus a sobectví, 
násilná kriminalita, rasismus a stále rychleji se 
otevírající nůžky mezi chudými a bohatými. Jak to 
vidíte vy?
Amerika má spoustu problémů. Jde především o otázku 
důvěry ve společnost i její instituce, jde o smysl pro ko-
munitu. Země prochází značnou krizí důvěry a Ameri-
čané mezi sebou již dávno neudržují takové, řekněme, 
„morální svazky“, jako tomu bylo dříve. Částečně to sou-
visí s tím, co je na americké společnosti dobré. Jedním ze 
zdrojů její dynamiky je individualismus: lidé mají neu-
stále nové nápady, zkoušejí nové věci, stěhují se z místa 
na místo, hodně cestují. Podívejte se například na nové 
informační technologie. Před deseti lety tu byly obavy, 

že Japonci začínají předstihovat Spojené státy. Ta doba 
je dávno pryč a dnes je jasné, že Američané jsou daleko 
napřed. Všechno má ale svou cenu: starý průmysl rychle 
zaniká a lidé se musí stěhovat. Samozřejmě že jistá míra 
mobility k americké kultuře tak trochu patří a umožňuje 

Na Japoncích mě zaráží fakt, že 
svým způsobem realizují některé 
cíle totalitní společnosti, ale zcela 
bez pomoci policejního státu.
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ekonomickou inovaci. Její tempo však začíná narušovat 
vztahy v rodinách, sousedské vztahy. Lidé pomalu neznají 
pocit zakořeněnosti a jaké to je mít sounáležitost s něja-
kým místem. Kyvadlo se podle mne vychýlilo ve prospěch 
přílišného individualismu.

Nůžky se budou rozevírat
Co soudíte o příjmových nůžkách mezi chudými 
a bohatými, které se rozevírají stále rychleji? Je to 
nebezpečné pro společnost?
Bohužel si myslím, že nůžky se budou ještě dlouho roze-
vírat. Existuje řada důvodů, proč k tomuto jevu dochází. 
Jedním z nich je, že hospodářství se stále více technologi-
zuje a zisk si rozdělují lidé s největším stupněm vzdělání, 
lidé dovední a vysoce inteligentní. Dvacet procent děl-
níků s nižším vzděláním nebo nekvalifikovaná pracovní 
síla má práce málo, protože kdokoli v Thajsku, Malaj-
sii či Mexiku může dnes tu práci dělat za ně stejně dobře 
nebo lépe. Větší míra přerozdělování není pochopitelně 
žádným řešením, protože příliš vysoké mzdy a státní 
přídavky jsou v Evropě vykoupeny velmi vysokou neza-
městnaností. Svobodný trh v USA vede k tomu, že neza-
městnanost je sice nízká, ale příjem řady lidí dále klesá. 
Jediným možným řešením je pokusit se vzdělávat tyto lidi 
lépe, a v tomto ohledu se Spojené státy příliš nesnažily. 
Systém vzdělávání je především ve veřejném školství mi-
zerný a pořád se zhoršuje.

Co soudíte o japonské společnosti? V čem je „lepší“ 
než ta americká? 
Na Japoncích mě zaráží fakt, že svým způsobem reali-
zují některé cíle totalitní společnosti, ale zcela bez po-
moci policejního státu. Každý se od narození orientuje 
na skupinu a kolektiv, aniž by se vysloveně musel pod-
řídit. Lidé již od malička inklinují k tomu, že respektují 
přísná pravidla komunity a její zákony. To má pochopi-
telně své výhody a nevýhody. Americká společnost dříve 
nebývala tolik individualistická, takovou se teprve v čím 

dál větší míře stává. Před padesáti lety by se rozdíl mezi 
USA a Japonskem možná nezdál tak obrovský. Japonci 
nemají individualismus bytostně rádi. Jedno jejich rčení 
říká: hřebík, který vyčuhuje, je třeba zatlouct zpátky. 
V něčem je to možná dobré – mohou například praco-
vat velice jednoduše ve skupinách. Na druhou stranu 

je v Japonsku relativně málo podnikavosti, novátorství 
a hodně byrokracie.

Ve své knize Konec dějin tvrdíte, že systém 
demokratického liberálního kapitalismu ve světě 
zvítězil. Je Japonsko svobodnou, demokratickou 
a kapitalistickou společností? 
Je, o tom není pochyb. Vliv státu je tam sice daleko větší 
než v USA, ale pořád jde o demokratickou kapitalistickou 
společnost. 

Demokratický kapitalismus patrně existuje i v Jižní 
Koreji a na Tchaj-wanu. Jaká společnost je ale 
v úspěšném Singapuru? 
Kapitalismus může existovat v totalitních společnostech 
a cosi na způsob komunismu může existovat i v demokra-
cii. V každém případě je zřejmé, že v úspěšných a prospe-
rujících kapitalistických společnostech se postupem doby 
prohlubuje demokracie. Rozvoj posiluje střední třídu, da-
leko víc lidí získává vzdělání, prohlubuje se dělba práce, 
která dává vzniknout komplexnější občanské společnosti. 
Podle mne je velice pravděpodobné, že za dvacet třicet let 
bude Singapur normální demokratickou zemí. 

Myslíte si, že i v případě Číny povede hospodářský 
vývoj k větší demokracii? 
Nevím, jestli se Čína může někdy stát demokracií západ-
ního typu. To asi těžko. Podívejte se ale s odstupem na ma-
sakr na náměstí Tchien-an-men. Lidé, kteří tam demon-
strovali, patřili k nejvzdělanější části čínské populace. 
K něčemu podobnému došlo i v jiných zemích, například 
před třemi lety v Thajsku, kde vedli prodemokratické de-
monstrace „thajští yuppies“. Hospodářská modernizace 
vytváří třídu lidí, která má přirozeně větší zájem na demo-
kracii.

Důvěra v instituce
Někteří politologové v USA tvrdí, že tzv. 
washingtonské think tanky, tedy soukromá 
společenskovědní výzkumná střediska, 
ve skutečnosti americké společnosti škodí. Tito 
vědci mají značný vliv na politiku, ale žádnou 
zodpovědnost. Vy v jednom takovém think tanku 
pracujete. Co o tom všem soudíte? 
Myslím, že diskuse o tom, zda se těchto institucí zbavovat, 
je naprosto nesmyslná, mimo jiné proto, že je stejně nikdo 
zrušit nemůže. Navíc střediska zpracovávají řadu faktů, 
vytvářejí kvalitní analýzy. Samy však o ničem nerozhodují, 
poskytují pouze politikům munici, kterou mohou využít 
na politickém kolbišti. Dá se diskutovat o tom, jaký mají 
opravdu vliv, ale zbavit se jich nelze. 

Jaký je ideální vztah praktické politiky a politologie? 
Myslím, že politologie a společenské vědy jsou daleko uži-
tečnější, než si politici připouštějí. Některé ideje spole-
čenských věd totiž rychle prosakují do kulturního pově-
domí a později do politiky. Vzpomeňte třeba na teoretické 
práce o legitimitě tržní ekonomiky. Vše začalo „akade-

Jedním ze zdrojů americké 
dynamiky je individualismus: 
lidé mají neustále nové nápady, 
zkoušejí nové věci, stěhují se 
z místa na místo, hodně cestují. 
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mickou revolucí“, Hayekem, 
Ludwigem von Misesem, Mil-
tonem Friedmanem a chi-
cagskou školou. Po dlouhou 
dobu šlo o akademický jev 
– naprostá většina politiků 
o něm vůbec nevěděla, natož 
aby mu věnovala pozornost. 
A dnes máme třeba Margaret 
Thatcherovou nebo Václava 
Klause a řadu dalších. Takže 
jsem přesvědčen, že teore-
tické a akademické debaty 
a práce jsou nesmírně důle-
žité. 

Říkáte, že pro moderní 
společnost je důležitá 
důvěra v instituce. Není 
ale určitá míra zdravé 
nedůvěry k institucím, 
politikům vlastně spíše 
pozitivní? 
Záleží na tom, co slovem 
„zdravý“ vlastně myslíme. 
Zdravý stupeň skepticismu 
je jistě dobrý. V Japonsku 
a v mnoha dalších asijských zemích existuje víra v auto-
ritu, která patrně příliš zdravá není. To však není to pod-
statné, o čem mluvím. V USA, ale i v mnoha zemích vý-
chodní Evropy existuje příliš hluboký cynismus ve vztahu 
k politickým institucím. Je to jeden z důvodů, proč tyto 
instituce nemohou fungovat. V USA kupříkladu lidé jen 
málo spolupracují s policií, protože jsou přesvědčeni, že 
není férová. 

To se ale dá říci pouze o velkých aglomeracích. 
Samozřejmě že je to větší problém ve městech, která jsou 
navíc rozdělena etnicky. Myslel jsem však i něco jiného. 
Podívejte se například, jak zacházejí média s prezidentem 
Clintonem. Jeho autorita je podkopávána celou řadou ne-
podložených skandálů, malicherných skandálků, jež způ-
sobují naprostou erozi respektu, který byl s prezidentskou 
funkcí spojen. To je nezdravý stupeň nedůvěry. 

Co soudíte o teorii public choice, která vidí politiky 
jako podnikatele maximalizující svůj zisk? Studium 
této vědy možná pomůže zachovat si zdravou, ale 
nikoli ještě cynickou skepsi k politice... 
Z téhle teorie mám smíšené pocity. V analýzách chování 
byrokracie je asi výtečná. Je to nicméně svár metodolo-
gií: mně se zdá její přístup příliš úzce ekonomický, a to 
je myslím špatně. Je to velice nekompletní přístup k věci. 
Já osobně musím brát v úvahu i čistě sociální jevy. Navíc 
jsou zdroje lidské motivace daleko složitější, než si, my-
slí, ekonomové. Fenoménu důvěry ve společnosti nelze 
porozumět jenom na základě analýz racionálního rozho-
dování. 

Jedním z vašich témat je i potřeba 
komunikace ve společnosti. Stále 
více lidí však spolu komunikuje přes 
počítačové sítě, přes záznamníky apod. 
Jak důležitá je živá osobní komunikace 
pro integritu společnosti? 
Pokud se podíváte na studie, které analyzují 
elektronickou poštu, zjistíte, že jen málokdo 
se chce ve skutečnosti vzdát živých setkání 
a komunikace. Hlas či slova nejsou všechno: 
člověk se směje, nebo nesměje, gestikuluje, 
vysílá stovky dalších signálů, které nejdou 
vyjádřit slovy. Pro důvěru ve společnosti 
je to podlé mého klíčové. Těžko lze ně-
komu úplně věřit, pokud se s ním nesetkáte 
osobně.

Národní zájem
Mají podle vás nyní, po konci studené 
války, politické elity ve Washingtonu 
jasno v tom, co je či není americký 
národní zájem v zahraniční 
a bezpečnostní politice? 
Myslím, že od konce studené války je 
všechno komplikovanější, přestože v nej-
zásadnějších otázkách lze pořád ještě do-
sáhnout shody. Zahraniční politika se v po-

sledních letech soustředila na značně periferní otázky: 
Somálsko, Haiti apod. Pokud jsou zájmy a účast v ně-
kterých věcech tak trochu sekundární povahy, nelze se 
divit, že je kolem nich spousta hádek a určitý nedosta-
tek konceptuální kvality. Na druhé straně jsem velký 
optimista, pokud jde o rozšíření Severoatlantické ali-
ance. Myslím, že zde bude dosaženo konsenzu poměrně 
snadno. Podobně tomu může být i v naší politice vůči 
Asii: nikdo nepochybuje o tom, že Čína představuje 
v dlouhodobé perspektivě ten úplně největší problém.

Co soudíte o novém systému raketové obrany 
USA, o kterém hovoří republikáni? Je to rozumná 
myšlenka, nebo předvolební trik? 
Domnívám se, že to je rozumná myšlenka. Tento sys-
tém obrany je daleko smysluplnější než Reaganův pro-
jekt hvězdných válek. Je pravděpodobné, že nějaká země 
třetího světa dokáže brzy vyvinout zbraně hromadného 
ničení a jejich balistické nosiče. Není pravděpodobné, že 
by takových raket dokázaly vystřelit několik desítek tisíc, 
ale mohou jich vystřelit desítky. Na nebezpečí podobných 
útoků se nový systém soustřeďuje. A to nebezpečí je sku-
tečně reálné, technologie se totiž šíří velice rychle. A na-
víc: nejde přece jenom o obranu kontinentálního terito-
ria USA, systém může být použit na obranu regionálního 
spojence proti místnímu nebezpečí, podobně jako byly 
využity patrioty na obranu Izraele během války v Zálivu. 
Lze si představit, že Čína napadne Tchaj-wan, nebo něco 
podobného. 
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S brazilským 
fotografem o mizejícím 
industriálním světě, 
hlubokém zoufalství 
z migrace a o tom, jak 
vysvětlit gorile, že jste 
na její straně
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Přivážíte k nám jeden ze svých slavných 
fotografických cyklů, nazvaný Workers. Co vás 
přivedlo k jeho tématu?
Někdy okolo roku 1983 jsem si začínal uvědomovat, že to, 
čemu jsme říkali první velká průmyslová revoluce, právě 
končí. Například ve Francii, kde jsem žil, jsem měl před 
očima úplnou proměnu ocelářství. Průmysl, který dříve 
zaměstnával desítky tisíc dělníků, je začal nahrazovat po-
čítači. Automobilky začaly prodávat staré výrobní linky 
do Indie a Číny a měnily je za modernější. Dřív auta vzni-
kala na montážních linkách lidem pod rukama, každý 
do nich namontoval svůj malý díl, každý něco přišroubo-
val. A teď začali všechno dělat roboti. A já jsem si říkal, že 
je správná chvíle provést něco jako fotografický průzkum 
a pokusit se zachytit tradiční způsob práce těsně předtím, 
než nenávratně zmizí.

Jak dlouho jste se tématu věnoval?
Asi šest let. Někde už nebylo možné fotografovat, třeba 
v Německu nebo ve Francii, musel jsem do Ruska, Brazílie, 
do Asie. Byl jsem v pětadvaceti zemích.

Opravdu tenhle industriální svět nenávratně zmizel?
Všechno je už úplně jinak.

I nejslavnější část vašeho cyklu – zlaté doly Serra 
Pelada v Brazílii? Desetitisíce mužů už nehledají 
v bahně zlato?
Jsou zavřené, opuštěné nebo zmodernizované. Žijeme 
v době neuvěřitelné proměny planety na všech úrovních 
a Latinská Amerika není výjimkou. Pocházím z malého 
městečka v Brazílii, a když jsem odcházel na střední školu 
do většího města, žilo osmdesát procent Brazilců na ven-
kově. Dnes bydlí osmdesát tři procent obyvatel ve městech 
a naším hlavním vývozním artiklem není káva, cukr nebo 
pomeranče, ale letadla. 

Je to změna k dobrému, nebo špatnému?
Uh, to je otázka. Je tolik věcí, které jsou lepší, a zároveň to-
lik jiných, jež zneklidňují. Hodnotit dějiny po deseti, třiceti 
letech je příliš brzy. Potřebujeme mnohem delší perspek-
tivu, abychom pochopili, kam kráčíme. Vím ale, že tohle je 
evoluce. Nemůžeme proti tomu nic dělat.

Fotografie mi vtrhla do života
Prosadil jste se sociální fotografií. Vedla vás k tomu 
zkušenost z domova? Jste z chudé rodiny?

Ani bohaté, ani chudé. Otec měl farmu, sedm set hektarů, 
v Brazílii je to střední, rodinná farma. Tam jsme vypěsto-
vali všechno, co jsme potřebovali. Všech osm dětí, mám 
sedm sester, mohlo chodit do školy, všichni jsme měli pří-
ležitost studovat.

Proč jste se rozhodl jít na ekonomii?
Moje generace byla svědkem zrození nové Brazílie: ro-
dil se nový průmysl, otevíraly se nové cesty, ničil se pra-
les, aby se dalo vypěstovat víc zemědělských plodin. Byla 
před námi idea ekonomického rozvoje. V takovou chvíli 
bylo skvělé být ekonomem. Každý mladý student se jím 
chtěl stát a podílet se na změnách, které se v zemi ode-
hrávají.

Proč jste tedy odešel do Paříže?
V té době jsme měli v Brazílii velmi silnou diktaturu a já 
jsem se podílel na studentském hnutí, které proti ní bojo-
valo. Bylo to stejné jako u vás v roce 1968, s tím rozdílem, 
že Brazílie stála mimo pozornost světa. Mnoho studentů 
bylo zabito. V roce 1969 jsme stáli před rozhodnutím, jestli 
budeme bojovat proti brazilské armádě, nebo emigrujeme. 
Bylo mi dvacet čtyři, mé ženě dvacet jedna, a raději jsme 
odešli do Paříže a pak do Londýna– a tam jsem se poprvé 
setkal s fotografií. Žena studovala architekturu a kou-
pila si aparát, aby mohla fotografovat stavby. Vzal jsem ho 
do ruky a když jsem se poprvé podíval hledáčkem, objevil 
jsem nový vztah k lidem. Fotografie mi vtrhla do života: 
v roce 1973 jsem odešel ze zaměstnání, vrátil se do Paříže 
a začal fotografovat.

Je to nezvyklé rozhodnutí: opustit slibnou kariéru 
a jít do nejistoty.
Ze začátku to bylo hodně těžké. V Londýně jsem měl 
velký, krásný byt, sportovní auto a jako mezinárodní eko-
nom jsem vydělával pěkné peníze. V Paříži jsem začal 
úplně od začátku. Neměli jsme vůbec peníze a bydleli jsme 
na třinácti metrech čtverečních. Ale žena něco vydělala. 
A hlavně jsme byli velmi mladí. Když je vám dvacet devět, 
jste ještě dítě, ne?

Jakou radost z té změny měla žena?
Velkou. Začala se místo architektury taky zabývat fo-
tografií. Dělali jsme spolu, později řídila galerii agen-
tury Magnum v Paříži, navrhuje moje knihy a všechny 
moje výstavy po celém světě, včetně současné výstavy 
v Praze. To všechno navzdory tomu, že musela přerušit 
práci a starat se o naše dítě s Downovým syndromem. 
Pak se naštěstí jeho stav zlepšil – je ostatně tady v Praze 
s námi.

Jak jste tenkrát v Paříži sháněl zaměstnání?
Koupil jsem si motorku, začal objíždět redakce. Tehdy 
tam byla spousta časopisů, ptal jsem se, co potřebují. 
Když psali o modernizaci Paříže, fotografoval jsem 
na stavbách, když chtěli psát o zahraničních dělnících, žil 
jsem s nimi, sám jsem byl emigrant, takže to pro mě nebyl 
žádný problém. 

Žijeme v době neuvěřitelné 
proměny planety na všech 
úrovních a Latinská Amerika 
není výjimkou.
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A měl jsem jednu výhodu: ještě jako ekonom jsem byl 
mnohokrát v Africe, spolupracoval jsem se Světovou ban-
kou, taky jsem hodně četl, zkrátka rozuměl jsem ekono-
mice, sociologii, antropologii a to mi hodně pomáhalo při 
rozhodování, co fotografovat.

Tomu ničení jsme všichni věřili
Spolupracoval jste se Světovou bankou, které je 
dnes připisováno na vrub mnoho problémů ve třetím 
světě. Vnímal jste je už tehdy?
Je velmi obtížné posuzovat minulost a říkat, že něco bylo 
špatně. Já jsem byl mladý brazilský ekonom. Kácet deštný 
prales kvůli výstavbě silnic a nových farem se mi zdálo 
úplně normální a správné. V době, kdy jsme to ničili, jsme 
ničení věřili. Znamenalo ekonomický rozvoj. Teď už vím, 
že spousta investic Světové banky u nás, ale i v Evropě ne-
byla správná, třeba velké vodní nádrže nebo atomové elek-
trárny.

Kdy jste si to uvědomil?
Myslím, že ve chvíli, kdy to došlo všem. Když jsme získali 
přesnější informace a pochopili, že jsme kvůli lepší bu-
doucnosti nemuseli ničit vůbec nic. Oblast, kde byla naše 
farma, za mého dětství pokrýval ze sedmdesáti procent 
deštný prales. Dnes tvoří prales tři desetiny procenta. Zni-
čili jsme celou oblast. Všechny řeky jsou mrtvé.

Vidíme, že jsme způsobili katastrofu, a musíme to na-
pravit. A ono to jde. Nejdůležitější je, že už víme, že ničit 
deštný prales je zločin, stejně jako využívat jaderné elek-
trárny, a že už to nemůžeme dál dělat.

Vysazujete prý prales znovu.
Před patnácti lety jsme převzali od mého otce farmu. Chtěl 
ji zachránit a já jsem jediný muž v rodině, tak jsme si ji 
s manželkou vzali. Založili jsme nadaci a obtížně se sna-
žíme obnovit to, co jsme pomohli zničit. Zatím jsme zasa-
dili okolo sedmi set padesáti tisíc stromů. Ekosystém, který 
vytváříme, se podobá tomu původnímu, sázíme asi sto 
šedesát druhů stromů. Vybudovali jsme vzdělávací stře-
disko, kam přicházejí starostové, strážci pralesa, učitelé, 
šéfové komunit, a my jim dáváme školení. Přicházejí k nám 
taky na dva roky studenti techniky a ze-
mědělství, aby získali ekologické vzdě-
lání a věnovali se své práci v jiném du-
chu. Vybudovali jsme kino, dvě divadla 
a muzeum. Náš projekt se, myslím, stal 
největším projektem ekologické obnovy 
v Brazílii. 

Jakou máte podporu místní správy?
Oni přece vidí, že žijí uprostřed kata-
strofy – lidé hrozně zchudli, půda je 
mrtvá, chybí voda. Jsou na naší straně, 
stejně jako místní farmáři. Máme i pod-
poru vlády, pomohla nám založit lesní 
školku.

Kde berete peníze?

To je samozřejmě problém. V našem programu na obnovu 
deštného pralesa potřebujeme během padesáti let vysa-
dit padesát až šedesát milionů stromů, abychom obnovili 
zdroje vody. Potřebujeme k tomu okolo padesát milionů 
dolarů. Ale přispívá nám spousta lidí: v Evropě moc pomá-
hají Italové a Španělé, spousta příspěvků přichází z USA – 
třeba od hollywoodských hvězd, jako je Tim Robbins.

Čeká to i na vás
V polovině osmdesátých let jste fotografoval 
hladomor v subsaharské Africe. Co taková zkušenost 
s člověkem udělá?
Musíte si uvědomit, že jsem se nenarodil v rozvinuté zemi. 
A tak když jsem začal dělat sociální fotografii a jel jsem 
fotografovat africký hladomor nebo cyklus Workers, bylo 
to pro mě normální prostředí. Kromě toho spolupracuji 
s humanitárními organizacemi, OSN, odbory a tak dále 
a fotografie zveřejňuji. Vnímám je především jako zdroj 
informací. Podobné věci dělají stovky jiných fotografů, 
žurnalistů, spisovatelů. Jsem součástí informačního sys-
tému, který se snaží vyvolat debatu o sociálních a dnes 
taky ekologických tématech, abychom zjistili, jestli je 
možné žít jinak.

Nemíváte při práci pocit, že fotografovat nestačí, 
že je lidem, kteří hladovějí nebo umírají, potřeba 
pomoci přímo?
Já nepřicházím sám. Vždycky je tam ještě někdo, kdo má 
kolem krku stetoskop a umí si poslechnout, jak lidem bije 
srdce. To já neumím, ale umím to zachytit a ukázat všem, 
jak situace vypadala.

Jaké reakce na snímky očekáváte od lidí na Západě?
Žiju s nadějí, že fotografie pomůžou lidem pochopit, co 
se na planetě děje. Díky debatě, informacím, vzdělání 
se nám třeba nakonec podaří změnit mentalitu lidí tak, 
abychom zdroje, kterých máme dost, dokázali lépe vy-
užít.

Nevěřím například, že čtyři sta milionů lidí v Ev-
ropě může žít jen samo pro sebe, musí přece žít se všemi 
ostatními, s miliony lidí z Asie, Afriky, Latinské Ame-

riky. A jak je to možné zařídit? 
Francie, Německo, Velká Britá-
nie jsou dnes zaplaveny nelegál-
ními uprchlíky, kteří nenacházejí 
práci v Africe. Vás ve chvíli, kdy 
zbohatnete, čeká totéž. Přijdou 
sem, zaplaví vás, protože nemají 
žádnou práci. Jak mají žít? A jak 
to máme vysvětlit Evropanům? 
Potřebujeme vytvořit systém in-
formací, který by nám pomohl 
připravit lepší život pro všechny. 
Samotné fotografie nic nezmů-
žou. Ale v kombinaci s textem, te-
levizí, humanitárními organiza-
cemi můžu udělat alespoň něco.

SEBASTIãO SALGADO

8. února 1944

Brazilský fotograf věnující se 

velkým fotografickým projektům 

– dokumentoval život domorodců 

v Latinské Americe, Afričany 

postižené hladomorem nebo 

celosvětovou migraci. Pracoval 

pro agentury Sygma a Gamma, byl 

členem sdružení Magnum Photos. 

Za svou činnost získal mnoho 

mezinárodních ocenění. V Česku 

představil v roce 2005 na putovní 

výstavě svůj cyklus Workers.
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Velryby nejsou hloupé
Když jste na přelomu tisíciletí dokončil svůj 
fotografický cyklus Exodus, cítil jste prý hluboké 
zoufalství. Proč na vás tolik zapůsobil právě 
fenomén migrace?
Vidíte miliony lidí, kteří jsou na cestě a nevědí proč, přišli 
o domov, ztratili práci, přišli o rovnováhu, v níž dosud žili, 
protože se změnil ekonomický systém, protože se změ-
nila rovnováha moci. Vzpomeňte si na Jugoslávii, kde byly 
stovky tisíc lidí vytrženy z křehké rovnováhy. Nikdo nechá-
pal, co se děje, a vy jste uprostřed toho všeho, fotografujete 
a jste svědkem zhroucení celého systému. Netrpí jeden dva 
lidé, jsou jich stovky tisíc.

Nebo jiný příklad. Vydáte se do Afriky a vidíte, 
že země a společenství, které žily z kávy a čokolády, 
strašně zchudly, protože jim neplatíme spravedlivě. Pak 
vidíte, jak spolu začínají bojovat, a slyšíte, že je to et-
nický problém. A vy jste uprostřed toho, vidíte, co se 
děje, a víte, že to není etnický, ale ekonomický problém. 
To vám nedodává příliš optimismu. Upadl jsem z toho 
do stavu naprostého zoufalství.

Změnil jste názor na lidskou povahu?
Změnil jsem názor na evoluci. Dříve jsem si myslel, že vý-
voj jde vždycky k lepšímu. Teď vím, že evoluce může smě-
řovat kamkoli. Můžeme kráčet ke konci lidského druhu. 
Ne, že bych nevěřil v existenci řešení. Máme dostatek 
zdrojů, zkušeností a technických prostředků, abychom 
problémy vyřešili. Otázkou zůstává, zda jsme schopni po-
chopit, co se nám děje.

V poslední době cestujete na odlehlá místa 
a fotografujete zvířata a krajiny. Co nám chcete 
ukázat?

Pracuji na projektu, který se jmenuje Genesis. Co chci 
ukázat? Dneska věřím víc než jindy, že se při globální dis-
kusi nemůžeme už dál bavit jen o zdravotnictví, zaměst-
nanosti, migraci, ale že k tomu musíme přidat i životní 
prostředí. Protože existuje velmi silná souvislost mezi 
chudobou a ekologickou destrukcí na celém světě. Ať je-
dete do Afriky, Latinské Ameriky, Číny nebo Indie, jste 
svědky zkázy životního prostředí, jejíž rozsah je neuvěři-
telný.

Doufám, že se mi podaří ukázat, že ještě pořád žijeme 
v kontaktu s původním počátkem. Skoro polovina planety 
ještě nebyla zničena, vypadá stále ještě jako ve chvíli zro-
zení – velké studené pralesy na severu a na jihu, pouště, 
póly. Ještě pořád žijeme v kontaktu s Genesis, s počát-
kem. A abychom planetu zachránili, abychom zachrá-
nili ostatní druhy, i sami sebe, musíme uchovat, co zbylo. 
Tenhle projekt bude trvat osm nebo deset let. Je pravdě-
podobně můj poslední, budu-li dost zdravý, abych ho do-
končil.

Jak se cítíte ve světě přírody? Je to úlevné?
A taky velmi frustrující. Před třemi týdny jsem se vrá-
til z Patagonie, a když tam vidíte, v jaké situaci jsou vel-
ryby... Fotografoval jsem jeden druh, dříve jich bylo 
okolo tří set tisíc, dnes vinou lidí zbývá již jen asi setina. 
To je jejich konec, konec největšího druhu na planetě. Tr-
háme celý řetězec života, vytrháváme z něj ten největší 
článek. 

Vloni jsem fotografoval horské gorily v Africe. Zbývá 
jich jen asi sedm stovek. A přesto přicházejí pytláci a kra-
dou malá gorilí mláďata pro zoologické zahrady. Gorily žijí 
v rodinách jako my, stejně jako my milují a chrání své děti, 
a chcete-li chytit mládě, musíte zabít jeho matku i otce. Ko-
lik goril muselo zemřít, aby to mohla být ta jedna?

Když jsem přijížděl do Prahy, viděl jsem velký nápis: 
ZOO Praha s obrázkem slona. Říkal jsem si: Pane bože! 
Nač je tady slon odněkud z africké savany? Jenom proto, 
aby se lidé, kteří jsou vězni tohoto města, mohli jít podívat 
na to, jak vypadá? 

Jak vysvětlujete gorilám, že jste na jejich straně?
Nevysvětluju. Ony vás přijmou a respektují. Musíte s nimi 
ovšem navazovat kontakt postupně. Můžete se k nim při-
blížit, ale nesmíte se jich dotýkat. Někdy se však dotýkají 
ony vás, jsou strašně zvědavé. 

Velryby jsou také zvědavé?
Neuvěřitelně! Strávil jsem teď s nimi dva měsíce a každý 
den jsme se na třináct hodin vydávali za nimi na moře. 
S jednou velrybou jsme si vytvořili vztah. Byla obrovská 
a každý den se k nám o kousek přibližovala, nakonec jsme 
se skamarádili. Když připlula, musela se celá otočit, vel-
ryby mají oči dole, úplně se obrátila břichem nahoru, aby 
si nás mohla prohlédnout. Kroužila kolem nás, proplou-
vala pod námi. V jednom okamžiku nás obkroužila, takže 
jsme byli i se člunem uvnitř. Je dvacet metrů dlouhá. Váží 
čtyřicet tun. Je to neuvěřitelné, největší zvíře na planetě. 
A pravděpodobně také nejcitlivější.

Velryby vás chápou, nechají na sebe sahat. Samo-
zřejmě že nejsou hloupé. Mají logický systém, který je jiný 
než náš. My si představujeme, že jsme jediný živočich, 
který je logický a racionální. Není to pravda, jiná zvířata 
jsou taky taková a musíme je respektovat. Žijeme s nimi 
na jedné planetě. Jít proti planetě je nesmysl – ona by se 
nás zbavila. 

RESPEKT 19/2005

Změnil jsem názor na evoluci. 
Dříve jsem si myslel, že vývoj jde 
vždycky k lepšímu. Teď vím, že 
evoluce může směřovat kamkoli.
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Ralf Dahrendorf
Mezi 

dogmatismem 
a otevřeností

S německo-britským sociologem o vztahu 
demokracie a tržního hospodářství,  

nutnosti opravovat chyby a o tom, že 
pokroku dosahujeme vyjadřováním 

rozdílných názorů
JAn MACHÁČE K

Mohou být podle vás padesátá léta v západním 
Německu zdrojem poučení pro transformaci 
společnosti a ekonomiky let devadesátých v zemích 
střední Evropy?
V první řadě musím říci, že historické zkušenosti jsou ne-
opakovatelné. Můžete si zvát do Prahy, Varšavy a Moskvy 
Španěly a Portugalce, aby vám vyprávěli o tom, jak postu-
povali před deseti lety oni, a bude to úplně jiný příběh, než 
jaký skýtá poválečné Německo. Jedním z největších roz-
dílů pochopitelně je, že v Německu existoval fenomén re-
konstrukce jako obnovy, především v ekonomickém slova 
smyslu: snaha pozvednout zemi z válečných trosek.

Německo je ale také příkladem země, ve které se nikdy 
v historii (tedy až do padesátých let tohoto století) úspěšně 
nerozvinuly demokratické instituce. Mělo pouze kratič-
kou zkušenost s demokracií v meziválečném období s trp-

kým a nešťastným koncem. Takže vzniká základní otázka, 
jaký je vztah demokracie a ekonomické prosperity. Nikdo 
ji doposud uspokojivě nezodpověděl – přestože západní 
Německo se ukázalo být relativně úspěšné v obou těchto 
ohledech. Vtip spočívá v tom, že nevíme, zda běží o ná-
hodu, nebo jestli skutečně mezi oběma prvky existuje pří-
činný vztah. 

Vyplývá ze zkušeností Německa něco, čemu bychom 
se měli vyhnout?
Na to není snadné odpovědět, protože příběh poválečného 
Německa je spíše příběhem úspěchu: politicky, hospodář-
sky a v neposlední řadě i kulturně. Německo navíc není 
v žádném učebnicovém smyslu slova tržní ekonomikou. 
Německé hospodářství má vysoce korporativní struk-
turu s obrovskou rolí státu, se značným vlivem nátlako-
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vých a zájmových organizací, skupin a institucí: odbory 
ve správních radách akciových společností, zástupci církve 
v radách televizních společností. Jde o diametrálně odliš-
nou společnost než například v USA nebo Británii. Takže 
jediná věc, na kterou by si státy střední a východní Evropy 
měly dát pozor, je neplést si učebnice s realitou. Každá jed-
notlivá nová demokracie rozvine svou vlastní kombinaci 
historických zkušeností a učebnicových principů. 

Někteří naši politici uvádějí Německo jako příklad 
sociální tržní ekonomiky. Má německé hospodářství 
skutečně nějaký zvláštní sociální rozměr oproti 
jiným vyspělým zemím?
Abychom plně pochopili celé německé pojetí, museli by-
chom se dostat na pole historické sociologie. Můžeme se 
ale na věc podívat i jinak. Na jedné straně měl kancléř 
Adenauer ministra hospodářství Erharda, který zastával 
podobné názory, řekněme, jako Václav Klaus. Na druhé 
straně stála jeho vlastní politická strana, která byla z velké 
většiny věrná katolickému sociálně orientovanému myš-
lení a papežské encyklice zdůrazňující sociální rovnost, so-
lidaritu a spravedlnost. Filozofie CDU byla nepřijatelná pro 
liberálně smýšlejícího Erharda. Adenauer musel obě strany 
smířit a manévrovat tak, aby nedocházelo ke střetům. Dal 
Erhardovi značný rozhodovací prostor: byl zrušen přídě-
lový systém a státní kontrola v mnoha sférách ekonomiky. 
Naštěstí Německo nestálo před problémem obnovy sou-
kromého vlastnictví. Na druhé straně dal Adenauer – k Er-
hardově nelibosti – prostor i katolickým sociálním skupi-
nám a v té samé době zavedl nejrůznější sociální zákony, 
starobní důchody a zdravotní pojištění. Erhard často říkal – 
to je hrůza a znásilnění tržních principů. Ve skutečnosti se 
opravdu mnohdy jednalo o protichůdná opatření. Ale život 
je nelogický. A právě tahle nelogická, zvláštní kombinace 
liberálních názorů a sociálního katolického učení vedla 
k tomu, co jeden z Erhardových lidí nazval sociální tržní 
ekonomika. Jde o něco, co nelze jednoduše okopírovat. 

Cena za politickou aroganci
Co soudíte o sjednocení Německa?
Například v privatizaci, ale vlastně 
i všude jinde, museli východní Němci 
slepě poslouchat rozkazy zkušenějšího 
staršího bratra. Sjednocení bylo podle 
mne potřebné, jednotná měna nutná 
a politicky nevyhnutelný byl i směnný 
kurz 1 : 1, přestože z čistě ekonomic-
kého hlediska šlo o rozhodnutí neblahé. 
Chyba leží jinde: západní Němci trvali 
na tom, že jejich „parní válec převálcuje 
a zarovná východoněmeckou krajinu“. 
Trvali na naprostém převzetí všech 
svých institucí, a to na všech úrovních: 
na univerzitách, v podnicích i v nejnižší 
místní samosprávě. Zkrátka ve všem. To 
není jenom bolestné – a východní Němci 
tu bolest pociťují –, ale také velice ná-

sir RALF DAHRENDORF 
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kladné. Mnohem dražší, než bylo třeba. Německo nyní 
platí cenu za něco, co lze prostě nazvat politickou arogancí. 
V tomto smyslu jeho příklad přímo odstrašuje, ale to se vás 
v České republice naštěstí netýká. Nemusíte kopírovat in-
stituce jiných zemí. Máte vlastní historii tržní ekonomiky 
a demokracie.

Respekt k právu
Jedním z nejcitlivějších problémů 
postkomunistických zemí je kolaps soudnictví. Jak 
to napravit, nechceme-li soudce rozmísťovat pomocí 
dekretů nebo jim nabízet nehorázně vysoké platy?

Nerad říkám, že jsem měl pravdu, ale přesně to jsem již 
dávno prorokoval ve všech svých esejích a přednáškách. 
Vláda práva a respekt a důvěra v něj jsou elementární 
podmínkou demokracie, ale i ekonomického rozvoje. Jde 
o stejný problém, kterému čelili autoři amerických Federa-
listických listů a snažili se čelit mu s odkrytým hledím. Ha-
milton se také ptal, jak nastolit vládu práva bez právníků: 
neměl ani peníze, ani divize právníků, divize ve vojenském 
slova smyslu.

Žádný snadný trik pochopitelně neexistuje. Musíte 
prostě všemi silami hledat slušné lidi, právníky, kteří 
jsou oddáni veřejné službě. Ovšem nejde jen o soudce, 
ale i o státem placené obhájce, protože bude mnoho lidí, 
kteří si nemohou zaplatit advokáty, takže by se také mohlo 
stát, že právo bude sloužit jen těm, kdo na to mají. Stejně 
důležitý je charakterní a příkladný ministr spravedlnosti.

Hlavně nezoufejte: potřebujete několik dobrých pří-
kladů a na nich začít stavět.

Co soudíte o termínu sociální průchodnost 
ekonomické reformy? Existuje opravdu něco 
takového, nebo tímto termínem politici pouze 
zakrývají strach z příštích voleb?
Něco takového jistě existuje, ale v obdobích transfor-
mace musí být politici vždycky trošku před lidmi. Nezní 
to zrovna demokraticky, ale existují přece instituce, které 
politiky stáhnou nazpět, když to přeženou a dostanou se 
příliš daleko. V době, kdy Ludwig Erhard začal měno-
vou reformu, byl můj otec sociálnědemokratický poslanec 
a člen hospodářského výboru Bundestagu. A všichni, do-
konce jeho voliči v Hamburku, ho přesvědčovali, aby něco 
takového nepřipustil: „Bohatí jenom zbohatnou a chudí 
zchudnou. Je třeba chránit občany a udržet v určité podobě 
přídělový systém atd.“ Můj otec říkal: „Bude to pár let tr-
vat, ale prospěje to všem. Jinak budeme ztraceni všichni.“ 
Ukázalo se, že měl pravdu. Sociální průchodnost následo-
vala reformu, ale nešla s ní simultánně ruku v ruce. Pokud 
je reforma ve svých nejkritičtějších momentech přijímána 

snadno, znamená to, že se nic nemění. Pokud nejsou poli-
tici stále trochu napřed, nic se nehne z místa.

