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Uplynulo päť rokov od udalosti, 
ktorá zmenila Ameriku. Zmenila do 
tej miery, že ju možno nazvať Ame-
rickým zlomom. Dňa 11. septembra 
2001 narazili do dvojičiek mrakodra-
pov Svetového obchodného centra 
v New Yorku prúdové lietadlá, unese-
né islamskými fundamentalistickými 
samovrahmi. Po náraze nasledoval 
požiar, pod ktorým sa mrakodrapy 
zrútili. Dva vrcholné výtvory ľudské-
ho technického racionalizmu, mra-
kodrap a prúdové lietadlo, poslúžili 
iracionalizmu, aby sa nám pripome-
nul. Slepá oddanosť mýtom („vášeň 
tá v krvi stará“) nie je vecou minu-
losti, nie je znakom predcivilizované-
ho ľudstva. Je tu a rozkvitá. Prázdny 
priestor, ktorý ostal po odprataní 
trosiek mrakodrapov, bol nazvaný 
Ground Zero.

„Pozemok nula“ sa stal symbolom 
vstupu ľudstva do 21. storočia. Vyjad-
ruje našu súčasnú povážlivú situáciu 
(nijaký „vek všelásky“ nenastal). Na 
jednej strane sme schopní zhotovovať 
technické zázraky, a to nám dáva po-
cit, že ovládame svet, na druhej strane 
sme vystavení silám, ktorým nerozu-
mieme a ktoré sú mimo nášho dosa-
hu. Máme rozsiahle znalosti o povahe 
neživého sveta a o živote na úrovni 

molekúl, a preto dokážeme tieto zna-
losti technicky a medicínsky využívať, 
ale naše poznanie ľudskej psychiky 
a spoločenského diania je veľmi ob-
medzené, blízke nule. Žijeme pritom 
v ilúzii, že naše poznanie sveta zahr-
ňuje aj spoľahlivé poznatky o človeku 
a spoločnosti. „Pozemok nula“ by sa 
nemal zastavať. (Ale už sa zastavu-
je – mrakodrapom ešte vyšším. Voči 
požiaru vraj bude odolný.) Mal by 
ostať ako pamätník a ako varovanie: 
mýlime sa, naše všeobecne prijímané 
vysvetlenia človeka a spoločnosti sú 
bludmi; najlepšie urobíme, ak ich vy-
nulujeme a začneme odznova. Naša 
doba je dobou impozantného rozvoja 
prírodných vied, a cez ne techniky, ale 
aj hrozivého zaostávania kultúrnych 
vied, vied o človeku a spoločnosti.

A k o  z a r e a g o v a l a  v e d a ?
Bezprostredné reakcie vedcov na 
udalosť 11. septembra vyjadrili priam 
paradigmaticky veľkosť trhliny, ktorá 
oddeľuje prírodné a kultúrne vedy. 
Prestížny americký prírodovedný týž-
denník Science reagoval príspevkom, 
ktorý s expertnou dôkladnosťou ro-
zoberal, prečo mrakodrapy nevydr-
žali náraz lietadiel a prečo sa zrútili. 
Ani náznak uvažovania o tom, prečo 
vlastne došlo k teroristickému úto-
ku. Úvodník jeho dvojníka, anglickej 
Nature, konštatoval, že „veda bude 
hrať kritickú rolu v identifikácii obe-
tí a v bezprecedentných výzvedných 
a vojenských krokoch, čo teraz urobia 
Spojené štáty a iní, aby takýmto úto-
kom predišli v budúcnosti.“ Odvolal 
sa na príklad vedcov predchádzajú-

prejavom zrážky civilizácií. Jednodu-
cho preto nie, lebo civilizácia je iba 
jedna. Civilizácia na každom stupni 
dejín vyjadruje stav poznania, aké 
ľudstvo ako celok dosiahlo v danej 
etape. S rastom poznania rastie aj ci-
vilizácia. To, čo sa dnes vo svete deje, 
je ukážkou, aká chabá je zatiaľ civili-
zácia, a teda aké malé je naše pozna-
nie vo svojom celku. Áno, 11. septem-
ber 2001 a to, čo po ňom nasledovalo, 
predstavuje zrážku kultúr. Ale nie 
prvú – kultúry sa zrážali odnepamäti. 
Je to dôsledok biologického určenia 
človeka – ľudskej mýtofílie a skupino-
vosti. Slepá, iracionálna viera v jedi-
nú Pravdu, pravdu vlastnej skupiny, 
presvedčenie o jej transcendentálnom 
pôvode a teda o jej nespochybniteľ-
nosti – je to jedno či na arabskej a či 
americkej strane; jedno či ide o prav-
du Bin Ládina alebo pravdu Georgea 
Busha – nie je civilizáciou. Je hláse-
ním sa k mýtu. Hlavný rozdiel oproti 
minulosti je v tom, že sa dnes v bojoch 
o presadenie jedinej Pravdy nepouží-
vajú kamene a oštepy, ale lasery, elek-
tronika a čoskoro sa budú využívať aj 
nanotechniky a biotechniky. Sile úde-
ru už neslúži energia ľudského svalu, 
ale energia fosílnych palív – preto sa 
dnes o ich zdroje zvádza taký urputný 
zápas – a pravdepodobne raz poslúži 
aj energia atómového jadra.

Zato, že na miesto drevených šípov 
a kamenných sekier nastúpili výtvory 
modernej techniky, môže veda. Veda 
vyrástla z mýtov, aby ich postupne za-

čala vytláčať. Pritom však, paradox-
ne, mýtom poskytuje čoraz účinnejšie 
prostriedky na ich šírenie a vzájomné 
súperenie. Od nepamäti vkladali vzde-
lanci do vedy veľké nádeje. Osvieten-
ci 18. storočia boli presvedčení, že 
hlavnou príčinou ľudských konflik-
tov je neznalosť, predsudky a povery 
a že tie sa stratia, keď sa poznatky 
vedy dostanú ku všetkým ľuďom. No-
voosvietenci pokračujú v tejto viere 
v neobmedzené možnosti vedy; nič 
na ich presvedčení nezmenili ani vý-
činy a nakoniec implózia komunizmu 
v 20. storočí, hoci šlo o systém, ktorý 
chcel byť postavený na vede. Ale ne-
zmenila sa ani samotná veda. Nezme-
nila sa ani za päť rokov po Americkom 
zlome. 

Nenadišiel čas na kopernikovský 
obrat v pohľade na vedu, na jej vývoj 
a na jej možnosti? Čo ak je veda len 
ďalšou z tých mnohých autonómnych 
síl, ktorým nerozumieme a ktoré vô-
bec neovládame? My, ľudia, sme síce 
vedu na svet priviedli, no ona si dnes 
ide svojou vlastnou cestou a na nás 
ohľad neberie. Je asi iba ilúziou, že 
si vedci slobodne volia oblasti svojich 
bádaní. Ba asi i samotní politici so 
svojím preferenčným financovaním 
možno len nepodstatne ovplyvňujú 
smery, ktorými sa veda vyvíja. Veda je 
divoký príval, nezadržateľný a neria-
diteľný. A ako príval môže sa valiť 
len dolu svahom, nikdy nie do svahu. 

Mýtofíliu, tú fundamentálnu súčasť 
ľudskej podstaty, neodstránila. Hoci 
sama labilizuje a búra odveké ľudské 
mýty, otvorila cestu novým mýtom, 
od mýtu neobmedzených možností 
techniky až po mýtus cynizmu.

E x i s t u j ú  k  v e d e 
a l t e r n a t í v y ?
Neexistujú. Veda sa ľudstvu „priho-
dila“, nemôže byť „zneobjavená“. 
Nemôže byť zrušená; nemôže byť 
ani pozmenená vedomými úmyslami 
ľudí. Akokoľvek je dnes divou a ne-
kontrolovateľnou smršťou, i napriek 
tomu, že sa čoraz viac premieňa na 
technovedu, ostáva esenciálnou sú-
časťou kultúry. Naďalej platí, že zo 
všetkých súčastí kultúry je veda naj-
kompetentnejšia na to, aby stav sve-
ta dokázala osvetliť tým, že ho kon-
ceptualizuje: vyjadruje nie obrazmi 
a príbehmi, ale popisuje v pojmoch. 
Od zrodu vedy pred 2 500 rokmi 
v antickom Grécku, vždy – hádam až 
doteraz – opravdivým vedcom nešlo 
ani tak o riešenie záležitostí sveta, 
ale skôr o ich pomenovanie. To bol 
hlavný motív ich činnosti i hlavný 
zdroj ich uspokojenia. 

Kto by si v júli 2006 vyťukal na 
internetovom vyhľadávači Google 
11 September, 2001, našiel by odkaz 
na 460 miliónov údajov. (Už v máji 
2004 mala knižná podoba bibliogra-
fie vládnych dokumentov, týkajúcich 
sa 11. septembra, vyše 700 strán.) Ak 
by si hľadanie zúžil na Science and 11 

September, 2001 (všetko bez vlože-
nia medzi úvodzovky), otvoril by sa 
mu prístup k 127 miliónom údajov. 
Kdesi medzi nimi by sa našiel aj od-
kaz na moju štúdiu z World Futures 
Science and 11 September: A lesson 
of relevance. Moja analýza, aj s jej 
výzvou na zmenu priorít, predstavu-
je teda jednu stodvadsaťmilióntinu 
všetkých analýz. Ako môže jeden 
hlas medzi 120 miliónmi mať akýkoľ-
vek účinok a zmeniť čokoľvek?! Má 
ešte zmysel v tejto ére záplavy dát, 
v tomto zápase o ľudské ucho, v tejto 
dobe efemérnosti poznatkov akékoľ-
vek písanie, akákoľvek komunikácia 
poznaného?

Má. Vtedy, ak zmysel nevidíme 
v praktickej realizácii ideí, ale v ich 
jasnom formulovaní. V spoločnom 
prijímaní poznania s malou skupinou 
rovnako zmýšľajúcich. V intelektuál-
nom obcovaní. Veda nie je všeliekom, 
ako utopicky verili osvietenci. Umož-
ňuje však s múdrosťou porozumenia 
stáť nad hmýrením sveta. Takto mož-
no pochopiť, teda konceptuálne po-
písať, aj 11. september 2001. Pokiaľ 
ide o budúcnosť, nemožno pochybo-
vať, že ontický ohňostroj 21. storočia 
poskytne uvažujúcim ľuďom veľa no-
vých podobných príležitostí. Intelek-
tuálne nemenej provokujúcich. Len 
ešte dramatickejších. 

L a d i s l a v  K o v á č

jednotlivcov a skupín neoddeliteľné, 
pretože je možno konštantou ľudskej 
prirodzenosti?

Bol som jedným z tých, ktorí sa sna-
žili na tento znepokojivý stav vied, ako 
ho demonštrovali reakcie na deň zlo-
mu, upozorniť. V odbornom časopise 
venovanom budúcnosti sveta, World 
Futures, som zhromaždil argumenty, 
prečo treba trhlinu, čo delí prírodné 
a kultúrne vedy, preklenúť, s návrh-
mi, čo by bolo treba urobiť. Deň Ame-
rického zlomu sa stal výzvou, aby sme 
prehodnotili svoje výskumné priority. 
Skúmanie človeka, jeho potencií a je-
ho obmedzení a skúmanie povahy 
sociálnych inštitúcií a ich premien by 
sa mali dostať do centra pozornosti 
prírodných i kultúrnych vied.