Nebezpečný sen o věčné harmonii
Je o vás známo, že dáváte přednost Popperově 
Otevřené společnosti před Hayekovou Cestou 
do otroctví. Proč?
V zásadě proto, že Hayek byl příliš dogmatický a ideolo-
gický. Věřil, že jsou jistá pravidla, která se odněkud vyno-
řují, snad ze samotné přírody, která jsou opravdová a hod-
notná stále. Všechno, co musíme udělat, je objevit je a najít 
jim jejich místo. Tvrdil, že jakýkoli druh státního vměšování 
a regulace narušuje ona pravidla: a to je ono dogma, na které 
Popper poukazoval. Popper a Hayek na sebe nikdy neúto-
čili, ale v zásadě se velice liší: Popper stále hledá instituce, 
které umožňují vyřešit problémy novým způsobem a opra-
vovat chyby. Věřil, a stejně tak já, že děláme chyby a ty musí 
být neustále korigovány, a to především bez revolucí a násilí. 
A to je přesně ona hranice mezi dogmatismem a otevřeností. 
Nechci vyvolat nedorozumění: jestli někdo skutečně přispěl 
k rozvoji svobody, byl to Hayek, ale když ho čtete pozorně, 
zjistíte, že byl vlastně dogmatický ideolog.

Takže inspirovat se v praktické politice Hayekem 
může být podle vás nebezpečné.
Hayek nikdy nebyl praktický člověk. Například Margaret 
Thatcherová, která ho obdivovala a honorovala vysokými 
řády, s ním nemohla v praxi vyjít, protože jí bez ustání opa-
koval, že je socialistka. Hayek nikdy neměl pochopení pro 
to, co lidé v praxi dělají. Především lidé ve vládě, kteří mají 
svou logiku a musí respektovat politické okolnosti. Hayekovy 
myšlenky je možné vzývat, ale problém je, že je nelze apli-
kovat. Žádná nová ideologie není potřeba. Je nutné zakotvit 
instituce otevřené společnosti a pracovat v nich. Opravovat 
chyby, kterých se stále dopouštíme. Takový je život.

My jsme jednu Hayekovu myšlenku naplnili – 
nezávislost centrální banky máme zakotvenu přímo 
v ústavě. Možná jsme první na světě.
Nevím, jestli to je dobře. Nezávislá centrální banka je bá-
ječná věc, ale proč musí být v ústavě? To není šťastné. 
Některá rozhodnutí by neměla být zbytečně odebírána 
veřejné politické debatě. Centrální banka je potom víc 
než čtyři sta nebo pět set zvolených poslanců. Může jít 
o snadný předpis na historický omyl. 

Ve svých knihách píšete, že sociální konflikty mohou 
mít pozitivní aspekt. Proč?
Jsem pevně přesvědčen, že v otevřené společnosti dosahu-
jeme pokroku vyjadřováním rozdílných názorů a debatou. 
Vytvoříme-li instituci s jedním názorem, která je vlastně 
vyňata z konfliktu (jako vaše centrální banka), můžeme 
platit cenu v možné ztrátě příležitosti postoupit dopředu. 
Pokrok je možný díky soustavné konkurenci a názorovým 
konfliktům, a nikoli díky totální harmonii. Sen o věčné 
harmonii, kteří mnozí sní, je v praxi velmi nebezpečný. 

RESPEKT 6/1993

Západní Němci trvali na tom, 
že jejich „parní válec převálcuje 
východoněmeckou krajinu“.
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William 
Styron
Člověk je 
napůl anděl, 
napůl zvíře
S americkým spisovatelem o tom, 
jak se dnes v USA už nedají říkat 
vtipy o černoších, zdravé hrůze 
a strachu ze smrti a o víře Američanů 
v sebezdokonalování
KR isTi nA žAnTOVsKÁ

Vyrůstal jste ve Virginii. Jak vás ovlivnil zánik 
jižanského způsobu života, tak rozdílného od života 
na Severu?
Vyrůstal jsem v malém městě ve Virginii, cítil jsem tedy 
více loajality k Jihu, k rodině mého otce. Jih byl tenkrát 
totálně, krutě segregovaný. Byl jsem tím zmaten, rozči-
lovalo mě to. Nemohl jsem to pochopit, ale uvědomoval 
jsem si zvláštnost a jedinečnost té situace. Uvědomoval 
jsem si, že je v tom nějaká nespravedlnost, ale nevěděl 
jsem proč. Byl jsem vychováván ve zjitřeném vědomí 
o rozdílnosti černých lidí.

Dotýkalo se téma přímo vaší rodiny?
Moje babička mi vyprávěla, že jako holčička vlastnila 
malé černošské děvče. Je úžasné, že to byla zkušenost 
starší jen o jednu generaci. Její vztah k mé matce, která 
byla ze Severu, byl velmi napjatý. Nikdy se nesmířila 
s tím, že si můj otec vzal „Yankee“, Seveřanku. Nemohla 
zapomenout, jak na plantáž v Severní Karolíně, kde jako 
malé děvče žila, vtrhli vojáci Unie ze Severu. Během ob-
čanské války se nespáchalo příliš zvěrstev na civilním 
obyvatelstvu, vojáci pálili a ničili majetek, ale nezabí-
jeli lidi. Když přitáhli na farmu, kde žila babička, sebrali 
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všechno, co se dalo sníst, a odtáhli. Ale ti lidé byli najednou 
úplně bezprizorní. Pět měsíců strádali, jedli krysy a kořínky, 
co našli v lese. Babička zhubla tak, že vypadala jako z Osvě-
timi. Byla přesvědčena, že vojsko Unie spáchalo na lidech 
zvěrstvo, a tahle zkušenost byla příčinou napětí mezi ní 
a mou matkou, která se s těmi zlosyny ztotožňovala.

Proč jste nezůstal na Jihu?
Chtěl jsem, jako mnoho lidí z venkova, do velkého města, 
do New Yorku. Měl v sobě ohromnou přitažlivost. Chtěl jsem 
být spisovatel a všechno vzrušující pro mě bylo na Severu.

Očekávání znamená naději
Román Doznání Nata Turnera jste napsal v roce 
1967. Jak se na rasovou otázku díváte dnes? Má 
Amerika šanci vyléčit se z pocitu viny pramenícího 
z tragického období otroctví?
Ano, to je naše zásadní domácí téma. Rasové dilema je 
přímý důsledek instituce otroctví v téhle zemi. Je to přímý 
důsledek ovládání celé jedné rasy a její degradace po dvě 
stě padesát let. Přestože bylo otroctví technicky zrušeno 
v roce 1862 Lincolnovými emancipačními zákony, dalších 
sto let trvalo, já tomu říkám pseudootroctví. Teprve v še-
desátých letech byly přijaty první zákony, kterými dostali 
černoši stejná práva.

Čím více je ve vašem románu otrok Nat Turner 
svým osvíceným pánem vzděláván, tím více se 
dozvídá o hloubce své ubohosti, tím více je schopen 
sebereflexe. Ta v něm zrodí nenávist, která se 
nakonec projeví v krvavém povstání. Není to paradox?
Přesně tak. Čím více roste v člověku očekávání, tím více má 
naděje. Tím je také citlivější k neúspěchu, který ho dokáže 
rozběsnit. Je to tak téměř s veškerou lidskou aktivitou. Když 
člověk neví, co může očekávat, je ve stavu bytí, kdy prostě 
žije, pracuje a umře.

Není termín „politická korektnost“ 
v jazyce také výrazem rasově 
přecitlivělé, segregované společnosti, 
výrazem strachu, že bude člověk 
považován za rasistu?
To je velmi dobrý postřeh. A ten strach 
také zničil všechen rasový humor, který 
kdysi v téhle zemi existoval. Lidé si říká-
vali o rasách vtipy. Dnes už si to nedo-
volí. Židovské vtipy například byly brány 
jak góji, tak Židy velmi přirozeně, neboť 
byly považovány za přátelské gesto..., ale 
dnes už se nedají vyprávět historky o čer-
noších.

Nejsou to už černoši, ale afričtí Američané.
To je vrchol, velmi zneklidňující, jejich neschopnosti ne-
chat se popsat. Je to známka jejich vlastní nestability, nedo-
statku sebepoznání, chybějícího pocitu identity. Když jsem 
vyrůstal na Jihu, bylo přijatelným označením „barevní“. 
Když chtěl být člověk velmi formální, použil slova „negro“, 
černoch. Barevní bylo celkem slušné označení, hrubé bylo 
„nigger“ (negr), které jsem já v životě neřekl. Z některých 
knihoven mizí knihy Marka Twaina, protože Huckleberry 
Finn používá tenhle výraz.

Definitivní rovnoprávnosti nikdy nedosáhneme
Myslíte, že existují rozdíly mezi rasami?
Jsou tu rozdíly, přestože lidé říkají, že nejsou. V politické 
korektnosti je zásadní rozpor. Lidé chtějí oslavovat svou 
rozdílnost i stejnost, chtějí obojí. Musí se to pečlivě oddělo-
vat. Myslím, že je krásné oslavovat rozdílnost, ale člověk se 
nemůže na fleku otočit a říkat, že jsme všichni stejní. Pro-
stě nelze mít obojí.

Ve svých knihách pracujete s paradoxem jako tvůrčím 
principem. Myslíte si, že je to také dějinný princip?
Myslím, že se u určité části lidí velmi často objevuje hluboká 
potřeba dominovat druhým. Zdá se, že je to součást naší 
psychologické situace a nalezneme ji na individuální i spole-
čenské úrovni. Potřeba být horní třídou, silou dominující síle 
podřízené. Zdá se, že to platí v mnoha společnostech i dnes. 
Dokonce i v tak egalitářské společnosti, jako je americká.

Takže není léku?
Člověk se prostě musí snažit dělat za daných okolností to 
nejlepší, co může. Možná že lék neexistuje. Možná že ani 
demokracie, jakou máme my v USA, nemůže tyto síly mi-
nimalizovat. Zdá se mi, že definitivní rovnoprávnosti ni-
kdy nedosáhneme.

Cesty do zakázaných území
Jsou témata vašich knih cestou do zakázaného 
území, na níž provádíte autoanalýzu, léčíte vlastní 
noční můry?
Možná, i když vlastně nevím, co mě motivuje k tématům 
takzvaně zakázaným. Myslím, že to určitě souvisí s touhou 

osvítit vlastními slovy ty oblasti, 
které mě hluboce zajímají, jako ot-
roctví, koncentrační tábory i má 
osobní zkušenost s depresí.

Všechny tyto oblasti spojuje 
téma smrti. Smrti v mnoha 
podobách. Bojíte se smrti?
Myslím, že mám jako většina 
lidských bytostí zdravou hrůzu 
a strach ze smrti. Možná to není 
nic víc než zvířecí pud sebezá-
chovy. Všichni se bojíme, protože 
v naší biologické přirozenosti je 
něco, co chce žít, a opakem toho je 
smrt. Někteří lidé se bojí méně než 

V politické korektnosti je zásadní 
rozpor. Lidé chtějí oslavovat svou 
rozdílnost i stejnost, chtějí obojí.

WILLIAM STYRON

11. června 1925 – 1. listopadu 2006

Americký prozaik, autor řady romá-
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druzí, ale myslím, že ve skutečnosti není nikdo, kdo by se 
nebál. Pouze psychopat může přehlížet smrt. Připouštím, že 
jsem si jistých věcí vědom morbidněji než jiní lidé, ale ti jsou 
si pravděpodobně zase vědomi jiných věcí.

Vaše osobní zkušenost s depresí, jak ji popisujete 
ve své poslední knize Viditelná temnota, byla vlastně 
zkušeností s myšlenkou na smrt jako jediným řešením 
takového utrpení.
Ano, o tom není pochyb. Na téhle zkušenosti je fascinující, 
že neexistuje prudší bolest než vědomí, jehož jednou po-
lovinou zoufale chcete žít a druhou toužíte po smrti. Je to 
nejostřejší emocionální konflikt, jaký si dovedete předsta-
vit. V depresi denně toužíte po smrti a ta touha je v neustá-
lém souboji s vaším pudem sebezáchovy. Je to fyzická bo-
lest. Kdybych byl dnes v depresi, nedokázal bych tady s vámi 
sedět. Ležel bych nahoře v posteli, hodiny zoufale zíral 
do stropu a čekal na chvíli úlevy.

Mohl by se takový stav znovu vrátit?
Ne. To odmítám připustit.

Upřímně přesvědčený bezvěrec
Pokládá podle vás americká společnost úspěch 
a štěstí za praktický cíl, kterého může dosáhnout 
každý, a proto předstírá, že neúspěch a neštěstí 
neexistuje?
Američané věří v sebezdokonalování. Věří, že mohou 
být dokonalí. To vytváří velkou frustraci, protože do-

konalí nejsou. Neschopnost brát se takový, jaký jsem, 
i potřeba nalézt své místo v širším řádu věcí vytvářejí 
ohromný stres. Neschopnost být spokojený s tím, čeho 
jsem dosáhl, bez ohledu na to, co to je. Neschopnost říci 
si, věci se mají tak a tak. V téhle zemi jde často o touhu 
po dosažení něčeho transcendentálního, ve které člo-
věk pokračuje, dokud ho nerozdrtí nebo hluboce ne-
zklame vědomí, že nedokáže dělat jen stále úspěšnější 
věci, namísto aby byl spokojen s tím, čeho již dosáhl. To 
je strašná vlastnost.

Věříte v Boha?
Jsem upřímně přesvědčený bezvěrec. Uznávám ale pozi-
tivní aspekt náboženské příslušnosti. Uznávám lidi, kteří 
jsou poslušni náboženských přikázání, pokud – jako mnoho 
náboženských extremistů – nezačnou chtít ovládat životy 
ostatních. Máme k tomu v Americe strašný sklon, který 
způsobuje ohromné škody a pro společnost je velmi de-
struktivní. Patří k dlouhé tradici v zásadě velmi primi-
tivního chápání náboženství v téhle zemi. Není to do-
minantní síla, nicméně je dost silná na to, aby způsobila 
těžkosti lidem, kteří se považují za liberály. 

Co si myslíte o člověku obecně?
Nevím, napůl je anděl, napůl zvíře, těžko říct. Jsem ohro-
men, tak jako byl Shakespeare, tou nesmírnou propastí mezi 
aspiracemi člověka a tím, čeho dosáhl. 

RESPEKT 32/1993

SPOLEČNĚ VE VAŠICH
SLUŽBÁCH

Díky spojení T-Mobile, T-Systems a GTS nyní i vy můžete využívat špičkové mobilní
a pevné služby, superrychlý internet, správu zařízení a infrastruktury nebo třeba
největší prostor v zabezpečených datových centrech v ČR. Navrhneme řešení firemní
komunikace přizpůsobené na míru drobným podnikatelům, středním firmám
i velkým korporacím. Více na t-mobile.cz/profirmy

Vy rozumíte podnikání, my komunikaci

SPOJILI JSME TO NEJLEPŠÍ
Z MOBILNÍCH, PEVNÝCH A IT SLUŽEB

RS004099
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Philip 
Zimbardo
Měl jsem to 
zastavit dřív
S americkým psychologem o zlu v nás, 
ochraně sojek a o výchově hrdinů
pETR TŘ EŠŇÁK
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Vaše celoživotní vědecké téma je zlo. Jak vás vlastně 
napadlo vybudovat v suterénu Stanfordovy univerzity 
pokusné vězení a zavřít do něj dva tucty studentů?
Navázal jsem na experiment kolegy Stanleyho Milgrama 
z počátku šedesátých let. Chodili jsme spolu na střední 
školu v Bronxu, oba jsme z chudých poměrů, a proto jsme 
vždycky věřili, že člověka formuje síla situace. Když jste 
chudý, nemáte perspektivu, váš táta nemůže sehnat práci, 
kamarádova sestra musí dělat prostitutku, aby se uživila 
– jste náchylní věřit, že za to může situace, v níž se nachá-
zíte. Oproti tomu privilegovaní a bohatí lidé si obvykle my-
slí, že úspěch je jejich dílem, že je daný jejich geny nebo 
schopnostmi. Věří, že dobro a zlo sídlí v konkrétním člo-
věku, a ne jeho okolí. Milgram měl židovské kořeny a byl 
zaujatý otázkou, jestli by se holocaust mohl stát v Americe. 
Kdyby se ti dobří lidé ocitli v éře nacismu, také by slepě po-
slouchali rozkazy autorit? A lidé říkali – samozřejmě ne, ta-
koví my nejsme. Rozhodl se to vyzkoušet.

Milgramův výzkum ve své době vyvolal zděšení. 
Účastníci neváhali pouštět, povzbuzeni výzvou 
výzkumníka, do druhých lidí elektrošoky. Dvě třetiny 
zvyšovaly jejich sílu až na smrtelnou hranici.
Milgram testoval tisíc Američanů různého věku a profese, 
takže to číslo je dost vysoké. Dá se to trochu pochopit, pro-
tože v každé kultuře na planetě jsou děti vedené k respektu 
k autoritě – otcům, učitelům, rabínům. Ale nikde je neučíme 
rozdílu mezi spravedlivou autoritou, která zaslouží respekt, 
a nespravedlivou, jež zaslouží rebelii. V tomhle experimentu 
začínala autorita jako spravedlivá (zlepšujeme pomocí šoků 
lidem paměť) a postupně se změnila (mě nezajímá, co se 
stane ani jak se cítíte, prostě pokračujte). 
Málokdo našel odvahu se vzepřít. Expe-
riment měl ale jednu slabinu. V životě se 
málokdy stane, aby jedna autorita nutila 
člověka dělat špatnou věc. Žijeme v insti-
tucích, v rodinách, školách, pracovních 
týmech, armádách. A důležitým fakto-
rem, který ovlivňuje, jestli uděláte něco 
špatného, je role, již hrajete. Sociální 
vlivy se sčítají a mohou vytvořit skutečně 
mocný tlak na jedince. Stanfordský expe-
riment byl tedy pokusem rozšířit Milgra-
mův model na instituci.

Proč jste si vybral prostředí vězení?
Zlo je většinou aktem zneužití moci. 
A věznice jsou laboratoří moci. Předná-
šel jsem už tehdy psychologii uvěznění, 
zajímala mě moc ve vztazích a důstoj-
nost lidí v zahanbující roli. Chtěl jsem 
zkoumat vliv extrémní situace na člo-
věka, proto jsme se snažili odstínit 
možné negativní osobnostní dispozice. 
Do role vězňů i dozorců jsme vybírali 
duševně zdravé, inteligentní a bystré 
studenty. Chtěl jsem prostě dobrá jablka, 
která dám do špatného sudu.

Výsledek experimentu je dnes notoricky znám. 
Stupňující se týrání pokusných vězňů pokusnými 
dozorci, několik nervových zhroucení, předčasné 
ukončení pokusu. Čekal jste takto dramatický vývoj?
Netušili jsme, že moc toho sudu je taková, že zkorumpuje 
většinu lidí během dvou dnů. Očekávali jsme pozvolnější 
sžívání se s rolemi. První den to přitom vypadalo, že 
budu muset studii ukončit, protože se nic nedělo. Stráže 
se cítily trapně, pochechtávaly se a bavily mezi sebou. 
Musel jsem je napomínat, ať experiment berou vážně. 
Nezapomeňte, že jde o rok 1971, studenti jsou samí pro-
tiváleční aktivisté, hippíci, každý vlasy na ramena. Když 
jsme se jich před začátkem ptali, jestli chtějí být vězni, 
nebo dozorci, všichni si vybrali vězně. Nikdo se necítil 
být povolaný k represi, vždyť v reálném životě byla po-
licie jejich nepřítel. První večer jsem si říkal, že to zaba-
lím.

Co se pak změnilo?
Druhý den ráno se vězni vzbouřili. Vadilo jim, že se ne-
mohou představovat jmény, ale pouze čísly. Dozorci při-
šli za mnou, co prý mají dělat. Řekl jsem – je to vaše věz-
nice. A oni se dostali do role. Najednou proti nim nestáli 
studenti, ale nebezpeční zločinci, kteří potřebují dostat 
lekci. Povstání potlačili pomocí hasicích přístrojů. Pak 
se to rozjelo naplno.

Zpětně nejvíc překvapuje, jak sofistikované metody 
týrání dokázala ta skupina během krátké doby 
vynalézt. Odpírání spánku, ponižující způsob 
toalety, rozvracení solidarity vězňů, hladovění, 

nucení k udavačství…
Ta kreativita zla byla nejvíc fas-
cinující. Na začátku experimentu 
jsem zakázal použití fyzického ná-
silí, ale dozorci rychle našli jiné 
metody, jak vězně zlomit. Příklad 
– řeknu vtip, vy se zasmějete, a já 
vás potrestám. Řeknu další, ten-
tokrát se nezasmějete, a potres-
tám vás znovu. To je ono, vyvolat 
nejistotu, kdy nevíte, jak se cho-
vat, komu věřit. Nebo jiný. Vězeň 
číslo 8612, Doug Korpi, měl ten-
denci rebelovat, ale kdykoli to udě-
lal, strážci potrestali spoluvězně 
na cele. Nedostali snídani a 8612 
byl pro ně brzy potížista, a ne hr-
dina. Spoluvězni ho začali ponižo-
vat. Pouhých 36 hodin po začátku 
pokusu se zhroutil. A každý další 
den se zhroutil další vězeň.

Po pěti dnech jste pokus 
ukončil. Proč tak pozdě?
Můj problém byl v tom, že jsem 
se velmi rychle z nezávislého vý-
zkumníka stal takovým vrchním 
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dozorcem věznice. Musel jsem dělat různá rozhodnutí, co 
uděláme, když se někdo zhroutí, kdy budou návštěvy pro 
kaplany a sociální pracovníky – simulovali jsme skuteč-
nou věznici. V budově jsem i spal a to mě čím dál víc vta-
hovalo do role. Dnes už vím, že jsem měl mít nad sebou 
někoho, kdo včas zapíská na píšťalku, když se to bude vy-
víjet špatným směrem. Ale neměl. Když se zhroutil druhý 
člověk, měl jsem to zastavit. Prokázal jsem přece, co jsem 
chtěl – že tíha situace udělá během dvou dnů z normál-
ních lidí blázny. Jenže jsem sám ztrácel schopnost soucitu 
a empatie. Na začátku prvního dne to byl akademický 
experiment, který se nedařil. Druhý den jsme žili v regu-
lérní věznici, vedené psychologem.

Kdy vám to došlo?
Po pěti dnech. Měli jsme jít s mou přítelkyní Christinou 
na večeři. Ona také studovala psychologii, tak jsme se do-
mluvili, že se přijde večer podívat a pak se půjdeme na-
jíst. Přišla v deset hodin, to byla poslední chvíle, kdy mohli 
vězni na záchod, pak museli močit do kyblíků. Dozorci je 
právě řadili na chodbě, strkali do nich a řvali na ně. Podíval 
jsem se na Christinu a říkám, vidíš, to je večerní nástup. 
A ona se rozplakala a utekla. Hodinu jsme se pak hádali.

Pochopil jste, co jí vadí?
Dlouho ne. Říkám jí: „Co blázníš, je to jen experiment 
o vlivu situace na člověka.“ A ona: „To přece nejsou žádní 
vězni a dozorci, jsou to kluci. Co se děje, je strašné, a ty 
za to odpovídáš.“ Po hodině jí došla trpělivost: „Tak hele, 
myslela jsem, že jsi laskavý člověk. Ale jestli se můžeš 
na tohle dívat a nešílet, tak už s tebou nechci chodit.“ 
V tu chvíli mi celá věc došla. Řekl jsem: „Můj bože, máš 
pravdu. To já sám jsem byl den ze dne proměněný mocí té 
situace. To já sám jsem nejlepší příklad toho, jak se člo-
věk stane rolí, kterou hraje.“ Až tehdy jsem experiment 
zastavil.

Opustila vás Christina?
Ne, je to má žena. Žijeme spolu dodnes.

Neodnesli si účastníci stanfordského experimentu 
do života trauma?
Když studie skončila, strávili jsme spolu ještě den a mlu-
vili o všem, co se stalo. A pak ještě několikrát s odstupem. 
Probírali jsme každou epizodu, každý detail. Všichni jsme 
udělali špatné věci, včetně mě. Ale to z nás nedělá defektní 
osobnost. Všichni jsme normální a zdraví, ale ukázalo se, 
že nikdo z nás není odolný vůči extrémní situaci, v níž jsme 
se ocitli a která z nás udělala horší lidi.

Ale stačí to, aby se člověk s takovým zážitkem 
vyrovnal?
Naše chování bylo vázáno na experimentální roli, díky 
tomu, že studenti svlékli uniformu a vystoupili z role, 
mohli se vrátit do normálního života bez úhony. Ostatně, 
co vám říká fakt, že jste se jako dozorce nechoval pěkně? 
Že jste zranitelný v situaci, kdy máte moc. Je to lekce, z níž 
se můžete poučit – jako otec, učitel nebo šéf. Experiment 

fungoval jako příležitost poznat sebe sama. Nemám žádné 
zprávy o tom, že by u někoho přetrvaly negativní důsledky. 
Některým lidem ale bezpochyby změnil život.

Jak?
Třeba první vězeň, který se zhroutil, Doug Korpi – bylo mu 
jen osmnáct a ptal se: Jak můžu tak snadno ztratit kontrolu 

sám nad sebou? Udělal si pak doktorát z klinické psycholo-
gie a posledních třicet let pracuje jako psycholog ve věznici 
v San Francisku. Jednou mi řekl: „Mým úkolem je pozve-
dat důstojnost vězňů, protože pocit zahanbení patří k jejich 
roli, a minimalizovat sadismus dozorců, který je zase ob-
sažen v té jejich.“ Další účastník, dnes profesor Univerzity 
v Santa Cruz, Craig Haney je předním právníkem pro ob-
last vězeňství. Byl jedním z klíčových lidí, kteří stáli za roz-
sudkem Nejvyššího soudu z minulého měsíce, jenž nařídil 
zmenšit počty vězňů v přeplněných federálních vězni-
cích. Takže sečteno: ta studie byla neetická, lidé trpěli pří-
liš mnoho a příliš dlouho. Ale na druhou stranu přinesla 
cenné poznání a vzešli z ní lidé, kteří svou negativní zkuše-
nost přeměnili v něco pozitivního.

Vědomí zranitelnosti
Z dvanácti dozorců ve Stanfordu jich sadistické rysy 
vykazovalo jen pět. Zjistil jste, čím se lišili?
To bohužel nevíme. Nikdy jsem si nemyslel, že situace 
zcela ovládá individuální chování, mezi lidmi samozřejmě 
existují rozdíly. Psychologie a také třeba ekonomie ale cho-
vání člověka odvozovaly jen z jeho osobního charakteru, 
případně rodinného nebo kulturního zázemí. Já k tomu 
přidávám vliv situace – nemusí být určující, ale rozhodně 
se podceňuje. Protože všichni chceme věřit v důstojnost je-
dince, ve svobodnou vůli, v to, že řídíme svůj osud. Tohle 
všechno platí jen v důvěrně známé, bezpečné situaci. 

V kauze týrání vězňů v irácké věznici Abú Ghrajb jste 
svědčil pro obhajobu jednoho z obviněných dozorců. 
I jeho podle vás formovala situace. Pokud se na ni 
ale budeme takhle odvolávat, nehroutí se zcela naše 
pojetí viny a odpovědnosti? 
To jsou dvě různé věci. Vím samozřejmě, že lidé musí 
být eticky a právně zodpovědní za své činy. Ivan Frede-
rick, v jehož prospěch jsem svědčil, byl opravdu vinen, 
udělal zlé a nezákonné věci. Přiznával to on i jeho advo-
kát. Navrhovali mu však maximální trest. Patnáct let. To 

Ta kreativita zla byla nejvíc 
fascinující. Na začátku jsem 
zakázal použití fyzického násilí, 
ale dozorci rychle našli metody, 
jak vězně zlomit.
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bylo přemrštěné: on nikoho nezabil, nikoho neztloukl, jen 
dovolil ponižování a v několika případech se ho účast-
nil. Jeho proces byl první ze všech a bylo jasné, že má být 
vzkazem pro Iráčany – podívejte se, jak Američané doká-
žou potrestat své chyby. Myslím, že moje obhajoba, v níž 
jsem poukazoval na situaci a na systém, v němž se zlo-
čin odehrál, nakonec pomohla tomu, že dostal osm let. 
Ale o vině nebylo sporu. To, že extrémní situace korum-
puje každého, neznamená, že jedinec není zodpovědný. 
Vždycky se můžete zachovat správně, i když vám někdo 
drží pistoli u hlavy.

Jaký byl ten systém, který z Ivana Fredericka udělal 
tyrana?
V Abú Ghrajbu sloužilo devět lidí na noční směně, devět 
na denní. Ti první týrali vězně, ti druzí ani jednou. To je 
pozoruhodné. Postupně se ukazovalo, že vyšetřovatelé 
z armádní rozvědky, kteří se snažili z vězňů dostat ně-
jaké informace, jednali s vedením věznice o tom, že noční 
šichta nemusí s vězni jednat v rukavičkách. Potřebovali 
Iráčany zlomit. Vzkaz byl jasný – dělejte si, co chcete, ni-
kdo vás nepřijde zkontrolovat. Na noční směně se nikdy 
neobjevil jediný důstojník. Sloužili tu navíc záložáci, kteří 
neměli řádný výcvik. Frederick noční směnu vedl, ale ni-
kdy předtím nic neřídil, byl řadovým dozorcem ve věznici 
s nejlehčí ostrahou. Teď měl pod sebou tisíc vězňů, ame-
rické dozorce a navrch šedesát iráckých policistů, kteří ne-
znali slovo anglicky a pašovali do věznice drogy a zbraně. 
Ve čtyři odpoledne šel do práce, ve čtyři ráno spát – do cely 
ve věznici, kterou nikdy neopouštěl. Pracoval sedm dní 
v týdnu, čtyřicet dní v kuse bez jediného dne volna. Ve věz-
nici vypadávala elektřina, vězni utíkali. Byla to noční 
můra. Jeho úsudek byl posunutý, o tom nemůže být po-
chyb. Když jsem se ho ptal, jak mohl udělat tak hrozné věci, 
odpověděl: „Nemám ponětí.“

Pořád není jasné, kde se vzalo tak brutální týrání 
Iráčanů.

Jednou z motivací pro zlo je nuda. Není co dělat, ale mám 
své vězně. Vyrovnám je na nástupu a hraju si. Zazpívejte 
svoje čísla, udělejte pár kliků. A každou noc se řekne – to-
hle jsme dělali včera, pojďme zkusit něco nového. Hledáte 
něco stimulujícího a nevšimnete si, že ztrácíte soucit a em-
patii. Sexuální ponižování je to nejjednodušší, variací je 
bezpočet. A nechápete, co je na tom špatně. V systému se 

rodí to nejhorší zlo. Systém zabíjí, systém korumpuje, sys-
tém jde do války, lidé do války nechtějí.

Bez systémů se lidská společnost ale neobejde. Jak 
se dají chránit před zlem?
Problém je, že systém vždycky odolává změně. Je téměř 
nemožné změnit systém zvenčí, pokud nemáte někoho 
v řídicí roli, kdo ví, že potřebuje změnu, a pověří vás. Dělali 
jsme v Kalifornii léta přednáškové cykly pro různé insti-
tuce, policejní stanice, věznice. Snažili jsme se vzdělávat 
autority, předávat lekci, kterou nás naučil stanfordský ex-
periment – buďte opatrní, protože moc, kterou máte, může 
věci činit lepšími nebo horšími. Z legálního hlediska je 
zajímavé, že nemáme způsob, jak soudit systém. Meziná-
rodní tribunál soudí lídry systému, ale to jsou zase jen lidé. 
Na Harvard Law School, kde přednáším, vedeme dlouhé 
debaty, jak by se mohlo rozšířit právo, aby situace mohla 
stanout před soudem. Pokud totiž budou odsouzeni všichni 
lidé, které zkorumpovala, ale systém zůstane, příští týden 
zkorumpuje další. Podívejte se na drogové mafie v Mexiku.

Věda o dobru
Sociální psychologie nabízí mnoho zajímavých 
důkazů o tom, jak špatný umí člověk být. Existují 
i studie o tom, jak jsou lidé dobří?
Sociální vědci se skutečně soustředili na výzkum nega-
tivních fenoménů – duševních nemocí, předsudků, diskri-
minace. Vycházeli z celkem rozumné úvahy. Pokud do-
kážeme pochopit, jak a proč fungují špatné věci, můžeme 
je zlepšit. Tahle logika platí, ale ve všem tom zkoumání je 
také velký díl naší bytostné fascinace temnotou lidské po-
vahy. Šílenství, čarodějnice, Hitler – to vše je přece tak za-
jímavé. Výsledkem je, že ve výzkumu toho, proč se dobří 
lidé stávají špatnými, si nikdy neklademe otázku: A co těch 
pár, kteří odolali? Co o nich víme? Odpověď je – nic. Done-
dávna neexistoval snad žádný výzkum toho, proč jsou lidé 
dobří, empatičtí, laskaví a soucitní.

Mění se to?
Před nějakými deseti lety americký psycholog Martin Se-
ligman rozjel tzv. hnutí pozitivní psychologie. On sám v še-
desátých letech dělal problematický výzkum, který ukázal, 
že když dáváte psům šoky při pokusu o útěk, už pak neute-
čou, ani když mají možnost. Vznikla z toho důležitá teorie 
naučené bezmoci. Seligman si pak v jednu chvíli řekl, že 
bychom měli začít studovat také mentální zdraví, lidskou 
odvahu a charakter, štěstí, soucit. Prostě všechny dobré 
věci. Svou roli v začátcích tohoto hnutí sehrál dalajlama, 
jenž řekl, že až se lidé naučí být soucitnými, zlo zmizí. Se-
ligman s kolegou nedávno publikovali obsáhlou knihu na-
zvanou Lidská síla a ctnost. Jedna věc mě v ní udivila – po-
zitivní psychologie zcela ignoruje hrdinství. Nedávno jsme 
o tom diskutovali se Seligmanem na jedné konferenci a on 
říkal, že hrdinství není ctnost, ale akce. Mám jiný názor – 
tak jako je soucitnost nejvyšší osobní ctností, je hrdinství 
nejvyšší ctností občanskou.

Teď v březnu jsem o tom hovořil s dalajlamou a ptal 
jsem se: Je samotná soucitnost dostatečná ve světě zla, do-

Ve výzkumu toho, proč se dobří 
lidé stávají špatnými, si nikdy 
neklademe otázku: A co těch pár, 
kteří odolali? Co o nich víme? 
Odpověď je – nic.
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káže změnit to, co lidé dělají? Nemusí být společensky an-
gažována v čin? A on naprosto souhlasil.

Co ale s tím?
Spustil jsem projekt, který se jmenuje Heroic Imagination 
Project. Jedním z našich cílů je podporovat výzkum hrdin-
ství. Říkám studentům – tady je celý světadíl, který čeká 
na objevení, cokoli uděláte, bude nové. A dalším cílem je 
vzdělávat a trénovat mladé lidi ve schopnosti hrdinské 
akce, učit je dělat dobré skutky.

To zní až příliš vznešeně. Jak se učí dobro?
Příkladem. Budujeme velký interaktivní web a podporu-
jeme studenty, aby ve svém okolí vyhledávali hrdinské 
příběhy a společně vytvářeli databázi hrdinů ze všech 
koutů světa. Nejen válečné veterány a generály, ale i oby-
čejné, neznámé lidi, kteří udělali něco dobrého. Chceme 
vytvořit novou generaci hrdinů, v každém národě, v kaž-
dém městě.

Mluvil jste o výzkumu hrdinství. Už nějaký existuje?
Dělali jsme teď na Univerzitě v Amsterdamu vůbec 
první výzkum whistleblowingu. Oslovili jsme studenty 
s tím, že provádíme výzkum smyslové deprivace, z ně-
hož si pokusné osoby občas odnášejí nepříjemné ná-
sledky. A máme problém – etický výbor univerzity nám 

to možná nepovolí, pokud se studenti za projekt neza-
ručí.

Měli zkrátka etické komisi lhát. Pokud to udělají, do-
stanou místo v našem výzkumném týmu. Studenti měli 
nejprve odpovědět, jak by se vůči takové nabídce zacho-
vali. Osmdesát procent řeklo, že by upozornili etický vý-
bor, že se chystá něco nekalého, jen deset procent připus-
tilo, že by na nabídku kývlo. Když jsme pak stejnou věc 
zkoušeli s druhou skupinou sehrát doopravdy, dopadlo to 
přesně naopak. Jen necelých deset procent na nepravost 
upozornilo, ostatní se podvolili.

Kdo byli ti skuteční hrdinové, lišili se nějak?
Dělali jsme důkladné osobnostní testy a nevyšlo z nich nic. 
Žádný faktor, který by poukazoval na to, kdo bude odvážný 
a kdo poslechne rozkaz, jsme nenašli.

Takže o hrdinství zatím stále moc nevíme.
Je to tak. Všichni věříme, že se zachováme čestně, až na-
stane náš čas. A podceňujeme drobné detaily. Že bude 
mnohem těžší svému přesvědčení dostát, až se dobře ob-
lečený, usměvavý muž postaví vedle nás, položí nám ruku 
na rameno a řekne: „Udělal bys mi laskavost? Chceš být 
přece členem našeho týmu, nebo ne?“ 

RESPEKT 41/2011
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Danae 
Ringelmannová

Boháče 
nepotřebujeme
Se zakladatelkou serveru Indiegogo o kouzlu 

crowdfundingu
pAVE L Tu R E K

DANAE RINGELMANNOVá

1978

Podle časopisu Fast Company 

jedna z padesáti nejvlivnějších 

žen současnosti v oblasti techno-

logií. Pochází ze San Franciska. 

Společně s kolegy zde v roce 2008 

spustila server Indiegogo s cílem 

změnit zajetá pravidla fundrai-

singu. Založila celé nové finanční 

odvětví označované jako crowd-

funding, kolektivní financování. 
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Na serveru Indiegogo, který jste založila, vznikají tisíce 
kampaní s cílem vybrat peníze na cokoli.  Máte vůbec 
přehled o tom, co se na vašem serveru děje?    
Zaujal mě příběh manželského páru, který se dlouhá léta 
bez úspěchu snažil o dítě a  nemohl si dovolit umělé oplod-
nění. A tak šli na Indiegogo, kde se jim povedlo vybrat asi 
deset tisíc dolarů převážně od úplných cizinců. Pár měsíců 
poté se narodilo miminko. Nikdy se mi ani nesnilo, že by 
i něco takového bylo možné.

Ale máte pravdu, už se v tom nedá orientovat. Kvůli té zá-
plavě žádostí jsme vytvořili matematický algoritmus, který 
sleduje aktivitu tvůrců kampaní, jejich zapojení a také re-
akce přispěvatelů. Pozitivně hodnocené kampaně pak mají 
lepší umístění a mají větší šanci zaujmout. Do ničeho však 
nezasahujeme, netřídíme kampaně podle vlastního vkusu, 
to by bylo proti původní myšlence naprosté otevřenosti.

Na konci září se prostřednictvím Indiegogo podařilo 
vybrat více než 1,3 milionu dolarů na výstavbu muzea 
Nikoly Tesly v americkém městečku Shoreham. To 
je dosud nejúspěšnější kampaň na vašem serveru. 
Kampaň pro Teslovo muzeum skutečně překonala mnoho 
pomyslných bariér, ukázala, že když je nápad nosný 
a inspiruje dostatek lidí, neexistují limity. Pokud se veřejnost 
nadchne, může se uskutečnit cokoli. Předtím by takový 
zájemce musel přesvědčovat banku, ukázat jí výzkumy, 
z nichž by vyplynulo, že si místní obyvatelé muzeum přejí. 

Takhle jen lidé svými peněženkami vyjádřili, že mají 
o muzeum zájem. Toho se pak  chytla vláda státu New York, 
která když pochopila, že místní o  muzeum stojí, vstoupila 
do projektu dalšími penězi. Pochopila, že už to není velký 
risk. Crowdfunding se dá chápat také jako průzkum trhu. 

Než jste založila Indiegogo, pracovala jste na Wall 
Street pro gigant JP Morgan. Co přesně jste dělala?
Pracovala jsem ve sféře korporátních financí se zaměřením 
na mediální společnosti, vydavatelství novin a časopisů. Bylo 
to mimořádně drsné. V práci jsem trávila osmdesát až sto ho-
din týdně. Na druhou stranu, pokud bych za sebou neměla 
zkušenost na Wall Street, nikdy by nevzniklo Indiegogo, pro-
tože bych vůbec nevěděla,  co chci změnit. Viděla jsem, jak 
peníze uvádějí věci to pohybu a jakým způsobem se dělají roz-
hodnutí, do kterých projektů se bude investovat.

A jak to tedy funguje?
Nerozhoduje, co je nejlepší, ale pouze co je dostupné. Mnoho 
projektů neproleze trychtýřem čistě proto, že nemají vhodné 
konexe nebo jdou nesprávnou cestou. Výborné příklady jsou 
z oblasti filmu. Už samotný systém, jak se filmová studia do-
stávají ke scénářům, je omezený. Děje se tak výhradně pro-
střednictvím agentů a ti zase scénáře sbírají pouze od svých 
prověřených kontaktů. Takže pokud jste filmař, který se ne-
zná s hollywoodským agentem, jste naprosto v háji. 

Proč to považujete za problematické?
Zažila jsem cosi jako moment prozření. Zhruba během 
druhého roku, kdy jsem pracovala ve světě financí, jsem 

dostala pozvánku na akci, která se jmenovala Hollywood 
Meets Wall Street. Představovala jsem si, že tam potkám 
spoustu slavných herců. Místo toho jsem se ocitla v davu 
dychtivých umělců a producentů, kteří doufali, že potkají 
svého spásného anděla.  Stala se ze mě nejobletovanější 
dívka na večírku. Snažila jsem se vysvětlit, že nemám se-
bemenší vliv na investice, že je mi teprve třiadvacet let. Ale 
oni mě nevnímali, viděli na mé jmenovce logo JP Morgan 
a v očích se jim blýskaly dolary.

O dva dny později mi poštou přišla zásilka od renomova-
ného scenáristy, jemuž již určitě táhlo na sedmdesát. Poslal 
mi svůj nový scénář s tím, že doufá, že jej finančně podpořím. 
Zalila mě vlna smutku a frustrace z toho, že tu je zasloužilý 
tvůrce s obdivuhodnou kariérou, který prosí mě – zpovyka-
nou holku – o peníze jen proto, že dělám v bance. 

Jak jste reagovala?
Udělala jsem přesně to, co udělá každá dívka zklamaná ži-
votem. Zavolala jsem mámě a minimálně půl hodiny jsem 
lamentovala, jak je svět nespravedlivý. Matka si mě v klidu 
vyslechla a pak řekla jednoduchou větu: „Jestli tě to tak 
štve, tak s tím něco udělej.“

Zkoušela jste pak pomáhat nezávislým filmařům 
a nakonec z toho vznikl projekt Indiegogo.
Potkala jsem se s dalšími budoucími zakladateli. Ericem 
Schellem a Slavou Rubinem, kteří měli s fundraisingem své 
zkušenosti. Shodli jsme se, že demokratizovat ho může jedině 
internet, a to nás všechny nadchlo. Za pár týdnů jsme měli 
nápad na Indiegogo a v lednu 2007 jsme se ocitli na filmo-
vém festivalu Sundance, kde jsme se svým konceptem poprvé 
oslovili filmaře, protože filmu jsme všichni rozuměli nejlépe.

Kdy jste pochopili, že crowdfunding funguje?
Pro mě byl prvním zázrakem film bývalé vysoce postavené 
producentky ve společnosti Walt Disney Michealene Cristini 
Risleyové, která opustila kariéru v korporátní sféře a vrhla se 
na natáčení dokumentů o domácím násilí. Ta práce ji zavála 
až do Afriky – tuším do Zimbabwe –, kde nebezpečně vzrůs-
tal počet znásilnění především proto, že muži v tamní kul-
tuře věří, že se nákazy AIDS mohou zbavit, když budou mít 
sex s pannou. Potřebovala dvacet pět tisíc dolarů. Když se je 
na Indiegogo podařilo vybrat, cítila jsem, že to má smysl. 

Není zásadní nevýhodou crowdfundingu to, že dáváte 
peníze na něco, co ještě neexistuje?
To je skutečnost, se kterou se odpradávna potýkali všichni 
investoři nebo mecenáši. Výhodou crowdfundingu je, že se 
ztráta rozprostírá do malých částek. Pokud by chtěla firma 
vydat hudební album – řekněme za deset tisíc dolarů – a ne-
vyšlo to, byla by to pro jeden subjekt velká, možná likvidu-
jící, ztráta. Když se to rozprostře mezi stovky přispěvatelů 
po deseti eurech, už to taková prohra není. Navíc pokud 
vím, že na výsledek mé práce čekají stovky lidí, cítím k nim 
silný závazek. 

RESPEKT 51/2012
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Gottfried 
Schatz
Nejsme  
otroky 
genů
S rakouským biologem 
o svobodné vůli, DNA 
 a bohu náhody
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GOTTFRIED SCHATZ 

18. srpna 1936

Rakouský biolog. V roce 

1963 se podílel na objevu 

mitochondriální DNA, za který 

byl několikrát navržen 

na Nobelovu cenu. Působil 

střídavě v Rakousku a v USA, 

aby se nakonec v roce 1974 

přestěhoval do Švýcarska, kde 

nastoupil do nově založeného 

Biocentra při Univerzitě 

v Basileji. Byl také hostujícím 

profesorem Harvardovy 

a Stanfordovy univerzity. Je 

autorem více než dvou set 

vědeckých publikací a několika 

úspěšných esejistických 

knih. U nás vyšla kniha esejů 

Za hranicemi genů: Eseje 

o našem bytí, o našem světě, 

o našich snech (2014).
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V jednom ze svých textů jste napsal: „Unavuje 
mě, když slyším, že DNA v jádře mých buněk je 
konstrukčním plánem mne samého.“ Není ale DNA 
skutečně sadou instrukcí, podle nichž náš organismus 
vzniká? 
Jen částečně. Často se zapomíná na to, že lidé mají ve sku-
tečnosti dva genetické systémy. Ten, který každý zná, je che-
mický, skládá se z DNA a předurčuje, čím se můžeme stát. 
Pak je tu ale ještě druhý systém, který se nazývá kulturní, 
a ten tvoří dialog mezi generacemi: předávání vědomostí, tra-
dic a hodnot. Ten určuje, čím se nakonec skutečně staneme. 
Redukovat lidskou bytost na informaci obsaženou v lineár-
ních molekulách DNA je urážkou toho, jak vnímám lidskou 
podstatu. Lidmi se stáváme pouze prostřednictvím interakcí 
s ostatními. Je jasné, že když vezmete dítě a vychováváte je 
bez kontaktu s jinými lidmi, vyroste z něj těžce postižený je-
dinec bez možnosti dorozumět se, sociálních hodnot, schop-
nosti vnímat umění a podobně. Nebude to lidská bytost. 

Ale některé věci geneticky naprogramovány jsou: má-li 
žena mutaci v určitém genu, dramaticky se zvyšuje 
riziko, že dostane rakovinu prsu. Do jaké míry jsme 
předurčeni svými geny v tomto užším smyslu? 
Pokud jde o tělesné funkce, jsme našimi geny skutečně silně 
predisponováni. Těžko z nás vyroste lidoop či pták. Proto 
říkám, že naše geny určují, čím se můžeme stát, ne čím se 
nutně staneme. Kromě „kulturně-genetického systému“, 
o němž jsem mluvil, navíc existuje ještě další úroveň nejis-
toty, která tyranii genů zabraňuje: nedávno se zjistilo, že ná-
hodné, nepředvídatelné chemické fluktuace v našem těle 
mohou určovat některé naše fyziologické vlastnosti. Někte-

rých reakcí v našich buňkách se účastní tak málo molekul, že 
se tyto reakce už neřídí zákony chemické statistiky, ale stávají 
se nepředvídatelnými, stochastickými. Molekuly buď reagují, 
nebo ne, přičemž mezi těmito dvěma stavy není nic a nelze 
předpovědět, zda k reakci dojde, či nikoli. Tato náhodná „roz-
hodnutí“ mohou ovlivňovat způsob, jakým se vyvíjíme. Geny 
nejsou pevně kódovaným zákonem, ale spíše sadou pravidel, 
která naše buňky mohou interpretovat s jistou fantazií. 

Můžete lépe vysvětlit ony „náhodné, nepředvídatelné 
fluktuace“? 
Představte si, že máte skupinu deseti tisíc mužů ve věku 
šedesáti pěti let. Pojišťovna nabízející životní pojistku 
může s velkou přesností předpovědět, kolik z nich bude na-
živu za dvacet roků. Ale pro skupinu dvou nebo tří mužů to 
už nepředpoví. Statistické zákony tu již neplatí. 

„Náhodné fluktuace“ ale nezní jako vysvětlení, které 
by z člověka dělalo svobodnou bytost. Souvisí s nimi 
nějak svobodná vůle? Nebo je svobodná vůle něčím 
dosud nevysvětleným, co se nachází o mnoho úrovní 
výše? 
Existovaly domněnky, že náhodné fluktuace v našich mozko-
vých buňkách nám mohou propůjčovat svobodnou vůli. Po-
tíž je ale v tom, že ve skutečnosti nevíme, co svobodná vůle 
vlastně znamená. Pro přírodovědce je to příliš vágní termín. 

Jak chápete svobodnou vůli vy? 
Potíž s konceptem svobodné vůle spočívá v tom, že podle 
fyziologů mozek činí rozhodnutí o zlomek vteřiny dřív, 
než si to uvědomíme a než se začneme domnívat, že jsme 
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k němu dospěli „sami od sebe“. Zdá se, že trpíme sebekla-
mem, když si myslíme, že jsme pány a náš mozek je sluhou. 
Možná je to naopak. Jenže zatím nevíme, jak mozek sku-
tečně funguje, zdá se tedy, že bychom měli konečný soud 
nad povahou svobodné vůle prozatím odložit. 

Svět řídí bůh náhody 
Klasické paradigma molekulární biologie říká, že 
informace putují z DNA do buněk, a nikoli naopak. 
V posledních letech se ale ukazuje, že to není pravda, 
že opačným směrem putovat mohou: chemická 
skladba DNA může být vlivem vnějšího prostředí 
změněna, a tyto změny někdy dokonce přecházejí 
na potomky. Co to znamená? Je to revoluce v biologii? 
Jen jsme si uvědomili, že se příroda nestará o dogmata či teo- 
rie, ale používá všechny možné způsoby, aby zvýšila varia-
bilitu. Všechny její triky, jak to provést, nejspíš ještě ani ne-
známe. Představu o dědičnosti změn, kterou zmiňujete, for-
muloval před více než dvěma sty lety Jean-Baptiste Lamarck: 
rysy a vlastnosti, které získáme během života, se mohou dě-
dit. Po vítězství Darwinovy evoluční teorie byla Lamarckova 
myšlenka zavržena. Nyní však zjišťujeme, že v některých 
případech to skutečně může být tak, jak si Lamarck předsta-
voval. Odkrývá se tím úžasná paleta nových možností. Do-
konce je to z filozofického hlediska výbušné, protože z toho 
vyplývá, že jsme částečně odpovědni za svoje geny. Pokud be-
rete drogy či děláte jiné škodlivé věci, může to zanechat jisté 
změny ve vaší dědičné výbavě a některé pak můžete předat 
svým dětem. Myslím, že se v tom skrývá velmi silné poselství. 

Víme už dost na to, abychom mohli těmto poznatkům 
nějak přizpůsobit svoje chování? 
Zatím ne, protože ty důležité věci beztak známe už dlouho: 
chráníme své geny tím, že se příliš neopalujeme, aby se v na-
šich buňkách neobjevily mutace způsobující rakovinu kůže. 
Nejíme radioaktivní potraviny a tak dále. Ale mnohé další 
mechanismy nám nejspíš zatím unikají. 

Ve svých článcích zmiňujete pokusy s mláďaty potkanů, 
z nichž některá jejich matky krmí s něhou, a jiným 
se této laskavé péče nedostane. Pokusy ukázaly, že 
s něhou vychovávaná mláďata měla později v životě 
vyšší odolnost proti stresu. Funguje to u lidí podobně? 
Jsou to poznatky založené na korelacích; zjišťujeme, že pot-
kaní samci, kteří byli krmeni něžně, skutečně mají vyšší odol-
nost vůči stresu. To je vzájemná souvislost, korelace dvou 
jevů. Pokusy, které by nám prozradily, co tuto souvislost 
způsobuje, však teprve začínají. Pokud jde o lidi, předpoklá-
dáme, že to může fungovat podobně, ovšem s lidmi samo-
zřejmě nejde z etických důvodů tak snadno experimentovat. 
Jednu věc ale víme jistě: změny v molekule DNA, které jsou 
zřejmě způsobeny pocity souvisejícími s něžnou péčí, nejsou 
nevratné. Existuje lék, antibiotikum, jež většinu těchto změn 
z DNA zase odstraní. Potkani pak svou vyšší odolnost vůči 
stresu ztrácejí. Je to opět jen korelace, ale čím víc podobných 
korelací máme, tím je to celé přesvědčivější. Podle mě je to 
fascinující náznak, že nejsme roboti, kteří fungují podle velmi 
přesných, neměnných programů. 

Dovedete si představit, že až tyto mechanismy lépe 
prozkoumáme, budeme oslavovat Lamarcka místo 
Darwina? 
To ne, za důležité budou považováni oba. O Darwinově 
evoluční teorii se říká, že je největší myšlenkou, s jakou kdy 
člověk přišel. Myslím, že je to pravda. Poté co se objevila, 
už nic nebylo jako dřív. Lamarckovy představy jsou rovněž 
důležité, ale tak zásadním způsobem náš pohled na pří-
rodu nezměnily. Darwin eliminoval představu božského 
plánu, který vede život tak, aby se vyvíjel k lepšímu. Na-
hradil Boha slepou náhodou. Někteří vědci by řekli – na-
hradil Boha druhým zákonem termodynamiky, tedy fy-
zikálním zákonem, který postuluje, že neuspořádanost 
ve vesmíru stále vzrůstá, a že čím jsou organismy kom-
plexnější, tím větší neuspořádanost působí ve svém okolí. 
Možná tedy, že život tlačí ke složitějším formám velmi ne-
osobní přírodní síla, druhý zákon termodynamiky. 

Ale jak se ukazuje – i z vašich slov –, neměl Darwin tak 
docela pravdu. „Bůh náhody“ není všemocný, protože 
organismy dokážou svojí DNA manipulovat. Copak tím 
se nemění současné evoluční paradigma? 
Skutečně, naše schopnost ovlivňovat naše geny a vlastní re-
produkci změnila pravidla evoluční hry, ale jen v krátko-
dobém horizontu. Můžeme pomocí technologie provádět 
selekci ve prospěch vyššího věku, inteligence a podobně, mů-
žeme měnit kulturní hodnoty, ale v dlouhodobém horizontu 
evoluce zvítězí. Možná nás eliminuje, protože kvůli techno-
logii už přírodní výběr nebude působit proti poškozeným ge-
nům v naší dědičné výbavě, nebo může evoluce vytvořit or-
ganismy s lepšími mozky, které nás nahradí stejně jako náš 
druh nahradil neandertálce. Nevím, jak evoluce rozhodne, 
ale jsem si jist, že nezůstaneme stejní, jako jsme teď. Můžeme 
to chápat jako uklidňující poselství, když si uvědomíme, jak 
špatně se na této planetě chováme. 

Výsledkem evoluce tedy může být něco mnohem 
lepšího než člověk... 
Jistě. Darwin nám ukázal, že živá příroda není nikdy do-
konalá a právě v tom je její síla; neustále se snaží zlepšovat 
či spíše lépe se přizpůsobovat okolnímu prostředí. Protože 
kdyby dokonalá byla, co by se stalo, když by se podmínky 
změnily? Její dokonalost by byla ta tam. Darwin tedy přinesl 
pohled, který jde proti barokní představě dokonalosti světa, 
nebeského stroje, jehož obdobu se lidé snažili zkonstruovat, 
dokonalosti člověka. Svět není takovou hračkou. Je v podstatě 
velkým kusem chaosu, což platí nejen pro Zemi, ale i pro gala-
xie, které se také vyvíjejí, pro celý vesmír. 

RESPEKT 18/2011

Redukovat lidskou bytost 
na informaci obsaženou v lineárních 
molekulách DNA je urážkou toho, 
jak vnímám lidskou podstatu.
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Už několik let se o vás mluví jako o horkém 
kandidátovi na Nobelovu cenu za literaturu. Jste 
zklamaný, že jste ji ani tentokrát nedostal? 
Nejsem zklamaný, protože jsem nikdy neměl a nemám 
žádná očekávání. Svět je plný skvělých spisovatelů. Je milé 
a příjemné, že se o mně mluví. Ale upřímně řečeno – neze-
mřu jako nešťastný muž, pokud nikdy Nobelovu cenu za li-
teraturu nedostanu. 

Co vás tedy dělá šťastným? 
Víte, jsou věci, o nichž sním, a pak jsou věci, které vím, že 
opravdu udělám. Sním třeba o tom, že si koupím červený 
sporťák se stahovací střechou a vezmu svoji ženu na cestu 
kolem světa. Ale neudělám to. Budu pracovat na dalším 
románu. Na stole mi pořád leží nějaká nedokončená kniha 

Amos Oz
Čtou mě 
i Arabové
S izraelským spisovatelem 
o rozdílu mezi izraelskou 
a palestinskou literaturou, 
evropské vině a o tom, proč se 
cítí jako žena z třetího světa
Si lvi e lau de r

Amos oz 

4. května 1939 

Izraelský spisovatel, esejista, 

novinář a profesor literatury na Ben 

Gurionově univerzitě v Beerševě, 

obhájce mírové koexistence 

Izraele a Palestiny. Jeho knihy byly 

přeloženy do více než čtyřiceti 

jazyků včetně češtiny – Černá 

skříňka (1993), Až do smrti (2002), 

Příběh o lásce a tmě (2009), 

Scény z venkovského života 

(2013) a další. Je nositelem řady 

ocenění a vyznamenání, několikrát 

byl navržen na Nobelovu cenu 

za literaturu.



75

a pláče a křičí jako dítě, čeká na mě. Pokaždé když dokon-
čím knihu, tak slibuju sám sobě, že už nikdy víc. Po měsíci 
si říkám, že každopádně ne letos, a po dalším měsíci jsem 
těhotný a další kniha je na cestě. Jsem jako žena z třetího 
světa. A šťastný. 

V Příběhu o lásce a tmě píšete dost intimně o svém 
životě, rodičích. Bylo náročné se tak otevřít? 
Psal jsem tu knihu šest let, ale je možné říci, že vlastně 
celý život. Nejzásadnějším momentem, který mě nakonec 
vedl i k napsání této knihy, byl okamžik, kdy jsem se ko-
nečně usmířil se svými rodiči. Mnoho let, desítky let jsem 
byl naštvaný na svoji matku za to, že spáchala sebevraždu. 
Na otce za to, že ji ztratil. A sám na sebe. Za to, že jsem byl 

špatný chlapec, protože jinak by přece neodešla. Na mnoho 
let jsem je proto vyloučil ze svého života, se svojí vlastní ro-
dinou jsem o nich vůbec nemluvil. 

Kdy se to změnilo? 
Když jsem se dostal do věku, kdy bych mohl být rodičem 
vlastních rodičů, přišla jistá změna. Mohl jsem se na rodiče 
podívat jako na své děti. Mohl jsem o nich psát, mohl jsem 
s nimi navázat kontakt, s humorem, se soucitem, se zvě-
davostí. A nakonec jsem tak psal i tu knihu, bez vzteku, ale 
právě s humorem a empatií. 

Bylo součástí usmíření s nimi pochopení toho, proč 
se chovali jistým způsobem?
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Když si budete číst pět set stran této knihy a budete doufat, 
že na konci zjistíte, kdo je vrah, tak ji nečtěte. Když ji bu-
dete číst a doufat, že se dozvíte, kdo byli dobří a kdo ti zlí, 
kdo za co může, tak ji taky nečtěte. Ta kniha je jednoduše 
zvědavá na to, jak žili, o čem snili, jaké byly jejich naděje, 
jaký byl každodenní život. Napsal jsem tu knihu možná 
jako pomník svým rodičům. Dvěma uprchlíkům, milovní-
kům Evropy, kteří z ní byli vyhozeni. Naštěstí pro ně. 

Přemýšlel jste nad tím, co by se stalo, kdyby zůstali 
v Evropě? Nebo kdyby místo do Izraele odešli do New 
Yorku, jak plánovali? 
Mnohokrát. Kdyby zůstali v Evropě, byli by zavražděni 
v plynových komorách. O Americe přemýšleli, ale nikdo je 
nechtěl. Ve třicátých letech to nebylo tak, že by šli do ces-
tovní kanceláře a zařídili si pobyt. Přišli do Jeruzaléma, 
protože to byla skutečně jediná šance na přežití. 

Všechny země světa byly pro Židy zavřené a lidé na to 
občas zapomínají. Například oficiální politika Kanady v té 
době byla „jeden Žid je příliš“. Australský premiér ve třicá-
tých letech prohlásil, že antisemitismus je strašný, a proto 
do své země žádné Židy nepustí, protože by tam antisemi-
tismus importovali. 

Nicméně pohled na lidi, kteří přežili holocaust, 
jak si ho pamatujete ze svého dětství, je rovněž 
šokující. Člověk by řekl, že právě v Izraeli na ně lidé 
budou pohlížet se soucitem, ale vy popisujete spíše 
opovržení a odpor, kterého se jim dostalo. Jako by 
měli nějakou nemoc. 
Lidé, kteří přežili holocaust, zažívali v Izraeli velmi těžké 
časy. Třeba ti z nich, kteří měli jako rodný jazyk němčinu, si 
nemohli dovolit ani mluvit na veřejnosti, protože lidé na ně 
křičeli: „Držte huby, my tenhle jazyk nechceme poslouchat.“

Proč se to ale dělo? 
Ve čtyřicátých a padesátých letech už Izraelci nechtěli vidět 
sami sebe jako oběti. Chtěli smazat rovnítko mezi slovy Žid 
a oběť. Chtěli se stát novým druhem Židů – těch, kteří už ne-
jsou oběťmi, umějí se bránit a bojovat. Lidé, kteří holocaust 
přežili, jim to kazili, kazili jim obrázek nového Izraele. 

Čteme knihy, abychom se naštvali 
Vaše literární agentka mě upozornila, abych se příliš 
neptala na politiku. Dá se tomu ale u izraelského 
spisovatele vůbec vyhnout? 
Myslím, že to není možné nikde na světě. Když nepíšete 
přímo o politice, stejně o ní píšete nepřímo. I když o politice 
neřeknete vůbec nic, je to politické prohlášení. 

Ale na druhou stranu – někteří izraelští autoři se poli-
tice snaží vyhnout právě proto, že politika prosakuje vším. 
Jenže s generalizacemi je to v případě Izraele větší pro-
blém, protože u nás nenajdete dva lidi, kteří by spolu sou-
hlasili. Ve skutečnosti je obtížné najít Izraelce, který by 
souhlasil sám se sebou. Všichni trpíme jistou ambivalencí, 
rozpolceností mysli. 

Jaká témata se tedy v současné izraelské próze 
nejčastěji objevují? 
Mladí autoři píší o sociálních tématech, o propasti mezi ge-
neracemi, o imigraci. Imigrace je dnes v Izraeli velké téma, 
jsme ostatně zemí imigrantů. Probíhá tam věčná kome-
die mezi nově příchozími a starousedlíky: První rok v zemi 
si nováček stěžuje, že pro něj vláda nedělá dost, druhý 
rok si stěžuje, že místní nejsou moc přátelští, a třetí rok si 
stěžuje na ty zatracené imigranty, kteří si myslí, že mají 
na všechno nárok. 

Jsou vaše knihy překládány do arabštiny? Když o vás 
před pěti lety psal americký časopis The New Yorker, 
tak jste říkal, že ne a že je to způsobeno všeobecným 
odporem k izraelským autorům. 
Jsou překládané a prodávají se v některých arabských ze-
mích – v Egyptě či Jordánsku. V mnoha jiných arabských ze-
mích jsou však zakázané, protože jsou s Izraelem oficiálně 
stále ve válce. Nicméně historie kolem arabského překladu 
Příběhu o lásce a tmě je obzvlášť zajímavá a pohnutá: Před 
čtyřmi lety si šel palestinský student zaběhat do jeruzalém-
ských ulic. Teroristé si mysleli, že to je Žid, a zastřelili ho. Ro-
dina tohoto studenta se pak rozhodla poskytnout finanční 
prostředky na arabský překlad mojí knihy. 

Čtou vaše knihy Palestinci? Jste zastáncem názoru, 
že izraelsko-palestinský konflikt není černobílý, 
že se tu střetávají dva oprávněné nároky. To by jim 
mohlo být blízké. 
Ale není tomu tak. Je to dané tím, že žijeme uprostřed kon-
fliktu, a když je to tak vyhrocené jako v našem případě, 
lidé z obou stran chtějí, abyste souhlasila s jejich názorem 
na sto deset procent. Moje knihy, eseje či články však ne-
uspokojí ani mnoho Izraelců. Nikdo se mnou není úplně 
spokojený. Izrael je země, kde se všichni neustále hádají. 
Co teď řeknu, berte, prosím, s nadhledem, ale Izrael není 
země, národ, ale seminář pod širým nebem. Je tam sedm 
milionů lidí, sedm milionů premiérů, sedm milionů pro-
roků. Všichni na sebe ječí, nikdo nikoho neposlouchá. V Iz-
raeli se nečtou knihy jako v Česku. Češi čtou knihy, aby si 
je užili, Izraelci čtou knihy, aby mohli nesouhlasit s jejich 
postavami, případně s autorem, aby se naštvali. 

Prakticky to vypadá tak, že sednu do taxíku a taxikář se 
okamžitě začne plamenně hádat s postavou z mojí knihy. 
A říká mi, ať laskavě vyřídím své postavě, aby to či ono ne-
dělala, nebo naopak udělala. Žiju v tom celý život a dobrou 
hádku si dokážu užít. Beru to tak, že debata, jakkoli hlučná 
a bouřlivá, mě někam posune. Taxikář se snaží vzdělat mě 
a já se snažím vzdělat jeho. 

Na stole mi pořád leží nějaká 
nedokončená kniha a pláče 
a křičí jako dítě, čeká na mě.
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V knize Příběh o lásce a tmě také píšete, že z pohledu 
Izraelce i koupě sýru může být politický čin – přemýšlí, 
jestli si má koupit sýr z kibucu, i když za moc nestojí. 
Nebo radši arabský sýr, který je chutnější a levnější? 
Když odmítne kupovat si arabský sýr z politických 
důvodů, tak vlastně dál posiluje konflikt… 
Ano, to je velmi běžné. Dnes už to ale lidé vnímají méně 
vyhroceně. V Izraeli existují vynikající arabské restaurace, 
nejlepší olivový olej se dováží z arabských vesnic, fungují 
tam arabské továrny. Roky, které v této knize popisuji, byly 
formující léta Izraele, roky, kdy se rodil. Já sám jsem četl 
pravidelně noviny od svých osmi let a od devíti jsem byl 
politicko-vojenským komentátorem. Ne každé izraelské 
dítě současnosti je samozřejmě stejné. Život je dnes nor-
málnější, než byl tehdy – lidé platí hypotéky, podvádějí se, 
platí daně. Dramatické roky zrodu národa jsou pryč. 

Vy jste rebeloval proti evropským kořenům vašich 
rodičů tak, že jste jako teenager odešel do kibucu 
a zvolil si hebrejské jméno. Jak se projevuje rebelie 
vašich vnuků? 
Drží se internetu. Hrají hry, chatují, randí, zajímá je móda. 
Prostě se chovají stejně jako jejich vrstevníci v západních 
zemích. A to je pro mě známka normality. 

západní břeh jako národní posedlost
Ve vašich knihách píšete, že Palestinci a Izraelci 
sdílejí ambivalentní vztah k Evropě. myslíte, že tato 
rozporuplnost může za to, že se Evropanům obecně 
příliš nedaří pomáhat při urovnávání konfliktu? 
Nejprve je nutné znovu připomenout, že blízkovýchodní 
konflikt je skutečně sporem dvou bývalých obětí Evropy. 
Arabové skrz imperialismus, kolonialismus a zneužívání, 
Židé skrz pronásledování, diskriminaci a nakonec ma-
sovou vraždu nevídaných rozměrů. Jeden by řekl, že dvě 
oběti stejného utlačovatele se sbratří a budou se podporo-
vat. Ve skutečném životě nicméně nejhorší konflikty bývají 
mezi dvěma oběťmi trpícími z jednoho zdroje. Děti násil-
ného rodiče se nemilují, naopak vidí v sobě navzájem ne-
náviděného rodiče. Palestinci v nás Izraelcích nevidí to, 
co jsme – tedy parta napůl hysterických uprchlíků a pře-
živších. Místo toho v nás vidí pokračování utlačovatelské 
Evropy. 

A my Izraelci nevidíme v Palestincích „spoluoběti“, ale 
novou inkarnaci našich minulých nepřátel – nácky, organi-
zátory pogromů, „Jew haters“. Evropa nese určitou zod-
povědnost, a měla by tedy pomoci v každém směru ten 
konflikt vyřešit. Místo kázání a šermování ukazováčkem 
by měla hlavně nalézt empatii pro obě strany. Většina Ev-
ropanů však raději káže: „Copak se nestydíte,“ říkají Pa-
lestincům i Izraelcům. I když musím přiznat, že si to sa-
mozřejmě obě strany často zaslouží, protože si navzájem 
dělají příšerné věci. 

Co si pod tím citlivějším přístupem představit? 
Potíž s evropskými intelektuály je ta, že ve dvacátém sto-
letí to měli snadné v tom smyslu, že hodně konfliktů bylo 
černobílých – fašismus, Vietnam, apartheid. Podepíšete 

petici na podporu dobrých, uspořádáte demonstraci proti 
zlým a jdete domů spokojeni sami se sebou. V blízkový-
chodním konfliktu to tak není. 

V esejích například navrhujete, že nejlepší cestou, 
jak se vypořádat s fanatismem na obou stranách, 
je zjednodušeně řečeno opakovat marshallův plán. 
Evropská unie dnes hodně investuje do rozvoje 
palestinské společnosti, myslíte si, že to funguje? 
Je to dobrá a účinná cesta, ale zároveň to není dost. Máme 
tu sedm set tisíc palestinských uprchlíků, kteří už šedesát 
let žijí v příšerných podmínkách v utečeneckých táborech 
v Gaze, na Západním břehu, v Libanonu. Těmto uprchlí-
kům by měly být poskytnuty domovy a práce na Západním 
břehu. Nemohou se vrátit do Izraele, protože pak by Izrael 
přestal existovat. To by mohl být dobrý projekt pro Ev-
ropu i pro bohaté arabské země, které si mohou dovolit se 
na tom finančně podílet. 

může Evropa skrze tyto dotace ovlivňovat politiku 
palestinské vlády? 
Myslím, že to platí v případě Západního břehu, ale nikoli 
Gazy, protože ta je v rukou fanatiků a fundamentalistů 
z Hamásu. Ti pak mají větší vliv na debatu. 

Co se týče západního břehu, tam je aktuálně zvnějšku 
zcela nepochopitelná jedna věc – proč Netanjahuova 
vláda trvá na výstavbě domů pro židovské osadníky, 
když je to jasná překážka v mírovém procesu?
Moje pozice je hodně radikální – myslím si, že Izrael ne-
měl vybudovat ani jednu jedinou osadu. Jejich budování 
je velká chyba. A dnes by měl zmrazit budování veškerých 
osad. Vím ale o tom, že vláda je připravena omezit budo-
vání osad na Západním břehu. 

Proč to nezastaví hned? 
Pro Izraelce je to národní posedlost – pro nás je Západní 
břeh krajina, kterou jsme zdědili po předcích, biblická. Je 
to historická kolébka židovského národa, a proto je velmi 
obtížné se jí vzdát. 

Řadu vnějších pozorovatelů už blízkovýchodní konflikt 
unavuje, protože se zdá neřešitelný. Vy sám jste 
založil hnutí Šalom Achšav (mír teď), jenže to „teď“ 
trvá už třicet let. 
Naprosto nepochybuji o tom, že se to jednou podaří urov-
nat a vyřešit. A že Izrael a Palestina budou vedle sebe jako 
Česko a Slovensko. Pevně v to věřím. Nevím kdy, přichá-
zím sice ze země proroků, ale je tam velká konkurence 
a mně ta proroctví moc nejdou. Ale jedno vám řeknu – Ev-
ropanům to trvalo zhruba tisíc let válek a krveprolití, než 
dosáhli současné situace. V našem případě to bude trvat 
kratší dobu a nebude to stát tolik životů. O tom jsem pře-
svědčen. Což by si mimochodem Evropané měli uvědomit, 
když na nás dělají ty ty ty. Měli by si vzpomenout na svoje 
dějiny. 

REsPEKT 44/2009
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Před časem jste se zapojil do debaty o globálních 
klimatických změnách, napsal jste knihu The Politics 
of Climate Change (Politika změny klimatu)... 
Kde na pomyslné hranici mezi skeptiky a zastánci 
radikálních ochranných opatření stojíte? 
Pro argumenty skeptiků, za nimiž stojí pět procent vědců, 
mám tohle přirovnání: Představte si, že máte skočit 
z mrakodrapu. Byl byste přitom klidný a vyrovnaný, kdy-
byste věděl, že existuje pětiprocentní šance, že spadnete 
do měkkého? Zřejmě ne, leda byste chtěl spáchat sebe-
vraždu. A my přece nemůžeme jen tak nečinně postávat 
a dívat se, jak svět páchá sebevraždu. Nevratné klimatické 
změny mohou představovat extrémní nebezpečí a podle 
mě je skutečnost, že možná stojíme na pokraji toho, že na-
vždy a radikálně změníme klima na planetě, poměrně dě-
sivé zjištění. 

Vedle toho je tu ale druhá rovina – debata o politické akci 
a intervenci, která by se pokusila omezit změnu klimatu. 
Tady zatím klopýtáme, protože summit v Kodani byl z velké 
části fiaskem. Musím zmínit, že ve své knize Politika změny 
klimatu jsem předpověděl, že k tomu dojde, protože jsem si 
nedovedl představit, že by se podařilo přimět 192 zemí světa 
k tomu, aby se shodly na něčem radikálním. 

Jaké řešení tedy vidíte vy? 
Vždycky jsem říkal, že klíčové je přimět hlavní znečišťova-
tele ovzduší, aby spolu začali jednat. Šest zemí světa produ-
kuje přibližně osmdesát procent globálních skleníkových 
plynů. Snažíme se zjistit, jestli dokážeme být dost akční, 
a z mého pohledu to dokázat můžeme. Ovšem pouze pokud 
si každá průmyslová země na konci ledna stanoví cíl sní-
žení znečištění, přesně podle kodaňské úmluvy. Podle mě je 
velká chyba vnímat intervence proti globálním změnám kli-
matu jen jako náklady, jako břímě, protože jsme na pokraji 
technologické revoluce a revoluce ve způsobu života, která 
bude ve výsledku významnější, než byla ta průmyslová.

Jak jste k takovému názoru došel? 
Uvědomte si, že tahle revoluce bude mít globální rozsah. Do-
mnívám se, že země a firmy, které budou v čele tohoto ob-
ratu, budou prosperovat, ekonomika stojící na nízkých emi-
sích oxidu uhličitého se dostane během následujících dvaceti 
let do popředí. Pak je jasné, že postoj, který by měla zaujmout 
jakákoli firma nebo země, je držet se v popředí těchto změn, 
a ne se udržovat v pozici popírání. Hovořil jsem o změnách 
klimatu v mnoha zemích východní Evropy, kde to místní 
vlády vidí pořád jen jako finanční zátěž a reagují způsobem: 

Anthony 
Giddens
Čeká nás revoluce 
životního stylu
S britským sociologem o globální změně 
klimatu, hodnot a roli Evropské unie 
v budoucím světě 
on dř ej for mán e K
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„To nás přece úplně zabrzdí v ekonomic-
kém vývoji!“ Dokud se totiž nezačnete 
nějakým způsobem transformovat, může 
se stát, že v další fázi už budete ze hry. 
Technologie obnovitelných zdrojů budou 
v příštích dvaceti letech tím, čím jsou dnes 
informační technologie. Budeme svědky 
změn ve struktuře měst, dopravy, do-
čkáme se transformace automobilového 
průmyslu. U vás je velká tradice vysoké 
technologické odbornosti, nevidím důvod, 
proč byste nemohli této své silné stránky 
využít a dostat se do čela velkých změn. 

souhlasíte tedy s politologem 
Thomasem L. Friedmanem, který 
tvrdí, že pokud budou vlády 
podporovat inovace v zelených 
technologiích, volný trh už se chytí 
a stane se efektivnějším motorem změn než jakákoli 
mezinárodní dohoda? 
Neřekl bych, že s ním úplně souhlasím. Jistě, jedině trh zajistí 
kreativitu, novátorství a dynamiku, které mohou tlačit vpřed 
některé ze změn, jež potřebujeme. Ale v opačném ohledu, než 
jaký jste naznačil – nemyslím si, že stačí, když něco iniciujeme 
a o zbytek se pěkně postará trh. Myslím, že musíme vytvořit 
mnohem efektivnější systém regulace trhu, a to nejen kvůli 
klimatickým změnám, ale také kvůli světové finanční krizi. 
Skupina zemí G20 je v tom teprve na začátku... Znovu tu je 
ale i druhá stránka věci – zároveň si musíme dát pozor, aby-
chom se nevrátili k příliš těžkopádným verzím vlády.