Č o  s a  v o  v e d e  u d i a l o  z a 
p ä ť  r o k o v ?
Nič podstatného sa za päť rokov, čo 
uplynuli od Amerického zlomu, vo ve-
de nezmenilo. Prírodné vedy pokra-
čovali vo svojom triumfálnom napre-
dovaní – cestou najmenšieho odporu 
a najväčšej úspešnosti. Začína v nich 
postupne dominovať vynaliezanie 
nad objavovaním; veda sa mení na 
technovedu: nastupuje éra nanotech-
ník, biotechník, jadrovej fúzie, čoraz 
výkonnejších počítačov a šikovnejších 
robotov, syntetickej biológie, indivi-
dualizovanej medicíny. Politika to-
muto trendu nahráva. Americkí poli-
tici, na čele s prezidentom Georgeom 
Bushom, chápu zápas s terorizmom 
ako čisto technický problém: doko-
nalá technika by ho mala zlikvidovať 
úspešne a úplne. Už aj preto, že pre 
Georgea Busha je islamský fundamen-
talizmus jednoducho odsúdeniahod-
ným bludom, nad ktorým musí zvíťa-
ziť Pravda. A pravda je len jedna – tá, 
v ktorú Bush verí a ktorú presadzuje. 
Zo 123 miliárd dolárov, vyčlenených 
vládou USA na vedecký výskum, vyše 
polovica je venovaná „obrane“, te-
da vojenskému výskumu. Rozvíjanie 
nanotechník sa uprednostňuje preto, 
lebo na nich možno založiť celkom 
nový typ zbraní. Biotechniky sa majú 
stať hlavným prostriedkom v obrane 
proti „bioterorizmu“ – majú umožniť 
výrobu účinných vakcín a liečiv proti 
nebezpečným patogénom, ktoré by 
mohli byť zbraňami teroristov. Veľ-
korysá podpora, ideologická a najmä 
finančná, tých vied, ktorých poznatky 
sú rýchlo technicky využiteľné, má aj 
druhú príčinu: vo svete globálnej eko-
nomiky budú súťaž vyhrávať len kraji-
ny s najvyspelejšou technikou.

Nemožno sa preto čudovať, že sa 
kultúrnym vedám nedarí. Len nedáv-
no, v máji 2006, sa americká senátor-
ka Kay Bailey Hutchinson postavila 
proti tomu, aby sa na zvýšenom roz-
počte Štátneho fond výskumu (Na-
tional Science Foundation), ktorým 
prezident Bush chce explicitne pod-
poriť rozvoj fyzikálnych vied, podieľa-
li aj kultúrne vedy (social, behavioral 
and economic sciences). Dlho ju bo-
lo treba presviedčať, že aj tieto vedy 
prispievajú k posilneniu americkej 
„kompetitívnosti“. Nezdá sa pritom, 
že by vývoj po americkej vojenskej 
intervencii v Iraku bol zatiaľ niečo 
zmenil na presvedčení amerických 
politikov, i americkej verejnosti, že 
problém terorizmu nie je problémom 
technickým. Že korení hlboko v ne-
preskúmaných vrstvách ľudskej psy-
chiky a sociálnych štruktúr, do kto-
rých veda zatiaľ poriadne neprenikla. 
A že treba urobiť všetko preto, aby sa 
veda nimi začala zaoberať.

Č o  t o  v š e t k o  z n a m e n á ?
Americký zlom a vývoj po ňom nie je 

cej generácie, ktorí „pomohli zaistiť 
víťazstvo spojencov v druhej svetovej 
vojne vývojom radaru, algoritmov na 
dešifrovanie kódov a Manhattanským 
projektom vytvorenia atómovej bom-
by“. Internetové Novinky z populari-
začného anglického prírodovedecké-
ho časopisu New Scientist desať dní 
po zrútení dvojičiek odkázali na tieto 
najhorúcejšie témy: ako po novom 
premyslieť konštruovanie mrakodra-
pov a spôsoby evakuovania; ako za-
brániť únoscom zmocniť sa lietadla; 
a ako môžu roboty pomôcť záchraná-
rom nájsť v troskách tých, čo prípad-
ne prežili. Podobná verzia Scientific 
American popisuje tieto nové úlohy: 
ako vylepšiť čierne skrinky lietadiel, 
aby ostali nepoškodené aj po takom 
drastickom zničení lietadla; ako vy-
užiť v ochrane pred teroristami tech-
niku rozpoznávania obrazcov a de-
tekciu malých množstiev výbušnín 
pomocou nanodrôtov. Keď sa krátko 
na to objavilo ohrozenie antraxom, 
čo ktosi v USA začal posielať poštou 
americkým verejným činiteľom, vše-
obecne sa to začalo považovať za iný 
prejav toho istého medzinárodného 
terorizmu. Žurnály Science a Nature 
sa začali venovať otázke, ako tech-
nicky znemožniť posielanie takých-
to zásielok a ako vypracovať účinné 
lieky proti antraxu. Odvtedy sa oba 

žurnály pravidelne venujú „biotero-
rizmu“. Pod bioterorizmom sa nechá-
pe vedecké skúmanie biologického 
základu motívov, čo vedú teroristov 
(a v prípade antraxu možno len je-
diného človeka, psychicky narušené-
ho) k ich činom, ani biológie strachu 
a reakcií naň, ale práve len samotný 
akt využitia organizmov alebo látok 
biologického pôvodu k útokom na 
protivníkov. „Boj proti bioterorizmu“ 
nespočíva v hľadaní príčin javu, ale 
iba v hľadaní technických prostried-
kov účinnej obrany proti nemu.

Odborníci z kultúrnych vied zare-
agovali tradičným spôsobom. Zápla-
vou publicistických článkov a čoskoro 
aj kníh (už za prvý rok uverejnili o 11. 
septembri tristo kníh). Keďže zlom 
sotva ide dohromady s teóriou Franci-
sa Fukuyamu, že pádom komunizmu 
sa skončili dejiny a že sa teda v nich 
už nič prekvapivého neudeje, pozor-
nosť sa upla na druhého populárneho 
muža americkej kultúrovednej scény, 
Samuela P. Huntingtona a jeho teó-
riu „zrážky civilizácií“. Jedni sebaisto 
dokazovali, že 11. septembra 2001 
došlo k prvej zrážke civilizácií; druhí 
rovnako sebaisto takéto vysvetlenie 
vyvracali. Čo zaráža, nie je protiklad-
nosť názorov, ale protiklad medzi 
mohutnosťou špekulácií a suvereni-
tou tvrdení na jednej strane a malým 
počtom empirických dát a absenciou 
nových empirických skúmaní na dru-
hej strane. Hľadajú sa ekonomické, 
sociálne, kultúrne príčiny fundamen-
talizmu a terorizmu, no zriedkavo 
sa siaha k podstate: v akej miere iš-
lo o prejav čohosi, čo je od ľudských 

Slepá, iracionálna viera v jedinú Pravdu, 
pravdu vlastnej skupiny, presvedčenie o jej 
transcendentálnom pôvode a teda o jej 
nespochybniteľnosti – je to jedno či na arabskej 
a či americkej strane – nie je civilizáciou. Je 
hlásením sa k mýtu.

L e k c i a  o  s t a v e  v e d y
a  c i v i l i z á c i e

Ľ u b i c a  L a c i n o v á ,  Ky j e v  19 8 6  –  19 8 9
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Ó ,  v e k  v š e l á s k y ,  a  č i  s n á ď  b y ť  t o  n e m á ,
v ž d y  e š t e  v á š e ň  t á  v  k r v i  o s t a n e  s t a r á ?
                            P .  O .  H v i e z d o s l a v

Veda vyrástla z mýtov, aby ich postupne začala 
vytláčať. Pritom však, paradoxne, mýtom 
poskytuje čoraz účinnejšie prostriedky na ich 
šíreniu a vzájomné súperenie.
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Európska únia predstavuje bez-
pochyby kontroverzný projekt. Možno 
sa ním ľahko nadchnúť, ale s rovnakou 
ľahkosťou ho aj odmietať. Kritiku a ne-
súhlas zvyčajne motivuje oklieštenie 
suverenity národných štátov. Vzťah 
k národu, vlastnému štátu a jeho po-
litikom často podmieňuje vzťah k EÚ 
ako celku. Najmä súčasní euroskeptici 
horekujú nad stratou zvrchovaného 
postavenia národných štátov. Výnim-
ku netvoria ani Christopher Booker 
a Richard North a ich kniha Skryté dě-
jiny evropské integrace od roku 1918 
do současnosti.

Kniha sľubuje „pravdivý“ výklad 
dosiaľ utajovanej histórie európskej in-
tegrácie. Európsku úniu autori zavrhli, 
lebo vraj od začiatku išlo len o sprisa-
hanie niekoľkých jednotlivcov proti 
celým národom. V úlohe hlavného 
konšpirátora tu vystupuje Jean Mon-
net, duchovný otec európskej integrá-
cie. Tvrdenia autorov o veľkom pod-
vode stoja však na hlinených nohách, 
chýbajú im presvedčivé argumenty. 
Posúďme ich spolu. Po prvé, Monnet 

a prevládajú prointegračné postoje. Eu-
roskepticizmus na Slovensku nerepre-
zentuje silný politický prúd a zatiaľ sa 
prejavuje iba ako čiastkové odmietanie 
ďalšej integrácie, navyše jeho stúpenci 
nedostatočne fundovane obhajujú svo-
je postoje. V zásade sa možno zaobísť 
bez euroskepticizmu, najmä, ak ide 
len o módnu nálepku, ktorá zakrýva 
neschopnosť analyzovať slabé a silné 
stránky integrácie. Neschopnosť od-
povedať na vážne otázky o budúcnosti 
EÚ možno súvisí aj s nedostatkom kri-
tickej diskusie pred vstupom do únie 
a z asymetrickej a byrokratickej po-
vahy prístupového vyjednávania. Bez 
širšej debaty o budúcej podobe únie sa 
dnes horšie hľadá miesto Slovenska na 
mape zjednotenej Európy. 

Istý zmätok, absenciu diskusie 
a koordinácie medzi verejnosťou, poli-
tikmi a úradníkmi v prístupovom pro-
cese možno ilustrovať nasledujúcou 
príhodou. V roku 2000 jeden z našich 
popredných vyjednávačov na moju 
otázku, aké priority sa podarilo presa-
diť pri rokovaní o vstupe, odpovedal, 
že odklad harmonizácie spotrebných 
daní z tabakových výrobkov a trvalá 
výnimka pre pestovateľské pálenie 
ovocia. Pri všetkej úcte k našim dip-
lomatom a odborníkom z vlády sa mi 
v mysli vynoril cynický titulok: „Slo-
venské národné záujmy napokon de-
finované: lacné cigarety a po domácky 
pálený alkohol!“ Akú predstavu o ná-
rode a občanoch mali asi naši politici, 
ktorí ochraňovali tieto priority? Ďalšiu 
výnimku, udržanie nižšej DPH na zá-
kladné potraviny, energie, stavebné 
práce zrušila nová vláda po roku 2002 
zavedením daňovej reformy.   