Jaké regulační prvky tedy máte na mysli? 
Jedním z nejlepších příkladů je již zmíněné pojišťovnictví. 
V důsledku globálního oteplování může být v oblastech, 
jako je Karibik, podstatně bouřlivější počasí. A hurikán Ka-
trina byl ukázkou toho, že ani nejbohatší země světa nedo-
káže ochránit své obyvatele před rozsáhlými škodami. Proto 
bude muset dojít k velmi silnému zapojení ze strany soukro-
mých pojišťoven, musíme najít podoby spolupráce veřejné 
a soukromé sféry, aby měli lidé (obzvlášť ti chudší, které za-
sáhne nějaká katastrofa zaviněná počasím) dostatek zásob. 
Soukromé pojišťovny už touto cestou vykročily například 
v oblasti dlouhodobých dluhopisů, nicméně vedle toho bu-
dou potřebovat jasný rámec podpory ze strany státu.

zásadní změny regulační struktury světové 
ekonomiky ovšem předpokládají větší zapojení zemí, 
jako je Indie, Čína a další rozvíjející se ekonomiky. 
A kodaňská jednání ukázala, že západ má jen velmi 
omezenou moc je k něčemu přimět. 
Problém je v tom, že geopolitická pozice USA je značně ovliv-
něná jejich domácí politikou. A to je škoda pro svět i snahu 
regulovat globální klimatické změny. Částečně je to dáno 
tím, že prezident Obama si za prioritu zvolil prosazení zákona 
o zdravotním pojištění, nová politika týkající se klimatic-
kých změn měla přijít na řadu až pak. Jenže debata o zdravot-
ním pojištění se zasekla v sérii konfliktů, které polarizovaly 

veřejné mínění. Následkem toho 
došlo i v otázce klimatických změn 
k pravolevému rozdělení – politická 
pravice v USA začala házet opatření 
proti klimatickým změnám, radi-
kální intervenci do ekonomiky i re-
formu zdravotního pojištění do jed-
noho pytle. A ten pytel se jim nelíbí. 
Tyhle politické boje nakonec vedly 
k tomu, že Obama v Kodani neměl 
co nabídnout. A když hlavní průmy-
slový znečišťovatel přijede s prázd-
nou, je jasné, že Čína a Indie zau-
jmou postoj, jaký tam zaujaly.

Takže Kodaň vnímáte jako 
naprosté fiasko? 
Nevidím to tak negativně jako jiní 
lidé – přinejmenším spolu klíčoví 

hráči začali jednat. Navíc postoj čínské a indické vlády se 
v poslední době hodně změnil. Silně se zajímají o techno-
logie obnovitelných energetických zdrojů. Zčásti kvůli kli-
matickým změnám a dílem proto, že dnes už je všem jasné, 
že do budoucna bude zásadní věcí udržitelnost. Žijeme 
ve světě, kterému docházejí přírodní zdroje. Ať už nám zá-
soby ropy vydrží jakkoli dlouho, nevydrží navždy. Stejně 
jako žádná jiná surovina. Takže velké investice do obnovi-
telných zdrojů dávají smysl. 

Loni v létě jste kritizoval EU, že jí v otázce klimatických 
změn chybí silný a jednotný hlas. změnilo se od té 
doby něco? 
Bohužel ne. Jedna z pozoruhodných věcí, k nimž v Kodani 
došlo, bylo odstavení Evropské unie na druhou kolej. Její 
představitelé se tam vůbec neprosazovali, při závěrečných 
jednáních na ně člověk nenarazil. Figurovali u některých zá-
kulisních rozhovorů, které k těmto závěrečným jednáním 
vedly, ale i tehdy obvykle jen prostřednictvím kancléřky Mer-
kelové, Gordona Browna, prezidenta Sarkozyho... Kodaň tak 
odkryla starou otázku, kdo za EU vlastně mluví.

Co s tím? 
Musíme dát větší legitimitu zástupcům spojené Evropy, ať 
je to šéf Evropské komise nebo někdo v nově vytvořených 
funkcích, aby mohl mluvit za EU a mít skutečné pravo-
moci. Koneckonců, Evropská unie udělala v oblasti efek-
tivní politiky vůči klimatickým změnám rozhodně víc než 
jakýkoli jiný blok na světě – některé její státy patří mezi ně-
kolik málo zemí, jež své emise aktivně snížily.

Proč se spojené Evropě dlouhodobě nedaří vytvořit 
úřad a najít člověka, který by ji vedl? 
Protože Evropané by rádi, aby se vlk nažral a koza zůstala 
celá. Chtějí být zároveň součástí transnárodní organizace, ale 
přitom by si rádi nechali svou národní svrchovanost a mož-
nost kdykoli mluvit skrze svůj národní hlas. To pak ústí v to, 
že Evropskou unii mají sklon řídit její největší členové. Takže 
když se mě zeptáte, kde byla v kodaňských jednáních Česká 
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republika, odpovím, že na žádném obzvlášť prominentním 
místě. Tam byly tři velké státy EU. Musíme prosazovat větší 
a efektivnější vedení Unie, a to nejen ve věci klimatických 
změn, ale i v jiných otázkách – jednou z nich je Rusko, které 
máte za humny. Rusové dokážou rozdělit Evropskou unii 
velmi snadno. Stačí, když prodají Německu hodně zemního 
plynu, a rázem máte v EU radikální rozkol.

Jste tedy pro větší integraci jednotlivých států do EU? 
Jsem pro to, aby vedoucí úřady Unie byly silnější a schopnější, 
což podle mého není totéž co integrace. Zklamalo mě, že jsme 
do funkcí, které vznikly na základě Lisabonské smlouvy, ne-
dosadili významnější a silnější osobnosti, protože smyslem 
Lisabonu bylo vytvořit místa s větší vůdcovskou pravomocí. 
Musíme si uvědomit, že nemůžeme mít všechno: chceme-li 
mít uvnitř Unie státy se silnou národní suverenitou, pak si tím 
Unii v zásadě omezíme na ekonomický trh s malým vlivem 
na světový systém. A to je nebezpečné, protože se tak klidně 
můžeme proměnit v provincii. Už nebudeme jádrem světové 
komunity, ale odlehlou oblastí, kam lidé jezdí na dovolenou.

Jakou by podle vás měla EU hrát roli v mezinárodní 
otázce, jakou je světová bezpečnost? 
Pořád věřím, že Unie může hrát ve světové společnosti 
roli určitého předvoje, a to skrze model nadnárodní spolu-
práce. Věřím, že takový model není irelevantní ani v jiných 
částech světa. Mnozí se domnívali, že například Unii bude 
stále více připomínat Sdružení států jihovýchodní Asie 
(ASEAN). Zatím tomu tak není, ale podle mě je tu do bu-
doucna velká pravděpodobnost, že tomu tak bude.

z čeho tak usuzujete? 
Každému je jasné, že svět potřebuje mít nad sebou silnější 
řídící moc, a zde se EU nabízí jako potenciální model. Ale 
na druhé straně žijeme ve světě, kterému má sklon vládnout 
několik velkých mocností, ve světě, kde OSN ztratila velkou 
část své efektivnosti. Evropská unie se musí zamyslet nad 
tím, jak dalece se chce vozit na zádech Spojených států, pro-
tože i tady má Unie potřebu, aby se vlk nažral a koza zůstala 
celá. Chce mít mnohem větší vliv na světové názory, ale záro-
veň by se nerada stala neoblíbenou. Není připravena uvažo-
vat o použití vojenské síly, chce vnímat svět mírumilovnější, 
než podle mého soudu skutečně je. A navíc tu máme problém 
s NATO – osobně věřím v mnohem větší vojenskou integraci 
Evropy. Dnes už přece nedává smysl, aby každá země Unie 
byla tak vojensky nezávislá na té sousední. V Evropě máme 
zatraceně mnoho ozbrojených sil, ale chybí jim koordinace, 
postrádáme logistiku, která by je přemístila do jiných částí 
světa, jsme závislí na amerických technologiích. 

Několikrát jste dal do souvislostí globální klimatické 
změny a světovou finanční krizi. Někteří ekonomové 
a komentátoři popisují krach finančních trhů a pád 
do ekonomické krize jako důsledek chamtivosti, 
jiní tvrdí, že šlo o selhání kapitalistického systému, 
protože finanční trhy jsou vnitřně nestabilní, jak 
napsal Richard Posner v knize Failure of Capitalism 
(selhání kapitalismu). Kde vidíte příčiny krize vy? 

Můj pohled na krizi je fundamentálně technický – myslím, že 
šlo o nezvládnutí rizik, za nímž rozhodně stála chamtivost, 
jestliže chápeme chamtivost jako potřebu shromažďovat ob-
rovské platy a nestarat se o osud těch, kteří přijdou o práci, 
když udělám chybu. A možná za tím není ani tolik chamti-
vosti jako spíš určitý druh machismu, potřeba mít společen-
ské postavení, kdy se lidé starají o množství svých peněz, pro-
tože je to ukazatel jejich úspěchu. A to není úplně zdravé. 

To ovšem neznamená, že v moderní společnosti nemů-
žeme podrobovat kapitalistický trh širší kritice. Myslím si, že 
pro nás sociální vědce a pozorovatele je to dokonce povinnost. 
Víme, že když dovolíme trhu, aby měl příliš velkou moc, může 
začít nabourávat hodnoty, které bychom měli opatrovat. 
Za určitým stupněm ekonomického vývoje, kterého většina 
průmyslových zemí dosáhla někdy kolem sedmdesátých let, 
se lidé proklamativně necítí být šťastnější. Naopak, obecný 
pocit štěstí má tendenci klesat. Stejně tak nekorelují s HDP 
i další ukazatele blahobytu. Podle mého názoru bychom měli 
obecně zavést kritiku používání HDP coby prostředku budo-
vání blahobytu a to se spojuje s morální kritikou kapitalismu 
nebo alespoň některých aspektů tržní ekonomiky.

souhlasíte tedy s aktivitou prezidenta sarkozyho, který 
založil komisi prominentních ekonomů ve snaze hledat 
jiné hodnoty měření pokroku než HDP? 
Ano, myslím, že toto bude součást revoluce, kterou jsem 
popisoval – přechod na udržitelnější formu společnosti, 
který neproběhne pouze na technologické bázi, ale půjde 
o transformaci hodnot. 

Ale kdo má být motorem těchto změn, kde vidíte 
toho hybatele? 
Myslím si, že se jím částečně stane boj s klimatickými změ-
nami a budování hodnot, které povedou k udržitelnosti spíš 

než k nekonečnému vyčerpávání zdrojů naší planety. Sys-
tém, který jsme si vytvořili, nyní narušuje své vlastní základy. 
Takže třeba oproti dnešnímu nekonečnému obratu zboží mů-
žeme v rámci remoralizace systému podporovat trvanlivost. 
Můžeme podporovat vznik systému, kde toho tolik nevlast-
níme, ale určité věci si pronajímáme, kde lidským životům 
nedominuje automobil, kde znovu zlidštíme centra měst.

myslíte si, že ke změnám, o nichž mluvíte, dojde 
ještě za našeho života? 
Samozřejmě. Protože rizika, která nám hrozí, pokud tyto 
změny neprovedeme, jsou příliš velká. 

REsPEKT 4/2010

Můžeme podporovat vznik 
systému, kde toho tolik 
nevlastníme, ale určité věci si 
pronajímáme.
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Ke kapitalismu není žádná 
alternativa. Můžeme se ale 
pokusit ho modifikovat, žít své 
životy trochu jinak, než nám 
diktuje.

Jste známá nejen jako spisovatelka, ale i jako 
kontroverzní politická aktivistka. Jak se dnes díváte 
na své vyhraněné postoje k válce ve Vietnamu? 
V šedesátých letech jste cestovala po severním 
Vietnamu a v podstatě obdivovala některé prvky 
komunistického režimu.
Moje politická angažovanost opravdu začala v šedesá-
tých letech projevy nesouhlasu s americkou, podle mě 
jasně imperialistickou válkou ve Vietnamu. Sympatizo-
vala jsem s malými zeměmi, které chtěly jít vlastní cestou 
a byly za to Amerikou potrestány. Ale tím toto moje ži-
votní období skončilo: už v těch šedesátých letech se pocit, 
že Vietnam a Kuba mohou mít jinou, lidštější formu ko-
munismu, změnil. Veškerým nadějím na jiné než kapitali-
stické uspořádání světa učinila totálně konec – aspoň pro 
moji generaci – invaze Sovětského svazu do Českosloven-
ska roku 1968. Okupace naprosto vymazala jakékoli iluze 
o reformě komunistického systému. Takovým hraničním 
momentem prošel každý, kdo si myslel, že je na sovětském 
modelu uspořádání státu něco pozitivního. Ti starší ztra-
tili iluze po invazi Rusů do Maďarska roku 1956, pro mě 
to byl rok 1968, pro ty mladší to mohla být léta 1981–1982 
v Polsku.

Aspoň jednou začas
Už v šedesátých letech jste označila komunismus 
za fašismus s lidskou tváří. To nebyl názor pro 
levicově smýšlejícího intelektuála na západě 
obvyklý.
Měla jsem řadu informací, přečetla jsem spousty materi-
álů o třicátých letech v Sovětském svazu, znala jsem Sol-
ženicyna, ruský básník a posléze emigrant v USA Josif 
Brodskij byl od roku 1976 mým blízkým přítelem. Přátelila 
jsem se s řadou dalších ruských emigrantů. Nikdy jsem si 
nedělala žádné iluze o Sovětském svazu, nikdy jsem ne-
sympatizovala s politikou té země. Je ale nutné přiznat, že 
rétorika idejí, které Sovětský svaz proklamoval, byla při-
tažlivá: sociální spravedlnost, důraz na komunitu, nesou-
hlas s vypjatým nacionalismem... Na rozdíl od rétoriky 
fašismu a nacismu, která nic nepředstírá, je otevřeně od-
porná a odpudivá, rétorika komunismu zlákala a pak zra-
dila spoustu lidí, kteří neměli tušení, jak vypadá praxe.

Tyto vaše názory vás tehdy vyloučily z radikálních 
levicových kruhů v UsA.
Asi ano. Jenomže levicové kruhy ve Státech – to jest ve-
lice malá skupinka – se zajímaly víc o boj proti americ-
kému imperialismu, takže se spíš angažovaly ve Vietnamu 
a na Kubě, než aby se zaobíraly tím, co se dělo v bývalém 
Sovětském svazu.

Je známo, že patříte k lidem, kteří mají potřebu 
být u toho, když se něco závažného děje. Ale 
přece jenom: co vás přimělo k tomu, že jste se 
přestěhovala za války do obklíčeného sarajeva?
Nešlo to jinak. Chtěla jsem být na místě, chtěla jsem něco 
dělat. Udělala jsem tedy to, co mi připadalo jediné možné 
a co umím: nastěhovala jsem se do Sarajeva a insceno-
vala jsem tam svou adaptaci hry Samuela Becketta Čekání 
na Godota.

Proč zrovna Becketta?
Hodilo se to na situaci v Sarajevu. Čekáte na záchranu, ale 
Godot nikdy nepřichází. Původně jsem chtěla inscenovat 
Krále Ubu jako frašku s Miloševićem v hlavní roli, ale her-
cům se víc líbila myšlenka věčného čekání.

Jaké to bylo?
Úžasné. Sarajevo bylo v té době multietnické, nikdo 
z herců nezdůrazňoval svou národnost ani víru, bylo úplně 
jedno, jestli byl někdo muslim nebo křesťan. Celá ta zku-
šenost byla nevýslovně silná: město bombardovali, problé-
mem bylo i jenom dostat se do divadla. A tak mělo obrov-
ský význam také to, že herci měli kam jít, že jen neseděli 
ve sklepě při svíčkách a nečekali, až je někdo zastřelí, když 
půjdou k pumpě pro vodu... Víte, já chci žít v kontaktu s lid-
skou existencí. A moje existence privilegovaného života 
v New Yorku je pouze jednou z mnoha. Vždycky jsem se za-
jímala i o další dimenze skutečnosti. Nehledám vzrušení, 
jen si prostě myslím, že je sobecké a nelidské žít privile-
govaný život a neudělat nic pro neprivilegované lidi, nebo 
dokonce pro oběti. Aspoň jednou začas musí člověk udělat 
něco pro druhé.

snášet, ale měnit
Podle vás však taková potřeba osobního zaujetí, 
participace, chuti pomoci druhým dnešní mladé 
Americe chybí.
Naprosto. Připisuji to tomu, co nazývám absolutní vítěz-
ství kapitalismu. Výsledkem je to, že mladá generace je 
vedena ke konzumu, touze vydělat co nejvíc peněz, k se-
bestřednosti a nezájmu o život druhých. Nezasahuje to 
jen mladé – vypadá to, že se heslem vydělávání, konzumu 
a zábavy řídí většina Američanů. Korporativní kapitalis-
mus má globální struktury a je adorován jako nějaká nová 
celosvětová církev, nové vyznání.

Existuje nějaká alternativa ke kapitalismu?
Žádná alternativa není. Kapitalismus vyhrál a my ho mu-
síme snášet. Můžeme se ale pokusit ho modifikovat, žít 
své životy trochu jinak, než nám diktuje.
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Jak byste chtěla kapitalismus 
modifikovat?
Na toto téma jsem se u vás dostávala 
do abstraktních diskusí. Jenže já si to ne-
představuji nijak abstraktně: dá se přece 
leccos dělat proti konkrétním aspektům 
systému. Dám vám příklad: zdravotnictví 
v Americe. Zdravotnický systém je u nás 
totálně v rukou pojišťoven. Když chce lé-
kař něco předepsat nebo udělat laboratorní 
vyšetření, operovat apod., musí zavolat 
pojišťovně a dostat povolení k testu či zá-
kroku. Pojišťovny prostě vládnou medi-
cíně. Člověk by proti tomu měl něco dělat, 
ten systém by měl být rozhodně méně ne-
spravedlivý. O tohle jde: vymyslet spraved-
livěji fungující systém v rámci stávajícího 
systému.

Co si myslíte o změnách ve východní Evropě?
Cokoli bych řekla, bude nutně povrchní. Ale jednu věc tu 
máte, o níž se zmínit musím: organizaci Člověk v tísni. Ti 
lidé by mohli žít velice příjemný a bezpečný život v Praze. 
Místo toho pracují v Kosovu nebo Čečensku a pomá-
hají těm nejpotřebnějším. Je třeba to dělat a oni to dělají. 
A možná že vůbec nejlíp na světě: je to malá organizace, 
ale její činnost je cílená a inteligentní, žádné byrokratické 
výdaje, jen přímočará a účinná humanitární pomoc. To 
jsou hrdinové dnešní doby. Vážím si jich a svým nepatr-
ným způsobem chci dělat totéž.

s nemocí je nutné bojovat
V šedesátých letech jste byla výbojná formalistka, 
proklamovala jste potřebu prolnutí různých druhů 
umění, stylů a rovin, konvenčního s avantgardním, 
provokujícím. souhlasíte i teď sama se sebou?
Myslím, že není podstatné, jestli to tak ještě vidím či ni-
koli. Myslím si samozřejmě totéž, ale asi bych to nevyjád-
řila stejným způsobem, protože dnes je problém v něčem 
jiném. Tradiční, seriózní, tzv. vyšší kultura je mnohem 
méně oceňována než před třiceti čtyřiceti lety. Převládl 
masový zábavní průmysl, který v myslích lidí okupuje 
příliš velký prostor. To je zřejmé každému. Já jsem byla 
vždycky spojena s dobou, ve které žiji, a nemám žád-
nou potíž s propojováním mnoha stylů, žánrů a tak dále. 
Mnoho těch zvláštních propojení ale už obtížně hledáte, 
protože lidé se zajímají především o to, jak se pobavit.

Proto se poslední dobou vracíte k příběhu, 
ke klasické románové formě?
Vždycky jsem se cítila být spisovatelkou románů. Neza-
mýšlela jsem psát eseje – ty vznikaly pokaždé nečekaně, 
nevinně: pár stránek, které se nakonec rozrostly. Napří-
klad esej O fotografii, na němž jsem pracovala pět let, 
vznikl proto, že mě nesmírně překvapilo, jak žalostně 
málo bylo napsáno o tak důležitém a fascinujícím umění, 
jakým je fotografie. Pak jsem měla v roce 1975 rakovinu, 
lékaři mi nedávali moc naděje. Odjela jsem do Fran-

cie a podrobila se chemotera-
pii, která byla v té době ještě 
v plenkách. Zachránila jsem 
se. Měla jsem chuť vyrovnat se 
s nemocí obecněji, a tak jsem 
napsala esej Nemoc jako meta-
fora. Snažila jsem se vyjádřit 
názor, že na nemoci není nic 
„metaforického“, prokletého, 
fatálního, že se s nemocí musí 
bojovat. Vím o lidech ve Stá-
tech, kterým moje knížka za-
chránila život, protože nevzdali 
snahu o uzdravení, nepodlehli 
fatalismu a přežili. Později za-
čali někteří moji přátelé umírat 
na AIDS. I je provázelo jakési 
stigma, byli vylučováni z lidské 
společnosti. Chtěla jsem po-

stihnout tuhle stránku choroby a upozornit na fakt, že se 
to může stát každému a že se k nemocným nelze obracet 
zády. Psala jsem také scénáře, točila filmy, všechny v Ev-
ropě. A v poslední době jsem se tedy vrátila k románu.

měla jste k tomu nějaký podnět?
Bylo to, jako když ve mně naráz exploduje nahromaděná 
nesmírná energie. Jde samozřejmě o hodně jiné knihy, než 
jaké jsem psávala v mládí, ale já osobně s tím žádný pro-
blém nemám. Jsem najednou svobodnější jako spisova-
telka krásné literatury.

V jedné diskusi jste řekla, že Američané rádi uvažují 
o své zemi jako o nikdy nekončícím projektu, 
podobně i sami sebe znovuobjevují a znovu se 
pokoušejí zdolat nové cíle. Není v tom alternativa 
a naděje?
Možná. Znáte to: v sedmdesáti změnit život, začít se učit 
japonsky nebo malovat. Ostatně nevyjímám z této kon-
cepce ani sebe – také si ráda představuji, co všechno ještě 
udělám, napíši, ráda bych točila filmy a psala i režírovala 
hry. 

REsPEKT 20/2000

Udělala jsem to, co mi připadalo 
jediné možné: nastěhovala jsem 
se do Sarajeva a inscenovala  
jsem tam svou adaptaci 
Beckettova Čekání na Godota.

sUsAN soNTAGoVÁ

16. ledna 1933 – 28. prosince 2004

Americká spisovatelka, teoretička 

fotografie, esejistka, publicistka 

a aktivistka za lidská práva. 

Napsala také řadu filmových 

scénářů a divadelních her, z nichž 

některé režírovala. Její knihy 

byly přeloženy do mnoha jazyků: 

Against Interpretation and Other 

Essays (Proti interpretaci a jiné 

eseje, 1966), cenou americké 

kritiky oceněná studie O fotografii 

(2002), Nemoc jako metafora 

a AIDS a jeho metafory (obě 1997). 

Vydala také historické romány – In 

America (1999) a Vulkán (2002).
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Robert B.  
Reich

Otázka zní, 
jak vytáhnout 

to nejlepší
S americkým ekonomem, 

sociálním myslitelem,  
právníkem a politikem  

o zdraví, ekonomice a pitomosti 
školních testů

tomáš ně m eče K
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Američané často říkají, že pokud se jim chtějí 
Evropané ekonomicky vyrovnat, museli by nejprve 
uvolnit svůj přeregulovaný pracovní trh. souhlasíte? 
Přijde na to, čeho kdo chce dosáhnout. V ekonomice platí 
princip „něco za něco“. Spojené státy mají velmi pružný 
pracovní trh a relativně nízkou nezaměstnanost, na druhé 
straně je tam velká nerovnost v příjmech. Běžní zaměst-
nanci nemají moc jistoty, jak dlouho si svou pozici a plat 
udrží. Naproti tomu je fakt, že když jako politik prosazujete 
víc záruk a méně nerovnosti v platech, zpravidla se musíte 
smířit s vyšší nezaměstnaností a nižší produktivitou. 

Dobře, a pokud chce Evropská unie ekonomicky 
dohánět Ameriku, co byste jí doporučil? 
Zajímavá a důležitá otázka podle mě zní – jak vytáhnout 
to nejlepší z evropského a amerického přístupu. Věřím, že 
je možné mít vyšší průměrnou mzdu a vyšší produktivitu 
práce než v Evropě a zároveň víc jistot a méně nerovnosti 
než v Americe. Například když země cílevědomě vytváří 
dobré prostředí pro fondy rizikového kapitálu (venture ca-
pital), u nichž mohou malé podniky a živnostníci velmi 
snadno získat počáteční peníze pro své nápady. Dále je dů-
ležité, aby stát zredukoval nadměrnou regulaci trhu s byty 
a všemožnou byrokracii, která lidem ztěžuje založení 
vlastní živnosti. V Evropě také můžete prosazovat, aby lidé 
mohli co nejsvobodněji překračovat hranice při cestování 
za prací. Tím vším získáte víc pružnosti na trhu práce, aniž 
byste museli obětovat zaměstnanecké jistoty. 

Jako ministr práce jste prosadil zvýšení minimální 
mzdy. Určitě jste slyšel známý výrok miltona 
Friedmana, že to je nejrasističtější zákon v Americe 
– po zvýšení minimální mzdy zaměstnavatelé 
propouštějí nejméně kvalifikované dělníky, což 
zpravidla bývají černoši a Hispánci. 

Neoklasičtí ekonomové jako Friedman mají jako obvykle 
jen část pravdy. Empirické důkazy ukazují, že můžete mi-
nimální mzdu podstatně zvýšit, aniž to má negativní do-
pad na zaměstnanost. Jak vysoko ji zvednete, je jiná věc 
– záleží na pracovním trhu v dotyčné zemi. Pokud je po-
ptávka po práci relativně nepružná, to znamená málo re-
aguje na změnu podmínek, můžete přerozdělování od za-
městnavatelů směrem k zaměstnancům změnit dost 
podstatně. 

Když jsme v roce 1995 zvedali minimální mzdu, neo-
klasičtí ekonomové byli proti, malí podnikatelé byli proti, 
zkrátka všude pláč a skřípění zubů. A co se stalo? Nic. 
Kvůli změně makroekonomických podmínek dokonce ne-
zaměstnanost klesla. 

Ve svých článcích zásadně označujete Reaganovu 
„ekonomii strany nabídky“ (stručně řečeno: prudké 
snížení daní sice znamená výpadek rozpočtových 
příjmů, ale ekonomika začne růst, takže i daňový 
výnos se brzy vrátí na původní úroveň) bez dalších 
argumentů za „mantru“. Proč? 
Protože nefunguje. Je to jedna z velkých teorií, jaké by eko-
nomové rádi viděli naplňovat v praxi. Ale v osmdesátých 
letech v Americe skončila katastrofálním neúspěchem – 
deficitem tři sta miliard dolarů, největším schodkem, jaký 
kdy federální vláda udělala. Místo toho, aby ekonomický 
růst generoval daňové příjmy, nastal pravý opak. Až Clin-
tonova vláda dala ten zmatek do pořádku. 

„Ekonomie strany nabídky“ je fikce, podobá se spíš or-
todoxnímu náboženství. Bohužel američtí demokraté si 
vzali z devadesátých let chybné ponaučení, že všechny 
rozpočtové deficity jsou špatné. To není pravda. Už John 
Maynard Keynes ve třicátých letech říkal, že pokud exis-
tuje v době recese převis výrobních kapacit nad poptávkou, 
vláda smí po jistý čas hospodařit se schodkem. 

Problém České republiky je ovšem momentálně 
v tom, že ekonomika už roste, ale deficity jsou stále 
hlubší. 
To je samozřejmě něco jiného. Pokud země není v recesi 
a hrozí inflace, pak by vláda neměla hospodařit deficitně.

měřte školy, ne školáky
Loni se v Americe vedla velká veřejná debata, co 
udělat s rozpočtovým přebytkem. Republikáni 
prosadili snížení daní, demokraté žádali, aby se místo 
toho raději začal splácet státní dluh. Vy jste navrhoval 
ještě něco jiného: rozšířit univerzální zdravotní péči. 
Proč je zdravotnictví naléhavější než daně, státní dluh 
nebo třeba vzdělání? 
To bych upřesnil: pro mě je to stejně naléhavý problém 
jako vzdělání. Naše univerzity jsou vynikající, ovšem 
na druhém stupni se úroveň škol až příliš liší. A podobně 
máme ve Spojených státech špičkové zdravotnictví, ale 
s extrémně nerovným přístupem k lékařské péči. Třicet 
devět milionů Američanů nemá vůbec žádné zdravotní 
pojištění. 

Další peníze nemusí nutně pomoci, už dnes patří ame-
rické zdravotnictví k nejdražším na světě a je to dost velká 
rána pro naše veřejné rozpočty. Ale současný systém je 
opravdu pokroucený. Vede pojišťovny k tomu, aby se vyhý-
baly nemocným lidem a pojišťovaly zdravé. 

Který zdravotnický systém se vám zdá nejlepší? 
Ani ve zdravotnictví neexistuje nic dokonalého. Dobré 
služby má Kanada nebo Velká Británie, ovšem jen tak 
dlouho, dokud jsou náležitě financovány – což momentálně 
nejsou. Osobně spíš věřím, že by bylo možné americké zdra-
votnictví pozměnit tak, aby bylo méně nákladné, a přitom 
zajišťovalo rovnější přístup. 

Už jste se zmínil o školství. Loni jste napsal 
několik článků proti standardizovaným testům 

Nejdůležitějším aspektem 
moderní práce se stává kreativita, 
a tu je obtížné exaktně měřit.
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na amerických školách. Jednotná 
maturitní zkouška je významné 
téma i v České republice, 
mohl byste tedy shrnout vaše 
argumenty? 
Standardizované testy mají jednu 
skvělou výhodu: rodiče a budoucí za-
městnavatelé se tak stručně a pře-
hledně dozvědí, že se studenti něco 
naučili. To se líbí i politikům, navíc 
testování nestojí žádné velké peníze. 
Školy a gymnázia se zase mohou po-
rovnávat v různých tabulkách úspěš-
nosti. 

Potíž je ovšem v tom, že ve vyspě-
lých ekonomikách je čím dál méně 
standardizovaných pracovních míst. 
To bývalo dřív, že práce byla víceméně 
přesně definovaná a člověk v ní strávil celý život. Školy 
vedly žáky k tomu, aby poslušně a trpělivě seděli, vstřebá-
vali vědomosti, sledovali pokyny a snažili se je co nejpřes-
něji splnit. 

Dnes se ale na trhu uplatňují spíš překvapivé nápady. 
V sektoru služeb vznikají nová, nečekaná pracovní místa. 
Nejdůležitějším aspektem moderní práce se stává kreati-
vita, a tu je obtížné exaktně změřit. Podrobovat v dnešním 
světě studenty jednotným testům je proto víceméně pito-
most. 

Jakou výbavu by měly školy svým 
studentům dát? 
Každé dítě by se mělo naučit efek-
tivně komunikovat, číst, psát, umět 
cizí jazyk nebo raději dva, je důležité 
znát základy aritmetiky. Jinak by děti 
ve škole měly získat možnost rozvíjet 
své osobní zájmy a záliby. V dnešní 
ekonomice se pro ně určitě najde ně-
kde místo. To hlavní, čemu nás škola 
může naučit, je kritické myšlení, 
schopnost myslet sám za sebe. Stan-
dardizované testy ale nemají s kritic-
kým myšlením nic společného. 

zůstane potom nějaký způsob, 
jak vzájemně porovnávat školy? 
Pro rodiče i žáky je nepochybně důle-

žitá informace, v čem je škola dobrá, čemu dokáže své absol-
venty naučit. Ale měřte školy, neměřte školáky. 

Jaké vzdělání jste zajistil vy sám svým dětem? 
Mladší syn studuje jednu menší univerzitu. Starší není na vy-
soké škole, nikdy nechtěl být. Je mu devatenáct a chce být her-
cem a režisérem. Už něco režíroval v Bostonu, teď se pokouší 
prorazit v New Yorku. Myslím, že na to jde docela dobře. 

REsPEKT 46/2002 

RoBERT B. REICH

24. června 1946

Jeden z nejvlivnějších myslitelů, 

za vlády Billa Clintona ministr 

práce. V současnosti působí 

na Kalifornské univerzitě a v Blum 

Center for Developing Economies 

v Berkeley. Trpí Fairbanksovou 

nemocí, která zastavuje tělesný 

růst; se 148 centimetry byl 

nejmenším ministrem v americké 

historii. Jeho nejznámější 
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Dlouho jste se zabýval terorismem. Jaké pocity 
ve vás vyvolala smrt Usámy bin Ládina? 
Kromě úlevy jsem si zase uvědomil ten obrovský význam, 
který jsme teroristům a speciálně bin Ládinovi přisoudili 
– v tom smyslu je ona velká teroristická hrozba skutečně 
produktem Západu. Hlavně Bushova vláda Usámu ozna-
čila za nového Hitlera, za nepřítele lidstva, a teprve tím mu 
dala obrovskou symbolickou moc, která nikdy neodpoví-
dala jeho skutečné moci. S tím souvisí ještě jeden důležitý 
aspekt terorismu. Globální riziko z něj totiž nedělají fakta, 
konkrétní počet mrtvých, ale spíše inscenace teroristů, 
která vyvolává globální strach. Teroristé totiž přesně vědí, 
jak fungují média, chtějí vyprovokovat co nejvíce hyste-
rie a třeba i útoky v Americe naplánovali tak, aby se o nich 
mluvilo v hlavních večerních zprávách. 

můžeme tuhle strategii vůbec porazit? 
Před pěti lety jsem v jedné knize navrhl, aby média o terori-
stických atentátech vůbec neinformovala. To v praxi samo-
zřejmě nejde, ale strategii teroristů by to dokonale zničilo. 
Terorismus by tím zase získal stejně okrajové postavení jako 
v minulosti, nikdo by ho už nevnímal jako globální ohro-
žení. Každopádně zemřela symbolická postava Usámy bin 
Ládina a je otázkou, jestli se nám povede další teroristické 
útoky v západním zpravodajství méně zveličovat. 

Neriskovali by ale politici a média, že ve chvíli, kdy 
se skutečně nějaký útok podaří, budou obviněni 
z podcenění rizika? 
To je zásadní problém „světové rizikové společnosti“, jak 
nazývám dobu, ve které dnes žijeme. Čím dál více čelíme 
nebezpečím, jež si vlastně neumíme představit. To platí pro 
důsledky klimatických změn, neregulovaných finan- 
čních trhů, jaderných katastrof i teroristických útoků. Dosud 

S německým 
sociologem o globálních 
rizicích a o tom, jak 
se nezbláznit při čtení 
ranních zpráv
tomáš l i n dn e r
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jsme se při předcházení hro-
zeb řídili minulými zkuše-
nostmi, jenže teď nám hrozí 
nový typ katastrof, které mají 
potenciálně tak ničivé do-
pady, že se vlastně vůbec stát 
nesmějí. Jenže současně ne-
víme, jak moc nám opravdu 
hrozí. Dostáváme se tak 
do světa, kde neustále mlu-
víme o rizicích, a přitom ne-
víme, nakolik jsou reálná. 

Co tedy mají v takové 
situaci politici dělat? 
Mají to těžké. Buď vykreslí 
potenciální katastrofu a bu-
dou čelit obviněním z toho, 
že vyvolávají paniku. Anebo 
hrozbu drží při zemi a pak 
budou čelit obviněním 
z toho, že jsou nezodpovědní. Dobře to dilema bylo vidět 
během loňského výbuchu islandské sopky Eyjafjallajökull. 

Tehdy se nic nestalo, žádné letadlo nespadlo, a politici 
přesto přerušili letecký provoz nad Evropou. Bylo to čistě 
preventivní opatření a politici tehdy čelili kritice, že přehá-
nějí, že se přece nic nestalo. 

Fakta vs. kosmopolitní inscenace 
Na zpravodajských serverech se letos prosadil nový 
žánr: on-line vysílání o zahraničních událostech. Lidé 
sledují dění v Káhiře nebo ve Fukušimě podobně 
jako sportovní přenosy. sledujete někdy tato 
vysílání? 
Nemám doma televizi a jen výjimečně se informuji na in-
ternetových serverech. Je to ale zajímavý fenomén. Svým 
sociologickým jazykem bych ho nazval „kosmopolitní in-
scenací“. Médium nepředává jen informace, ale i závaž-
nost události, která je náhle přítomná skoro v každém 
obýváku na světě. Když ve zpomaleném záběru během 
několika týdnů sledujeme revoluci v Egyptě, válku v Libyi, 
havárii ve Fukušimě, vysílání o bin Ládinovi, tak se v nás 
prohlubuje kosmopolitní citlivost. 

Jak se taková kosmopolitní citlivost ve vašem okolí 
projevuje? 
No, pozoruji ji třeba u mé tchyně. Nemůže už moc chodit 
a skoro nevychází z bytu. Skoro nikdy ale nemluví o sobě, 
vždycky spolu řešíme globální události. Skáče od jednoho 
světového tématu ke druhému. Filozof Hegel říkal, že ná-
rodní vědomí vzniká při snídani, kdy žena vaří kávu a muž 
předčítá z novin, především zprávy o dění uvnitř hranic 
národních států. Možná během letošních událostí jen silně 
vnímáme, jak se postupně vytváří globální vědomí, které 
přesahuje národní rámce. 

Jak ale tohle globální vědomí hodnotíte? Každou 
hodinu můžeme sledovat, co se děje na náměstí 

v Káhiře. Po dvou týdnech se přesuneme 
k jiné krizi do Tripolisu a na Káhiru 
zapomeneme... 
Ano, je to velmi fragmentované vědomí. Prag-
matik John Dewey kdysi vypozoroval zají-
mavou věc. Kladl si otázku, jak je možné, že 
lidi zajímají otázky, které přesahují společný 
etnický, národní nebo třídní kontext. Došel 
k tomu, že záleží na tom, jestli tyto otázky ně-
jak ovlivňují každodenní životy lidí nebo jestli 
nějak raní jejich kulturní nervový systém. Po-
kud ano, tak se lidé probudí ze své pasivity, za-
čnou soucítit, zajímat se o věci, které jinak leží 
daleko mimo jejich horizont. Daleké se pak 
stává blízkým a naopak. Představa, že žijeme 
ve světě, kde můžeme jasně oddělit domácí 
a zahraniční politiku, je přežitá. 