Málo debaty o povahe integrácie 
pred vstupom do EÚ možno vypro-
vokovalo aktuálnu posadnutosť časti 
politických strán národnou zvrcho-
vanosťou, ktorú sa snažia obraňovať 
prijímaním deklarácií o etickej, da-
ňovej a možno aj inej zvrchovanosti. 
Slovenskí euroskeptici, ktorých určite 
oslovia Skryté dejiny európskej integ-
rácie, tvoria zaujímavú skupinu, keďže 
na jednej lavici sa ocitli rivali a ideoví 
odporcovia. Nájdeme tu tradicionalis-
tický a nacionalistický prúd, ktorý od-
mieta európske liberálne hodnoty to-
lerujúce a zrovnoprávňujúce sexuálne 
menšiny a „ochraňuje“ tradičnú rodi-
nu. Odmietanie EÚ ako pomyselnej 
federácie, resp. superštátu je vlastné 
najmä národovcom a nacionalistom. 
V diplomatických a akademických 

E u r o k o n š p i r á t o r i
kruhoch sa vyskytla aj kritika tzv. sta-
rých členských štátov pre neochotu 
reformovať svoje veľkorysé sociálne 
štáty, čím vraj môžu ohroziť ekono-
mický rast v nových členských štátoch. 
Zatiaľ iba opatrne artikulovaný postoj 
voči EÚ v oblasti „ochrany“ liberálnych 
ekonomických reforiem presadzova-
ných bývalou vládou je značne ambi-
valentný, lebo presvedčenie o ideovej 
nadradenosti ekonomického liberaliz-
mu sa logicky nespája s odmietaním 
podpory zo štrukturálnych fondov. Ak 
voľný trh a konkurencia rozhýbu eko-
nomický rast, tak načo potrebujeme 
finančné injekcie na rozvoj zaostalých 
regiónov? Prihlásenia sa k európske-
mu sociálnemu modelu taktiež igno-
rujú šírku a rozmanitosť sociálnych 

politík v členských krajinách. Euroop-
timizmus na Slovensku je zatiaľ defen-
zívny a spája sa len s kritikou sociálnej 
politiky predchádzajúcej vlády. Len 
v širšej diskusii možno precizovať svo-
je argumenty a hľadať kompromisy, 
ktoré by mali stáť za našou konzistent-
nou európskou politikou. 

Na záver možno len zopakovať, že 
vstupom do únie sme ako krajina a aj 
ako jednotlivci prebrali na seba zod-
povednosť za budúcnosť spoločnej 
Európy. Byť v EÚ neznamená len slo-
bodne cestovať za zábavou a prácou, 
ale aj kultivovať vzťahy v rámci únie 
a diskutovať o jej podstate. V disku-
siách o ďalšom smerovaní EÚ sa čas-
to spomína aj Jean Monnet, ktorý na 
sklonku svojho života povedal, že keby 
s týmto projektom začínal odznovu, 
tak by začal kultúrou a formovaním 
spoločnej európskej identity. V tomto 
kontexte sa mi vždy vybaví môj roz-
hovor s Umbertom Ecom o budúcnosti 
zjednotenej Európy. Vtipne a duchapl-
ne odporúčal, aby únia napumpovala 
čo najviac prostriedkov do výmenných 
študijných pobytov, sex a mladosť sa 
vraj prirodzene postarajú o integráciu 
neochotných národov a zrod pravých 
Európanov. Či sa táto optimistická ví-
zia naplní, závisí aj podpory vzdeláva-
nia u nás. Myslím to vážne, naozaj.

D a r i n a  M a l o v á

PS: V prípade, že niektorí pedagógo-
via zaradia Skryté dejiny európskej 
integrácie do kurzov, dúfam, že knihu 
zoberú ako základ pre vecnú a kritickú 
diskusiu o kladoch a nedostatkoch EÚ, 
a nie ako bibliu nekriticky zbožšťujúcu 
národný štát.

ktorí zastávali pozíciu exkluzívneho 
klubu, kam nemôže vstúpiť každý. Sú-
časné tzv. obdobie reflexie, po neprijatí 
Európskej ústavnej zmluvy v referende 
vo Francúzsku a Holandsku, ktoré sa 
zase niekedy interpretuje ako reakcia 
na východné rozšírenie EÚ, čím čias-
točne podporuje argumenty jeho od-
porcov. Napriek faktickým nedostat-
kom „skrytých“ dejín a nesplneným 
prísľubom z úvodu, keďže publikácia 
neprináša nijaké nové poznatky, pred-
pokladám, že spochybňovaním integ-
rácie a jej konšpiratívnym výkladom, 
si skôr získa, ako odpudí čitateľov rov-
nako na Slovensku ako aj v Čechách. 
Euroskepticizmus sa v niektorých kru-
hoch skrátka nosí.

Zdá sa mi príznačné, že pokiaľ 
v Čechách vydanie euroskeptickej 
publikácie sponzoroval Nadačný fond 
Václava Klausa, tak slovenský preklad 
Pan-Európy, programovej práce jed-
ného z integračných „sprisahancov“ 
Richarda Coudenhoveho Kalergiho, 
vydal Úrad vlády Slovenskej republi-
ky. Ide totiž o manifest paneurópske-
ho hnutia z roku 1923. To sa výrazne 
zapísalo do dejín integrácie, ale nepre-
sadilo sa ako jej hlavný prúd, najmä 
práve pre spolitizovaniuezákladného 
cieľa – vytvorenie federácie európ-
skych štátov. Európska únia je však 
naplnením niektorých čiastkových cie-
ľov, napríklad liberalizáciou obchodu, 
mierovým spolužitím členských štátov, 
vytvorením európskych inštitúcií, kto-
ré zodpovedajú demokratickým prin-
cípom deľby moci. Preklad rozhodne 
cenným spôsobom sprostredkuje po-
znanie originálnych myšlienok vý-
znamnej európskej osobnosti, prispeje 
k poznaniu historického vývoja európ-
skej integrácie bez skresľujúcej inter-

pretácie.
Oba preklady výstižne reflektujú 

prevažujúce postoje čelných politikov 
voči európskemu integračnému pro-
jektu v oboch krajinách. Pokiaľ Václav 
Klaus v súlade so svojimi ideologický-
mi deklaráciami o nadradenosti slo-
bodného trhu sa už stihol zapísať do 
povedomia európskej verejnosti ako 
kritik EÚ, tak na Slovensku prevládali 

vraj klamal už od samého začiatku, le-
bo svoj projekt už pripravoval po prvej 
svetovej vojne a nie až po druhej ako 
reakciu na vojnou spustošený konti-
nent. A uznajte, to sa nedá odpustiť. 
Po druhé, na intrigánstvo poukazuje 
vraj aj spôsob jeho práce, keďže svoj 
projekt spoločenstva kontrolujúce-
ho produkciu uhlia a ocele ukrýval 
pred zrakom verejnosti a sám sa držal 
v ústraní, bokom od politických disku-
sií. Navyše svoje plány radšej podsú-
val druhým, aby ich prezentovali na 
verejnosti, napríklad francúzskemu 
ministrovi zahraničia Robertovi Schu-
manovi. Po tretie, sprisahanie pokra-
čuje aj v súčasnosti, lebo už od vzniku 
Európskeho spoločenstva pre uhlie 
a oceľ jeho nadnárodní predstavitelia 
masírujú mozgy európskej verejnosti 
cielenou propagandou spojenou s mý-
tom o progresívnom a demokratickom 
charaktere integrácie Európy, ktorá 
umožnila skoncovať s nepriateľstvom 
a vojnami medzi národnými štátmi. 
Autori nám v rozsiahlej práci podob-
ne nástojčivo vnucujú myšlienku, aby 
sme odmietli celý projekt kvôli jeho 
pochybnému zrodu. Ako možnú alter-
natívu voči nadnárodným inštitúciám 
Európskej únie ponúkajú národný štát 
a demokraciu, ktoré sú vraj tak bytost-
ne späté s ľudskými potrebami, že ich 
Monnetom spustený technokratický 
diktát EÚ nemôže zlikvidovať. Nezaťa-
žujú sa však analýzou dejín národných 
štátov v Európe a ignorujú aj misiu 
a právomoci Európskeho súdneho dvo-
ra, kde sa občania môžu dovolať spra-
vodlivosti voči svojim vládam v prípa-
de, ak ich práva porušil práve národný 
štát. Booker a North sa radšej rozhodli 
proti mýtu bojovať novým mýtom.

Skryté dejiny európskej integrácie 

však majú aj svoju silnejšiu stránku, 
ktorou je dynamické, podrobné a pú-
tavé prerozprávanie vývoja západnej 
Európy. Stránky knihy sú zaplnené 
konkrétnymi udalosťami, osudmi vy-
braných osobností a pomerne presný-
mi faktmi. Niet sa čo čudovať, autori 
sa inšpirovali prácami serióznych a vý-
znamných teoretikov európskej integ-
rácie, napríklad Andrewa Moravcsika, 
Iana Bachea a iných. Vďaka tomu uká-
zali, ako poprední politici členských 
štátov dokázali úspešne využívať EÚ na 
presadenie svojich domácich záujmov. 
Žiaľ, v publikácii chýba hlbšia analýza 
a reflexia týchto procesov a súvislos-
tí. Namiesto toho sa v nej ideologicky 
interpretujú analytické koncepty teó-
rie európskej integrácie. Medzivládny 
a nadnárodný princíp spolupráce ne-
slúži na skúmanie procesov rozhodo-
vania, ale na prijatie alebo odmietnu-
tie integrácie. Samozrejme, vyhráva 
medzivládny spôsob. Sústavné odmie-
tanie EÚ ako nadnárodnej inštitúcie 
v prospech medzivládnej spolupráce 
zvrchovaných štátov značí buď úplné 
nepochopenie rozhodovacích mecha-
nizmov v únii, alebo úmyselné ignoro-
vanie vedeckého poznania. 

Kniha sa prekvapujúco vyhýba ana-
lýze tzv. východného rozšírenia Európ-
skej únie, keďže britská podpora rozší-
reniu sa často spája s úsilím Británie 
oslabiť integráciu. V tejto súvislosti sa 
zvyčajne cituje Margaret Thatcherová, 
ktorá v Aspene v roku 1990 kritizova-
la členské štáty za neochotu otvoriť 
sa novým demokraciám na východe. 
Strategicky sa pritom orientovala na 
propagáciu liberálnych hodnôt, ktoré 
zaradila medzi európske normy sprá-
vania, šikovne ich využila na kritiku 
„egoistických“ odporcov rozšírenia, 
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Neschopnosť odpovedať na vážne otázky  
o budúcnosti EÚ možno súvisí aj s nedostatkom 
kritickej diskusie pred vstupom do únie 
a z asymetrickej a byrokratickej povahy 
prístupového vyjednávania.
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Pri všetkej úcte k našim diplomatom 
a odborníkom z vlády sa mi v mysli vynoril 
cynický titulok: „Slovenské národné záujmy 
napokon definované: lacné cigarety a po 
domácky pálený alkohol!“

 Richard N. 
Coudenhove 
Kalergi  

 Pan-Európa  
 Preklad 
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Určite si mnohí spomenú na re-
akcie, ktoré u nás zazneli po teroris-
tických útokoch z 11. septembra 2001. 
Jednohlasne boli opakované frázy, 
ktorých neúprimný pátos bol ešte 
smiešnejší ako inde. Dali by sa zhrnúť 
do nič nehovoriacej vety: „Odteraz sa 
svet zmenil!“ V čom sa však zmenil, 
prečo sa tak stalo a pre koho sa zmenil, 
alebo čo túto zmenu vlastne vyvolalo, 
na to hľadal odpoveď asi len málokto. 
Z odstupom niekoľkých rokov tieto re-
akcie a odpovede pomaly upadajú do 
zabudnutia, pričom sú sprevádzané 
tichým konštatovaním: „aj tak sa nás 
to netýka...“ Filozofi Jürgen Habermas 
a Jacques Derrida nezostali v úzadí 
a pokúsili sa odpovedať na otázky, 
ktoré im v súvislosti s teroristickými 
útokmi položila americká filozofka 
Giovanna Borradori vo svojej knihe 
Filosofie v době teroru, kde odpovede 
oboch filozofov zasadzuje do kontextu 
ich celého diela.