Letos se však děje tolik důležitých 
událostí, že je sotva možné je soustavně 
sledovat: arabské revoluce, krize eura, 

Fukušima, humanitární intervence... Nevede to 
naopak k zahlcenosti a pasivitě? 
Máte pravdu, to jsou všechno zásadní události, které pro 
svět otevírají nové možnosti a jedna z nich přitom ubíjí 
druhou. Ve výsledku proto vzniká nová pasivita, lhostej-
nost, protože všechny ty události a informace není možné 
zpracovat. To však nevylučuje, co jsem před chvílí říkal 
o kosmopolitní citlivosti, jen je obtížné udržet pozornost. 

stíháte se v letošní smršti událostí ještě orientovat? 
Ranní noviny čtu jako zprávy z laboratoře světové rizikové 
společnosti, tedy konceptu, kterému jsem se upsal. Také 
jsem tím vším pohlcen a přehlcen, už nemám schopnost se 
událostmi systematicky zabývat. Maximálně je možné si 
vybrat jeden bod a ten soustavně sledovat. 

můžete konkrétně rozvést, co myslíte tou „laboratoří 
světové rizikové společnosti“? 
Musím asi nejprve shrnout svoji teorii společnosti, ve které 
žijeme. Tvrdím, že triumf modernizace má vedlejší účinky, 
které zpochybňují dosavadní vnímání a hodnocení mo-
dernity. Projevuje se to třeba v problémech životního pro-
středí, které jsou způsobené nebývalým úspěchem mo-
derní vědy a průmyslu. Kritický rozum, kritická reflexe, 
kterou modernita narušovala tradiční společnost, je teď 
náhle používána proti samotným výdobytkům modernity 
a proti jejím nečekaným důsledkům. 

Jak k tomu došlo? 
V západní Evropě se až do šedesátých let bojovalo mezi před-
staviteli modernity a antimoderními fašisty; komunisté a zá-
padní svět zase bojovali o správný způsob a výklad moder-
nizace. Protiklady se pak nějak obrousily a zdálo se, že se 
můžeme radovat z nalezení úspěšného modelu společnosti – 
s třídním kompromisem, fungujícím sociálním státem, dob-
rými technologiemi, špičkovou vědou, funkčním světovým 
trhem. Jenže najednou právě tohle úspěšné fungování začalo 
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působit nové problémy a nastolovat nové, zatím neznámé 
otázky. Jsou jiné než v minulosti, kdy hrozil hlad, třídní kon-
flikty, revoluce. Dnes jsou hrozby mnohem nepřímější. 

Před dvěma lety by si nikdo neuměl představit, 
že bude hrozit pád eura. Před půl rokem nikdo 
neodhadoval, že proběhnou demokratické arabské 
revoluce ani že zase zažijeme jadernou havárii. 
Vývoj, který bychom před pár měsíci považovali 
za nerealistický, je najednou skutečností. Budou teď 
takové otřesy normou, anebo zažíváme historický rok? 
Nejsem si jistý. Poslední rok byl tak nabitý, že si ani neumím 
představit, že dějiny budou takhle rychle pádit dál. Ale na po-
dobné situace si musíme zvyknout, patří k diagnóze naší 
doby. Ten souhrn před nedávnem nepředstavitelných zásad-
ních událostí ukazuje, že musíme opět získat respekt před 
plynutím dějin. Představa, že se svět vyvíjí na nějaké cestě, 
kterou jsme schopni předpovědět a automaticky s ní počí-
tat, neplatí. Ukazuje se, že existuje spousta alternativních 
směrů vývoje. Evropská sociologie má ale neustálý sklon 
k pesimismu. Pořád se nám něco hroutí a bortí, pořád někde 
vidíme konec svobody. Myslím si však, že tato epocha má 
sice spoustu hrozeb a rizik, ale minimálně stejný počet šancí, 
možností pro nové alternativy. Vidíme to na příkladě Fuku-
šimy, která v Německu definitivně otevřela alternativu nové 
energetické politiky. Anebo v případě arabských revolucí, jež 
znamenají obrovské otevření tamních společností. 

Kultura rizika vs. kultura bezpečí 
Jedním z moderních rizik, kterými jste se zabýval, 
je i riziko jaderné havárie. Výbuch ve Fukušimě 
nezměnil jen německou energetickou politiku, 
ale rozhodl také regionální volby a Němcům je 
teď v zahraničí vyčítána jistá hysterie. Kde se tato 
opatrnost vzala? 
Je zajímavé, jak různé kultury na rizika reagují odlišně. 
V Americe se třeba odhodlání riskovat hodnotí pozitivně, 
a to i když má někdy nepříjemné důsledky, které se nedaly 
předvídat. Německo je oproti tomu kulturou většího bez-
pečí, větší jistoty. Německo a Spojené státy jsou v tomto 
smyslu dvě naprosto protikladné kultury – v jedné se výše 
staví bezpečí, ve druhé svoboda. Německá opatrnost sahá 
až k vlivnému přírodnímu hnutí počátku devatenáctého 
a dvacátého století, které později zneužili nacisté. V pří-
padě havárie ve Fukušimě nám Němcům skutečně leckdo 
vyčítal, že se zase projevil náš hluboce zakořeněný vnitřní 
strach, německý strach. Nic se tu přece nestalo, to až v da-
lekém Japonsku. To je podle mě mylný názor. Jaderná ener-
gie ze světa udělala jednu velkou vědeckou laboratoř – je to 
vědecký experiment, jehož skutečný test probíhá až v rea-
litě a Fukušima byla součástí tohoto testu. 

Takže vám německý strach z jádra nepřipadá 
iracionální?
Je racionálnější, než se vám asi zdá. Pochybná je podle mě 
spíše vysoká důvěra v techniku. Omezení investic do ja-
derné energie přece současně znamená, že nezaspíme ote-
vření nových trhů s obnovitelnými zelenými zdroji energie. 

Když se Německu, vysoce průmyslové zemi, podaří žít bez 
jaderné energie a zvládne přechod k obnovitelným techno-
logiím, tak vytvoříme velice atraktivní model ekonomiky, 
která dokáže minimalizovat hned dvě globální rizika – ri-
ziko klimatických změn a jaderné havárie. 

Nehrozí, že když se v roce 2050 podíváme zpět, 
uvidíme, že Němci jen podlehli jedné velké zelené 
utopii, která nadělala více škody než užitku? 
Možná, pro Německo by to pak byl velký skok zpátky. 
Jenže současným zeleným experimentem Němci nepro-
jevují jen strach z ekologických katastrof, ale také odvahu 
k zásadnímu rozhodnutí. Tento experiment je pro budouc-
nost světové ekonomiky naprosto klíčový. 

A nebojíte se, že německá touha po jistotě a bezpečí 
může v budoucnu znovu ohrozit svobodu? 
Bojím. Německo je teď ve zvláštní situaci, kterou jde vidět 
na jeho zahraniční politice. Třeba při rozhodnutí zdržet se 
v Radě bezpečnosti OSN při hlasování o intervenci v Li-
byi. Probíhá velká změna ve vývoji poválečného Německa, 
v tom, jak Němci vnímají sami sebe. Nechce se nám do in-
tervence, a tak do ní také nejdeme, držíme si svou pozici 
bez ohledu na naše spojence, bez ohledu na to, že se najed-
nou ocitneme na jedné lodi s Čínou a Ruskem. Tak se přece 
chová národ, který se stále více stará jen o sebe, který se po-
važuje za pupek světa. To stejné přitom probíhá i v evropské 
politice. Jako by se teď Němci najednou cítili v pozici určovat 
celé Evropě, jak dělat správnou finanční politiku. 

Není to ale i tak, že Německo je prostě nejúspěšnější 
evropskou zemí, a tak přirozeně vyžaduje 
od ostatních, aby hospodařili také zodpovědně? A že 
tlak na jihoevropské státy dlouhodobě Evropě jen 
prospěje? 
Takový postoj vychází z národní perspektivy a míjí pod-
statu toho, co se v Evropě děje. Evropa není ani stát, ani 
národ, ani společný trh, ani menší verze Spojených ná-
rodů. Je to něco historicky nového. Národní státy koope-

rují s cílem, aby samy sebe spoluprací a společným právem 
dlouhodobě posílily. V Evropě probíhá neustálý proces 
proměny, srůstání, nové definice národních zájmů. Tento 
proces ale předpokládá spolupráci, multilateralismus, kos-
mopolitní jednání. A nikoli chování, kterým Německo 
ostatním vnutí svou definici Evropy (Německo od zadlu-
žených států eurozóny výměnou za půjčky požaduje rychlé 
reformy a drastické úspory, které rychle sníží rozpočtové 
schodky, pozn. aut.). 

Globální riziko z terorismu 
nedělají fakta, konkrétní počet 
mrtvých, ale inscenace teroristů, 
která vyvolává globální strach.
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merkelová tvrdí, že čekáním a tlakem je třeba 
jihoevropské státy donutit k větší odpovědnosti, aby 
se v budoucnu dařilo dobře celé Evropě. Neberete 
tenhle její argument vážně? 
To není argument, který můžeme jen tak smést ze stolu. 
Nechci hlásat nějaký falešný idealismus, ale prostě se mi 
nelíbí, když v pluralitní Evropě, která je založená na uznání 
jinakosti, různosti, se náhle protestantské, severské chá-
pání ekonomiky stane normou pro celý kontinent.

A mohou se politici z bohatšího severu chovat tak 
multilaterálně, jak navrhujete? Už teď v celé Evropě 
posilují populisté, kteří těží z odporu vůči silnému 
Bruselu a vůči pomoci hůře hospodařícímu jihu.
Je v první řadě sporné, jestli za současné problémy mů-
žeme přisuzovat vinu jednotlivým státům. Jedná se o důsle-
dek globální finanční krize, která má úplně jiné příčiny než 
jen špatné hospodaření evropských vlád. Dřívější finanční 
krize vypukly na periferii globální ekonomiky – v Mexiku, 
Argentině, východní Asii, a proto se nešířily po celé pla-
netě. Tato krize vypukla v USA, v centru finančnictví a ka-
pitalismu, a proto se stala globální krizí. Brzy se zase rozbila 
do řady regionálních, individualizovaných krizí a Řecko 
čelí jedné z nich. Měli bychom se tedy v první řadě domluvit 
na nějaké celoevropské definici krize, nemůžeme se na sou-
časné problémy dívat jen národní optikou jako na národní 
krize Řecka, Irska, Portugalska a dalších zemí. 

Ekonomii chybějí alternativy 
Hospodářská krize byla jedním z globálních rizik, 
před kterými jste varoval dávno předtím, než nastala. 
skončila už? 
Myslím, že ne, a teď ze mě zase hovoří teoretik rizika. Eko-
nomie pořád vychází z teoretických modelů, které počí-
tají s předvídatelností všech problémů. Předpokládá, že 
finanční rizika jsou kontrolovatelná, stejně jako technická 
rizika. Opačné názory většina ekonomů vždycky ocejcho-

vala jako iracionální, nekompetentní, ideologické. Tenhle 
přístup přitom po krizi nezmizel. Pořád se snaží matema-
tickou sofistikovaností zakrýt nekalkulovatelnost pro-
blémů, pořád falešnou přesností řeší vedlejší věci. Nevšiml 
jsem si, že by krize přinesla skutečné alternativy v ekono-
mickém myšlení. Je to vidět i na tom, že ti, kteří krizi způ-
sobili, teď hledají její řešení. 

Kdo jiný by ho měl hledat? 
Právě, kdo jiný? To je velká otázka. V ekonomii opravdu 
vzniklo skoro monopolní myšlení, nevidíme nositele sku-

tečných alternativ. A to je velký problém, protože věda po-
třebuje alternativy, politicky realistické alternativy. 

Proč tohle ale znamená, že krize neskončila? 
To je jen jeden z bodů. Souvisí s tím i to, že víme, že potře-
bujeme nové, nadnárodní regulace finančnictví. Už více 
než dva roky se o nich hodně mluví, ale jsou pořád v nedo-
hlednu a nevidím opravdovou vůli je prosadit. 

Co ale hledání regulací na půdě G20 nebo největší 
americká reforma bankovního sektoru od třicátých 
let, která má v budoucnu zabránit vzniku finančních 
krizí?
To jsou malé kroky správným směrem. Ale G20 spíše při-
pomíná permanentní vídeňský kongres, kde je možné 
o lecčems diskutovat, nicméně nezdá se, že by vznikala 
nová globální finanční architektura. Ale možná se za těmi 
fasádami opravdu něco mění a já to jen nevidím. 

Hodně se mluvilo a psalo o tom, že bychom krizi 
měli vnímat jako šanci. Využili jsme ji aspoň trochu? 
Možná v těch několika elementech, které jste zmínil. 
G20, americká reforma, Sarkozyho snahy o regulaci 
a větší podíl bank na budoucích záchranných fondech, 
aby se nemohly jen spoléhat na automatickou státní po-
moc… Tahle pomoc bankám přece stála v naprostém pro-
tikladu vůči všemu, co kapitalisté kážou, vůči všem ře-
čem o seberegulaci trhu. 

mohli však politici dělat něco jiného, aby zabránili 
velké krizi? 
Myslím, že ano. Dívám se na to jako na zajímavou insce-
naci. Rozhodujícím trikem bylo určení toho, která in-
stituce je už příliš velká na to, aby mohla zbankrotovat. 
Komu se podařilo dostat do této kategorie, byl zachráněn. 
Tvrdilo se, že by se jinak sesypal celý bankovní systém 
a ekonomika by se propadla do dlouhé deprese. Ale nej-
sem si jistý, že tento předpoklad platí. Také třeba mohly 
jen některé instituce padnout a místo nich by se objevily 
nové, jak hlásají některé kapitalistické teorie. Ale od-
pověď samozřejmě neznám, nikdo ji nezná. Je to jedno 
z těch globálních rizik, jejichž důsledky nedokážeme do-
myslet. 

Pesimisté se mýlí. možná 
V roce 1986 jste v knize Riziková společnost vcelku 
přesně popsal stav společnosti, ve které dnes 
žijeme. máte podobnou předpověď pro rok 2035? 
Dnes už bych takto budoucnost nahlédnout neuměl. 
Možná proto, že už mám vyčerpanou fantazii. Možná 
proto, že překvapení jsou nyní tak velká a může jich 
být tolik, že se vůbec nedají předvídat. Jen bych zdů-
raznil, že pesimisté, kteří tvrdí, že vše spěje k záhubě, 
se možná také mýlí. Jak to vědí? Překvapení mohou jít 
všemi směry, ukazuje to minulý rok se všemi svými pro-
tiklady. 

REsPEKT 22/2011

Nevšiml jsem si, že by krize 
přinesla skutečné alternativy 
v ekonomickém myšlení.
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spousta básníků se dnes živí výkladem poezie. Co 
si myslíte o jejich workshopech nebo tzv. kurzech 
kreativního psaní? 
Myslím, že básnické kurzy znamenají smrt básníka. Copak 
Shelley nebo Keats by na takové kurzy chodili? Chodil by na ně 
Rimbaud?

my v Česku zatím nic takového nemáme. Ale naši 
literáti učí na amerických univerzitách. Nám byste je 
nedoporučil?
Takové kurzy asi mají svůj význam někde v izolovaných ko-
munitách daleko od velkých měst. Anebo i ve velkých měs-
tech, kde se lidé cítí osamoceni, obklopeni samými materia-
listy a byznysmeny a nemají si s kým pořádně promluvit. Ti se 
pak cítí dobře na nějakém kurzu nebo čtení poezie, cítí se spří-
zněni s lidmi podobného zaměření, třeba z undergroundu... 
Je to takový věčný underground, který existuje i v naší skvělé 
svobodné kapitalistické společnosti.

Takže ty kurzy mají nějaký smysl?
Mají - neměl bych o nich mluvit jako snob. Můžu uvést příklad, 
mám známé, kteří něco podobného dělali v Sandusky v Ohiu, 
to je až daleko ve středu Ameriky. 
Všechna ta malá města v americkém 
středozemí jsou příšerná, myslím, že 
Allen Ginsberg řekl, že žít na tako-
vých místech, to je smrt, velká ame-
rická smrt. O tom byla napsaná spousta 
amerických románů a básní. Namátkou 
Winesburg, Ohio od Sherwooda Ande-
rsona. To je skvělý román o ubíjejícím, 
skomírajícím životě v malém městečku 
uprostřed Ameriky. Kdyby ve Wines-

burgu v Ohiu byl básnický 
kurz, možná by se některé po-
stavy z románu nezabily... ano, 
opravdu.

Vy sám byste nechtěl 
učit poezii?
Tisíce a tisíce neznámých 
básníků, kterým nějaké malé 

nakladatelství vydalo sbírku, takhle působí na amerických 
univerzitách. Učí tam třeba celý život. A spousta z nich jsou 
dobří učitelé. Taky Allen Ginsberg byl skvělým učitelem, pro-
fesorem na univerzitě v New Yorku, na Brooklyn College. To já 
se na učitele nehodím, jsem moc sobecký. Když si představím, 
že bych měl každé ráno vstávat a předstoupit před skupinu lidí 
nebo nedej bože ještě nějakých teenagerů ve třídě, rozbolí mě 
z toho hlava. Raději si píšu sám. Poezie je přece soukromá ak-
tivita. Zdá se mi v pořádku, když je básník profesorem třeba 
na rok. Ale pokud tam zůstane, je to mrtvý básník.

Takže finanční zabezpečení znamená konec básníka?
To se stalo mnoha americkým básníkům, kteří byli v mládí 

velmi nadějní. Pak se stali profesory a tím 
skončili. Já univerzitu jen občas navštívím. 
Přijdu třeba na jednodenní čtení nebo se zdr-
žím tak dva tři dny, ale potom rychle pryč. 
Mladí básníci často říkají – tak co mám dělat, 
vždyť musím jíst. Toť otázka. Už Shakespeare 
říká, že blahobyt je největší metla lidstva. 
Nejlepší básníci prostě musí hladovět. Z toho 
vzniká ta vášeň. 

REsPEKT 18/1998 

Lawrence 
Ferlinghetti

Nejlepší básníci 
musí hladovět

ivana peCháčKová

LAwRENCE FERLINGHETTI

24. března 1919

Americký básník a překladatel. 

Řadí se k beat generation. U nás 

vyšlel např. obsáhlý výbor z jeho 

básnické tvorby Ve snu ve snu 

snil jsem sen (2013), novela Láska 

ve dnech vášní (20014) a další.
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Jaký vliv bude mít současná finanční krize na vývoj 
ekonomických idejí? Neoliberalismus je v těžké 
pozici a levice cítí svoji šanci. 
Nevím, jestli má neoliberalismus potíže, protože jsem ze 
strany levice neslyšel žádné nové myšlenky nebo návrhy. 
Posledních dvacet let zde byla koncepce, ve které nee-
xistovala možnost krize. Lidé si mohli brát jednu půjčku 
za druhou a úžasná matematická věda umožnila snížit risk 
na nulu tím způsobem, že se rozdělil. Je to myšlenka, která 
evidentně počítá s autoregulací finančnictví, a po pádu ko-

munismu se na Západě jednalo o převládající koncepci. 
Byla to myšlenka, která považovala svět za racionální, my-
sleli jsme si, že jsme ochráněni před risky, a to nejenom 
ekonomickými. Jsem přesvědčen, že tato krize je hlubší 
než pouhý ideologický boj.

Takže jsme svědky zlomového politického vývoje? 
Doufám, ale chtěl bych, aby šlo o změnu vědomí. Myš-
lenka, že neexistuje risk, je postmoderní. V postmoderně 
neexistuje pravda ani lež, dobro ani zlo, existuje pouze 

André 
Glucksmann
Doufám 
ve změnu 
světového 
vědomí
S francouzským filozofem 
a politologem o finanční krizi, 
Číně, Rusku a o vůli škůdce
fab r iCe marti n pliChta
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pravděpodobnost, i když po-
řád v mezích určité hierar-
chie hodnot. Ve finančním 
sektoru to bylo stejné. Bylo 
pravděpodobné, že všechno 
dobře dopadne, protože 
všichni dlužili všem. Vez-
měte si jen příklad Ruska 
– Bush viděl v Putinových 
očích modré nebe, Meziná-
rodní měnový fond dával 
Rusku takové půjčky, že by 
je nikdy neposkytl africkým 
zemím. Myšlenka, že Rusko 
se musí vyvíjet demokra-
tickým směrem, přicházela 
zleva i zprava a nemyslelo 
se na nebezpečí nástupu despotického a autokratického 
vládce. A proč? Protože jsme si mysleli, že žijeme v tom 
nejlepším možném světě. Byla to vize, ve které štěstí není 
slepé a náhoda se dá odbourat nebo pominout. Byli jsme 
vládci světa i sebe samých. 

V debatě o současné ekonomické krizi se také často 
hovoří o „konci amerického století“. souhlasíte 
s tímto tvrzením? 
Nikdy jsem nebyl přesvědčen o tom, že by existovalo ně-
jaké americké století, a nikdy jsem nepovažoval Spojené 
státy za supervelmoc. To byl koncept bývalého ministra 
zahraničí Huberta Védrina, který jsem vždycky považoval 
za absurdní. A také jsem mu to řekl. Američané už z pod-
staty a od počátku nebyli schopní řídit celý svět. Věděli to 
i američtí stratégové, když se ptali, jestli Amerika může 
zvládnout dvě války naráz. To bylo v roce 1995. A to ne-
chtěli bojovat proti Číně a Rusku, ale proti Severní Koreji 
a proti Sýrii nebo Íránu. 

Co se ale týče finanční krize, došlo kvůli ní k jedné za-
jímavé věci, která není a priori ani pozitivní, ani negativní. 
Amerika a Čína se ocitly na opačných pólech a drží se po-
tichu v šachu. Čínské rezervy jsou neuvěřitelně velké a leží 
částečně v poukázkách americké pokladny. Čína zkrátka do-
voluje Spojeným státům žít v dluzích. Na druhou stranu hlav-
ním trhem pro čínské průmyslové výrobky je právě Amerika.

Jde tedy o určitou formu solidarity? 
Ano, ale ta jde ruku v ruce s rivalitou. Dochází k přesunu 
světové moci, která nikdy nebyla čistě americkým ma-
jetkem, do rukou nikoli mnoha, ale pouze jedné vychá-
zející velmoci, a tou je Čína. Rusko je v jiné situaci – když 
neprodá ropu, stane se úplně bezvýznamnou zemí. Proto 
chce škodit. Čím více nehod a problémů se vyskytne, tím je 
ropa dražší. Ruská vůle je vůlí škůdce, kdežto čínská vůle 
je vůlí moci. Čína touží, aby světový ekonomický trh fun-
goval a aby mohla prodávat. Neříkám, že je to skvělé a že 
je Čína demokratickou zemí, ale je to země, ve které do-
šlo k ekonomickému zázraku. Stačí si vzpomenout na dva 
poslední zázraky dvacátého století – Německo a Japonsko, 
které taky nebyly zrovna demokratické a mírumilovné. 

Proto pokud chceme předvídat, co nás čeká 
v souvislosti se současnou krizí, musíme se dí-
vat právě tímto směrem.

může se tedy stát, že Čína vyvrátí 
dlouholeté přesvědčení, že kapitalismus 
není dlouhodobě udržitelný bez 
demokracie? 
Čína je právě ve druhé fázi otevírání se světu. 
Poprvé se tak dělo po vykořenění, zničení sta-
rých zvyků a tradic během revoluce Mao Ce-
-tunga, který je odpovědný za smrt padesáti 
milionů lidí. Do čela země se postavil Teng 
Siao-pching, který prosadil první reformy 
a otevřel zahraniční politiku světu. A my jsme 
této významné změně konce dvacátého století 
nevěnovali dostatečnou pozornost. Na jedné 

straně se rozpadl Sovětský svaz a zrodila se Evropská unie 
a na druhé straně stál Teng Siao-pching, který odhodil mo-
del marxistického hospodářství a pronikl tak do oblasti ka-
pitalismu. Byl to velmi důležitý krok. 

sám ale tvrdíte, že modernizace Číny ještě nemá 
mnoho společného s její demokratizací. 
Samozřejmě. A je to velmi vážná věc, protože to vyvolává 
tendence, které známe z historie v příkladu Německa nebo 
Japonska, jak už jsem říkal. Tyto země byly přitom na po-
čátku dvacátého století demokratičtější a otevřenější než 
země draka. Máme tedy před sebou dva scénáře čínského 
vývoje: despotický nacionalismus, nebo naprosté otevření 
se světu. Je možné, aby moderní země byla bez demokracie, 
ale pak se tím vystavujete nebezpečí exploze, která ohrozí 
nejenom vlastní národ, ale také okolí, svět. Národní exploze, 
náboženské exploze, „balkánské“ exploze v touze po nezá-
vislosti utlačovaných etnik a národů... Bez demokracie se 
Čína zkrátka vydává v nebezpečí. Jde například i o epidemie, 
nemoci nebo extrémní chudobu venkovanů a nových obyva-
tel měst. Jde o jednu miliardu chudých lidí oproti třem stům 
milionům malé a střední buržoazie spokojené s nárůstem 
blahobytu. A nad tím vším sedí vládnoucí a nepopiratelná 
faraonská struktura – ústřední výbor strany. S prostředky 
ekonomické moci a bez kritiky je v takové struktuře možné 
všechno.

Dobře, ale jak může třeba epidemie ohrozit 
vládnoucí čínské byrokraty? 
Často zapomínáme, že konec Sovětského svazu způsobil 
i Černobyl. Šlo o neschopnost byrokracie čelit tak velké ka-
tastrofě. Nebyla schopná zareagovat a poslat ty ubohé lidi, 
zavinuté do hadrů, uhasit požár.

Kreml není sídlem idiotů
Nedávno jste pochválil Evropskou unii za její 
relativně pevný postoj vůči Rusku v souvislosti 
s okupací Gruzie. Jenže Rusové se odmítají stáhnout 
z Abcházie a Jižní osetie. Jak má Evropa reagovat? 
V každém případě by neměla vést válku za osvobození 
těchto dvou provincií, které byly Ruskem anektovány – 

ANDRÉ GLUCKsmANN

19. června 1937 

Francouzský filozof a politolog. 

Řadí se mezi tzv. nové filozofy, 

kteří v šedesátých letech 

podporovali protestní hnutí 

a stavěli se proti komunistickým 

režimům ve východní Evropě. 

Je autorem knih Dostoïevski 

à Manhattan (Dostojevskij 

na manhattanu, 2002), Ouest 

contre Ouest (západ proti západu, 

2003), Rozprava o nenávisti (2011), 

Hněv dítěte (2013) a další.
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a tady se opravdu jednalo o anexi. Navíc Evropa zasáhla 
až po etnických čistkách. Polovina obyvatel Jižní Osetie 
byla v posledních deseti letech vyhnána jednoduše proto, 
že se jednalo o Gruzínce nebo Armény. Podobně z Abchá-
zie bylo vyhnáno tři sta tisíc lidí. Nebylo by tedy možné 
ani usilovat o uspořádání referenda o sebeurčení, protože 
chybí polovina obyvatelstva. Je nutné umožnit návrat vy-
hnaných emigrantů, aby se dosáhlo stavu z roku 1991, a te-
prve potom zorganizovat referendum. Pokud by to vůbec 
bylo možné, Kremlu by se to totiž zaručeně nelíbilo.

Jak by toho ale Evropská unie mohla dosáhnout? Jak 
na Rusko může zatlačit? 
Evropa má k dispozici prostředky politického a ekono-
mického nátlaku. Rusko má plyn a ropu, ale musí je taky 
někomu prodat. Nemůže skladovat plyn ani narychlo po-
sílat přebytky ropy do Číny. Stavba ropovodu mezi Rus-
kem a západní Evropou trvala dvacet let. I když bychom 
dnes mohli postupovat rychleji, stavba ropovodu do Číny 
by trvala nejméně deset let. Co by Rusko dělalo s plynem 
a ropou takovou dobu? Téměř sedmdesát procent ruského 
rozpočtu tvoří příjmy z prodeje plynu a ropy. Evropa se 
tedy s Ruskem drží navzájem v šachu, i když jinak než USA 
a Čína. Prodávající není silnější než nakupující. Proto je 
teď pro Evropu důležité najít nové energetické zdroje, pak 
může vytvářet tlak na Kreml. Ten totiž není sídlem idiotů, 
kteří by si tohle riziko neuvědomovali.

Neměla by však být poněkud tvrdší také kritika 
saakašviliho? A teď nejde jen o jeho útok na Jižní 
osetii, ale spíš o jeho domácí politiku. 
To si nemyslím. Jeho vnitřní politika je ze všech zemí, které 
obklopují Rusko, ta nejlepší. Vyřešil například problém ko-
rupce, dokazují to mnohá svědectví; evropští pozorova-
telé sledovali poslední volby, které byly vcelku demokra-
tické. A dokonalá demokracie neexistuje. V Gruzii je ještě 
spousta práce, ale pokud ji chcete srovnávat s Ruskem, 
co se týče svobody projevu, čestných voleb nebo svobody 
tisku, je to nesrovnatelné. Nevyvíjel bych tlak na Saakašvi-
liho, radši bych kritizoval Putina.

Přitom prezident Václav Klaus na rozdíl od české 
vlády Rusko obhajuje a je odpůrcem hlubší integrace 
Evropy. 
Myslím, že Václav Klaus se mýlí. I ve Francii existují za-
stánci suverenity, kteří si myslí, že by Francie byla sil-
nější sama, bez Evropy. Není to pravda. Nemyslím si, 
že by Česká republika nebo Francie čelily Rusku lépe 
o samotě než v rámci Evropy. A tváří v tvář současné 
finanční krizi si nemyslím ani to, že by samostatnost 
České republiky převážila nad společným zájmem evrop-
ských států.

V poslední době ale začíná být jasné, že hlavním 
cílem Ruska je právě oslabení vazeb mezi státy Unie. 
Uvědomují si to evropští politici dostatečně? 
Máte pravdu, myslím, že pro Rusko začala Evropská unie 
existovat teprve v okamžiku, kdy Nicolas Sarkozy jako její 

mluvčí řekl: „Stát! Nepřibližujte se k Tbilisi.“ Pro Kreml 
a ruskou zahraniční politiku Evropa neexistuje. Zastávají 
názor Václava Klause, že tu stojí Německo, Itálie, Fran-
cie... Každý národ zvlášť. Nikoli Evropa, nanejvýš ná-
rody, které obydlují kontinent. Rusko má ale jiný problém: 
strach.

z čeho? 
Obává se demokratických revolucí, které proběhly 
na Ukrajině nebo v Gruzii. Sám Putin, když cituje „staré 
dobré autory“, mluví o „permanentní revoluci“. A co 
tím myslí? Myslí, že události, které se odehrály v Berlíně 
v roce 1953, v Budapešti v roce 1956, v Polsku, události 
od pražského jara přes Chartu 77 a vznik Solidarity až 
po pád berlínské zdi... to všechno vedlo ke zničení Sovět-
ského svazu. A Putin to považuje za „největší geopolitic-
kou katastrofu dvacátého století“. On nemluví o Osvě-
timi, první světové válce a deseti milionech mrtvých, 
druhé světové válce a padesáti milionech mrtvých, Hi-
rošimě, Katyni, gulazích... V jeho očích – a myslím, že je 
upřímný, protože nemá zájem sdělovat tak omračující zá-
věry jen tak do větru – byl tou největší katastrofou právě 
rozpad Sovětského svazu v roce 1991. S touto myšlenkou 
se snaží pokud možno – a zdůrazňuji, že v jistých mezích, 
protože on opravdu není blázen – obnovit bývalou ruskou 
nadvládu, carskou či komunistickou. Jsem přesvědčený, 
že právě to je jeho cílem. Proto vydírá Evropu skrze ener-
getickou závislost a podílí se na různých znepokojujících 
akcích, jako byla podpora Srbska nebo Miloševićovy po-
litiky.

Jenže například na Ukrajině se rozpadl bývalý 
prozápadní tandem Tymošenková-Juščenko 
a opět se tam chystají předčasné volby. Jak vidíte 
budoucnost této země a opět – co by měla ve vztahu 
k Ukrajině dělat Evropa? 

Vždycky jsem byl příznivcem myšlenky, kterou dnes ko-
nečně propaguje i Evropská unie, i když podle mého ná-
zoru trochu pozdě – Ukrajina patří k Evropě. To je zcela 
zřejmé. Myslím, že bychom Ukrajině měli věnovat „mapu“, 
plán přístupových cest k přijetí do našeho společenství. 
Nebudu tu ale vykládat konkrétní strategické definice – 
jsem zkrátka přesvědčen, že je třeba vytvořit jakési stra-
tegicko-ekonomické partnerství s Ukrajinou, Gruzií a ze-
měmi, které by o to měly zájem a které by byly na určité 
úrovni cesty k demokracii. 

REsPEKT 43/2008

Rusko, když neprodá ropu, stane 
se úplně bezvýznamnou zemí. 
Proto chce škodit.
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Erwin Heller
Nicnedělání  
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S šéfem Spolku pro zpomalení času 
o zrychlování světa a umění odpočinku

máte už dlouho právnickou praxi. Cítíte na sobě 
zrychlování světa?
Zrovna nedávno mi kdosi nechal v sobotu pozdě večer 
vzkaz na záznamníku. Ozval jsem se mu v pondělí dopo-
ledne a už bylo pozdě. Našel si nějaký servis, který pro 
něj začal pracovat hned, i v tu nejšílenější denní dobu. 
Dříve lidé takhle na všechno nespěchali. Když si chtěli dát 
schůzku, tak jsme našli volný termín za několik dní. Teď 
všechno musí být hned.

Tento časový tlak vám na zrychlování života vadí 
nejvíc?
Mně osobně vadí ještě proměna toho, jak se k sobě lidé 
v důsledku toho většího tlaku chovají. Pozoruji, že se sni-
žuje schopnost vcítit se do druhých, oslabuje se schopnost 
domýšlet potřeby jiných. Lidé jsou sami často pod tlakem, 
v tísni, a tak domýšlí jen své potřeby. Běží rychle životem, 
jako takovým tunelem, a jejich pohled je pořád upřený před 
sebe – na tu svoji cestu. Mizí potřeba společné domluvy, více 
společenského uvažování. Mezilidské vztahy jsou v této situ-
aci stále častěji používané tak, jako kdyby to byly nějaké ob-
chodní vztahy. Pozoruji tu změnu na sobě a bavím se o tom 
se spoustou přátel, kteří mají stejnou zkušenost.

Kdy a proč k tomu zrychlování světa došlo?
Rozdělil bych ten vývoj do čtyř fází. Změna začala už 
ve chvíli, kdy padl monopol církve na výklad světa a začala 
doba objevitelských cest. Toto zpochybnění starého řádu 
přímo vedlo k osvícenství, kdy vládu převzal rozum. Teh-
dejší ideou bylo, že naše světy a životy neřídí Bůh a tradice, 
ale že tvoříme svůj život sami. Výsledkem této myšlenkové 
změny pak byla průmyslová doba, kdy se čas začal přísně 
organizovat. Kvůli stanovení jízdních řádů železnice se 
sjednotily časy v různých regionech. Už tehdy se mimocho-
dem někteří spisovatelé děsili rychlosti železnice a toho, jak 
změní svět. Vývoj směřoval ke čtvrté fázi, kdy nám zrychlo-
vání světa přerostlo přes hlavu – tou je rozvoj informačních 
komunikací a elektroniky v minulých dvaceti letech.

Technologie nám dále pomáhají v osvobození od sta-
rých nutností a neskutečně narostl počet možností, kte-
rých můžeme využívat. Nikdy jsme na tak široké úrovni 
nepoznali kulturu hojnosti, nekonečných možností a to 
přináší potíže. Už jen problémy, které máme s automobi-
lovou dopravou přece pramení z toho, že v ulicích nejezdí 
deset aut, ale vůz si může koupit skoro každý. To vede k zá-
cpám a ke znečistění vzduchu. To je, myslím, dobrá meta-
fora technologií, které nám měly ušetřit čas, ale v důsledku 
zvyšují naši časovou tíseň.

Do doby bez počítačů se už ale nevrátíme. Jak se 
bránit tomu, aby nás tyto technologické novinky 
neuhnaly?
Ke každému výrobku si musíme položit základní otázku: 
K čemu ho vlastně potřebujeme? A k tomu jej pak také vyu-
žívat a neztrácet čas s ostatními možnostmi přístroje, které 
nám jen zaberou čas. A musíme si promyslet, co nám třeba 
chytrý telefon přinese a co nám na druhou stranu vezme.

Takže podle vás všechny tyto nové možnosti 
nevedou k většímu klidu a spokojenosti?
Zacházet s tím množstvím informací a šancí je šíleně těžké, 
strašně zodpovědné. Vzniká paradox: nové možnosti se zvr-
hávají a začnou vyvolávat tíseň. Máme možnost díky inter-
netu nebo chytrému telefonu dělat věci rychleji, ale tahle 
možnost se mění v nutnost dělat je rychleji a v nutnost stih-
nout toho více. Možnost se mění v nutnost! Znáte to určitě 
z internetového zpravodajství: pokud jde zprávu dokončit 
o deset minut rychleji, tak budou šéfové tlačit na to, aby se 
o těch deset minut rychleji také dokončila. Přitom je jasné, 
že v tom časovém tlaku roste pravděpodobnost chyb. Tlak 
na výkon a na rychlost často není ani hospodářsky výhodný, 
to by měl někdo manažerům vysvětlit. Brání přece dů-
kladné analýze, promyšlenému rozhodnutí.

Ta tíseň s novými možnostmi jde vidět i na počítačo-
vých programech. Už staré programy od Windows třeba 
leccos uměly. Firma ale zjistila, že lidé používají jen de-
set až dvacet procent toho, co program dokáže. Kupujete 
něco, na co sami nestačíte. Jste moc hloupý nebo nemáte 
čas ovládnout všechen ten potenciál, všech těch dva tisíce 
funkcí, a to může být pro leckoho frustrující. Výrobci vám 
přece dali tolik skvělých možností… Tak proč je nepouží-
váte? A stejně, pokud bych už dokázal všechny ty funkce 
ovládnout, tak na trh přijde nový výrobek a má snaha při-
chází vniveč. Je to zlepšovací mánie. Stále někam běžím, 
ale stejně nikdy do cíle nedoběhnu, jako v Ezopově bajce 
o zajíci a želvě.

můžeme ale prokázat, že se náš svět opravdu 
zrychluje a že to je opravdu problém? 
Nenamlouváme si to jenom? Nejsme trochu jako ti 
romantizující spisovatelé, kteří naříkali nad tempem 
vlaku?
Samozřejmě se něco takového těžko měří. Kromě toho, že 
dnes podobným pocitem trpí tak velký počet lidí, ale exis-
tují výmluvné statistiky. Posledních dvacet let třeba prudce 
stoupá počet psychických nemocí, případů vyhoření i pou-
žívání psychofarmak. Jeden německý ekonomický maga-



102

vi z i o nář i  /  tř i c et R o z h ovo R ů o výzvác h naš e h o světa

zín třeba nedávno přinesl zprávu o tom, 
že osmdesát procent vedoucích pracov-
níků v německých firmách bere psycho-
farmaka. To přece nesvědčí o zdravé 
společnosti. Elektronická revoluce se 
obrací i proti zaměstnancům – sice teď 
mají po ruce počítač, ale stejnou práci 
pak musí zvládnout třeba polovina lidí. 
Se zavedením počítačů zůstala stejně 
dlouhá pracovní doba, ale zvýšil se ob-
jem a intenzita práce.