Teda, čo sa to vlastne stalo v onen 
osudný deň na Manhattane, prečo je 
táto udalosť taká dôležitá alebo, ako 
hovorí Borradori, prečo ide o zásadnú 
udalosť? Derrida sa najprv zamýšľa 
na tým, kedy je vôbec možné hovoriť 
o udalosti. Vychádzajúc z Heideggera 
udalosť definuje ako to, „čo prichádza 
a v tomto prichádzaní ma prichádza 
prekvapiť, prekvapiť a ochromiť po-
rozumenie: udalosť je predovšetkým 
to, čo predovšetkým nechápem. Lepšie 
povedané, udalosť je to, čo nechápem. 
Spočíva v tom, že nechápem; v tom, 
čo nechápem, a predovšetkým, že 
nechápem, fakt, že nechápem: moja 
nechápavosť“. A presne za takúto uda-
losť pokladá to, čo sa odohralo v New 
Yorku. Habermas zase poukazuje pre-
dovšetkým na novosť tejto udalosti, 
ktorá spočíva jednak v spôsobe, ako 
bola uskutočnená – na zabitie mno-
hých ľudí bolo použité civilné lietadlo 
–, ďalej v cieľoch útokov, ktoré majú 
svoj symbolický význam pre západnú 
civilizáciu, alebo prinajmenšom pre 
obyvateľov USA, a napokon v samot-
nom fakte, že sa odohrala prakticky 
v priamom prenose a kdekoľvek na 
svete ju bolo možné sledovať. Tento 
teroristický čin sa však líši od všetkých 
ostatných aj v tom, že tentoraz nie je 
možné identifikovať nepriateľa, nie 
je jasné proti komu sa presne vedie 
vojna, ktorú G. W. Bush okamžite vy-
hlásil. Napriek všetkým týmto novým 
skutočnostiam Habermas konštatuje, 
že význam a dosah tejto udalosti bu-
de závisieť skôr od budúcnosti a jeho 
kontúry možno v súčasnosti skôr len 
predpokladať. 

Hneď za otázkou, čo sa vlastne 
stalo, sa nám natíska otázka o príči-
nách tohto útoku. Prečo sa odohral 
taký ničivý a krutý samovražedný čin? 
Kde hľadať korene takéhoto počína-
nia? Koho možno označiť za vinníka? 
Habermas sa pri hľadaní odpovedí 

F i l o z o f i  a  t e r o r i z m u s
na tieto otázky najprv pristavuje pri 
probléme fundamentalizmu, pre ktorý 
je charakteristický odmietavý postoj 
k modernizmu a sekularizmu. Eu-
rópske náboženstvá boli okolnosťami 
donútené akceptovať iné náboženstvá 
a odlišné spôsoby života, nevidieť seba 
ako centrum, od ktorého je všetko od-
vodené, no rovnako sa museli naučiť 
prijímať to, na čo mimo akýchkoľvek 
náboženských predstáv prišla na zá-
klade skúmania sekulárna veda. Ha-
bermas podotýka, že ide o relativizá-
ciu vlastného postoja, čo však nemusí 
znamenať relativizáciu presvedčenia. 
„Táto schopnosť sebareflexie, ku kto-
rej dospeli náboženstvá, učí vidieť se-
ba očami iných a má dôležité politické 
dôsledky.“ Mnohí islamskí predstavi-
telia a veriaci odmietajú takúto pred-
stavu o sebe a iných, preto ich možno 
na základe takejto definície označiť za 
fundamentalistov. Fundamentalistický 
postoj však nie je sám osebe jedinou 
príčinou terorizmu, mnohokrát je totiž 
zásterkou politických a ekonomických 
ambícií. Väčšina obyvateľov islam-
ských krajín má totiž v posledných 
desaťročiach len malý prospech z ex-
pandujúcich a globalizovaných trhov. 
Z ekonomického hľadiska sú teda po-
razenými a ukrivdenými, ich vlastná 
kultúra zaniká spolu s modernizáciou 
a to, čo sa im namiesto nej ponúka, 
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ne štáty, ktoré sú ich členmi a ktoré 
podpísali ich zakladajúce dokumenty, 
bez ohľadu na to, ako sú tieto inšti-
túcie nedokonalé.“  Nebol by to však 
Derrida, keby toto tvrdenie trochu 
„nezmäkčil“ svojím odporúčaním, aby 
axiómy a princípy, z ktorých tieto in-
štitúcie a medzinárodné právo vychá-
dzajú, boli neustále kriticky prevero-
vané a problematizované, čím sa chce 
vyhnúť univerzalizmu Habermasovho 
typu. 

Na záver chcem upozorniť na prob-
lém tolerancie a pohostinnosti, ktorý 
rezonuje u obidvoch filozofov, a bolo 
by nepochybne zaujímavé, keby mal 
svoju odozvu aj v našich spoločenských 

diskusiách (veď pohostinnosť má svo-
je špecifické miesto v našej kultúrnej 
tradícii). Podľa Habermasa predpo-
kladom akéhokoľvek porozumenia, 
komunikácie či vzájomného zmieru 
je vzájomná tolerancia. Upozorňu-
je však, že nemá na mysli toleranciu, 
ktorej hranice by určovala väčšina či 
suverén. Zdôrazňuje, že „v rámci de-
mokratického spoločenstva, v ktorom 
si občania navzájom zaručujú rovné 
práva, nie je miesto pre takú autoritu, 
ktorá by jednostranne určovala hranice 
toho, čo má byť tolerované“. Derridovi 
však samotná tolerancia nepostačuje, 
pretože v nej je vždy prítomná určitá 
podmienenosť. Navrhuje preto, aby 
pojem tolerancie uvoľnil miesto pojmu 
bezpodmienečnej pohostinnosti. „Čis-
tá a nepodmienená pohostinnosť, po-
hostinnosť sama, sa otvára alebo je už 
vopred otvorená pre niekoho, kto nie 
je ani očakávaný ani pozvaný, pre ko-
hokoľvek, kto prichádza ako absolútne 
cudzí návštevník, ako novo prichádza-
júci, neidentifikovateľný a nepredví-
dateľný, skrátka ako úplne iný.“    

J o z e f  K o v a l č i k

pom terorizmu. Tí, ktorí zaútočili na 
„dvojičky“, podľa Habermasa nemajú 
pred sebou nijaký reálny politický cieľ, 
a preto si nemožno ani predstaviť kon-
text, v rámci ktorého by v budúcnosti 
boli tieto činy ospravedlniteľné. 

Kľúčovou otázkou však zostáva, ako 
riešiť súčasnú situáciu a ako sa vymaniť 
z pút strachu a neustáleho ohrozenia, 
ktoré súčasné a budúce formy teroriz-

mu vzbudzujú v civilnom obyvateľstve 
– štátny terorizmus západných krajín 
nevynímajúc. Podľa Habermasa ne-
stačí o týchto témach iba diskutovať, 
ale je potrebné prejsť ku konkrétnym 
skutkom. „Žiaduca premena mentality 
nastane skôr zlepšovaním životných 
podmienok, citeľným oslabením útla-
ku a strachu. Dôvera sa musí rozvinúť 
do každodennej praxe komunikácie. 
Iba vtedy sa vskutku účinné osveco-
vanie môže preniesť do médií, škôl 
a domovov.“ Habermas teda verí v po-
rozumenie a odstránenie nedostatkov 
a chýb v komunikácii, ktoré existujú 
na oboch stranách, a odmieta úvahy 
o nejakej zrážke civilizácií, za ktorý-
mi sa podľa neho skrývajú konkrétne 
záujmy určitých skupín. Rovnako od-
mieta podozrenia dekonštruktivistov, 
že jeho univerzalistická snaha o po-
rozumenie je eurocentrická predstava 
o porozumení. 

Derrida zasa verí v autoritu me-
dzinárodného práva a inštitúcií, ktoré 
by mali rešpektovať rovnako všetky 
krajiny. „Predovšetkým odporúčania 
a rozhodnutia týchto medzinárodných 
inštitúcií by mali rešpektovať suverén-

nie sú ochotní akceptovať. Západná 
kultúra má v sebe síce niečo príťažlivé, 
no odmietajú ju pre jej vyprázdnenosť 
a ekonomický charakter.

Porozumieť tomu, čo sa stalo 11. 
septembra 2001 nie je asi možné bez 
toho, aby sme odpovedali na otázku, 
čo je to vlastne terorizmus, koho mož-
no označiť za teroristu a kto rozhoduje 
o tom, že mu je pridelené toto ozna-
čenie. Podľa Derridu je najčastejšie za 
teroristický pokladaný taký čin, ktorý 
je zločinom proti ľudskému životu, pri-
čom ide o porušenie národného alebo 
medzinárodného práva v mene neja-
kého politického či vojenského cieľa. 
Toto všeobecné vymedzenie má však 
tú veľkú nevýhodu, že je nejednoznač-
né, a preto terorizmu prisudzuje každý 
taký význam, aký sa mu momentálne 
hodí. Z toho potom vyplýva, že nie je 
ani jasné, čo je vlastne vojna s teroriz-
mom a koho možno označiť za tero-
ristu. Derrida aj Habermas poukazujú 
na fakt, že za teroristov boli prevažne 
pokladaní tí, ktorí sa pokúšali nahradiť 
určitý režim či nadvládu tým, že proti 
nej rôznymi prostriedkami bojovali. 
Mali pred sebou teda pomerne jasný 
politický cieľ a ten sa pokúšali realizo-
vať. Ak sa im to podarilo, často sa stali 
národnými hrdinami a uznávanými 
bojovníkmi za slobodu. V súčasnosti 
sme však konfrontovaní s iným ty-
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Habermas verí v porozumenie a odstránenie 
nedostatkov a chýb v komunikácii, ktoré 
existujú na oboch, stranách a odmieta úvahy 
o nejakej zrážke civilizácii, za ktorými sa 
podľa neho skrývajú konkrétne záujmy 
určitých skupín. Derrida zase verí v autoritu 
medzinárodného práva a inštitúcii, ktoré by 
mali rešpektovať rovnako všetky krajiny.

Fundamentalistický postoj však nie je sám 
osebe jedinou príčinou terorizmu, mnohokrát 
je totiž zásterkou politických a ekonomických 
ambícií.
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V čase, keď sa na Západe uvažuje 
o nových formách demokracie, napr. 
demokracie bez tradičných volieb, a te-
da aj tradičných strán, prišla na knižný 
trh rozsiahla publikácia českých auto-
rov bilancujúca zhruba dve storočia eu-
rópskych strán a straníckych systémov. 
Kniha má ambíciu predstaviť stručné 
dejiny a súčasný stav politických sys-
témov „modernej Európy“, teda jej 
demokratických krajín – od Írska a Is-
landu až po hranice so Spoločenstvom 
nezávislých štátov. 

Postsovietske krajiny autori zrej-
me nezaraďujú do súčasnej modernej 
Európy. Prekvapuje však, že medzi ne 
nezaradili ani krajiny juhovýchodnej 
Európy, ktoré sa uchádzajú o členstvo 
v Európskej únii. Žeby manko politic-
kej modernosti bolo v takých krajinách 
ako Chorvátsko, Rumunsko či Bulhar-
sko ešte vždy priveľké na ich zaradenie 
medzi ostatné európske krajiny, a teda 
aj do tejto publikácie? Nech je to ako-
koľvek, o krajinách, ktoré autori zara-
dili do publikácie (a je ich 32, vrátane 4 
miništátov ako Monaco či San Marino), 
sa čitateľ dozvie veľa faktov o ich stra-
níckych systémoch, o tom, ako vznika-
li, akou premenou prešli najmä v 20. 

Myslím si, že aj kniha o európskych po-
litických stranách môže pomôcť osvetliť 
niektoré vytrvalo pestované ilúzie.