Jak bychom se měli stále větší 
časové tísni bránit?
V první fázi člověk běžně svádí vinu 
na sebe. Říká si: „Sakra, tohle už nezvlá-
dám a nestíhám.“ V tradici osvícenství 
hledáme chybu a zodpovědnost nejprve 
u sebe. Já jsem hloupý, špatně organizo-
vaný, líný, neschopný naučit se všechny 
ty nové možnosti, příliš plýtvám časem 
na posezení u piva s kamarády. Reakcí 
na tento pocit selhání byly teorie o „time 
managementu“. Konzultanti lidem vy-
světlovali, co dělají špatně, jak si musí určit priority, najít ča-
sožrouty a ty z života odstranit. Manažeři času s tím dlouho 
měli obrovský úspěch, protože si leckdo myslel, že takhle 
vypadá řešení. Ale bylo to řešení, které předpokládalo, že 
člověk je vlastně tak trochu stroj a že celý ten problém je jen 
individuálním selháním. Problémy spjaté se zrychlováním 
života byly individualizované také v médiích, jež občas po-
pisovala příběhy manažerů, kteří si vzali měsíc dovolené 
na horské chatě. Ale to si mohou dovolit lidé s dobrým po-
stavením. V našem Spolku pro zpomalení času bojujeme 
o to, abychom stres, časový tlak, problémy spjaté se zrych-
lováním světa vnímali jako kolektivní, kulturní, společen-
ský, ekonomický fenomén naší doby. Nikoli jako problém 
jedinců, kteří nestíhají. Založení spolku v roce 1990 vy-
cházelo z poznání, že když se sejde deset, padesát, sto lidí 
a všichni popisují stejný způsob stresu, tak se nemůže jednat 
o individuální problém. 

Jak velká je zodpovědnost jedince za své nestíhání? 
Každý z nás přece může své nakládání s volným 
časem ovlivnit. Co byste poradil?
Samozřejmě poznání, že se jedná o kolektivní problém, ne-
mění nic na tom, že jedinec musí najít způsob, jak se z potíží 
vyhrabat. Naráží přitom na nový paradox: když nemáš čas, 
tak potřebuješ čas na to, abys tento problém vyřešil. Mu-
sím se aspoň na chvíli dostat z koloběhu, ve kterém se cítím 
prázdný, vyhořelý, přehlcený. Musím tedy nejprve nějaké 
věci vypustit jen proto, abych měl trochu volného času sám 
na sebe a na řešení své nespokojenosti. Potřebuji prostě najít 
časové útočiště a prostory tu také jsou – nikdo nedělá sedm 
dní v týdnu čtyřiadvacet hodin denně jen důležité věci. Do-
poručil bych také si třeba jen týden psát na papír, co vlastně 
děláme. Kdy telefonujeme, spíme, píšeme e-maily, čteme, 
jíme, přemýšlíme. Už tohle je vlastně terapie, trénink vě-

domí. Vystoupíte na chvilku mimo 
sebe a přemýšlíte nad sebou, nad 
tím, co jste dělali. Dojde vám, že 
řadu nedůležitých věcí děláte ze 
zvyku nebo jen proto, že se bojíte 
nějakého konfliktu.

Jak hledáte klid vy? máte 
nějaký recept?
Já svůj den vlastně začínám pau-
zou. Mám nějaký nevyhraněný 
čas, kdy nic nedělám. Promí-
tám si začínající den, jaké je jeho 
téma, co by měl přinést a jen tak 
bezcílně rozvažuji. Samozřejmě 
to není možné dělat vždy, někdy 
musím jako advokát být brzy ráno 
u soudního sezení, ale snažím se 
den začínat takhle svobodně co 
nejčastěji. Pak se snažím prostě 
ke všemu přistupovat se zvěda-
vostí, všechny pracovní telefo-
náty jsou přece zajímavé, protože 
na druhé straně linky sedí člo-

věk s nějakým příběhem. Nesnažím se prostě věci vní-
mat jako nutnosti, ale vidět na nich to zajímavé. Čas pak 
dostane úplně jinou kvalitu a kvalita stráveného času je 
přece klíčová – a kvalitní mohou být mimochodem i ne-
příjemné emoce patřící k životu, třeba smutek. Všichni 
máme spoustu možností – na rozdíl třeba od lidí zavře-
ných v uprchlických táborech – a k nim se váže zodpověd-
nost, právě za nakládání s naším časem. Měli bychom si 
klást takové aristokratické otázky: po tom, co bychom tady 
na světě měli vlastně dělat. Sedět v hospodě? Být na ná-
kupu? V kině? Pracovat jak duševně choří?

Předpokládám, že od té práce mě budete odrazovat.
Potkal jsem jednou muže, který byl předsedou Lions Clubu 
v Grünwaldu, v jedné z nejbohatších čtvrtí Mnichova. Pa-
třil tedy k bohaté elitě. Ptal jsem se na jeho pracovní dobu 
a on mi vyprávěl o čtrnácti hodinách, které denně tráví 
v jedné velké kanceláři v Mnichově. Ptal jsem se ho, co 
dělá kromě toho, a on mi odpověděl, že nic. Když má tak 
týden ročně dovolenou, tak je doma u rodiny. Sám mi řekl, 
že se pak ptá svých dcer na radu, co by vlastně mohl dělat. 
To už jsou přece příznaky masivní degenerace. Jsme ještě 
lidé, nebo pracovní stroje, které jsou čtrnáct hodin denně 
zapnuté?

To je v protikladu k étosu výkonného pracovníka, 
který dnes převládá.
Ano, celá ta otázka po nakládání s naším časem je vlastně 
revoluční. Protože se ptá na naše životní cíle, na to, jak se 
tady chci se světem sžít. Je to otázka, která není nutně slu-
čitelná s hospodářským systémem.

Nesesype se náš hospodářský systém bez tlaku 
na vysoké výkony?

ERwIN HELLER,

sPoLEK PRo zPomALENí ČAsU

Německý právník a od roku 2003 

šéf mnichovského spolku, který 

založil v roce 1990 profesor 

Univerzity v Klagenfurtu 

Peter Heintel. spolek je 

přidružený k tamní Fakultě 

mezidisciplinárního výzkumu 

a vzdělávání a sdružuje odborníky 

na problematiku času i občany, 

kteří si jen uvědomili potřebu 

bojovat proti čím dál větší 

časové tísni. Cílem je přitáhnout 

pozornost více k potřebě zpomalit 

moderní život než k potřebě jeho 

dalšího zrychlování, k němuž 

neustále dochází. spolku vadí, 

„že si ve všech oblastech života 

nebereme dost času na zralá 

rozhodnutí“. 
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Nemůžeme podlehnout iluzím. Svět prostě tiká podle eko-
nomických potřeb, které budou naše životy stále masivně 
ovlivňovat. Existuje pořád příliš mnoho lidí, kteří mají nor-
mální práci, ale nevydělají dost peněz na slušný život. Nemá 
smysl, abych někomu, komu plat nestačí na základní po-
třeby, říkal, aby méně pracoval kvůli nějaké vnitřní harmo-
nii. Ale je potřeba si ty věci uvědomovat. Například vidět, že 
stále více lidí pracuje na svůj živnostenský list a často – nejde 
to říct jinak – vykořisťují sami sebe. A to zkrátka proto, že to 
v řadě oborů jinak nejde; mohou jen více a více pracovat, ji-
nak se neuživí. Pointa mých argumentů je v tom, že pro ka-
ždého z nás je důležité včlenit do svého života volné časy, 
takové chráněné oblasti, které musíme mít. Každý je dokáže 
najít. Při zaznamenání toho, co každý týden děláme, jich ur-
čitě dost objevíme. Někdo jich potřebuje více, někdo méně, 
ale je nutné mít chvíli úplně volný čas, jen pro sebe. S ni-
kým se nebavit, ale být jen sám. Chodit jen tak okolím, ale 
nemyslet u toho například na to, že dělám něco pro své tělo 
– běhání je totiž fajn, ovšem zase to je nějaká činnost. A my 
potřebujeme také úplně nečinný čas. S nikým se nebavit, 
být jen sám se sebou. Ve svém pokoji, na ulici. Potřebujeme 
rovnováhu. Vždyť život je postavený na polaritě mezi klidem 
a aktivitou, růstem a umíráním, prací a volným časem. Jed-
ním z našich problémů je ztráta smyslu pro tyto rovnováhy.

Co je ten odpočinek, to blahodárné nicnedělání? 
Patří sem i čtení knih?
Ještě než odpovím, varoval bych před spojením slov odpo-
činek a nicnedělání. Nicnedělání je těžká práce. Je nebez-
pečná a nezvyklá. Skoro nikdo z nás s ní nemá příliš zkuše-
ností. Nebo jsou ještě chvíle, kdy neděláte absolutně nic?

záleží na tom, co tohle nicnedělání je. Třeba 
obyčejné procházení?
Ano, pokud se jen tak automaticky procházíme a nijak se 
na to nekoncentrujeme. Automatické je u mě třeba řízení 
na dálnici, když nikam nespěchám a jen tak někam jedu, 
sedím, automaticky řídím, sleduji provoz a vidím ubíhající 
krajinu. Tohle opuštění všech možností v nás vyvolává ně-
jaký vnitřní život. Necháme prostě probíhat, co se kolem 
nás děje, začínáme snít, probouzíme fantazii, na nic se ne-
musíme koncentrovat, jen tak necháme běžet svět v nás. 
Nemusíme jít do hlubokých meditací a úplně přestat mys-
let. Může to být pro někoho jen takové odpočinkové po-
slouchání hudby, pro jiného zapálení si jointu.

A to zmíněné čtení knih?
Záleží na způsobu čtení, na tom, jestli jsme schopni knihu 
občas odložit a nechat na chvíli plout myšlenky, které v nás 
probouzí. Nejde stanovit přesnou hranici, ale každý pozná, 
jestli čte velmi vědomě, sleduje, jak autor formuluje, jak pří-
běh probíhá, a uvažuje o knize analyticky, anebo se nechá 
jen tak nekriticky unést příběhem a přemýšlí při tom i o ji-
ných věcech, o sobě. Čtení je však trošku jiné kvůli tomu, 
že nejsme sami se sebou, ale se světem a myšlenkami, které 
napsal někdo jiný. Newton ale vymyslel teorii o gravitaci, 
když podřimoval pod stromem a na hlavu mu spadlo jablko. 
Einstein vymyslel řadu teorií jen tak na procházce. Nové 

ideje nemohou vznikat pod tlakem, nové, nevyzkoušené, ne-
strukturované nápady přicházejí vždy z ničeho. Nemají se 
kdy dostavit, když jste sto procent svého času nějak aktivní, 
mozek prostě potřebuje volné chvíle.

Vysvětloval jste ale, že zrychlování života je 
společenský fenomén. Co by se tedy mělo dít, 
abychom se necítili tak pohánění a pod časovým 
tlakem? Co třeba navrhuje váš spolek?
Centrální bod je to, co už tady děláme: o čase mluvit a pře-
mýšlet. A to i s kamarády, bavit se o tom, jak se s časovou tísní 
vypořádat, nestydět se ji přiznat a vzájemně se radit. Zkrátka 
uznat, že to není pouze naše osobní selhání, ale společenský 
problém. Není přece možné, aby ve všech podnicích, ať už 
velkých nebo malých, byl pořád jen tlak. Není ani prokázané, 
že všechny ty zákazy soukromé e-mailové korespondence 
v podnicích vedou k větší efektivitě, často se tím pouze mas-
kuje snaha o kontrolu. Průzkumy například ukazují, že mul-
titasking, dělání spousty věcí najednou, vede k nekvalitním 
pracovním výsledkům. Třeba Siemens kdysi používal pro-
gram, který kontroloval to, že lidé jen nesedí u počítačů, ale 
skutečně na nich pracují. Jaký je však jejich smysl? Copak ně-
kdo může být osm hodin denně koncentrovaný? Copak není 
efektivní, když na chvíli přemýšlíme, vypneme, povídáme 
si s kolegy na chodbě? Změny by se tedy měly dít hlavně 
na úrovni podniků. Když pracuji v podniku, kde se pracovní 
podmínky stanou nesnesitelnými, tak si sednu a domluvím 
s kolegou a postavíme se proti tomu společně. 

Pokud je dnes časová tíseň systémovým problémem, 
co mohou dělat třeba politici jinak, jak by se mohli 
starat o čas a duševní zdraví lidí?

Tematizace, mluvení o tom je opravdu základem. Neočeká-
vám lék od politiků. Oni jsou také pacienti, ne lékaři. Také 
nemají čas na kvalifikovaná rozhodnutí. Klíčové je si ten 
problém uvědomovat a nebýt spolupachatelem. My všichni 
se na problému přece podílíme. Od politiků chceme, aby 
konali okamžitě, aby hned měli odpověď na nové otázky 
a události. Dostáváme se pak do paradoxní situace – dění 
je stále komplikovanější, ale očekáváme čím dál rychlejší 
stanoviska a rozhodnutí. Bylo to teď dobře vidět na případu 
bakterie EHEC. Všichni chtěli hned znát příčinu nákazy 
a ten tlak vedl k tomu, že se vina omylem přisoudila bioze-
mědělcům a mělo to pro ně katastrofální dopady. Podobně 
unáhleně se občané a média chovají vždy, když nastane 
něco neočekávaného, něco, co se vymyká představě toho, 
že věci máme pod kontrolou. Musíme tedy všichni snížit 
očekávání, nevidět pořád vše jako za pět minut dvanáct.  

REsPEKT 26–27/2011

Řadu nedůležitých věcí děláme 
ze zvyku nebo jen proto, že se 
bojíme nějakého konfliktu.
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Před časem, vaše jméno proletělo svět, když vás 
britský historik David Irving zažaloval za to, že jste 
ho ve své knize Popírání holocaustu nazvala lhářem. 
Bála jste se, že by soud pro vás nemusel dopadnout 
dobře? 
Když jsem dostala dopis s žalobou, nejdřív jsem se 
smála. Pamatuju se, jak jsem se dívala z okna a říkala 
si: To je bláznivé, člověk, který nazývá holocaust legen-
dou a tvrdí, že neexistovaly plynové komory, bude hájit 
svou pravdomluvnost. Chvíli jsem nevěřila, že to do-
táhne do konce, myslela jsem, že jen zkouší, jak zarea-
guju. Když jsem ale pochopila, že to myslí velmi vážně, 
znervózněla jsem. Pak jsem nechala udělat posudky his-
toriků na Osvětim a Adolfa Hitlera, které jasně ukazo-
valy, že Irving lže a překrucuje fakta, a už jsem se bála 
trochu míň. 

Deborah E. 
Lipstadtová

Možná nás 
čeká bitva 

o historii
S americkou historičkou o lžích, 

zapomenutých Arménech  
a soudu s Irvingem

petr tř ešňáK, z byně K petráče K
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Takže během soudu jste už s klidem očekávala, že 
soud rozhodne ve váš prospěch? 
Ne tak docela. Pořád mě napadalo, že by to nemuselo do-
padnout jednoznačně. Britské soudy se velmi často vy-
slovují příliš eufemisticky. Bylo by nešťastné, kdyby soud 
rozhodl polovičatě, něco na způsob: „Irving je sice zřejmě 
lhář, ale…“. Chtěla jsem rozsudek, který nenechá naprosto 
žádnou pochybnost o tom, že ten člověk je rasista a lhář, 
který dobře ví, co dělá. A to se naštěstí stalo.

Temná subkultura
změnil rozsudek v kauze Lipstadtová vs. Irving něco 
v pohledu společnosti na holocaust? 
Myslím, že měl především velký význam pro toho, kdo 
nacistické vyhlazovací tábory přežil, a pro jeho potomky. 
Ti lidé to všechno hluboce prožívali. Vím to, protože jsem 
od nich dostávala spoustu dopisů. Sestavila jsem z nich po-
slední dvě kapitoly knihy o soudu s Irvingem, kterou právě 
dokončuji. 

Vaší rodiny se holocaust dotkl? 
Tu otázku dostávám pořád. Zajímalo by mě, jestli se his-
torika, který píše o druhé světové válce, lidé také ptají: 
A sloužil váš otec v armádě? Ne, nemám žádné blízké 
příbuzné, kteří zahynuli při holocaustu. Matka se naro-
dila v Kanadě, otec v Německu, odkud ale odjel už v roce 
1927. 

Je Irving skutečně přesvěčeným rasistou, nebo si jen 
udělal živnost z popírání holocaustu? 
Je to rasista, intolerantní člověk plný nenávisti. Řeknu vám 
jen pár jeho výroků. Na BBC by prý podle něj měli důle-
žité zprávy hlásit muži, nedůležité ženy a zprávy o narko-
manech a kriminálnících černoši. Nemoc AIDS považuje 
za „konečné řešení, které Bůh připravil pro africké homo-
sexuály“. Prohlásil, že založí organizaci Auschwitz Survi-
vors, Survivors of the Holocaust and Other Liers (Přeživší 
Osvětimi, holocaustu a další lháři), a aby jméno nebylo tak 
dlouhé, bude používat iniciály Assholes – Sráči. Bylo důle-
žité, že soud dokázal jasně říci, co je to za člověka. 

Jakou může mít motivaci člověk, který se snaží 
dokazovat, že nikdy neexistovaly žádně plynové 
komory ani transporty, že to všechno je jen legenda, 
stvořená Židy? Jde jen o novou formu antisemitismu, 
o novou podobu starých předsudků? 

Jsou v tom dvě věci. Antisemitismus a nová podoba před-
sudků určitě, ale hlavně je tu cítit snaha zbavit se nepo-
hodlné historie. Kdo zkoumá holocaust, zabývá se dobou, 
která se bezprostředně týká jeho, jeho rodičů, prarodičů. Je 
to příliš blízko. Ten člověk může mít možná někdy i špatné 
svědomí, především ale pociťuje strach. 

z čeho? 
Z toho, že se bude muset problémy minulosti vážně zabý-
vat. Že postižení lidé budou chtít omluvy, reparace. Nejde 
jen o Židy, podobný strach provází pohled na historii per-
zekuce Romů v Evropě nebo černochů a indiánů v Ame-
rice. 

Dám vám příklad. Moji předkové přišli do USA dávno 
po tom, co bylo zrušeno otroctví. Ale protože současná 
americká společnost vyrostla z rasismu a perzekuce, mám 
jako příslušník bílé majority chtě nechtě v řadě ohledů 
lepší podmínky než Afroameričané. Nemůžu tedy říkat: 
Mě se to netýká, má rodina se otroctví neúčastnila. Celá 
společnost z něj dodnes profituje. O perzekuci amerických 
indiánů platí totéž. Odtud pramení touha, pod nejrůzněj-
šími záminkami, popírat, revidovat historii. 

Popírá někdo ve spojených státech otroctví nebo 
genocidu indiánů? 
Z hlediska historie není možné popřít, že existovalo ot-
roctví – šlo o oficiální společenské zřízení, ne utajený 
vyhlazovací plán. Ale samozřejmě existují snahy histo-
rii přepisovat, zlehčovat různá provinění. Někteří lidé 
říkají: Otroci se měli vlastně dobře, žili v domech, měli 
práci, půdu, na které pracovali, a běloši je chránili, po-
dívejte se na Afriku a řekněte, jak se lidé mají tam a jak 
v USA? 

Takové názory samozřejmě zabírají, já bych také radši 
žila jako Afričan v USA než v Kongu, kde mým dětem mů-
žou usekat ruce. Motivace k přepisování historie ale vy-
chází ze stejných pocitů jako popírání holocaustu. I v pří-
padě Židů existuje celá škála postojů jako například: 
Nepopírám, že Židé byli vražděni, ale způsobili si to sami, 
a navíc šlo o menší počet, než se udává. Popírání genocidy 
Židů je jen extrémem takových názorů. 

má popírání holocaustu v historii srovnatelnou 
paralelu? 
Turci za první světové války vyvraždili jeden a půl milionu 
dospělých Arménů. Turecká vláda ale dodnes popírá, že by 
se něco takového stalo. V určitém ohledu je popírání této 
genocidy mnohem horší než popírání holocaustu. Němci 
přiznávají, že ho způsobili, omlouvají se a platí reparace, 
Turci tvrdí, že se to nestalo. Kdybych byla Arménka, zbláz-
nila bych se z toho. Důsledky popírání jsou hrozné: i velice 
vzdělaní Turci o genocidě vědí jen málo, ve Spojených stá-
tech netuší nikdo vůbec nic. A když například univerzita 
v Tel Avivu pořádala konferenci o arménské genocidě, tla-
čila turecká vláda na izraelskou, ať konferenci zruší. A víte 
jak Turci argumentovali? My jsme se chovali k Židům 
za války slušně, tak nám vyjděte vstříc. To je k zbláznění. 
Jediný, kdo dodal Arménům naději, je Pražan Franz Wer-

Chtěla jsem rozsudek, který 
nenechá naprosto žádnou 
pochybnost o tom, že ten 
člověk je rasista a lhář, který 
dobře ví, co dělá.
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fel, který o jejich genocidě napsal obsáhlý román nazvaný 
Čtyřicet dnů. 

Jak vypadá společnost popíračů holocaustu? Ti lidé 
se běžně objevují na veřejnosti, vydávají svá díla 
v běžných nakladatelstvích? 
Ne, slušné nakladatelství by takové knihy nevydalo. Popí-
rači jsou izolovaná a temná subkultura, která komunikuje 
pomocí internetu. 

Jsou tedy vlastně vůbec nebezpeční? 
V této chvíli ještě ne příliš. Dokud žijí lidé, kteří holocaust 
prožili a dokážou o něm vyprávět, nemohou mít větší moc. 
Až pamětnící zemřou, bude to mnohem horší. Víte, já bych 
se taky chtěla zítra ráno probudit ve světě, kde holocaust 
nikdy nebyl, kde by nebylo třeba se s ním vyrovnávat. Bylo 
by to podstatně snazší. A právě na tohle popírači sázejí. 
Když začnou vyprávět, že plynové komory nemohly exis-
tovat z těch a těch důvodů, jistě najdou posluchače. Možná 
nás ještě čeká bitva o historii.

zakázané ovoce
z pohledu Evropana se zdá, že spojené státy 
odsuzují rasismus mnohem razantněji. Čím to je? 
Ve Spojených státech jsou rasisti, homofobové, antisemiti 
jako jinde, ale existuje tam něco jako džentlmenská do-
hoda nebo, chcete-li, politická korektnost, že se tyhle věci 
neříkají veřejně. Kdo to udělá, vyřadí se ze slušné společ-
nosti. V Evropě poslední dobou vznikla nálada, která tu ne-
byla od druhé světové války. Nedávno mi polský židovský 
novinář Konstanty Gebert vyprávěl, že při návštěvě Pa-
říže zažil za deset dnů víc antisemitských verbálních útoků 
na ulici než za deset let. 

Čím to je? 
Hraje v tom roli řada momentů a jejich kombinací. Tak 
například společnost v Německu, Francii či Belgii pod-
porovala perzekuci Židů za války a je jí nepohodlné, že to 
Židé tak často připomínají. Může to být i nepřímý důsle-
dek nástupu Bushe do úřadu. Mnoha Evropanům vadí 
jeho nátlakový styl, i když třeba souhlasí s jeho politikou. 
A protože Bush podporuje Izrael a muslimská minorita 
v Evropě roste, sílí i protižidovské 
nálady. A nepodílí se na tom zdaleka 
jen pouliční kriminalita, ale i inte-
lektuálové.

U nás máme problém 
antisemitismus rozeznat. 
Irving patří k nejvydávanějším 
zahraničním historikům u nás, 
z jeho knih se občas i učí 
na středních školách. 
Slyšela jsem o tom. Se lží je to těžké. 
Mně například jeden známý historik, 
seriózní vědec, úplně vážně říkal, že 
Irving napsal na začátku své kariéry 
i některé dobré knihy, například práci 

o Drážďanech. Ta kniha je přitom plná lží, prokázaly to ex-
pertizy, jež jsem předkládala soudu, celé to dílo je promyš-
lená lež, která má ukázat, že Němci byli oběti spojenců.

V pražské Národní knihovně si můžete Irvingovy 
knihy půjčit jako historickou literaturu. Nikdo 
čtenáře nevaruje, že jde o lživý text. Jak je to v UsA? 
Máme klasifikační systém, který vám pomůže se zorien-
tovat. Národní kongresová knihovna zařadí každou knihu 
do tematické kategorie a přidělí jí číslo a tato značka platí 
v celých Spojených státech. Dříve byla díla popíračů řazena 
do kategorie „holocaust – omyly a výmysly“. To ale nebylo 
přesné – popírání holocaustu není omyl nebo výmysl, je to 
účelová lež. Jako byste zařadili rasistické knihy, které tvrdí, 
že černoši jsou na úrovni zvířat, do katergorie „meziet-
nické vztahy“. Dneska si můžete popíračské knihy samo-
zřejmě půjčit, ale na předsádce je zaznamenáno, že spadají 
do kategorie „holocaust – lži“. 

Nedávno u nás vzbudila rozruch studie psychologa 
Petra Bakaláře Tabu v sociálních vědách. 
Autor čerpá argumenty především z díla Kevina 
macDonalda, který byl jedním z klíčových svědků 
procesu na Irvingově straně. Kdo to vlastně je? 
Americký antisemita, který si říká psycholog. Vědec-
kými metodami se snaží dokázat staré známé pověry, že 
Židé nejsou obětí antisemitismu, ale sami ho vyprovoka-
vali, protože mají tajnou skupinovou strategii. Je důležité 
takové názory pojmenovat pravým jménem. V případě 
Kevina MacDonalda to udělal jeden z nejvýznamnějších 
amerických psychologů, profesor Steven Pinker, který 
říká: Jde o „junk science“, vědu z odpadků, jež nemá žád-
nou hodnotu. 

U příležitosti českého vydání Hitlerova spisu Mein 
Kampf se u nás rozpoutala debata: někteří říkali, že 
je tu svoboda projevu a připomínali první dodatek 
americké ústavy, jiní argumentovali, že se i na našem 
území holocaust odehrál a není možné takovou věc 
beztrestně vydávat. Co si o tom myslíte? 
Nevím, co s tím. Pokud byste vydání Hitlera zakázali, 
vyrábíte zakázané ovoce, které nejlépe chutná. Ale to ne-

znamená, že není možné kritizovat 
vydavatele knihy. Pokud se tváří, 
že mu jde o svobodu slova, ať na-
jde nejlepšího světového odborníka 
na téma Hitler a nechá ho napsat do-
slov, aby čtenář mohl pochopit, o co 
skutečně jde. 

REsPEKT 32/2003 

DEBoRAH E. LIPsTADToVÁ

18. března 1947

Americká historička a profesorka 

moderního židovství a zkoumání 

holocaustu na Emory University 

v Atlantě, kde vede Institut pro ži-

dovská studia. Proslavila se kni-

hou Popírání holocaustu: Sílící 

útok na pravdu a paměť (2001), 

v níž popsala metody historiků, 

kteří se účelovým překrucováním 

faktů a výmysly snaží dokázat, že 

holocaust neexistoval.
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S americkým spisovatelem 
o rozevírajících se 

nůžkách mezi bohatými 
a chudými, evoluci, 
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Jste u nás poprvé. Co jste tu našel? 
Skvělé pivo, nepříliš dobré jídlo a svobodomyslnou atmo-
sféru, jakou bych těžko nalezl kdekoli jinde. 

zdá se vám to u nás svobodomyslnější než 
v Americe? 
Vycházím ze svých dojmů a vím, že nejsou příliš hluboké. 
Ale lidé, které potkávám, se mi zdají spokojenější a sebe-
jistější než jinde. Vypadají, že mají zaměstnání, dostatečně 
velký příjem a nemají strach z nezaměstnanosti. Kdy-
bych byl naivní, myslel bych si, že neštěstí, nespokojenost 
a neurózy u vás neexistují. Jenže vím, že jsou součástí lid-
ského života. Praha se mi z toho, co vidím, jeví jako velice 
úspěšné město. Pokud si to lidé neuvědomují, měli by se jet 
podívat jinam, aby viděli tu míru nejistoty, jakou najdete 
třeba v Paříži, Londýně a v každém městě v Americe.

zavíráme
Jak se dnes žije v Americe? 
V Americe se zvětšuje rozdíl mezi velice bohatými a ve-
lice chudými. Ti, kdo byli milionáři, jsou miliardáři - a je 
jich spousta. Vím, že jinde je chudoba daleko horší pro-
blém. Ale téměř v každém našem městě bych vás mohl vzít 
do míst, kde lidé žijí v úděsných podmínkách. Je ohromu-
jící, kolik je u nás svobodných matek v teenagerském věku, 
které nechápou, proč jsou těhotné. Jsou tak nevzdělané, že 
ani nevědí, že sex má něco společného s rozením dětí. Ži-
vot v mé zemi se strašně změnil. 

Jak? 
Vyrůstal jsem v době hospodářské krize za prezidenta F. D. 
Roosevelta. Věřili jsme, že společně dokážeme zlepšit život 

milionů lidí, kteří neměli téměř nic. Byl to cíl, pro který jsme 
toužili pracovat. To už neexistuje. Americe chybí vůle a ne-
zná způsoby, jak se s nedostatky vyrovnat. Roste kriminalita, 
vytrácí se morálka i občanská odpovědnost. V mé knize Za-
víráme! Yossarian říká, že teď patří ke střední vrstvě, k té, co 
nechce platit větší daně jen proto, aby se zlepšily podmínky 
těch, kteří neplatí žádné. Takoví jsme tenkrát nebyli: ani já, 
ani Yossarian. Dnes lidi, s nimiž jsou problémy, a často ne-
řešitelné, považujeme za nepřátele společnosti a nestojí 
nám za to, abychom se jimi zabývali. Přejeme si, aby ne-
byli, aby odešli. Přejeme si, aby se odstěhovali třeba k vám. 

Víte, jak k tomu došlo? 
Instinkt mi říká, že je to evoluční záležitost. Že každá spo-
lečnost má svůj životní cyklus. 

Takže opravdu – zavíráme? 
Myslím, že poměrně brzy nastane ekonomická kalamita 
a zasáhne různé části světa. Jedině díky takové kalamitě 
ale projdou vyspělé demokracie radikálními změnami, 
jedině tehdy, když nebudou mít jinou možnost. Bude tu 
snaha leccos přebudovat, nebude však koordinovaná, ale 
chaotická, plná konfliktů. Pravděpodobně, to já už tady ne-
budu, se vynoří Čína a stane se vedoucí ekonomickou si-
lou. Pro nás bude nebezpečná, protože je nepředvídatelná. 
V amerických dějinách byly vždycky pozitivní změny vyvo-
lány národní kalamitou: občanskou válkou, hospodářskou 
krizí, do určité míry první i druhou světovou válkou. 

Podáváte o lidech a o světě, v němž žijeme, poměrně 
pesimistickou výpověď. znamená to, že si o lidech 
nemyslíte nic moc dobrého? 
Miluju lidi, se kterými můžu mluvit. Obecně ale mám 
na člověka pesimistický názor. A vy máte stejný, pokud 
čtete moje knihy. Naše existence není nepřerušovaná ra-
dostná jízda a všichni jsme vydáni na milost lidem, kteří 
mají větší moc. Dokonce i těm, kdo jsou silnější osobnosti 
a často ani nevědí, co nám dělají a proč. A pak – dobré ro-
mány se zabývají konfliktem s nepřítelem, který je vět-
šinou neznámý. Ten nepřítel se skrývá v lidské psychice 
a není snadné ho uspokojit. Můj přítel, slavný komik Mel 
Brooks, říká: Lhali mi, když jsem byl malý. Říkali, že až se 
stanu slavným a bohatým, budu šťastný.

Jsem šťastný, že nezačínám
Jak vidíte současnou americkou literaturu? 
V Americe píše mnohem víc dobrých romanopisců, než o ko-
lika dobří kritici stačí psát. Ale jsou méně důležití, než bývali. 
Zastiňují je populární spisovatelé, jako jsou Michael Crichton 
nebo Tom Clancy, jejichž knihy vycházejí v milionových ná-
kladech. Přinášejí větší zisky knihkupcům a ti jim dávají 
přednost před seriózními spisovateli. Hlavy XXII se v roce 
vydání prodalo třicet tisíc výtisků. Neobjevila se sice na žeb-
říčku bestsellerů, ale na to, že šlo o prvotinu neznámého au-
tora, to byl obrovský úspěch. Kdybych ji vydával dnes, určitě 
bych neprodal víc, protože knihkupci by nechtěli propagovat 
román neznámého autora. Kdyby ale napsal román prezident 
Clinton nebo nějaký velvyslanec, vzbudil by velký zájem. 

Vadí vám to? 
Vadí, ale zároveň jsem šťastný, že nejsem začínající spi-
sovatel. Normanu Mailerovi bylo 25 let, když vydal svou 
prvotinu Nazí a mrtví. Téměř přes noc se stal národním 
hrdinou. A během dvou let ho uznávali na celém světě. 
Trumana Capoteho podobně. Dnes je pro amerického au-
tora velice těžké, aby se proslavil mimo literární kruhy. 
Já jsem z toho venku, jsem spokojený, úspěšný, pracuju – 
a všechno, co vydám, má čtenáře, i když kolem toho moc 
slávy není. Je mi spíš líto té řady amerických spisovatelů, 
kteří jsou velmi dobří, ale psaním si nevydělají dost, aby 
v tom mohli pokračovat. 

Je v americké literatuře kniha, kterou byste rád 
napsal sám? 

Dnes lidi, s nimiž jsou problémy, 
považujeme za nepřátele 
společnosti a nestojí nám za to, 
abychom se jimi zabývali.
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Je jich spousta. Lidé se mě často ptají, 
jestli lituju, že jsem nenapsal víc kní-
žek. Nejdřív jsem jim říkal, že ano, ale 
potom jsem se jich zeptal: A jaké jsou 
ty ostatní, které jsem nenapsal? Mys-
lím, že americká literatura je nesmírně 
kvalitní, plná života a síly. Mnoho spi-
sovatelů, kteří přišli po druhé světové 
válce, se vyrovná generaci, již před-
stavují Hemingway, Dos Passos, F. S. 
Fitzgerald, Sherwood Anderson. Nebo 
jsou dokonce lepší. 

Jde vám psaní těžce, nebo lehce? 
Jakmile dostanu nápad, mám toho 
plnou hlavu i ve spaní. Dát to ale potom na papír, najít 
správná slova a správně je použít, vědět, kde ubrat větu 
a kde ji zase přidat, to je velká dřina, která mě zcela pohltí – 
při psaní pořád opravuju, každou větu, odstavec, stránku. 
Téměř všechny své romány jsem psal těžce a pomalu. 
Kdyby to ale byla lehká práce, nebavilo by mě to. 

Hrdina vaší knihy Gold za všechny peníze má 
spoustu kamarádů. Jak jste na tom vy? 
Když člověk zestárne, nemá tolik legrace jako dřív, ani své 
kamarády už nevídá tak často. Mohl bych jmenovat čtyři 
pět přátel. Jedním z nejbližších je Speed Vogel, se kterým 
jsem napsal knihu Neveselá záležitost. Bydlí kousek ode 
mne. Třikrát čtyřikrát do týdne si chodíme zacvičit a po-
tom si spolu zajdeme na oběd. A o víkendu se k nám přidá 
další kamarád, který na rozdíl od nás pracuje. No, a to je 
asi tak všechno, víc se s lidmi nepotřebuju stýkat. Žiju dvě 
a půl hodiny od New Yorku a cesta tam je pro mě nesmírně 
únavná. Raději zůstávám doma, čtu si a poslouchám mu-
ziku. Mám rád klasickou hudbu, před pár roky mě znovu 
začal zajímat starý americký jazz. Objevuju Milese Da-
vise a Johna Coltrana. A Schubertovy klavírní sonáty. Když 
se mi něco zalíbí, poslouchám to tak dlouho, dokud se 
do toho úplně neponořím. 

zacházíte s lidmi kolem sebe jako s postavami 
ve svých románech? 
Jak zacházím s postavami ve svých románech? 

Jste na ně tvrdý. 
Dokážu být na lidi velmi příkrý, nesnáším nepříjemné lidi, 
vyhýbám se jim. Po úspěchu Něco se stalo, když jsem získal 
dost peněz, se ze mě stal jiný člověk. Nechtěl jsem pracovat 
pro lidi, kteří mi neseděli.

Šťastný život
Na začátku osmdesátých let vás postihlo 
nervosvalové onemocnění, známé jako Guillainův-
Barrého syndrom. Jak vás tato zkušenost změnila? 
Nemůžu chodit rychle do schodů. Jinak mě to nezměnilo. 
Jsem v dobré kondici a někteří lidé si ničeho ani nevšim-
nou. Kdybyste se mě ale zeptali, co jsem se z toho nau-
čil, tak vám řeknu, že jsem zjistil, že muž, když se miluje 

se ženou, používá zádové svaly da-
leko víc, než si to uvědomuje. A ty 
moje jsou pořád velmi slabé. Vzpo-
meňte si na to, až se budete milo-
vat. Ne, vážně, vyšel jsem z toho 
lépe než mnozí jiní. U téhle nemoci 
se nedá předvídat, co a do jaké míry 
vám ochromne. V mém případě ne-
jsou následky příliš vážné. Nemůžu 
běhat, mám poměrně slabé nohy 
a mám problémy se žvýkáním. 

Pocítil jste během nemoci strach 
ze smrti? 
Strach ze smrti přicházel v noci. Byl 

jsem jediný, kdo mohl na jednotce intenzivní péče mluvit, 
ostatní byli v kómatu, každý druhý den někdo umřel. Měl 
jsem hrůzu usnout. A taky jsem si uvědomil, že bych mohl 
mít trvalé následky. To mě v životě nenapadlo. Nikdy jsem 
nebyl nemocný. Pochopil jsem, že rekonvalescence bude 
velmi pomalá. 

Víme, že jste právě dopsal knihu o svém dětství, 
nazvanou Now and Then (Tehdy a teď). Jaký je to 
obraz dětství? 
Ke svému překvapení jsem si při psaní téhle knihy po-
prvé uvědomil, že jsem měl vlastně šťastný život. Knížka 
začíná mojí rodinou. Je to dost přímočaré vyprávění. Co-
ney Island v New Yorku bylo pro malého kluka báječné 
místo. Nežili jsme si skvěle, ale netřeli jsme ani bídu. Té-
měř každý měl práci a bylo tam bezpečně. Nepamatuju 
si, že by se tam páchaly zločiny. Když jsem se po válce 
vrátil do New Yorku, Coney Island už se hrozně změnil. 
Dokonce i v části Sea Gate, kde žila židovská komunita. 
Marihuana tam byla už před válkou, ale po ní také he-
roin. 

Není to ovšem knížka jenom o dětství. Pokračuje ško-
lami, do kterých jsem chodil, různými zaměstnáními, 
armádou, univerzitou, píšu o tom, jak jsem psal a vydal 
Hlavu XXII, trochu je tam i o mých dvou manželstvích. Je 
to přímá linka, která vede z Coney Islandu až k tomu, jak tu 
s vámi mluvím. 