Jednou z nich je názor, že väčši-
nový jednokolový volebný systém je 
najlepším volebným nástrojom zrelej 
demokracie, na ktorú sme my, žiaľ, ešte 
nedorástli (ako zvyknú dodať poniek-
torí diskutéri). Takýto volebný systém 
sa však v Európe uplatňuje len vo Veľ-
kej Británii (aj preto sa označuje ako 
„westminsterský“), vychádza z pred-
demokratickej parlamentnej tradície 
Anglicka a ani tento systém nemôže vy-
lúčiť pôsobenie destabilizujúcich fakto-
rov na politiku, ako ich Británia zažila 
napr. v 20. rokoch 20. storočia. Na dru-
hej strane vyvoláva oprávnenú otázku 
elementárnej volebnej spravodlivosti, 
ak napr. väčšina mandátov pripadne 
strane, ktorá získala menej hlasov než 
jej hlavný volebný sok (konzervatívci 
v roku 1951), alebo ak strana s 35,5 % 
hlasov získa až priveľmi pohodlných 
55,2 % mandátov (labouristi v roku 
2002). Tu kdesi už naráža princíp vlád-
nej stability na princíp reprezentatív-
nosti vlády. Zrejme len lipnutie na tra-
dícii bráni Britom ráznejšie otvoriť legi-
timitu takýchto volieb v modernej dobe 
a prípadne zmeniť stáročný volebný 
systém, v ktorom poniektorí „našinci“ 
vidia (na diaľku) stelesnenie vrcholu 
zrelej demokracie.

Účinnou zárukou politicko-stra-
níckej stability sa neukazuje ani tzv. 
zmiešaný volebný systém, ktorý sa 
v niekoľkých variantoch uplatňuje 
vo viacerých európskych krajinách 
(nie však vo väčšine z nich) a ktorý je 
takisto predmetom obdivu a politic-
kou panaceou pre niektorých našich 
politikov. Nie každý jeho variant sme-
ruje k redukcii počtu parlamentných 
strán a tým straníckej roztrieštenosti 
(napr. v Maďarsku áno, v Taliansku 
nie), no všade vedie k polarizácii stra-
níckych blokov a s ňou neraz k politic-
kej nezmieriteľnosti, stupňujúcej sa 
bojovnosti, a teda neschopnosti vecne 
kooperovať, čo vonkoncom nemusí 
prospievať politickej atmosfére a spo-
lunažívaniu, teda politickej kultúre 
v krajine. A v zásade podobne sa pre-
javujú aj dôsledky väčšinového dvoj-
kolového volebného systému charak-
teristického pre Francúzsko. Polari-
zujú krajinu bez toho, aby sa zásadne 
prekonala stranícka fragmentarizácia 
politickej scény. Jeden moment fran-
cúzskeho systému však stojí za oso-

Stranícka Európa 
a  s lovenské diskusie

kooperačných a konkurenčných vzťa-
hov medzi stranami v 90. rokoch, napr. 
pri formovaní koalícií za Moravčíkovej 
a prvej Dzurindovej vlády. Napriek 
takýmto prvkom kontinuity prevláda 
však podľa Kopečka nekonsolidovanosť 
slovenského straníckeho systému, čo 
vylučuje aj jeho zmysluplné zaradenie 
do niektorých z klasických typológií 
straníckych systémov. To je však prob-
lém predovšetkým profesionálnych 
politológov, usilujúcich sa o kategori-
zovanie a systematizovanie predmetu 
svojho výskumu. Bežný občan by pri-
vítal napredovanie konsolidácie nášho 
straníckeho systému predovšetkým 
v reálnom politickom živote. 

A L. Kopeček predsa len na základe 
volieb roku 2002 pripúšťa, že aj na Slo-
vensku sa v politickom zápase strán za-
čína presadzovať sociálno-ekonomická 
problematika charakteristická pre kla-
sickú pravoľavú súťaž, ktorá má byť ty-

pická pre stabilizované stranícke systé-
my v moderných európskych demokra-
ciách. Zdá sa, že výsledky posledných 
parlamentných volieb z júna 2006 by 
mohli potvrdzovať naznačený fenomén 
kontinuity v pôsobení straníckych akté-
rov, ako aj formujúcu sa kontinuitu soci-
álno-ekonomického diskurzu na pravo-
ľavej osi: Po prvé, dominujúcou témou 
volebnej kampane boli ekonomické 
a sociálne otázky v súvislosti s dôsled-
kami ekonomicko-sociálnych reforiem 
dnes už bývalej koalície a odpovede na 
ne sa premietli aj do volebných výsled-
kov relevantných politických strán. Po 
druhé, z predchádzajúceho parlamentu 
sa zo siedmich strán do nového nedo-
stali dve strany a obidve v ňom boli len 
jedno volebné obdobie (ANO a KSS). 
Do parlamentu vstúpila staronová SNS, 
pričom tento typ strany nie je nový ani 
výlučný v dnešnej Európe. Slovenská 
parlamentná scéna sa teda napriek pre-
trvávajúcim politickým špecifikám (po-
litické „doznievanie“ osobitého straníc-
keho javu v podobe HZDS a jeho vodcu 
alebo nacionálna konfliktná línia na osi 
SNS-SMK) môže postupne štandardizo-
vať do domáceho variantu pravoľavého 
politického diskurzu a tým aj pravoľa-
vej straníckej osi charakteristickej pre 
moderné stranícke systémy.

Aby sa tak stalo, je potrebné, aby 
predovšetkým politici, ale aj slovenská 
verejnosť urobili spoločne ďalšie kro-
ky smerom k osvojovaniu si modernej 
politickej kultúry, ktorej je cudzia pre-
dovšetkým jedna veľká necnosť vlastná 
našim pomerom bez ohľadu na charak-
ter režimu, a preto odolná ako mocná 
burina – sľubovanie zázračných recep-
tov, ktoré majú obratom priniesť „nový, 
iný, lepší život“ do nášho (pre niekoho 
viac pre iného menej) slzavého údolia. 
A predovšetkým sami politici i niektorí 
politickí publicisti by sa mali zbaviť aj 
ilúzií o akomsi „zázračnom“ lieku spo-
čívajúcom v zmene volebného systému 
z pomerného na väčšinový alebo zmie-
šaný. To je v slovenských diskusiách 
akási politická „trvalka“ znovu a znovu 
sa vracajúca prakticky od prvých slo-
bodných volieb v roku 1990, odkedy sa 
u nás uvažuje o prekonaní odstredivých 
tendencií v parlamentných stranách 
spôsobujúcich predovšetkým rozklad 
a znefunkčňovanie vládnych koalícií. 

storočí, aj o tom, ako fungujú posledné 
roky či desaťročia až dodnes. 

Kniha má do veľkej miery encyk-
lopedický charakter, aj keď štruktúra 
kapitol o jednotlivých krajinách nie je 
celkom zjednotená. Napr. v niektorých 
kapitolách je osobitná podkapitola 
s profilmi relevantných politických 
strán, v iných takýto prehľad chýba. Či-
tateľ, ktorý sa hlbšie zaujíma o európ-
sku a samozrejme aj domácu stranícko-
-politickú scénu, nájde v knihe aj pre-
hľadnú teoretickú časť venovanú defi-
níciám politickej strany, konfliktným 
politickým líniám v minulosti i súčas-
nosti a osobitne v postkomunistických 
krajinách strednej Európy, podľa kto-
rých sa strany formovali, ako aj zdroje 
a princípy, na základe ktorých strany 
vytvárali európske „stranícke rodiny“. 
Knihu uzatvára zhrnujúca kapitola za-
oberajúca sa predovšetkým podnetmi 
vyplývajúcimi z volebných systémov 
jednotlivých krajín nášho kontinentu. 
Napriek podnadpisu, v ktorom sa hovo-
rí o analýze stranícko-politických sys-
témov, ide vzhľadom na rozsah témy 
a priestor publikácie predsa len skôr 
o ich relatívne podrobnú deskripciu 
v ich historických a aktuálnych súvis-
lostiach.

V časti o stredoeurópskych štátoch 
(krajiny V4 a Slovinsko) nájdeme sa-
mozrejme aj kapitolu venovanú Sloven-
sku. Jej autorom je Lubomír Kopeček, 
ktorý medzičasom publikoval aj osobit-
nú monografiu o politicko-straníckych 
dejinách a súčasnej straníckej scéne 
Slovenska (pozri text D. Malovej v K&S 
6/2006). Už v úvode k stredoeuróp-
skym krajinám sa konštatuje, že český, 
maďarský a slovinský stranícky systém 
je v mnohých smeroch bližší západo-
európskym straníckym systémom než 
straníckemu systému Slovenska a Poľ-
ska. V týchto dvoch stredoeurópskych 
krajinách je podľa knihy najmenej kon-
solidovaný stranícky systém. Aj v záve-
re kapitoly o Slovensku charakterizuje 
L. Kopeček súčasný slovenský stranícky 
systém ako „veľmi nestabilný“, hovorí 
o „nezrelom, prípadne nekonsolidova-
nom“ straníckom systéme. Táto charak-
teristika vyplýva predovšetkým z vo-
lebných výsledkov od roku 1992 (teda 
odhliadnuc od prvých demokratických 
volieb, po ktorých sa rozpadli aj v iných 
postkomunistických štátoch politické 
subjekty, ktoré uskutočnili spoločen-
sko-politickú transformáciu krajiny). 

Voľby na Slovensku prinášali vy-
sokú fluktuáciu parlamentných strán, 
z ktorých aj viaceré relevantné strany 

prejavovali značnú vnútornú nestabi-
litu. Podľa autora to potvrdili aj voľby 
v roku 2002, keď zo šiestich parlament-
ných strán až štyri prešli voľbami pr-
výkrát (SDKÚ, Smer, ANO a KSS) a len 
HZDS, KDH a SMK sa ocitli v parla-
mente opakovane. Autor však pripúšťa, 
že aj v slovenských podmienkach mož-
no vysledovať určité, aj keď pomerne 
slabé prvky kontinuity. Vidí ich v ob-
lasti straníckych aktérov a v interakcii 
medzi nimi, napr. na scéne dlhodobo 
pôsobia niektorí dôležití aktéri, predo-
všetkým KDH a (ako dedička starších 
straníckych subjektov) aj SMK a dodaj-
me že i HZDS. Isté prvky kontinuity ro-
zoznáva aj v mechanizme fungovania 

Myslím si, že aj kniha o európskych 
politických stranách môže pomôcť osvetliť 
niektoré vytrvalo pestované ilúzie. Jednou 
z nich je názor, že väčšinový jednokolový 
volebný systém je najlepším volebným 
nástrojom zrelej demokracie, na ktorú sme 
my, žiaľ, ešte nedorástli (ako zvyknú dodať 
poniektorí diskutéri).

bitnú zmienku: umožňuje eliminovať 
extrémistické strany (Národný front, 
ktorý napriek značnému počtu hlasov 
spravidla nezíska nijaký mandát). Je 
to však skôr administratívna než poli-
tická eliminácia, ktorá nerieši samot-
né príčiny vzniku a rastu politického 
extrémizmu.

Dobre pestovanou ilúziou, iste 
podporovanou našimi vlastnými skú-
senosťami, je názor ozývajúci sa v na-
šich diskusiách, že pomerný volebný 
systém je len akýmsi nutným zlom, 
vhodným pre menej rozvinuté, mla-
dé demokracie, akou je naša. V sku-
točnosti však veľká väčšina „starých“ 
európskych demokratických krajín sa 
pridŕža práve pomerného volebného 
systému, spravidla spojeného s nie-
koľkopercentnou obmedzujúcou klau-
zulou pre vstup do parlamentu. Tento 
volebný systém bol postupne zavá-
dzaný od konca 19. storočia namiesto 
väčšinového volebného systému ako 
prejav a nástroj demokratizácie po-
litického života.   Preddemokratické 
štádium sa totiž spájalo s väčšinovým 
volebným systémom spolu s obme-
dzeným volebným právom pre úzky 
okruh majetných občanov-mužov.   
Stojí za pozornosť, že v takej krajine, 
ako je Holandsko, v ktorej sa pomaly 
sto rokov uplatňuje pomerný volebný 
systém bez obmedzujúceho kvóra (na 
získanie jedného mandátu v 150-člen-
nej snemovni stačí strane získať na ce-
loštátnej úrovni 0,67 % hlasov), teda 
doslova vyzývajúci rôzne politické fi-
gúry k pokusu dostať sa do parlamen-
tu,   nepresiahol počet parlamentných 
strán už desaťročia číslo deväť. Aj to 
hovorí o veľmi uvážlivom nakladaní 
holandského voliča so svojím hlasom. 