V té knize se ohlížíte zpátky. V kterém období života 
jste se cítil nejlépe? 
Teď. Když to lidem říkám, jsou nejdřív překvapení a po-
tom souhlasí. Většina lidí nemá šťastné dětství, nejsou 
šťastní jako adolescenti, ani když dosáhnou dospělosti. 
Opravdu šťastný jsem byl ve čtyřiceti, když měla úspěch 
moje první kniha, získal jsem víc jistoty, duševního klidu, 
zkušenosti. Je to, myslím, mýtus, že dětství a dospívání 
jsou nejlepší období života. Nikdy jsem nechtěl žít v Pa-
říži nebo v Toskánsku, nechtěl jsem se vyspat s Marilyn 
Monroe, ale asi bych si chtěl sáhnout na Nobelovu cenu. 
A Bůh ví, že si ji zasloužím. 

REsPEKT 24/1997

JosEPH HELLER 

1. května 1923 – 12. prosince 1999

Americký romanopisec. 

Jeho prvotina Hlava XXII, 

černohumorná satira o vyšinutosti 

vojenského myšlení, se stala 

světovým bestsellerem, stejně tak 

jeho další knihy: Něco se stalo, 

Gold za všechny peníze, Bůh ví, 

Zavíráme!, Neveselá záležitost 

(spolu se speedem Vogelem) 

a další.
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zpravodajství je v posledních měsících přeplněné 
krizemi, počínaje finanční přes klimatickou až 
po krizi eura. Bojíte se budoucnosti?
Nebojím. Žijeme v době hyperbolických médií, která každou 
vcelku normální událost podají jako hrozivou krizi otřásající 
světem. Už však příliš nemyslíme na možnosti a schopnosti 
vlád všechny tyto problémy řešit. Takže ano, je tu spousta 
krizových situací, ale současně je zde obrovská schopnost 
lidí – jedinců, politiků, podnikatelů, nevládních sdružení – 
vymyslet nějaká řešení.

Co máte na mysli?
Vezměte třeba problém terorismu po 11. září 2001. Jak-
mile se vlády rozhodly brát hrozbu islamistického terori-

smu vážně, tak se jim ho podařilo omezit. Ano, čas od času 
dochází k nějakým menším atentátům nebo k pokusům 
o útoky, ale teroristé už nedokázali naplánovat novou vel-
kou operaci. Druhým příkladem je ekonomická krize. Hro-
zilo opakování velké hospodářské krize ze třicátých let, ale 
dokázali jsme se tomu díky koordinovanému postupu vlád 
z celého světa vyhnout.

Právě taková dynamika, souhra mezi problémy a pokusy 
lidí je řešit, bude utvářet naši budoucnost. Jsem proto optimis-
tičtější než řada mých kolegů, kteří o současných krizích pro-
fesionálně píší. Nevěřím apokalyptickým vizím naprostého 
rozpadu našeho systému. Bojím se ale o osud Západu, který 
ztrácí sebevědomí, svého ducha i místo v novém světě. Světu 
se bude dál dařit, otázkou však je, co se stane se Západem.

Fareed 
Zakaria
Nesmíme 
propadat 
paranoii
S americkým novinářem 
a politologem o tom, co Západ 
podceňuje, al-Káidě a konzumu 
tomáš l i n dn e r, on dř ej Ku n dra
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západ podceňuje proměnu světa
Čeho přesně se obáváte?
Rozšíření euroamerického modelu do celého světa hospo-
dářsky pozvedlo celý mimozápadní svět. Asie teď šíří vi-
talitu a sebevědomí, na jaké na Západě už jenom vzpomí-
náme. Když dnes přijedete do Šanghaje, říkáte si, že takhle 
podobně se asi mohl cítit návštěvník New Yorku nebo Chi-
caga v roce 1890. Ve vzduchu je energie, dynamika, op-
timismus. Zato když přijedete do většiny západních cen-
ter, slyšíte pořád nářky nad úpadkem a cítíte pesimismus. 
Západ prostě ztratil víru ve svou budoucnost, naše ekono-
miky jsou zastaralé, sklerotické, stagnující.

Celá naše společnost je nyní založená na tom, že lidé 
pořád něco chtějí od státu, od svých vlád. Přitom by to 
mělo být přesně naopak, na prvním místě by měl být pří-
spěvek jednotlivce k fungování společnosti. Když k tomu 
přidáte demografii, tedy stárnoucí obyvatele, tak opravdu 
není snadné vidět růžovou budoucnost.

Nechci teď znít jako marxista, ale na stavu ekonomiky 
prostě záleží všechno ostatní. Když nejste hospodářsky vi-
tální, budete stěží vitální politicky, společensky.

myslíte si, že je to největší výzva současnosti a že ji 
podceňujeme?
To je těžká otázka. Ale ano, myslím, že skutečně pořád nej-
víc podceňujeme právě tu obrovskou transformaci, k níž 
momentálně ve světě dochází. Podceňujeme, co se Zápa-
dem udělá vzestup dvou tří miliard lidí z mimozápadních 
zemí – nejen Asie –, kterému říkám „vzestup zbytku“.

Kterou z často popisovaných hrozeb naopak 
považujete za nejvíce přeceňovanou?
Jednoznačně hrozbu al-Káidy. Nemyslím teď všechna ta 
menší, regionální uskupení, která se jí jen zaštiťují; sa-
motná al-Káida nebyla po 11. září schopna naplánovat je-
diný teroristický útok mimo území Afghánistánu a Pákis-
tánu. Podle CIA teď má v Afghánistánu jen kolem stovky 
členů. A přesto jsme kvůli ní začali dvě války v Iráku 
a v Afghánistánu, utratili jsme v nich tři bili-
ony dolarů, poprvé jsme v Americe vytvořili 
obrovské ministerstvo vnitřní bezpečnosti, 
které jsme dříve ve jménu ochrany osob-
ních svobod odmítali, všude na Západě jsme 
omezili naše každodenní svobody a v Af-
ghánistánu pořád máme sto padesát tisíc 
vojáků. To je patnáct set vojáků na jednoho 
člena al-Káidy.

Reakce na 11. září je zkrátka jednou z nej-
přemrštěnějších v lidských dějinách. Stala 
se chyba, protože jsme tomu problému nero-
zuměli a příliš nad správnou reakcí na bez-
precedentní útok z 11. září nepřemýšleli. 
Myslím si, že budoucí historikové budou při 
popisování dnešní doby al-Káidě věnovat tři 
čtyři odstavce.

současné posilování Číny, Indie, 
Brazílie, Turecka a dalších donedávna 

rozvojových zemí popisujete jako třetí velké 
přeskupení moci v moderních dějinách. Tvrdíte, že 
když se mu „západ nepřizpůsobí, bude trpět“. Jak 
konkrétně bychom se měli přizpůsobit?
To je zásadní otázka dneška, kterou si politici mimocho-
dem kladou jen velmi zřídka. Minulých osmdesát let v Ev-
ropě a Americe voličům slibovali a dávali stále více dá-
vek, subvencí, dotací, zdravotnické pomoci, prostě všeho 
možného. Tenhle svět však končí. Západní ekonomiky už 
nejsou konkurenceschopné a budou se zase muset naučit 
vytvářet bohatství – to znamená méně záruk, méně dotací. 
Budeme si muset například nově říct, co znamená být sta-
rým člověkem. Dnes jsou senioři podporováni státem, tedy 
penězi vybranými od zbytku společnosti. To je v lidských 
dějinách nová a výjimečná situace, kterou si v budoucnu 
nebudeme moci dovolit v takové míře jako nyní.

Jestli chceme nadále prosperovat, budeme muset více 
pracovat, přinášet více obětí. A také více přemýšlet nad 
tím, v čem jsme dobří, co dokážeme dělat nejlépe, na které 
sektory se máme zaměřit, abychom zůstali na vrcholu vý-
robního řetězce. Proto je mimochodem nutné zajistit úplně 
všem lidem co nejlepší vzdělání.

Také se nesmíme uzavřít do sebe, ačkoli to je nejsnazší 
reakce – nesmíme se bránit příchodu migrantů, meziná-
rodnímu obchodu a doufat, že se svět zastaví. To se totiž 
nestane, Čína bude růst dál. Příliš mnoho současných dis-
kusí ale míří tímto směrem – míří proti obchodu, proti při-
stěhovalcům, nadávají na Čínu. 

Co by se tedy americký prezident mohl naučit 
od svého čínského kolegy?
Mohl by od něj okoukat větší schopnost soustředit se 
na skutečně důležité věci, disciplinovaně se jim věnovat 
a klidně něco obětovat ve prospěch dlouhodobých cílů. To 
jsme na Západě dříve – než jsme se změnili na spotřebitel-
skou společnost – také uměli, byli jsme schopní investovat 
do budoucnosti. Nemůžeme – tak jako dnes – jen konzumo-
vat, konzumovat a konzumovat, ale musíme víc strategicky 

myslet na budoucnost.
Všichni američtí prezi-

denti, a zvláště ten současný, 
by se od čínských prezidentů 
mohli učit jednu věc: pro Čí-
ňany je základní prioritou 
udržet co nejnižší míru neza-
městnanosti. Myslí si, že když 
zajistíte lidem práci, ostatní 
problémy nebudou tak bo-
let a lidé vám leccos odpustí. 
Přál bych si, aby Obama letos 
přemýšlel podobně a nejprve 
snížil nezaměstnanost a až 
poté se věnoval zdravotnické 
reformě.

Takže se připojujete 
k současným 
prezidentským kritikům?

FAREED zAKARIA

20. ledna 1964

Americký novinář a politolog. 

své komentáře a eseje čtrnáct 

let publikoval v časopise 

Newsweek, od roku 2010 

v magazínu Time a vedle toho 

každý týden vystupuje ve vlastním 

pořadu na CNN. zakaria se 

narodil v indické Bombaji, žije 

s manželkou a třemi dětmi v New 

Yorku. Je autorem světových 

(i do češtiny přeložených) 

bestsellerů Budoucnost svobody: 

Neliberální demokracie v USA 

i ve světě (2012) a Postamerický 

svět (2010).
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Myslím, že se skvěle vypořádal s finanční krizí, zachrá-
nil americkou ekonomiku před pádem do deprese. Lidé 
teď zapomínají na to, že v prvních měsících po krachu 
na Wall Street panovala oprávněná obava, že se země 
a celý svět dostanou do dlouhodobé recese. Všechna 
data tomu nasvědčovala. Obama dokázal efektivně 
stabilizovat autoprůmysl, hypoteční trh, banky. Méně 
úspěšný však byl v řešení dlouhodobých otázek. Nesou-
středil se třeba dostatečně na vytváření pracovních míst 
a místo toho věnoval zbytečně mnoho energie na zdra-
votnickou reformu. Nebyl také dostatečně silným líd-
rem, příliš mnoho své moci přenechal demokratickému 
Kongresu. To vyvolalo dojem, že není moc rozhodný, 
a výsledná politika je levicovější, než by si přáli prů-
měrní Američané. 

Dosud byl svět ovládaný Evropu a Amerikou, tedy 
výraznou menšinou lidstva. Narodil jste se v Indii, 
jste teď rád, že se „vaše“ většina obyvatel světa 
zvedá na úkor západu? A bude ten nový svět také 
lepším světem?
Celkově s tímto novým světem člověk musí být spoko-
jený. Půl miliardy lidí se v minulých třiceti letech vymanilo 
z chudoby, to je více než za celé předchozí století. Třeba 
v indických nebo čínských vesnicích, kde ještě donedávna 
ve velkém umíraly malé děti, je teď rodiče umějí zachránit 
a posílají je do škol. To je fantastický posun. Bohatnutí při-
náší samozřejmě mnoho politických a ekologických kom-
plikací, ale objeví se díky tomu i nová řešení problémů, 
nová energie, nové nápady. Tahle změna však nemá jen 
ekonomickou rovinu. Objeví se desítky, stovky milionů no-
vých umělců, konzumentů, vědců, skladatelů... To přece 
nemůže být špatné. Je to složitější, chaotický svět, který si 
bude muset projít obtížnou transformací. Ale celkově jsem 
šťastný, že více lidí může zažít takové životy, jakým se do-
sud těšili jen privilegovaní Evropané a Američané. Myslím, 
že to bude bohatší, bezpečnější a v konečném důsledku 
i udržitelnější svět.

Jenže někdy, jako třeba na loňské konferenci 
o klimatických změnách v Kodani, vidíme, že se 
Čína, Indie a další země chovají stejně sobecky jako 
bohaté státy v minulosti. Jak bychom je měli přimět 
ke spolupráci na řešení globálních problémů?
Nezapomeňte, že ještě před dvěma lety světovou ekono-
miku řídilo šest evropských zemí, Japonsko a USA. Zájmy 
dvou a půl miliardy Indů a Číňanů se do žádného rozhodo-
vání nepromítaly, do mezinárodního rozhodování se inte-
grují teprve teď. Nemůžeme čekat, že náhlá změna mocen-
ských poměrů bude hned fungovat, chvíli to potrvá. Ano, 
teď se chovají sobecky, podobně jako západní státy před 
rokem 1945. Západu trvalo dlouho, než přestal sledovat jen 
své úzké zájmy, mimozápadním zemím to také bude chvíli 
trvat. Musíme je přesvědčit, že všichni čelíme společným 
problémům.

Otázka klimatických změn, o které se nejčastěji mluví, 
je opravdu tou nejsložitější. Chceme po nich, aby oběto-
valy hospodářský růst, tedy to, co je pro ně úplně nejzásad-

nější. Aby boji s globálním oteplováním obětovaly snahu 
vyzvednout miliony lidí z chudoby. To je úplně maximální 
oběť. Nejsem si jistý, že bychom k tomu třeba mi sami byli 
ochotni.

Nevěřím, že se světové ekonomiky, zvláště ty rostoucí, 
vydají na cestu nějaké diety, že začnou omezovat spotřebu 
energie. Nezáleží na tom, jestli to je nebo není žádoucí, 
prostě se to nestane. Budoucnost neleží v tom, že budeme 
spotřebovávat méně energie. Když se podíváme několik ti-
síc let zpátky do dějin, uvidíme, že jsme jí s každým stole-
tím spotřebovávali více a více. 

Větší spotřeba ale vede k větší devastaci prostředí, 

v němž žijeme. Co s tím můžeme dělat?
Myslím si, že budeme muset najít technologické řešení pro-
blémů globálního oteplování. Musíme jít jinou cestou než 
dosud. Tou by mohly být masivní investice do nových, ob-
novitelných technologií – z oceánů, větru, ze slunce, z no-
vých chemických reakcí, které si dnes ani neumíme před-
stavit. Zde leží budoucnost, ne v tom, že se lidé začnou 
omezovat.

Neobáváte se, že rostoucí a nedemokratická Čína 
bude chtít změnit mezinárodní řád ve svůj prospěch? 
Podobně jako rostoucí Německo v době, která 
vyvrcholila první světovou válkou?
Jasně, to nebezpečí tu je. Musíme si samozřejmě dávat po-
zor, aby vývoj nešel ve směru nějakého konfliktu nebo nové 
studené války. Ale je tu velký rozdíl ve srovnání s pozdním 
devatenáctým stoletím. Kdyby dnes Čína chtěla ohrožovat 
USA, tak by to Číňany poškodilo úplně stejně jako Ameri-
čany. Vždyť kdo kupuje čínské zboží? Především američtí 
spotřebitelé. Jakmile by vyzvali Ameriku na souboj, tak by 
se v samotné Číně zvýšila nezaměstnanost, biliony dolarů, 
které mají Číňané ve své státní kase, by ztratily svou hod-
notu a nejspíš by došlo i k sociálním bouřím. Podobně by tr-
pěla také Amerika, pokud by vůči Číně vystupovala agre-
sivně.

Dnešní svět se od devatenáctého století liší hloubkou 
propojení. Tehdy byl také obrovský objem mezinárodního 
obchodu, ale státy nebyly tak prorostlé jako nyní. I proto 
hledím do budoucnosti spíše s optimismem. 

REsPEKT 42/2010

Žijeme v době hyperbolických 
médií, které každou vcelku 
normální událost podají jako 
hrozivou krizi otřásající světem.
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Nobelovu cenu za ekonomii letos dostali dva vědci, 
kteří vlastně nejsou klasičtí ekonomové. oba stojí 
spíše na rozhraní společenských věd a oba řeší 
spíše to, co se děje mimo trh. o čem jejich ocenění 
vypovídá? 
To už se stalo dříve. Daniel Kahneman, který vyhrál před 
sedmi lety cenu za behaviorální ekonomii, je psycholog. 
V tom letošním ocenění jde ale o určitý symbol, gesto, které 
se snaží upozornit na nutnost rozšířit hranice ekonomie 
– Oliver Williamson se nevěnuje trhu, jeho doménou jsou 
organizace, jejich fungování a vlivy na ekonomiku. Druhá 
oceněná, Elinor Ostromová, upozorňuje na to, že proble-
matiku ekonomie nemůžeme chápat skrze sobeckost. 

A v tom spočívá výjimečnost jejího přístupu? 
Ano, protože v klasické, takzvané samuelsonovské ekonomii 
jde především o sobeckost, nebo to můžeme nazývat cham-
tivost, nenasytnost, hrabivost... Je to ekonomie, jak ji chá-
pali Friedrich August von Hayek a Paul Samuelson. Podle 
klasických představ trh funguje anonymně, nestoudně, jde 

vlastně o určitý druh nepřátelského prostředí, vše je formo-
váno penězi, nabídkami, korupcí. Ten pohled je velmi ome-
zený, protože tu jsou i další zájmy než jen osobní prospěch. 
Lidé se navzájem milují, mají smysl pro spravedlnost. To 
jsou aspekty, které Elinor Ostromová zahrnula do své práce. 
Ostatně není překvapivé, že na omezenost dnešního pří-
stupu upozorňuje právě žena. Osobně ji velmi obdivuji. 

To ocenění směřovalo k její teorii, kdy popisovala 
jiné formy vlastnictví, než je státní či privátní. 
Konkrétně šlo o případy, kdy se lidé v různých 
zemích třetího světa starají o společné zdroje, jako 
je řeka či půda, v určitých neformálních skupinách. 
Je ale tohle přenositelné do našich podmínek, 
do Evropy nebo Ameriky? 
Samozřejmě, funguje to kdekoli. Takovou neformální 
skupinou může být třeba rodina, skupina lidí pracující 
ve stejné profesi, vaši přátelé nebo jednoduše lidé, kteří 
se setkali nad společným úkolem. Existují určitá pravi-
dla, normy, společenská dohoda, podle níž se v rámci dané 

Deirdre 
McCloskeyová
Éra sobectví 
končí
S americkou ekonomkou o ženském 
elementu v současné ekonomii, světové krizi 
a o tom, jak měřit štěstí 
tomáš SaCh e r
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neformální skupiny řídíte, a to se pak promítá i do vašeho 
ekonomického chování. Ve skutečnosti jeho velká část fun-
guje na principu přátelství. Když chodíte do obchůdku se 
zeleninou ve vaší čtvrti, stáváte se součástí sociální sku-
piny tohoto obchodu. Poprvé prodavače jen pozdravíte, 
po letech se z vás možná stanou přátelé. Když jsem sou-
hlasila s tímto rozhovorem, nebylo to proto, že byste mi 
zaplatil, ani proto, že by nás k tomu někdo donutil silou. Je 
to proto, že patříme do intelektuální komunity, která stojí 

někde mezi státem a trhem a pomáhá například formovat 
názory lidí. Elinor Ostromová pracuje s touhle třetí sférou, 
s tím, co stojí někde mezi sobeckým viděním trhu, a tím, co 
sociologové nazývají ukotveným viděním trhu, kde se trh 
vnímá jako nedílná součást společnosti. 

Proč se takový přístup v ekonomii zatím neprosadil? 
Činí věci složitější. Řada ekonomů jako právě Paul Samuel-
son říká: Nechme tohle sociologům, politologům, antropolo-
gům. Obecně ale platí, že ve společnosti existuje sféra státu, 
jež představuje nátlak, pak sféra trhu, která představuje 
platby, a nakonec sféra obyčejných lidí, kultury, naší obecné 
lidskosti. A to nás hodně ovlivňuje. Když se budeme zajímat 
jen o násilí, je to chyba. Teorie „nátlaku“ je teorií právníků 
a teorie „peněz“ je teorií ekonomů západního střihu jako Sa-
muelson. Chování nátlaku snadno sklouzává do agresivity: 
být dost mužný, silný, mít velkého psa, nezajímat se o nic 
kolem sebe. To je nátlakovost. Pak je tu ovšem další aspekt, 
který stojí mimo nátlak a válku. To jsou vztahy 
mezi námi – být lidský.

znamená to, že „klasická, čistá“ ekonomie 
jako věda zklamala? 
Nemyslím, že by zklamala. Myslím, že je jen 
příliš úzce zaměřená. Ignorovat tyto možnosti 
by bylo podobné jako říci, že máme mimořádně 
dobré znalosti o sluneční soustavě, a tak nepo-
třebujeme vědět víc o ostatních hvězdách. Sa-
mozřejmě v některé části ekonomického a soci-
álního světa to pojetí „čistých plateb“ funguje 
velmi dobře – při prodávání suvenýrů na Kar-
lově mostě skutečně nemusíte formovat vztah 
s prodavačem. A na akciovém trhu budete těžko 
navazovat kontakty s ostatními makléři. Tam 
jde čistě jen o peníze a každý rozumí tomu, že 
tak je to správně. Je to čistá matematika, čistý 
Samuelson. Současná krize ale neukazuje se-
lhání ekonomie jako takové, to je bláhové. 
I když to hodně lidí říká. 

Co důležitého nám tedy současná krize o ekonomii 
a ekonomech odhalila? 
Ukazuje, že ekonomové nemohou předpovídat hospodář-
ský cyklus. Ale přemýšlejte: pokud bych to dokázala, vlast-
nila bych tenhle hotel, ve kterém se teď bavíme, dokonce 
každý hotel na světě. Řídila bych svět. Předpovídání hos-
podářského cyklu prostě není možné, v tom byla notná 
dávka bláhovosti. 

Rozumíme vůbec ještě tomu, co se dnes 
s ekonomikou děje? Editor Financial Times 
wolfgang munchau nedávno napsal, že akciové 
trhy se chovají zcela nepředvídatelně a nemá to nic 
společného se stavem ekonomiky. 
To je pravda. Trhu můžete rozumět, když se díváte a analy-
zujete ho zpětně do jeho historie. Těžko však poznáte, že se 
právě nacházíte uvnitř bubliny. Ceny domů ve Spojených 
státech rostly před krizí o pět procent ročně po dobu sedmi 
let a stejně jsme nic nedokázali předpovědět. Když se na to 
dnes díváme zpětně, jsme díky tomu silnější a dokážeme 
tomu rozumět. Ekonomie v sobě nahromadila další množ-
ství moudrosti a má to jistě smysl. Od roku 1800, kdy se 
moderní ekonomie rozvíjela, jsme tu měli čtyřicet hospo-
dářských cyklů. A nikdy jsme nedokázali předpovědět, co 
se stane. Ale každý z těch vrcholů byl vyšší než ten před-
chozí a každý cyklus nás i přes všechny propady zanechal 
bohatší. Naši předkové, kteří žili v roce 1800, vydělávali 
a utráceli v dnešních proporcích tři dolary denně. Zkuste 
s tím dneska vyjít! Teď lidé v průměru utrácejí šedesát 
osmdesát dolarů. To je velký příběh. 

Právě jste dokončila knížku, která se jmenuje 
Ctnosti buržoazie: Proč ekonomové neumějí 
vysvětlit moderní svět. Přišla jste na odpověď? 
V čem dělají chybu ekonomové, kteří analyzují naše 
dnešní hospodářství? 
Představte si, že se ekonomové snaží vysvětlit mořský pří-

liv a odliv. Tady je břeh a oni 
zkoumají detaily pobřeží. 
Jak je tvarované, zda je tu 
zátoka, jak je ústí řeky ši-
roké, jak vysoké jsou útesy. 
Některá místa příliv zaplaví 
dvakrát do výšky deseti me-
trů, někde stoupne hladina 
jen o metr. Samuelsonovská 
ekonomie vám to všechno 
perfektně vysvětlí, jenže 
struktura pobřeží nevysvět-
luje samotný příliv a odliv. 
Je to Měsíc, který jej způso-
buje. A my máme cosi jako 
společnost, která způsobuje 
příliv a odliv, ona je tím Mě-
sícem. Společnost je příči-
nou proměňujícího se pří-
stupu k trhu, k inovacím. 

V klasické ekonomii jde 
především o sobeckost, 
chamtivost, nenasytnost 
a hrabivost.

DEIRDRE mCCLosKEYoVÁ

11. září 1942

Americká ekonomka má v pohledu 

na současnou ekonomii jednu 

výhodu – svět financí zná 

z mužského i ženského pohledu. 

Do roku 1995 totiž byla mužem, pak 

si nechala změnit pohlaví. Dnes 

je uznávanou autoritou a ve svém 

oboru patří k absolutní špičce – její 

postřehy zasahují do sociologie 

i historie. Je autorkou řady knih, 

zatím poslední z roku 2013 nese 

název Enterprise and Trade 

in Victorian Britain: Essays in 

Historical Economics (Podnikání 

a obchod ve viktoriánské Británii: 

Eseje z historické ekonomie). 
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Jediná etická cesta 
V Americe jsme teď svědky obrovských zásahů státu 
do volného trhu. zároveň v kinech láme žebříčky 
návštěvnosti film michaela moorea Kapitalismus: 
Milostný příběh, který napadá americkou formu 
kapitalismu. znamená to snad jistý odklon 
od liberalismu a kapitalismu v UsA? 
Všichni, kteří chtěli kapitalistický systém zásadně převrátit, 
se mýlili. Je to podobné, jako když Winston Churchill říkal, 
že demokracie je nejhorší politický systém, pokud ovšem ne-
počítáme všechny ostatní, které jsme zatím vyzkoušeli.

Jednou ze zajímavých věcí, která by nám po krizi 
mohla zůstat, byl návrh na nový přístup k měření 
kondice ekonomiky. Naposledy s takovým nápadem 
přišel francouzský prezident sarkozy, když 
prohlásil, že se spolu s ekonomickými experty snaží 
vypracovat alternativu k dnešnímu měření HDP. má 
tahle myšlenka šanci na úspěch? 
K tomu jsem trochu skeptická. Jsem zástupkyní chicagské 
školy, mým přítelem byl Milton Friedman, takže mě ur-
čitě neuslyšíte křičet nad takovými nápady: Hurá! Naopak, 
HDP je velmi dobrý nástroj na měření materiálních mož-
ností. Pro velmi chudé lidi, Afričany, Indy nebo Číňany, je 
to jediná etická cesta, jak je zapojit do globální ekonomiky, 
jak s nimi dále jednat a nabídnout jim více možností. Měli 
bychom ale hledat i nějaké další cesty, například přemýš-
let, jak zahrnout do statistik HDP cenu práce žen v domác-
nosti. Každý souhlasí, že čistý dům je produkt, stejně jako 
to, když naše babičky pěstují na zahrádce pro vlastní spo-
třebu zeleninu a ovoce. Jsou to všechno důležité věci, vždyť 
obrovská část ekonomického pokroku od roku 1800 byla 
učiněna právě doma, nejen uvnitř trhů. 

mluví se dokonce o měření kvality života s ohledem 
na pocit individuálního štěstí. 
S tím ale naprosto nesouhlasím. Štěstí je měřeno po-
city, tady jde už jen o čistou psychologii. Jste teď šťastný? 
Na škále jedna až tři? 

Jsem šťastný. Tři. 
A já jsem možná šťastná jen na 2,5. Co to znamená? Vez-
měte si kočku, která právě měla skvělé jídlo, třeba ple-
chovku s rybou. A možná měla ještě sex. Leží teď na pláži, 
vyhřívá se na slunci a je velmi šťastná. Na stupnici od jedné 
do tří je to 3,5. Tohle je to, co budeme nazývat štěstím? My-
slím, že to je spíš definice slasti. Ve skutečnosti by mělo jít 
o naplnění lidského života – mít práci, osobně se rozvíjet 
a realizovat. Amartya Sen, další z laureátů Nobelovy ceny, 
nebo například filozofka Martha Nussbaumová tomu říkají 
„capabilities“ a myslí tím kvality jako schopnost číst, mož-
nost svobodně volit, vybírat si práci, nebýt nucena vdávat 
se ve dvanácti letech proto, že to říká váš otec... 

To jsem já
Jak těžké je vlastně dnes být ženou ekonomkou? 
Je to velmi těžké. Vezměte si jen samotný způsob řeči 
a obecně komunikace, jaká se v ekonomii používá, to, 

jak se muži chovají. Muž vykřikne: Mám to! a začne 
okolí přesvědčovat, že něčemu rozumí, a strhne na sebe 
pozornost. A ostatní ho začnou hecovat: Jóó, chlape, 
jeď, jeď! S tímhle ženy nedokážou bojovat. Nicméně je 
opravdu velmi povzbuzující, že Elinor Ostromová vy-
hrála Nobelovu cenu a myslím, že laureátek bude přibý-
vat. 

Co nejcennějšího vám vlastně přinesla proměna 
v ženu? 
Blízkost, jakou mezi sebou ženy mají a která může vznik-
nout velmi rychle. To je něco, o čem muži nic nevědí. 
Po operaci jsem jednou vešla do restaurace, kde byl kromě 
mě jen nějaký pár. Sedla jsem si ke stolu a ta žena se na mě 
usmála. Dávala mi tím najevo, že o sobě víme, že jsme při-
pravené pomoci jedna druhé. Kdyby to udělal muž, my-
slí si všichni, že je homosexuál. Muži se na sebe nesmějí, 
to je zakázané. Což ale neznamená, že ženy nemohou být 
zákeřné a nestoudné, jen u nich sociální vztahy jednoduše 
hrají mnohem důležitější roli než u mužů. 

Tou proměnou jste zřejmě i něco ztratila... 
Ani ne, když ovšem nepočítám jednu obrovskou ztrátu 
– své děti. Za posledních patnáct let se mnou nepromlu-
vily. Mám syna a dceru a dvě vnoučata, která jsem nikdy 
neviděla... A taky se mi jako ženě obecně dostává méně 
pozornosti. Když jsem přišla mezi kolegy ekonomy poté, 
co jsem se změnila, bylo to hodně těžké. Nevěděli, co se 
stalo, začala jsem s nimi mluvit jako ekonomka a oni mě 
naprosto ignorovali. O chvíli později ale „George“ řekl 
to samé a oni hned: Georgi, no to je skvělé, to je geniální 
myšlenka!

Jednou jste popsala sebe samu jako „postmoderní 
ženu, která podporuje volný trh, aristoteliánku, 
feministku a episkopální protestantku, která kdysi 
byla mužem...“. 

... to jsem já! Říkám, že to je také důvod, proč nemám 
žádné přátele. Protože každé z těch slov někoho atakuje. 
Být originální je součástí mé osobnosti. Vybrala jsem si 
jméno Deirdre, které se mi líbilo a navíc začíná na D – 
moje předchozí jméno bylo totiž Donald. Příjmení mám 
irské a stejně tak Donald bylo irské jméno, které zna-
mená ve staré irštině vládce světa. Deirdre je rovněž irské 
jméno a pojí se s romantickým příběhem o Deirdre of the 
Sorrows. Zemřela z nešťastné lásky, prostě skvělý příběh. 
Deirdre ve staroirštině znamená zázrak. 

REsPEKT 45/2009

Všichni, kteří chtěli 
kapitalistický systém zásadně 
převrátit, se mýlili.



120

vi z i o nář i  /  tř i c et R o z h ovo R ů o výzvác h naš e h o světa

Když se vás norští novináři ptali na vaše první setkání 
s Breivikem, řekl jste doslova: „Neviděl jsem žádné 
monstrum, ale osamělého muže.“ Jak jste to myslel? 
Bylo to v soudní síni a asi jako většina lidí jsem čekal, že 
člověk, který zabil šedesát devět lidí, by měl vypadat ag-
resivně, že už způsob, kterým do síně vejde, bude nazna-
čovat, že nerespektuje soud, nebo že naopak respekt sám 
chce vzbuzovat. On ale jako by říkal: „Nic nechápete, ni-
čemu nerozumíte.“ 

Při pohledu na záběry ze soudu to ale vypadalo, že 
sebevědomí Breivikovi nechybí. Přelíčení se chtěl 
účastnit ve vojenské uniformě. 
Viděl jsem ve svém životě mnoho psychiatrických paci-
entů. Breivik působil ve skutečnosti nejistě, nebyl si jistý 
svým neverbálním chováním. Měl jsem z něj pocit, jako by 
do místnosti vstupoval malý chlapec, který se snaží zori-
entovat a zjistit, jak se s nastalou situací vypořádat. Prv-
ních pět dní nebylo přelíčení přenášeno televizí, soudci ne-
chtěli, aby se tak jeho myšlenky propagovaly. Mohli jsme 
však s kolegy sledovat zvukový přenos. Breivik se snažil 
vysvětlit své chování, svou ideologii, jednal jako podle scé-
náře. Dokonce jeden scénář měl a snažil se ho držet. Když 
soudce naznačil, že už nezbývá mnoho času, on důrazně 
trval na tom, aby přednesl, co si připravil. Nebyl to tedy 
typ ideologického, vzdělaného člověka. Zajímavý na něm 
byl kontrast toho, jak se snažil působit, a co na první dojem 
vzbuzoval. 

s kolika vrahy jste se vlastně ve svém životě setkal? 
Setkal jsem se s různými lidmi s psychickými poruchami, 
kteří zabili jednoho člověka. Nesetkal jsem se ale nikdy 
s nikým, kdo jich zabil šedesát devět. 

Byla to pro vás tedy zcela nová situace? Jak obtížné 
bylo takového člověka posuzovat? 
Ten případ nebyl tak úplně jiný. Rozdíl spočíval v tom, že 
Breivik se snažil vysvětlit a obhájit své motivace prostřed-
nictvím určité ideologie. Ovšem ve chvíli, kdy začal vy-
světlovat příčiny svého jednání, vlastně o ideologii nemlu-
vil. Znovu a znovu se vracel k pocitu nespravedlnosti, jejž 
zažíval a který byl pro něj nesnesitelný. Odkazoval sám 
na sebe: Já zažívám, mně se děje... brutální nespravedl-
nost. Pak začal generalizovat, že to zažívá celá společnost 
a tak dále. To se velmi liší od chování chladnokrevného 
zabijáka. Vrahy lze v podstatě rozlišit na tři rozdílné typy. 
Prvním jsou horkokrevní lidé, kteří reagují na určitý typ 
ponížení. Rozčílí se například po rozchodu s dívkou a po-
tom vraždí. Pak jsou tu psychopati – někteří sérioví vrazi 
jsou psychicky narušení, nemají pocity, jsou společensky 
izolovaní, necítí vůči obětem zášť. No a pak existuje třetí 
typ, kam spadá i Breivik, a to je chladný, nenávistný typ. Je 
to člověk, který si v průběhu času vypěstoval intenzivní ne-
návist ke společnosti, k tomu, co danou společnost před-
stavuje. A na základě této nenávisti začne systematicky 
a plánovaně připravovat odplatu. 

Tu a tam se objeví zmínka o podobném chování, 
nedávno v případě amerického vojáka, který začal 
střílet své kolegy na základně v Afghánistánu. 
V listopadu byl zase v Polsku odhalen muž, který 
se chystal vyhodit do vzduchu budovu parlamentu. 
Co mají tito samostatně jednající masoví vrazi 
společného? 
Jsou to vždycky muži, mají obvykle málo přátel, v mnoha 
ohledech jsou to outsideři. Breivik měl například něko-
lik přátel, ti ho však považovali za podivína. Mají také ob-

Ulrik Malt
Breivik není 
monstrum
S norským psychiatrem o tom,  
jak nahlédl do mysli masového vraha 
tomáš SaCh e r
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vykle problémy s dívkami. Dívky 
sice mohou tento typ mužů považo-
vat za velmi zdvořilý, ale shledávají 
na nich něco divného. Obvykle jsou 
takoví muži posedlí zbraněmi a mají 
velmi nízké sebevědomí. Pokud člo-
věk přijme své nízké sebevědomí, 
vede to zpravidla k depresi. Pokud se 
s ním ale neztotožní, vede to k tomu, 
že projektuje své nedostatky do spo-
lečnosti: nejsem to já, kdo tady má 
problém. To ostatní mají problém se 
mnou nebo s jinými lidmi a tak dále. 

V České republice máme ale 
případ olgy Hepnarové, která 
v sedmdesátých letech v rámci 
pečlivě připraveného plánu vjela 
půjčeným nákladním autem 
na tramvajovou zastávku plnou lidí. osm lidí zabila, 
mnoho dalších zranila. 
Bohužel tento konkrétní příklad neznám, abych jej mohl 
komentovat. Nicméně u žen je něco takového ojedinělé. 

Řekl jste, že byste pro Breivika nepoužil slovo 
monstrum. Proč? Chtěl jste tím naznačit, že v každém 
takovém člověku přece jen dřímá lidskost? 
Možná byste očekával, že jako psychiatr nakonec řeknu, 
že existují lidé, kteří jsou ztělesněním čirého zla. Mám 
s tím ale problém, ačkoli od amerických kolegů znám pří-
pady, jež potvrdily, že takoví lidé – jedná se o naprosto 
patologické jedince – nejspíš skutečně existují. Jsem však 
rozhodně přesvědčen, že to není případ Breivika. To 
není typ psychopata, kterému by byl zbytek společnosti 
jedno. Někteří jeho přátelé i jeho dívka vypověděli, že byl 
v mnoha ohledech velmi slušný, nápomocný. Když viděl 
video, jež sám udělal a které bylo inspirováno jeho ideolo-
gickým zázemím – křížovými výpravami ze středověku –, 
rozplakal se. 

Jaká je tedy Breivikova diagnóza? 
Nejprve musím objasnit svou roli v celém případu. Na za-
čátku byly povolány dva forenzní týmy. Jeden tvrdil, že 
Breivik trpí schizofrenií, druhý měl za to, že se nejedná 
o schizofrenii, ale o asociální osobnost. V Norsku máme 
v přístupu k forenzní psychologii zvláštní systém. Soud 
například nezajímá, zda byl obviněný v psychotickém 
stavu ve chvíli, kdy daný čin spáchal. A co je ještě zvlášt-
nější, ponechává stranou, jestli byl jeho čin psychoticky 
motivován. Zajímá ho jen to, zda obviněný psychotic-
kou poruchou trpí. Pokud je tedy člověk psychotik, může 
být osvobozen i ve chvíli, kdy trestný čin spáchal pří-
četný, při plném vědomí. Žalobce mě povolal, protože 
se tomuto tématu věnuji spoustu let, napsal jsem o tom 
mnoho učebnic. Požádal mě, abych prostudoval celý spis 
včetně neveřejné části, abych byl přítomen v soudní síni 
a mohl jsem tak pozorovat Breivikovo jednání a objas-
nit, jak je možné, že dva týmy dospěly k rozdílným zá-

věrům. Mým prvořadým úkolem 
tedy nebylo Breivika diagnostiko-
vat. Samozřejmě že poté, co jsem 
se detailně seznámil s celým spi-
sem, a po pozorováních, která jsem 
učinil, je možné stanovit předběž-
nou diagnózu. Jedná se ale pouze 
o předběžnou diagnózu, protože 
Breivik odmítl určité testy, které by 
ji zpřesnily. Bez nich si nemohu být 
stoprocentně jistý. Mým závěrem 
každopádně je, že jednou z hlav-
ních příčin jeho chování je Asper-
gerův syndrom. Jedná se o určitý 
typ autismu, ovšem vysoce funkč-
ního. Při této poruše lze naměřit IQ 
okolo 120 a nejste okolím považován 
za blázna. 

Tedy podobnou poruchu, kterou ztvárnil Dustin 
Hoffman ve filmu Rain Man? 
Něco takového. To ale pořád nevysvětluje Breivikovo jed-
nání. Lidé trpící touto poruchou mají obvykle problémy 
s komunikací s druhými, nejsou schopni vytvořit dlouho-
trvající vztah, a on toho skutečně schopný nebyl. Zadruhé 
tito lidé velmi často špatně chápou sociální interakce, 
protože nejsou schopni vžít se do perspektivy druhého. 
Nedokážou odtušit význam, pochytit a vcítit se do my-
šlení druhého člověka. To pak vytváří prostor pro nepo-
rozumění, pro špatnou interpretaci dané situace. Breivik 
měl například na základě několika historek z baru pocit, 
že byl uražen a ponížen muslimy. Když potom u soudu 
vypovídali jeho přátelé, vykládali to zcela jinak. Člověk 
s Aspergerovým syndromem je velmi necitlivý vůči ostat-
ním a jejich potřebám. Může je velmi snadno ranit. Ne 
proto, že by jim chtěl ublížit, ale protože není schopen 
rozpoznat, co cítí. Takoví lidé jsou tedy z psychologického 
hlediska zranitelnější a také mohou snadněji zraňovat 
ostatní. Tito lidé mohou mít i další vlastnost, kterou měl 
Rain Man; byť připomínám, že Breivik není Rain Man 
a Aspergerův syndrom jeho vraždění nevysvětluje. Jsou 
extrémně systematičtí. 

Jak se to projevovalo u Breivika? 
Například celý jeden rok připravoval bomby, přičemž 
všechny detaily během příprav vykazovaly chorobné nut-
kání. Koupil si například šest tun hnojiva, aby pracoval 
na výrobě výbušniny ve své kuchyni. Když zjistil, že to 
je málo, koupil dalších šest a pokračoval od začátku. To 
celé dělal sám, s nikým o tom nemluvil. Nebo jeho posed-
lost čísly – uvedl například, že nezabije nikoho pod osm-
náct let, což nakonec ale udělal, zabil i šestnáctileté. Když 
se dozvěděl, že bomba zabila jen osm lidí, rozhodl se, že 
bude pokračovat. Zabít jedenáct lidí podle něj není dost, 
přesně dvanáct už ovšem ano. Také jsem si všiml jedné 
typické věci – tito lidé na otázku reagují tak, že ji zopakují, 
aniž by ji zodpověděli. Když tohle všechno shrneme a při-
počteme fakt, že byl ve čtyřech letech u dětského psy-
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chiatra, protože jeho rodina měla obavy o jeho chování, 
skládá se nám jeho psychologický profil dohromady. Dět-
ský psychiatr tehdy diagnostikoval něco, co bychom dnes 
označili za vysoce funkční formu autismu. 

Řekl jste ale, že samotný Aspergerův syndrom vraždu 
vysvětlit nemůže. V médiích se objevily také zmínky 
o Tourettově syndromu a narcistní poruše osobnosti. 
Ano, Aspergerův syndrom zvyšuje možnost dalších osob-
nostních poruch včetně narcismu. Stejně tak se s ním pojí 
vyšší míra rizika pro vznik paranoie. Ve chvíli, kdy páchal 
svůj čin, vykazoval Breivik příznaky permanentního psy-
chotika. Když byl později pozorován, už se u něj tyto pro-
jevy neobjevovaly. To však v tomto případě není argument. 
S Aspergerovým syndromem nemáte příznaky jen měsíc 
nebo týden. 

Jednalo se tedy o kombinaci několika faktorů, která 
se ukázala jako mimořádně nebezpečná. 
Ano, přesně tak. Psychické poruchy jsou nicméně stále jen 
podhoubím. K tomu musíme přičíst vážné problémy v Brei- 
vikově rodině. Nemůžu o tom mluvit blíže, ale měl proble-
matický vztah s matkou. Žili spolu dlouho sami. Byl odmít-
nut vlastním otcem poté, co se rodiče rozvedli, odmítl se o něj 
starat. Zažíval v rodině silný stres, tenze a traumata. 

znamenaly by tedy ty zmíněné choroby automatické 
nebezpečí, nebo jsou rozhodující teprve události, 
které Breivik zažil během svého života? 
Myslím, že ty následné události byly klíčové. Kdyby teore-
ticky vyrostl s Aspergerovým syndromem ve stabilní ro-
dině, byl by z něj nejspíš mírný, pokorný muž. Takhle se 
stal podivínem, který bojoval s neschopností najít si ve spo-
lečnosti své místo. Zadruhé, pokud máte za sebou všechna 
ta traumata, jež si nesete z dětství, hromadí se ve vás zlost 
a hořkost. Vaše hloupá reakce na to bude, že buď začnete 
ubližovat sám sobě, začnete se stavět do pozice mučed-
níka, nebo začnete být agresivní vůči druhým. Pořád to 
však neznamená, že budete přímo vraždit. 

myslíte, že kdyby se tedy lékaři Breivikovi snažili 
pomoci, že by se z něj nestal masový vrah? 
Kdyby už tehdy v dětství stanovili jasnou diagnózu Asper-
gerova syndromu či vysoce funkčního autismu, mohli prav-
děpodobně zabránit jeho dalšímu rozvoji. Existuje řada 
možností, jak s takovou diagnózou pracovat. A možnost 
zasáhnout tu byla i později během puberty. Bohužel nedo-
statek rutinních testů na psychopatologii dělá z identifi-
kace psychických poruch tohoto typu extrémně obtížnou 
věc. Navíc lidé s Aspergerovým syndromem nejsou nesvé-
právní. Pokud odmítnou zdravotní péči, odmítnou hovořit 
o svých problémech, nemáte šanci je včas podchytit. 

Norský deník Dagbladet musel dokonce otisknout 
omluvu, když označil lidi s podobnou diagnózou, 
jakou měl Breivik, za společensky nebezpečné. 
Lidé s Aspergerovým syndromem nejsou vůbec nebezpeční. 
Rovněž ovšem platí, že pokud byste jen prodělal trauma 

v dětství a netrpěl Aspergerovým syndromem, stěží byste se 
vypracoval k tak systematickému plánování. Možná byste 
zabil jednoho nebo dva lidi, ale nevraždil takto masově. Na-
opak bez traumatu byste pravděpodobně nebyl tak agre-
sivní. Je zapotřebí kombinace obou těchto faktorů. Potom 
do toho vstupuje ještě zmíněný Tourettův syndrom, což 
je vrozená porucha, kdy má člověk nekontrolovatelné tiky 
a pohyby. Asi patnáct procent lidí s Tourettovým syndro-
mem pak trpí nekontrolovatelnými návaly vzteku. Někteří 
z nich dokonce pociťují nutkání někoho zabít. Ale znovu – 
pokud máte Tourettův syndrom a cítíte potřebu někoho za-
bít, vyhledáte psychiatra, protože vás samotného to děsí. 
Breivik však u soudu vypovídal o svých návalech hněvu 
a fantaziích, že někoho zabije, ještě před tím, než je začal 
obalovat do jakékoli ideologie. Stále to ale nevysvětluje jeho 
zločin. Breivikův otec byl stoupencem sociálnědemokra-
tické strany, vůči níž Breivik svůj hněv napřel – to možná 
také hraje svou roli. Breivik vyrostl v nejlepší části Osla, jeho 
přátelé tedy byli z bohatých, dobře postavených rodin. Před-
stavte si, že žijete v malém bytě s matkou, jste ekonomicky 
jinde, o dost níž než oni. Chodíte s nimi do školy, snažíte se 
s nimi držet krok, být jako oni, bojujete s přijetím. Nepatříte 
však vlastně nikam a váš vztek roste, stáváte se potenciálně 
nebezpečným. Pak teprve přichází ideologie. Pro Breivika 
to byla krajní pravice, kdy našel vysvětlení v historických 
vzorech z dvanáctého století ve Francii, křesťanské hrdosti, 
ohrožení kultury a tak dále. A potom začal vraždit. 

Litoval někdy Breivik toho, co udělal? 
Ano i ne. Řekl například doslova: „Ano, je mi to líto, nechci 
ale na to myslet. Protože kdybych o tom začal přemýšlet, 
upadl bych do deprese.“ Trénoval se, užíval efedrin, aby 
vydržel a zvládl tu situaci, aby byl ještě necitlivější, aby se 
více obrnil. 

Proč se vlastně závěry těch dvou expertních 
psychiatrických týmů tak lišily? 
První tým vůbec o tom, o čem jsem teď mluvil, neuvažoval. 
Neuvažovali ani o Aspergerovu syndromu. První tým sice 
udělal mnoho výborných pozorování, ale mýlil se v závěru, 
že Breivik byl nepříčetný, schizofrenní. Druhý tým zase 
během pozorování neobjevil žádné psychotické znaky, ne-
udělal však potřebné testy, které by jeho diagnózu verifiko-
valy. Nevzal v potaz ani všechna klinická pozorování. 

Jak je to možné? Dopustili se vaši kolegové profesní 
chyby? 

Pokud by Breivik dovolil, aby byl 
považován za šílence, ztratil by sám 
sebe. Jediná možnost proto byla 
zasadit čin do nějaké ideologie.
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Psychiatři specializovaní na dospělé mají často omezené 
znalosti psychických poruch, které se poprvé objevují už 
v dětství. A to platí právě pro Aspergerův syndrom. Nej-
spíš proto první tým určil jako hlavní příčinu Breivikova 
chování schizofrenii. Přeceňování diagnózy schizofre-
nie a podceňování Aspergerova syndromu jsou ostatně 
v dnešní psychiatrii stále poměrně typické. Druhý tým 
pak narazil na to, že jasné důkazy pro schizofrenii nemohl 
najít, proto uzavřel své hodnocení Breivikova chování 
jako projevy poruchy osobnosti. Oba týmy sice své pozice 
a závěry obhajovaly i po mé diagnóze, nicméně já trvám 
na tom, že profesně pochybily. Co se samotného soudu 
týče, ten se nesoustředil na rozhodování o správnosti dia-
gnózy, ale pouze na otázku, zda je Breivik nepříčetný psy-
chotik, nebo není. 

Existuje z profesionálního hlediska nějaká jasná 
hranice, kdy lze vraha automaticky považovat 
za nepříčetného, nebo ne? 
Obávám se, že ne. Nemáme v tom stoprocentní jistotu. 
K tomu by byla zapotřebí celá řada a kombinace různých 
pozorování. Byl jsem například přítomen případu vraždy, 
v němž se zvažovala role epilepsie. Byl tam stejný problém, 
kdy jsme se tázali, zda jednání vyplývalo z epilepsie, nebo 
šlo o důsledek něčeho jiného. Bylo to velmi složité, někdy 
ani nejde zcela přesně definovat epileptický záchvat. Po-
kud jste například diabetik a máte nízkou hladinu cukru 
v krvi, můžete se najednou začít chovat divně, a přitom 
můžete být i agresivní. Zajímavá otázka pak je, zda je ta 
agresivita vyvolaná nízkou hladinou cukru v krvi, nebo 
příčiny leží v osobnosti daného člověka. Je to obecný pro-
blém medicíny – pokud mluvíme o psychóze, není někdy 
možné rozlišit, kdy je ještě člověk „při smyslech“ a kdy 
psychotický. Respektive nikdy to nezávisí jen na jednom 
parametru. 

zmínil jste zvláštnost norského systému, kdy může 
být už jen kvůli diagnostikované psychické poruše 
pachatel automaticky považován za nepříčetného, 
a tedy osvobozen. změnil se nějak po případu Breivik 
tento pohled? 
Formálně ne. Pokud si ale přečtete rozsudek, odvolává se 
na psychologický princip. Stojí v něm: „Nemůžeme zcela 
vyloučit, že Breivik byl psychotický. Na základě všech dů-
kazů se však kloníme k závěru, že psychotický nebyl.“ 
A pokračuje se v něm, že sám Breivik přiznal, že si byl vě-
dom toho, co dělá, že vraždí lidi. A že i pokud by byl psy-
chotický, uvědomoval si v danou chvíli své konání. Oče-
kávám, že v následujících debatách dospějeme v Norsku 
k tomu, abychom postupně původní medicínský model 
opustili a přiklonili se k psychologickému. To by zname-
nalo, že klíčová otázka by vždy byla: Uvědomoval si, rozu-
měl ten člověk, že jedná špatně? 

Čím to vlastně je, že už asi čtyřicet let žijeme v éře 
masových vrahů? Je to novověký fenomén. 
Musíme rozlišovat mezi skupinovými teroristickými činy 
a vrahy individualisty. V případě individuálních masových 

vrahů je podle mého názoru hlavním vysvětlením fakt, že se 
zvýšila dostupnost zbraní a díky internetu i možnost získání 
informací typu, jak sestrojit bombu. 

Média v tomto hrají menšinovou roli, na druhou 
stranu jejich důležitost naopak roste v případě skupino-
vých akcí. 

A budou tedy podle vás podobné případy přibývat? 
Obávám se, že bohužel ano. 

Lze jim aspoň zčásti nějak předejít? 
Když dojde na samotářské vrahy jako Breivik, bojím se, že 
tomu nelze předejít bez zavedení policejního státu, kde by 
byl každý od narození očipován a systematicky sledován. 
A to je pro mě nepřijatelné. Myslím, že cenu v podobě to-
hoto rizika za ochranu svobody musíme platit. Naštěstí je 
typ událostí jako Breivikova masová vražda stále velmi vý-
jimečný. 

Jeho slabé místo 
Co konkrétně se tedy po událostech z minulého roku 
ve vaší zemi změnilo? 
Norsko je pořád stejné. Debatuje se o tom, jak zefektiv-
nit práci policie, jak se lépe postarat o oběti. A pak samo-
zřejmě o tom, jestli je možné rozpoznat lidi jako Breivik 
dříve. Znovu opakuji, nehraje v tom roli ideologie. Jsou to 
osamělí, deviantní jedinci se všemi toxickými elementy, 
které je v životě potkaly. Mnoho lidí se smířilo s tím, že to-
hle prostě nejde zastavit ani včas identifikovat. Vybízí to 
ale například k zamyšlení nad systémem dětské psychiat-
rie. V Breivikově spisu je uvedeno, že ve čtyřech letech pro-
šel psychiatrickým vyšetřením a lékař doslova napsal: Po-
kud se nezasáhne, může to s ním dopadnout velmi špatně. 
Potřebujeme systém, ve kterém budete mít s podobným 
záznamem garantováno, že se s tím skutečně bude něco 
dělat. 

mimochodem, je zajímavé, že Breivik sám jakoukoli 
psychickou poruchu odmítal, byť by ho mohla 
zachránit před vězením. Je to typické chování 
osamělých zabijáků jako on? 
Ano, kdyby dovolil, aby byl považován za šílence, pak by 
ztratil sám sebe. Jediný způsob, díky kterému s tím může 
žít, je, že svůj čin zasadil do rámce nějaké ideologie. Kdyby 
se jí vzdal, neunesl by to, pravděpodobně by spáchal se-
bevraždu. Proto přiznání k psychickým problémům ne-
můžeme očekávat. Je přitom fakt, že byl u soudu velmi 
rozrušený, seděl jsem kousek od něj, asi pět metrů. Na sa-
motném konci se na mě podíval a řekl, že má výpověď byla 
to nejhorší, co u soudu zaznělo, dokonce horší než to, že on 
zabil tolik lidí. Právě tak to řekl. 

Co myslíte, že ho k tomu vyprovokovalo? 
Nevysvětlil to. Ta podrážděnost ale zřejmě pramenila 
z toho, že jsme odhalili jeho slabé místo. 

REsPEKT 48/2012
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Pod jedním snímkem z Ukrajiny, na němž stojí 
demonstrant se zkrvavenou hlavou, stál titulek 
Bloodlands (Krvavé země), podle titulu vaší knihy. 
Existuje souvislost mezi tragickou minulostí 
Ukrajiny s jejími miliony obětí stalinismu a nacismu 
a dnešními událostmi?
Ano. Existuje jedna důležitá politická hranice mezi sou-
časnou hranicí EU a hranicí někdejšího Sovětského svazu. 
Žádné území, jež bylo součástí Sovětského svazu od roku 
1922, se nestalo územím dnešní Evropské unie. (Pobaltské 
státy byly anektovány až v roce 1940.) Nicméně nynější 
prolévání krve nelze srovnávat se stalinským terorem, 
který Ukrajina zažila ve třicátých letech.

Takže ukrajinský prezident Viktor Janukovyč 
reprezentuje ruskou představu o Ukrajině, jež byla 
součástí sovětského svazu po roce 1922? Jaké dějiny 
ale reprezentují demonstranti?
Je to jednodušší. Demonstrující Ukrajinci touží po norma-
litě a slušném životě, jež představuje EU. Myslím, že Ja-
nukovyč se o historii vůbec nezajímá, zajímá se jen o moc 
a bohatství své rodiny. Jenže ve srážce s demonstranty 
a tím, že je tak závislý na Vladimiru Putinovi, nevyhnu-
telně vstoupil do historického sporu, v němž stojí na straně 
bývalého Sovětského svazu.

Putin vnímá Ukrajince jako součást ruského národa. 
Existuje vůbec možnost, že se vlivu na Ukrajinu vzdá?

To je otázka. Rusku by nejvíce prospělo, kdyby mělo 
v Ukrajině prosperujícího a stabilního souseda. Jenže Putin 
už emocionálně investoval do Ukrajiny příliš mnoho. Chce 
udělat z Ruska velmoc, proto vymyslel Euroasijskou unii. 
Ta má však smysl jen tehdy, pokud do ní přitáhne Ukrajinu 
jako evropskou zemi. Bez Ukrajiny se totiž Rusko stane 
pouhou součástí Asie, navíc s velkou muslimskou popu-
lací. Problém je tedy v Putinově představě o ruské identitě, 
která nemůže fungovat bez Ukrajiny. V tom vidím velké 
nebezpečí.

Jenže Ukrajina byla už ve dvacátém století pro Rusy 
emocionální záležitostí. ostatně, mnoho Ukrajinců 
bylo součástí sovětské elity.
To je pravda, dokonce to tak bylo už i dříve v historii. His-
toricky je vlastně Rusko odvozeno od Ukrajiny, od Kyjev-
ské Rusi. Prvních několik generací ruské elity, která za-
kládala Rusko, bylo vychováno v Kyjevě. Dnešní problém 
je v tom, že zatímco Ukrajinci jsou politický národ a vědí, 
kde jsou přirozené hranice jejich země, Rusové to o sobě 
nevědí. Putin se pokusil vybudovat ruskou identitu na ideji 
velmoci, tudíž na spojení Ruska a Ukrajiny. To je však pro-
blém, protože tato identita překračuje současné hranice 
Ruska. To je to, co míním tím, že Putin investoval příliš 
mnoho emocí do Ukrajiny. Jeho logika je tato: Pokud má 
být Rusko velmocí, musí se spojit s Ukrajinou, to znamená 
kontrolovat ji. Je to uzavřený bludný kruh. Podstatná je 
otázka tvorby ruského politického národa.

Timothy Snyder
Nejsme lepší než 
před sto lety
S americkým historikem o knize Krvavé země, 
současné Ukrajině, holocaustu a bourání 
západních mýtů
marti n m. š i m ečKa
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K jakým národům se Ukrajinci vztahují, pokud to 
nejsou Rusové?
Nejvíce se srovnávají s Polskem a Litvou, k nimž mají his-
torická pouta. Neznamená to, že je milují, ale miliony 
Ukrajinců od roku 1989 například v Polsku pracovaly. Vidí 
tedy hluboký rozdíl v civilizační změně, kterou Polsko, 
jako jim nejbližší slovanská země, prošlo, a ptají se: Proč to 
nemůžeme dokázat my?

Historici nemají rádi otázky o budoucnosti. Přesto 
– vy, jako znalec Ukrajiny, připouštíte, že se může 
rozpadnout?
Vždy jsem zdůrazňoval, že to není moc pravděpodobné, 
kromě jiného také proto, že na tom nemají zájem tamní oli-
garchové, kteří zbohatli na Ukrajině, ne v Rusku. Přesto mám 
nyní z rozpadu větší obavy než kdykoli předtím. Janukovyč 
chce zůstat u moci, přijal od Putina velké peníze, a pokud 
nedokáže mít situaci pod kontrolou, může se stát, že povolá 
ruské bezpečnostní síly, takže Rusko bude okupovat část 
Ukrajiny jako v případě Moldavska. Nejsou to však Ukrajinci, 
kteří by sami chtěli rozdělit zemi.

Rozumějí Evropané tomu, co se děje na Ukrajině?
Obávám se, že ne. Ukrajinští a ruští politici, v jejichž ru-
kou se koncentruje moc, si mohou dovolit dělat rychlé 
kroky a také přemýšlejí mnohem taktičtěji. Evropští po-
litici jsou dobří v praktických otázkách evropské politiky, 
ale na ruské a ukrajinské politiky, z nichž mnozí – včetně 
Putina – pocházejí z tajných služeb a ovládají umění provo-
kace, nestíhají reagovat. Dokonce i Janukovyč, který není 
zrovna nejchytřejší, uvažuje nejméně na tři tahy dopředu, 
zatímco Evropané jen na jeden.

Jak by tedy měli Evropané změnit svůj postoj 
k Ukrajině?
Především si musí uvědomit, že ve skutečnosti nejde jen 
o Ukrajinu. To, čeho jsme svědky, je test demokracie a občan-
ské společnosti. Ukrajina je velká a důležitá země, kde je vět-
šina obyvatel pro demokracii a mnozí jsou kvůli tomu ochotni 
vyjít do ulic – což není v některých evropských státech samo-
zřejmostí. Pokud bude demokracie na Ukrajině potlačena, 
může se to stát i v jiných zemích, dokonce i v těch, které jsou 
členy Evropské unie. Takže i kdyby se Evropané o Ukrajinu 
nezajímali, nemají na výběr. Jde o budoucnost EU.

středoevropský stereotyp
Jak jste přišel na myšlenku napsat knihu Krvavé 
země?

Mám ve střední Evropě hodně přátel a jejich rodinné příběhy 
často obsahovaly tragické zkušenosti z obou režimů – na-
cismu i komunismu. Na Západě je taková zkušenost téměř 
vyloučená, mně však došlo, že ve střední Evropě je přiro-
zená. Kromě toho mluvím několika jazyky, jimiž se na tomto 
území hovoří. Hlavním důvodem byl ale samotný fakt, že tak 
obrovské množství lidí bylo zavražděno v konkrétním čase 
na tomto konkrétním území. Když pochopíme příčiny těchto 
událostí, z mozaiky evropských dějin se začne skládat celistvý 
obraz. Doufal jsem, že touto knihou odstraním jistý blok, 
který existoval v západním myšlení.

Není zvláštní, že první velkou syntetickou knihu 
o obětech nacismu a komunismu ve střední a východní 
Evropě napsal americký historik? Proč to nenapadlo 
vaše evropské kolegy?
Mnozí historici z této části Evropy už udělali obrovský kus 
práce a bez nich bych tuto knihu nenapsal. Ale možná je 
v anglosaské tradici vždy snaha o syntézu, nicméně nejsem 
si jist, že jsem ji napsal proto, že jsem Američan. Spíše jsem 
pochopil, že když ji nenapíšu já, nenapíše ji nikdo jiný. Byl 
to pocit povinnosti.

Bylo snadné dostat se k archivům?
Po roce 1990 získali historici unikátní přístup k archi-
vům, které předtím nebyly přístupné, a zejména v Polsku 
a na Ukrajině byl tento přístup relativně snadný. Mimo-
chodem, komunisté měli vždy dobré archivy. Bohužel, 
od konce devadesátých let se přístup především k ruským 
archivům značně ztížil, o Bělorusku ani nemluvě. Měl 
jsem však štěstí, že jsem mohl použít mnoho dokumentů, 
které do té doby stihli publikovat zejména ruští historici. 

Byla vaše kniha publikována v zemích, jichž se týká?
V Bělorusku je připravena k vydání, v Rusku zatím nevyšla, 
přestože vydavatel už existuje a zaplatil za práva. Nevím, proč 
nevyšla.

Není to zvláštní?
Ano, mrzí mě to.

Byl nějaký rozdíl v tom, jak jednotlivé národy vnímaly 
vaši knihu?
V USA byla například přijata mnohem lépe, než jsem čekal, 
a Američané často říkali: Už jsme zapomněli na zločiny 
stalinismu. Což je překvapivé vzhledem k tomu, že USA to-
lik let bojovaly proti komunismu ve studené válce. Ve Fran-
cii jsem očekával kritiku, ale bylo to naopak, kniha byla 
přijata s velkou vstřícností.

Ani francouzská levice, která má problém s uznáním 
zločinnosti komunistického režimu, se nebouřila?
Ne. A myslím, že důvodem je to, že Francouzi mají rádi velké 
intelektuální projekty, uchopení dějin v jejich celistvosti, o což 
se tato kniha pokouší. Byl jsem naopak překvapen tím, že 
v Německu byla kniha kritizována mnohem více než jinde.

Jak si to vysvětlujete?

Evropští politici jsou dobří 
v praktických otázkách evropské 
politiky, ale na ruské a ukrajinské 
politiky nestíhají reagovat.
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Nejspíš to souvisí s tím, že Němci jsou trochu nesví, když ně-
kdo naruší jejich monopol na výklad nacismu, jenž byl odvo-
zen především z jejich pocitu odpovědnosti za Osvětim. Jenže 
Osvětim byla jen malou součástí holocaustu, jak dokládám 
ve své knize. Paradoxně měli pocit, že snižuji podíl jejich viny, 
načež jsem jim zdůrazňoval, že je to naopak – rozšiřuji ho 
o další území, kde se holocaust odehrával v podstatně větších 
rozměrech než v Osvětimi. Bylo to tedy jisté nedorozumění. 
Myslím, že to souvisí s tím, že Němci měli pocit, že už udě-
lali pro poznání své minulosti prakticky vše. Je sice pravda, 
že toho udělali opravdu víc než kterýkoli jiný národ v Evropě 
a měli by být příkladem pro ostatní, ale ještě pořád ne vše.

A v zemích střední Evropy?
Většinou vypadala reakce takto: Jsme rádi, že někdo zvenčí 
napsal to, co my už dávno víme. Je to takový středoevropský 
stereotyp: My jsme dějiny prožívali na vlastní kůži, víme tedy 
o nich vše. Na to jsem mohl jen namítnout, že o své minulosti 
ještě mnohé nevědí.

Která země se nejlépe vyrovnává s minulostí 
po německém vzoru?
Jednoznačně Poláci, jejichž historici se věnují i těm nej-
těžším tématům, jako je podíl Poláků na holocaustu. Ne-
mají to lehké, jsou často osamoceni a čelí velkému odporu. 
Na opačné straně je Bělorusko.

Je tam vůbec nějaká debata o holocaustu?
Téměř ne. Je to dáno také tím, že pokud chcete zachovat pozi-
tivní mýtus o stalinismu, jako je to v Bělorusku nebo v Rusku, 
nemůžete mluvit o holocaustu. V Bělorusku jsou partyzáni 
vnímáni jako hrdinové, kteří bojovali proti Německu, jenže 
mnozí z nich za německé okupace nejdříve sloužili Němcům 
a podíleli se na vraždění Židů.

A co Češi?
Mám dojem, že česká debata se týká především stalinismu 
a komunismu, ale mnohem méně nacismu a pro-
tektorátu, který by si zasloužil více pozornosti.

V Česku se dnes debatuje o pojmu 
totalitarismus v souvislosti s tím, čemu se 
má věnovat Ústav pro studium totalitních 
režimů. Rozumíte tomu?
Faktem je, že pod pojmem totalitarismus my-
slí každý něco jiného. Hannah Arendtová ne-
měla ani tak na mysli absolutní moc jako spíše 
schopnost režimu zničit rozdíl mezi veřejným 
a soukromým. Z tohoto hlediska vypadala čes-
koslovenská normalizace v sedmdesátých letech 
opravdu totalitně. Pokud ale totalitarismus chá-
pete jako Zbigniew Brzezinski, tedy jako totální 
kontrolu státu, pak to pro Československo tak 
úplně neplatilo. Já sám nejsem nijak opojen po-
jmem totalitarismus, ale rozhodně bych ho kvůli 
sedmdesátým letům nezatracoval. Chování Če-
chů za normalizace vybízí k přemýšlení, proč se 
tak chovali.

měly podle vás jednotlivé národy různé strategie 
přežití a má jejich tehdejší zkušenost vliv na současný 
pohled na sebe samy?
Debaty o těchto strategiích jsou nekonečné. Jedna logika 
říká, že kvůli budoucímu přežití musíte dnes dělat kompro-
misy. Jiná logika zase naopak, že pokud nebudete vzdorovat 
dnes, národ nepřežije mravně ani fyzicky, tudíž nebude mít 
ani smysl o nějaké strategii později debatovat. Poláci se v roce 
1939 rozhodovali podle té druhé logiky, což je stálo miliony 
životů. Kdyby se chovali jako Maďaři a přijali spolupráci s Hit-
lerem, ušetřili by spoustu životů, ale nesli by spolu s nacisty 
historickou odpovědnost a jejich dějiny by se vyvíjely úplně 
jinak. V té době se národy nějak rozhodly a každý z nich pak 
tráví další dekády tím, že toto rozhodnutí obhajuje. A když 
nemají k dispozici solidní historické knihy pro laické čtenáře, 
tvoří se falešné mýty.

Co by se stalo, kdyby se Češi chovali jako Poláci?
Vydrželi by bojovat déle, protože měli lepší podmínky 
k obraně. Možná by zahanbili Brity a Francouze. Kdo ví? Jisté 
je jen to, že kdyby Československo bojovalo proti Hitlerovi, 
Češi a Slováci by dnes o sobě uvažovali jinak. Je pravda, že 
mnichovská dohoda byla zradou, nicméně rozhodnutí nebo-
jovat bylo vnitřní záležitostí Československa. Mýtus o zradě 
vede k přesvědčení, že osud státu je v rukou cizích mocností, 
což v případě Československa přímo vedlo ke spojenectví se 
SSSR a příklonu nekomunistické levice ke komunismu.

Vaše kniha bourá tři koncepty, jež byly na západě 
do velké míry klíčové pro chápání dvacátého století. 
První nabouraný koncept byla představa o holocaustu 
jako důsledku „modernity“, jak o tom psal zygmunt 
Bauman. V čem se Bauman mýlil?
Kniha mého přítele Baumana, kterého si velmi vážím, byla 
sice vynikající, ale její závěr je mylný. On ji však psal v osm-
desátých letech, kdy neměl všechny informace o holocaustu, 
jaké máme nyní. Chybná byla ostatně i úvaha Arendtové 

o promyšleném konceptu li-
kvidace Židů podle postup-
ného klíče odcizení-koncen-
trace-zničení. Byly to však 
velmi vlivné intelektuální 
koncepty. Problém ale je, že 
na samotné vraždící mašine-
rii nic převratného, moder-
ního ani technologicky vy-
spělého nebylo. Fabriky smrti 
byly ve skutečnosti velmi 
primitivní. Pár cihel, komín 
a plyn – to nebyl žádný inže-
nýrský výkon.

Bauman však měl na mysli 
také modernitu ve smyslu 
odcizení.
Ano, holocaust byl podle této 
představy možný právě vi-
nou odcizení, kdy lidské by-
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tosti zabíjela nějaká neosobní instituce. Jenže ve skutečnosti 
i v Osvětimi ti, kdo zabíjeli, byli se svými oběťmi do poslední 
chvíle v osobním kontaktu. Bylo to velmi intimní, ať už se 
na to díváte jakkoli. Klíčové je, že vraždění začalo střílením 
a neskončilo ani poté, co Němci začali zabíjet plynem. A stří-
lení, jakkoli to zní hrozně, je velmi intimní akt. I proto byly 
postaveny plynové komory – aby ulehčily zabíjení německým 
důstojníkům, kterým dělalo psychický problém střílet lidi.

Dále jste ukázal, že západ považoval osvětim mylně 
za klíč k pochopení holocaustu, protože vyhlazovací 
tábory měly jiné názvy – například sobibór nebo 
Treblinka. Proč je to tak důležité?
Historie holocaustu byla uzavřena do velkých teorií postave-
ných na mylných předpokladech a byl jsem přesvědčen, že 
nejdříve potřebujeme pravdivá fakta, abychom mohli tvořit 
teorie. Dokonce i němečtí historici, kteří by to měli vědět nej-
lépe, vycházeli z představy, že holocaust se odehrával ve vy-
hlazovacích táborech a že Osvětim byla tím hlavním. Ve sku-
tečnosti Osvětim nebyla původně myšlena jako továrna 
na smrt, tou se stala až později, zatímco v dalších pěti vyhla-
zovacích táborech na teritoriu „krvavých zemí“ už dávno 
umíraly statisíce lidí, a mnoho jich bylo zabito dokonce mimo 
samotné tábory.

Vaše kniha je kromě jiného také o povaze komunismu 
a nacismu. Tyto režimy operovaly ve stejném čase 
na stejném „krvavém území“, v jistém smyslu 
na sebe reagovaly a někdy přebíraly metody toho 
druhého, přičemž počet jejich obětí byl srovnatelný 
s tím, že stalinismus byl vražednější v čase míru 
a nacismus v čase války. Tím jste naboural třetí 
západní koncept, který takto o propojení stalinismu 
a nacismu neuvažoval. Byl jste si vědom, že vstupujete 
na riskantní půdu?
Ano, ale bourání konceptů nebyl ten hlavní důvod, proč jsem 
tu knihu napsal. Chtěl jsem napsat konvenční chronologii 
událostí, z níž jasně a jaksi mimochodem plyne, že západní 
koncept byl mylný. Například málokdo ví, že Sověti byli mno-
hem lépe organizovaní při zabíjení než Němci. Zabíjeli cíleně 
a programově, měli přesný plán, koho zabít a kdy se zabíjením 
skončit. Na rozdíl od Němců, kteří často měnili plány a občas 
byli chaotičtí, ale na druhé straně nebyli schopni v zabíjení 
přestat.

Hitler měl mlhavou ideu, že Židy odstraní ze světa, ale 
současně se chtěl zbavit odpovědnosti, stejně jako němečtí 
důstojníci, kteří přenechávali zabíjení svým podřízeným nebo 
na ně najímali místní Litevce či Ukrajince. Sověti naopak vě-
děli přesně, co dělají, a brali za to také na sebe historickou 
odpovědnost. Byli totiž přesvědčeni, že dějiny jsou na jejich 
straně. Oba přístupy byly děsivé, nicméně ukazují, že byly po-
staveny na rozdílných představách.

sověti tedy věřili ve své ideje více než Němci?
Němci věřili, že když dobudou území, zničí tamní infrastruk-
turu a vyvraždí Židy, nastane souboj ras, v němž oni zvítězí. 
Sověti naopak byli přesvědčeni, že bojují za univerzální ideu 
sociální spravedlnosti. Němci nevěřili v lidskost ani v dějiny, 

chápali je jen jako nepřetržitý krvavý souboj kmenů, na roz-
díl od sovětských komunistů, kteří věřili ve svůj historický vý-
znam.

Podařilo se vám svojí knihou změnit myšlení západu?
Myslím, že do velké míry ano. Víc, než jsem doufal. Západ má 
jednu dobrou vlastnost: je otevřený novému a přirozeně zvě-
davý. Měl jsem obrovské množství debat o této knize a možná 
byste měli vědět, že například Američané čtou mnohem více, 
než si myslíte, a jsou ochotni přijímat nové ideje. Stejně tak 
i západní Evropa byla zřejmě na tuto knihu připravena. Už 
delší dobu bylo historikům jasné, že něco je v jejich výkladu 
minulosti špatně, konceptualizace holocaustu a komuni-
smu přežívala z osmdesátých let beze změny, byť bylo jasné, 
že neodpovídá novým faktům. Změna nálady byla vidět 
také v tom, že i ti, kdo s mojí knihou nesouhlasí, jsou ochotni 
o ní debatovat.

Nejsme chytřejší ani vzdělanější
V knize rozhovorů s britským historikem Tonym Judtem 
Intelektuál ve dvacátém století společně přemýšlíte 
o roli východoevropských intelektuálů, kteří patřili 
mezi poslední liberály v Evropě. zůstalo něco z jejich 
odkazu v dnešní Evropě?
Ve smyslu intelektuálního dědictví nepochybně. Jazyk, jímž 
se teď mluví o lidských právech, vychází ze zkušenosti disi-
dentů z vaší části Evropy. Jde o to, že práva jednotlivce existují 
bez ohledu na stát, jsou univerzální. To je klíčové, protože to 
umožňuje kritizovat jiné státy za to, že je nedodržují. Demo-
kracie totiž nefunguje jako samozřejmý princip. Může být 
zfalšována, jako v případě Ukrajiny. Autentickou demokracií 
se stává jen tehdy, je-li jednotlivci umožněno být svobodným. 
Je to tedy důležitý mravní základ, který pochází z konceptu 
disidentů. Rozumí mu i Čína nebo Rusko, které se lidských 
práv obávají, protože jejich občané je vyžadují.

Žijeme tedy nyní v lepších časech?
Samozřejmě že ano. Mám však obavy, že to nemusí vydr-
žet. V USA i v Evropě vnímám jakési samozřejmé přesvěd-
čení, že události dvacátého století se už nemohou opako-
vat. Jenže to je omyl. My nejsme lepšími lidmi, než byli 
naši předchůdci. Američané v roce 2014 nejsou lepšími 
lidmi, než byli Němci ve třicátých letech, dnešní Češi ne-
jsou lepšími lidmi, než byli Rusové v roce 1933. Nejsme ani 
chytřejší, ani lépe vzdělaní. Jediné, co nás od nich odlišuje, 
je vědomí o hrůzách dvacátého století. Proto je pro nás tak 
důležité na ně nezapomínat.

Bude to stačit?
Nevím. Lidé v roce 1939 měli už také představu o válce 
v roce 1914, a přesto novou válku rozpoutali. A Francouzi 
ještě v šedesátých letech ve velkých počtech zabíjeli lidi 
v boji o udržení svých kolonií. Evropané počátkem sedm-
desátých let pochopili, že války neřeší problémy a že mají 
obrovské náklady. Ale jestli to chápou také současní Evro-
pané, tím si nejsem jist. 
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