A tam kdesi treba hľadať aj jednu 
z odpovedí na príčiny opakujúcej sa 
fragmentárnosti a nestability sloven-
skej politickej scény. Naši politici aj 
kvázipolitici veľmi ľahko prichádzajú 
s novými „spásonosnými“ straníckymi 
ponukami a pre svoje ciele zneužívajú 
aj nedostatky volebného systému (na-
pr. možnosť kandidovať na kandidát-
ke väčšej strany ako falošný nezávislý 
kandidát, z ktorého sa po voľbách 
vykľuje predstaviteľ ministrany, ktorá 
by inak nebola schopná presadiť sa vo 
voľbách). Ale najmä v 90. rokoch boli 
aj slovenskí voliči náchylní dosť ľah-
koverne a ľahkomyseľne odovzdávať 
hlasy obskúrnym stranám a volebným 
koalíciám, resp. kryptokoalíciám. Po-
sledné voľby však naznačili, že obča-
nia sa rozhodujú uvážlivejšie – na úkor 
rýchlokvasených strán a straničiek, aj 
keď niektorí ešte nedokážu odolať bo-
hatým „sľubotechnám“ tých väčších 
strán. Z hľadiska možnej stabilizácie 
a štandardizácie nášho straníckeho 
systému je to (mohol by to byť) po-
hyb správnym smerom. A pomôcť by 
mu mali aj politici. Napríklad aj na 
základe poučenia sa o tom, ako sa vy-
víjali a kam dospeli strany a stranícke 
systémy vo vyspelých krajinách nášho 
svetadielu.

M i l a n  Z e m k o
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L. Kopeček na základe volieb v roku 
2002 pripúšťa, že aj na Slovensku 
sa v politickom zápase strán začína 
presadzovať sociálno-ekonomická 
problematika charakteristická pre klasickú 
pravoľavú súťaž, ktorá má byť typická 
pre stabilizované stranícke systémy 
v moderných európskych demokraciách.
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toho, aby do svojich prirodzených výkla-
dov vkladali nejaké teologické zdôvod-
nenie. Cieľavedome oddeľujú teológiu od 
exaktných vied. Hildegarda z Bingenu sa 
ešte snaží obe metódy spájať. Bádateľské 
pozorovanie prírody kladie vedľa teolo-
gického výkladu, ale nepokúša sa har-
monizujúcim spôsobom spájať prírodné 
vedy a teológiu a vytvárať demonštratív-
nu jednotu. O prírodných vedách a teo-
lógii pojednáva s rovnakou triezvosťou, 

pritom však nezabúda na úctu k tradícii. 
Ako prorokyňa sa cíti povolaná priniesť 
staré do novej doby. Keď pociťovala tento 
pokus ako rozporný, znášala s tým spoje-
né napätie s uvoľnenosťou. Aj pri všetkej 
ústretovosti k tradičnému teologickému 
základu nikdy nestierala hranice medzi 

starým a novým. Hlavnú rolu u nej jed-
noznačne hrá revolučné myslenie novej 
doby. Hildegarda z Bingenu je svojím 
triezvym pohľadom na prírodu a poku-
som racionálne vysvetliť prírodné javy 
a telesné funkcie, ako aj bez predsudkov 
popísať všetky ľudské orgány, na výške 
svojej doby. Viliam z Couches a Konštan-
tín Africanus nepochybne patria k tým, 
ktorí jej na to dali podnet a poskytli jej 
zdroj informácií.

Podľa Beuysovej sa Hildegarda ponú-
ka ako ideálna projekčná plocha k zvidi-
teľneniu túžob a nádejí moderny, ktorým 
dáva zmysel a smer. Kto je aj po necelých 
tisíc rokoch stále tak mnohostranne prí-
ťažlivý, musel mať vieryhodné jadro, 
charizmu i posolstvo, ako aj vlohy, ktoré 

vysoko presahujú priemer. Pre americké-
ho historika Bernarda Mc Ginna je Hilde-
garda z Bingenu „prvá veľká teologička 
kresťanstva“ a anglický literárny vedec 
Peter Dronke ju zaraďuje k „vedeckej 
avantgarde 12. storočia“. Nemecká teo-
logička Ingrid Riedelová ukázala dôklad-
ným rozborom Hildegardiných textov, že 
v symbolických označeniach tejto veľkej 
vizionárky nachádzame významný po-
sun od mužskej paradigmy symbolické-
ho označovania a reči k ženskej para-
digme. Týmto táto mystička významne 
ovplyvnila bádanie v oblasti súčasného 
filozofického a teologického feminizmu 
a ekologizmu. Ostatne, viac na túto té-
mu sa možno dočítať v knihe Jána Letza 
Mystičky Západu.

Hildegarda dokazuje, že mystika neo-
povrhuje svetom ani z neho neuteká, ako 
niektoré kresťanské mníšske tradície. Ne-
jde ani o bytostné potláčanie svetského, 
ako je to skoro vo všetkých východných 
meditatívnych náboženstvách. Tým sa 
stáva jej mystika prorockou. Osobnosť 
a dielo Hildegardy z Bingenu sa môže 
stať pre teológov výzvou, aby pozorne 
načúvali hlasu prírodných vied. Nemys-
lím tu na vytváranie umelého súladu 
medzi prírodnými vedami a teológiou, 
ale na hlbšie porozumenie tém teológie 
a vytváranie nových za pomoci poznat-
kov prírodovedy. Teológia a prírodné 
vedy sa môžu rozvíjať a dopĺňať len vo 
vzájomnom otvorenom dialógu, ku kto-
rému budú obe strany pristupovať bez 
predsudkov.

Š t e f a n  Š r o b á r 

Kritická biografia Barbary Beuyso-
vej približuje mnohovrstevnatú a fasci-
nujúcu osobnosť Hildegardy z Bingenu. 
Z plachého dieťaťa vidíme v podnetnom 
prostredí vyrastať intelektuálne a emo-
cionálne vysoko nadanú ženu, inšpiro-
vanú Bohom a obrátenú k ľuďom, ženu 
odvážnu a výnimočne úspešnú: zaklada-
teľku kláštorov, vizionárku, spisovateľku, 
vedkyňu a hudobnú skladateľku.

Hildegarda z Bingenu (1098 – 1179) 
sa narodila v Bermersheime v rýnsko-
-hessenskej oblasti v šľachtickej rodine 
ako desiate dieťa. Od mladosti mala dar 
pre zvláštne videnia a predvídania uda-
lostí života. Hildegarda bola presvedčená 
o svojom mimoriadnom poslaní pre celý 
svet, ktoré dostala od Boha. Chýr proro-
kyne, vizionárky, liečiteľky a múdrej ženy 
sa šíril nielen po celom kraji, ale aj ďale-
ko za hranice nemeckej ríše. Hildegarda 
viedla čulú korešpondenciu s mnohými, 
ktorí ju žiadali o pomoc a radu; boli me-
dzi nimi kráľovné a králi, pápeži a arci-
biskupi, opáti a abatyše, mnísi a mníšky 
i svetské osobnosti. Všade radila, riešila 
konflikty, miernila nepokoje, zmierova-
la, povzbudzovala a predovšetkým učila 
a kázala. Cirkevné uznanie sa Hildegar-
de dostalo roku 1148 na synode v Treví-
re, kde pápež Eugen III. potvrdil jej prvé 
dielo Sci vias (Poznaj cesty), ktorým sa 
stala známou.

Aká to bola doba, v ktorej Hildegar-
da žila, ktorá sa označuje v dejepisných 
knihách ako vrcholný stredovek? Nová 
zbožnosť a celá kultúra 12. storočia sa 
nesie v znamení lásky. Tam, kde ľudia 
opúšťajú tradičný sociálny systém a na 
miesto feudálnej závislosti nevoľníkov 
nastupujú doteraz neznáme slobody 
s osobnou zodpovednosťou, tam, kde 
náboženské inštitúcie pristupujú k lai-
kom a predovšetkým k ženám s dosiaľ 
neznámou otvorenosťou, prestávajú pla-
tiť aj v intímnej oblasti ľudských vzťahov 
strnulé pravidlá a pozemské túžby srdca 
nadobúdajú hlas a tvorivú silu, hovorí 
Beuysová. Oficiálna cirkev vybudovala 
svoju náuku o manželstve na teológii 
dedičného hriechu, cirkevného otca Au-
gustína. Za jediný účel manželstva bolo 
považované počatie detí. Kto pritom ne-
dokázal potlačiť zmyslové pohnútky, hre-
šil a musel sa z toho vyspovedať kňazovi. 
Túto tézu o účelnosti sa v priebehu pred-
chádzajúcich storočí snažilo zdôvodniť 
mnoho teológov. O nejakom dobrom 
a počestnom spojení, navyše o láskypl-
nom spojení medzi mužom a ženou nie 
je do počiatku 12. storočia v cirkevných 

spisoch ani zmienka. Hildegarda zastá-
va iné, láskyplné ponímanie manželstva 
a sexuality a nebola v tom čase len sama. 
Peter Abelard vo svojej Etike napísal, že 
Boh nemôže súčasne dovoliť manželstvo 
a zároveň zakázať prirodzené potešenie 
pri pohlavnom akte ako hriech. No cel-
kom dôsledne svoju pozitívnu líniu Hil-
degarda nesleduje. V niektorých bodoch 
je rovnako prísna a nemilosrdná ako cir-
kevná tradícia. Podľa stredovekého poní-
mania ide pri každom ľudskom konaní 
vždy o večnú spásu. Preto nikto nepreja-
vuje údiv nad tým, že teológovia a muži 
cirkvi do detailu predpisujú i manželský 
život. A Hildegarda si z toho berie príklad 
a nezostáva len u výroku, že manželstvo 
má niečo bytostne spoločné s láskou. Čo 
sa týka ochrany pred počatím, zastáva 
Hildegarda rovnako ako cirkev striktný 
zákaz. S rovnakou prísnosťou odsudzuje 
homosexualitu. Hildegarda mala svoje 
priority. Panenstvo stojí u nej na prvom 
mieste. Je pre ňu však tiež typické, že 
pri tomto nadšení za panenstvo nestráca 
zmysel pre realitu. Neidealizuje osoby, 
ktoré žijú v panenstve, ale udeľuje aj vý-
strahy, lebo ide o hriešnych ľudí, a nie 
o svätcov, konštatuje Beuysová. Dielo Sci 
vias ukazuje, že Hildegardinou parketou 
nie je len onen svet a územie kláštora. 
Ako mníška sa musela zriecť všetkého 
pozemského a mníšska formula o pohŕ-
daní svetom v jej knihe nechýba. A nie 
je len jednoduchou floskulou, ale patrí 
k životnému štýlu, pre ktorý sa pred de-
saťročiami rozhodla. Ale Hildegarda zo-
stala natoľko slobodná a silná, aby túto 
akceptovanú tradíciu nepociťovala ako 
bremeno. Nie je ochotná sa stiahnuť vý-
lučne za múry kláštora a vzdať sa záujmu 
o svet a ľudí, či je to mních alebo mníška, 
manžel, či manželka.

Klásť otázky bez predsudkov, bez 
vopred daných smerníc hľadať na ne 
odpovede a tie opäť kriticky preskúma-
vať je najdôležitejšou zásadou moderny. 
Korene tohto duchovného prístupu sú 
v prevratnej dobe Hildegardy z Bingenu. 
Až dovtedy platila ako oficiálna doktrí-
na Augustínovho maxima, nad ktorou 
cirkev prísne bdela a ktorá prikazovala 
zaoberať sa v učených kruhoch jedine 
otázkami večnej blaženosti. Na prelome 
11. a 12. storočia sa však začalo domi-
nantné postavenie teológie rozpadať. Na 
škole pri katedrále v Chartres sa okolo 
Viliama z Couches zhromaždila skupina 
rovnako zmýšľajúcich učencov. Považo-
vali sa za filozofov prírody a chceli sa 
dozvedieť, čo sa skrýva za biblickým prí-
behom o stvorení, čo sa deje vo vesmíre 
a prírode od Božieho stvoriteľského aktu. 
Pred tisíc rokmi to bola v kresťanskej Eu-
rópe revolučná myšlienka, prvý raz vzni-
kol priestor na premýšľanie, ktorý umož-
ňoval otázky nezávislé od dominantnej 
teológie, lebo Boh zostal vo svojej vše-
mohúcnosti v podstate nedotknutý. Len 
ho nebolo treba hľadať v každom detaile 
prírodných procesov. Provokatívna otáz-
ka cirkevného otca Augustína, ako súvisí 
štruktúra vesmíru s večnou blaženosťou, 
stratila v tomto priestore opodstatnenie. 
Odpovedať by sa dalo tak, že vôbec nija-
ko, lebo v prírodných vedách nejde o več-
nú blaženosť. Tá je doménou teológie. 
Podľa Beuysovej sa priekopníci v Char-
tres odvážili vysloviť, že teológia a prí-
rodné vedy majú svoje vlastné zákonitos-
ti. To bol v dejinách kresťanského Západu 
celkom prvý krok k vlastným vedeckým 
disciplínam mimo teológie. Fyzika a ma-
tematika, ktoré sú pre skúmanie prírod-
ných javov nenahraditeľné pritom razili 
ďalším vedám cestu. Nový diskurz, ktorý 
viedli a rozvíjali Viliam z Couches a jeho 
spolupracovníci, je časťou intelektuál-
neho európskeho prielomu. Hildegarda 
z Bingenu sa na ňom podieľala. V okru-
hu učencov z Chartres panovala zhoda 
v tom, že Boh, hýbateľ všetkých vecí, 
zasadil do pralátky živlov zárodočné prí-
činy. Túto prírodnú kauzálnu reťaz, ktorá 
má počiatok v stvoriteľskom Božom akte 
skúmali vedci z Chartres neutrálne bez 

Av a n t g a r d a  1 2 .  s t o r o č i a
a  j e j  n o s i t e ľ k a

Hildegarda z Bingenu bádateľské pozorovanie 
prírody kladie vedľa teologického výkladu, 
ale nepokúša sa harmonizujúcim spôsobom 
spájať prírodné vedy a teológiu a vytvárať 
demonštratívnu jednotu.

 Barbara Beuysová 
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Po teroristických útokoch z 11. sep-
tembra 2001 v USA, po atentátoch 
moslimských extrémistov v španielskom 
Madride, tureckom Istanbule, Londýne 
či na indonézskom ostrove Bali, sa hnev 
voči vykonávateľom premyslených zloči-
nov neraz mimovoľne preniesol aj proti 
tým moslimským komunitám a orga-
nizáciám, ktoré boli a sú známe svojím 
umierneným programom a pokojnou 
rétorikou. Nenásilné formy islamskej 
identity však nedostávajú v dominant-
ných médiách na Západe prakticky vô-
bec priestor. Pozornosti sa tešia takmer 
výlučne moslimskí radikáli a s nimi sú-
visiace násilie a senzácie. Zásada „zíde 
z očí, zíde z mysle“ by však nemala zna-
menať, že úplne rezignujeme na prezen-
táciu iných tvárí islamu v Európe.

Jednou z nich sú mystické prúdy. 
Napriek tomu, že z pohľadu ortodoxné-
ho islamu sa vzťah lásky medzi Stvori-
teľom a stvoreným nepripúšťa, mnohí 
moslimskí veriaci považujú islamský 
mysticizmus (súfizmus) za duchovné 
jadro vlastnej viery v Alaha, presnejšie 
za akúsi „potravu srdca“. Samotné slo-
vo súfizmus pochádza pravdepodob-
ne z arabského termínu súf, t. j. vlna, 
do ktorej sa askéti pôvodne obliekali. 
O tom, či je súfizmus jadrom islamu, 
ako tvrdia jeho prívrženci, alebo k isla-
mu vlastne ani nepatrí, diskutovali od-
dávna moslimskí aj nemoslimskí znalci. 
Nech už sú ich pohľady akokoľvek odliš-
né, počiatky mysticizmu v islame môže-
me v každom prípade nájsť u asketikov 
raného obdobia islamských dejín, ktorí 
hľadali inšpiráciu v proklamovaných 

charakterových črtách proroka Muham-
mada (Mohameda). Všeobecne platí, že 
mnohí predstavitelia islamskej filozofie 
a teológie boli zároveň autormi mystic-
kých spisov. V stredoveku bolo dokon-
ca bežným javom, že jeden a ten istý 
mystik bol členom niekoľkých mystic-
kých rádov a odvolával sa na učenia 
viacerých majstrov – učiteľov. Súfické 
praktiky obohatila hudobná a tanečná 
zložka, ktoré mali mystikov uviesť do 
extázy a zjednotiť s Bohom. Nešlo teda 
o racionálnu disciplínu, ktorá sa dá na-
učiť, ale o náuku, ktorá sa musí prežiť 
pod vedením zasväteného znalca.

Pôvod názvu monografie Bronislava 
Ostřanského Dokonalý člověk a jeho svět 
v zrcadle islámské mystiky treba hľadať 

O d  m y s t i k y  p o z n a n i a
p o  v ý k l a d y  s n o v

ny svet, je daná aj ich primárna úloha. 
Snažia sa totiž pomáhať v tom, aby ľu-
dia dokázali kontrolovať svoje negatívne 
emócie, na prvom mieste zlosť a zlobu. 
Pietistické aktivity majú potom pomôcť 
pri dosiahnutí osobnej transformácie 
a v konečnom dôsledku viesť ku spáse, 
tak ako o nej učí Korán. Hoci sa ľudová 
religiozita neortodoxného charakteru 
často v islamskom svete i mimo neho 
bagatelizuje, angažovanosť moslimov 
v mystických spoločenstvách netreba 
vôbec podceňovať, pretože v skutočnos-
ti ide aj v číselnom vyjadrení o veľmi 
vysoké počty prívržencov.

V 20. storočí uplatňovali jednotlivé 
krajiny na Blízkom východe vo vzťahu 
k mystickému islamu veľmi odlišné po-
stupy. Egypt je v súčasnosti prakticky 
jedinou krajinou regiónu, v ktorej prijali 
legislatívu, ktorou aj právne ošetrili exis-
tenciu mystických bratstiev. Iste si boli 
pritom vedomí, že moderný súfizmus 
v Egypte mobilizuje viac obyvateľov kra-
jiny ako všetky politické prúdy dohro-
mady. Na druhej strane sa v protiklade 
k Egyptu uplatňuje prísny zákaz mystic-

kého islamu v Saudskej Arábii a v regi-
óne Perzského zálivu. Medzi tieto dve 
krajné polohy by sme mohli situovať 
Turecko, ktoré síce zakázalo mystické 
bratstvá pred 80 rokmi vo chvíli zrodu 
republiky, ale po 2. svetovej vojne tole-
rovalo ich znovuoživenie, a to dokonca 
aj vo verejnom a politickom živote (viac 
som sa touto témou zaoberal v knihe Tu-
recko, Libri 2006). 

V ďalšej monografii nám arabista 
Bronislav Ostřanský, výkonný redaktor 
renomovaného českého populárno-ve-
deckého časopisu Nový Orient, pripomí-
na, že ľudí odnepamäti fascinovali sny 
a spánok, v ktorom strávi každý smrteľ-
ník nemalú časť svojho života. Náuka 
o snoch a ich interpretácii vyvolávala 
v stredovekom islamskom prostredí 
veľký záujem. Arabská oneirokritika ve 
středověku a současnosti skúma arab-
ské pramenné materiály viažuce sa k tej-
to disciplíne v širšom blízkovýchodnom 
kontexte, a to už od čias starovekého 
Egypta a Mezopotámie. Štúdiom snov 
sa dozvedáme o dobovej moslimskej 

spoločnosti, jej predstavách a poverách, 
ako aj o samotných snoch, ktoré sú 
celkom pochopiteľne v islame spojené 
s konceptom proroctva (Muhammad 
ako pečať prorokov) a nadprirodzeného 
vnuknutia. Prorok islamu a posol Boží 
Muhammad údajne sám vyhlásil, že sny 
sú jedným zo štyridsiatich šiestich pilie-
rov proroctva. Je preto iba prirodzené, 
že moslimskí vykladači snov hľadali 
vždy inšpiráciu v Koráne, pre ktorý nie 
sú motívy sna cudzie. Už spomínaný 
Ibn Arabí hľadal napríklad v snoch pod-
nety a inšpiráciu pre mnohé zo svojich 
pozdejších úvah. 

V našich zemepisných šírkach te-
matiku snov poznáme aj z Biblie, pre-
dovšetkým zo Starého zákona. Známy 
je príbeh Jozefa Egyptského, ktorý vy-
kladal sny faraónovi, upozorňoval ho 
na sedem rokov hladu a neúrody, ktoré 
prídu  po siedmich rokoch nadbytku. Za 
odmenu sa potom Jozef stal správcom 
faraónových sýpok. Nabuchodonozor 
zasa vyhľadal pri výkladoch snov služby 
Daniela, zatiaľ čo Jeremiáš poznal sen 
ako formu prorockej inšpirácie.

Práci s arabskými snármi sa na Slo-
vensku venoval arabista profesor Ján 
Pauliny, ktorý vydal slovenský preklad 
Snára arabských mudrcov od zaklada-
teľa arabskej náuky o výkladoch snov 
Muhammada ibn Sírína (653 – 728 n.l.) 
z Basry. Tento snár je dodnes v arab-
skom svete nesmierne obľúbený. Ibn 
Sírín delil sny na pravdivé a obyčajné, 
pričom výklad si podľa neho zaslúžia 
iba sny pravdivé. Pri výkladoch snov 
využíval Ibn Sírín metódu analógie, 
odvodzovania z mien, ale aj znalosti 
etymológie, náboženských vied, mate-
matiky, alchýmie, gramatiky alebo geo-
grafie. Ako prekvapenie môže čiastočne 
pôsobiť skutočnosť, že mnohé názory na 
sny, ktoré neskôr formuloval Sigmund 
Freud, boli naznačené alebo explicitne 
vyjadrené už v stredovekých arabských 
snároch.

V posledných desaťročiach prehod-
notili svoj postoj k snom a ich význam 
dokonca aj západní odborníci, ktorí dnes 
sny pozorne skúmajú podobne ako mý-
ty a rozprávky. Súčasný pohľad západ-

práve v jednej z ťažiskových tém islam-
skej mystiky, ktorej sa venoval aj hlavný 
predstaviteľ tzv. filozofického súfizmu 
Muhíjuddín ibn Arabí (1165 až 1240), 
rodák zo španielskej Murcie. Jeho myš-
lienky o dokonalom človeku a jednote 
všetkého bytia mu vyniesli označenie 
„najväčší šejk“, odporcovia ho, naopak, 
obviňovali z panteizmu a kacírstva. Ibn 
Arabí bol tvorcom syntézy mystickej tra-
dície islamského západu a východu. Ho-
ci on sám pochádzal z arabského sveta 
(al-Andalus), prívržencov si získal naj-
mä v oblastiach perzsko-tureckého kul-
túrneho okruhu. Ako naznačuje podtitul 
monografie (Božie vedenie pre nápravu 
ľudského kráľovstva), koncept doko-
nalého človeka sa u Ibn Arabího spája 
s predstavou dokonalej a teda „utopic-
kej“ spoločnosti. Dielo má povahu ezo-
terického spisu, kde autor mnohé časti 
odporúča iba zasväteným, duchovne 
pokročilej „elite“ medzi moslimami. Je 
zaujímavé, že Ibn Arabí vo svojom diele 
často cituje z Koránu, ale nie preto, aby 
od koránových veršov odvodil vlastné 
úvahy, ale naopak, cituje z posvätnej 
knihy, aby podoprel vlastný originálny 
výklad. Ezoterický výklad (ta’wíl) Ko-
ránu sa spája s „mystickým poznáva-
ním“, ktoré Ibn Arabí označuje termín-
mi chuť alebo ochutnávanie. Koncept 
poznania je pre islam vo všeobecnosti 
jeden z kľúčových, na čo nás upozorňu-
jú známe výroky z moslimskej tradície: 
„Hľadaj poznanie, aj keby bolo v Číne!“ 
alebo „Kvapka atramentu učenca je 
cennejšia ako kvapka krvi bojovníka vo 
svätej vojne.“ U mystikov má poznanie 
celkom prirodzene svoj nižší stupeň, 
ktorým je racionálne poznanie (ilm), 
a vyšší stupeň, teda pravé poznanie 
(ma’rifa), ku ktorému sa človek dostane 
iba odvrátením sa od pozemského sveta 
a jeho zvodov. 

 Za zmienku stojí aj to, že Ibn Arabí 
sa preslávil pozitívnymi postojmi k ostat-
ným náboženským systémom a jeho slo-
vá svedčia o schopnosti tolerovať aj tie 
najväčšie rozdiely: „Moje srdce môže 
obsiahnuť akúkoľvek formu. Kláštor pre 
mnícha, chrám pre modly, pastvinu pre 
gazely, Ka’bu zasvätenca, dosky Tóry, 
Korán, Láska je tou vierou, ktorú cho-
vám...“ Významný turecký mystik a bás-
nik Yunus Emre (1248 – 1320) neskôr na 
tieto slová nadväzoval: „Keď hľadáš Bo-
ha, hľadaj Ho vo svojom srdci.“ Príklad 
Osmanskej ríše a moderného Turecka 
zároveň potvrdzuje, že kombinácia orto-
doxných a heterodoxných foriem islamu 
nebola v dejinách moslimských krajín vô-
bec výnimočná. Predstavitelia ortodox-
ného duchovenstva väčšinou trvali na 
zachovaní vonkajšej jednoty, hoci vnútri 
sa sporili, naproti tomu mystici smero-
vali skôr k vnútornej jednote a pluralita 
vonkajších prejavov im neprekážala.

V kresťanskom svete sa mysticizmus 
často spája výhradne s asketickou for-
mou života, ktorá striktne vylučuje aké-
koľvek zapodievanie sa záležitosťami 
tohto sveta. Hoci takáto forma mysticiz-
mu existuje aj v islame, v moslimskom 
svete nejde zďaleka o jediný, a asi ani 
o dominantný aspekt súfizmu. Spájanie 
života ľudí v každodennom „reálnom“ 
svete do jednej syntézy s mystickými 
ašpiráciami je pre veriacich v moslim-
ských krajinách oveľa typickejšie. Sú-
fické bratstvá sú väčšinou kontempla-
tívne spoločenstvá, ktoré sa orientujú 
dovnútra society, a preto v ohnisku ich 
záujmu nestojí získanie politickej moci 
a svetskej slávy. Tým, že sú zamerané na 
jednotlivca a jeho vnútorný emocionál-

ných bádateľov na problematiku snov 
sa vyznačuje odklonom od veľkých ori-
ginálnych teórií, s ktorými prišli najmä 
Sigmund Freud alebo Carl Gustav Jung. 
Dnešné výklady snov sa aj napriek veľ-
kej variabilite orientujú predovšetkým 
na isté praktické úvahy, čo viedlo Ericha 
Fromma k tvrdeniu, že symbolický jazyk 
mýtov a snov je v skutočnosti jediný uni-
verzálny jazyk ľudstva. „Praktická psy-
chológia“  amerického autora Calvina 
Halla dospela s ohľadom na sny k niekto-
rým základným tézam: „Dramatickosť 
snov narastá v tých snoch, ktoré sa nám 
zdajú v ranných hodinách. V priebehu 
noci sa sny stávajú postupne viac fan-
tastickými. Ženské sny sú ovplyvnené 
menštruačnými cyklami a predmen-
štruačným napätím. Z hľadiska obsahu 
sa v snoch iba zriedka objavujú témy, 
ktoré sú pre náš každodenný život také 
podstatné, ako je práca a zamestnanie. 
V snoch sa objavujú najčastejšie ľudia, 
s ktorými sú snívajúci v intímnych me-
dziľudských vzťahoch.“

Cesta, ktorou sa rozhodol vo svojich 
dvoch monografiách kráčať Ostřanský, 
nastavuje na rozdiel od väčšiny súčas-
ných religionistov, politológov a arabis-
tov zrkadlo ľudovej religiozite a intro-
vertnému učeniu islamu. Ostřanského 
zmysel pre detail, jeho prekladateľská 
erudícia, ako aj zbehlosť v kľukatých 
uličkách sekundárnej literatúry pre-
svedčivo dokazujú, že mystika nie je iba 
vädnúcim výhonkom moslimskej súčas-
nosti, ale živou realitou, ktorá oslovila 
dokonca aj konvertitov k islamu z radov 
západných odborníkov. Dnešná prax 
však, žiaľ, zároveň naznačuje aj to, že 
na odkazy veľkých islamských mysti-
kov zabúdajú nielen inoverci, ale neraz 
aj mnohí moslimovia, hlavne tí, ktorí 
mysticizmus považujú skôr za anomáliu 
a vybočenie z priamej cesty. Reformné 
islamské prúdy už počiatkom 20. storo-
čia obviňovali mystické rády z tmárstva 
a považovali ich za prejav folklóru a nie 
viery v ozajstný koránový islam.

V priebehu historického vývoja sa 
islam – popri jemu vlastnej vnútornej 
dynamike – formoval vďaka početným 
vonkajším vplyvom, ktoré absorboval, 
pretransformoval do originálnej podo-
by alebo ich jednoducho po istej selekcii 
spracoval novým spôsobom. Islamskí 
mystici si napríklad obzvlášť cenili osob-
nosť Ježiša, ktorý bol pre nich symbolom 
lásky. Táto receptívna kvalita dovoli-
la novej viere nachádzať styčné body 
s mnohými veriacimi iných monoteis-
tických náboženstiev, miestnych kultov, 
ale dokonca aj s predstaviteľmi „pohan-
ských“ doktrín. Súfizmus ako „vnútorná 
dimenzia islamu“ sa zásadnou mierou 
zaslúžil o šírenie viery v jediného Boha 
a jeho posla Muhammada a bol v urči-
tom zmysle akýmsi protipólom hrubej 
sily islamských výbojov, ktoré zväčša ani 
nemali za cieľ obracať na novú vieru, ale 
iba rozširovať príbytok islamu (dár al-
-islám).

G a b r i e l  P i r i c k ý

Predstavitelia ortodoxného duchovenstva 
väčšinou trvali na zachovaní vonkajšej jednoty, 
hoci vnútri sa sporili, naproti tomu mystici 
smerovali skôr k vnútornej jednote a pluralita 
vonkajších prejavov im neprekážala.
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si z nej ukrajujú väčší kus, ale svoji-
mi peňažnými „hlasmi“ ovplyvňujú 
aj to, čo je ziskové a čo sa teda bude 
vyrábať v budúcnosti. Nuž a napo-
kon práve výroba pre zisk znamená, 
že človek-výrobca je podriadený člo-
veku-spotrebiteľovi. O tom, čo a ako 
sa bude vyrábať rozhoduje peniazmi 
podložený dopyt na trhu. O živobytí 
a postavení zamestnancov nepriamo 
rozhodujú ľudia, ktorých nikdy nevi-
deli a s ktorými nemajú nič spoločné 
– tak ako zase oni v podobe spotrebi-
teľov rozhodujú o živote ďalších.

Tradičnou výzvou kapitalizmu bo-
la po takmer dvesto rokov vízia socia-
lizmu. Pádom sovietskeho systému, 
ktorý priatelia i nepriatelia označo-
vali za stelesnenie klasickej predstavy 
o socializme, utrpela táto vízia ťažkú, 
možno smrteľnú ranu. Keďže však 
nedostatok alternatív neznamená, že 
neduhy kapitalizmu sa vyparili, pred-
sa len sa aj dnes objavujú myšlienky 
o tom, ako inak by svet mohol vyze-
rať. Takýmto predstavám je venovaný 
aj Kybersocializmus Allina Cottrella 
a W. Paula Cockshotta, či Ekonomic-
ká spravodlivosť a demokracia Robi-
na Hahnela.

Posledne menovaný je produktom 
„novej ľavice“ šesťdesiatych rokov 
a sám seba označuje za „libertárske-
ho socialistu“. Ako profesor ekonó-
mie a radikálny aktivista samozrejme 
dobre pozná myšlienky Karola Mar-
xa. V podobe systematického spôsobu 
myslenia však marxizmus odmieta 
a vedome sa kloní skôr k „utopickému 
socializmu“. Svoju obhajobu alterna-
tívneho systému stavia na morálnych 
a politických argumentoch, nie na 
„materialistickej koncepcii dejín“.

Naproti tomu Cockshott a Cottrell 
sú predstaviteľmi západného akade-
mického marxizmu, lepšie povedané, 
anglosaskej marxistickej ekonómie. 
Obaja sú si dobre vedomí, že plávajú 
proti prúdu, a zvlášť od obyvateľov 
bývalého východného bloku nijakú 
veľkú priazeň neočakávajú.

Prečo sa teda púšťať do takého ris-
kantného podniku? Nestačí politika 
„krotenia trhu“? V kapitole o povoj-
nových dejinách sociálnej demokracie 
dochádza Hahnel vo svojej knihe k zá-
veru, že  jej reformy boli v mnohom 
dôležité. V nehostinnejšom prostredí 
thatcherizmu ich však sociálni de-
mokrati neboli schopní brániť. Zdô-
vodnenie možno nájsť u Cockshotta 
a Cottrella. Sociálna demokracia síce 
dokáže tie najhoršie, trhom spôso-
bené rany pomocou sociálneho štátu 
ošetriť. No na to, aby ho mala z čoho 
financovať, musí sa postarať o dosta-
točne výkonné fungovanie súkrom-
ného sektora. Iba z neho totiž vie 
získať potrebné prostriedky. Sociálna 
demokracia je teda založená na hlbo-
kom paradoxe: na jednej strane chce 
síce brániť excesom kapitálu, no na 
druhej strane je závislá od dobrého 
výkonu presne tej istej kapitalistickej 
mašinérie, ktorú chce krotiť.

Z týchto argumentov môžeme 
vyvodiť, že v okamihu, keď sa eko-
nomika dostane do krízy ziskovos-
ti, kompromis medzi týmito dvoma 
cieľmi sa stáva neudržateľným. V tej 
chvíli možno vykročiť dvoma smer-
mi: buď v snahe obnoviť výkonnosť 
systému začať okresávať a napokon 
likvidovať sociálny štát, alebo sa po-
kúsiť obmedziť závislosť spoločnosti 
od trhu. Prvý prístup, ktorý sa dnes 
agresívne presadzuje na celom svete, 
dostal meno neoliberalizmus. Druhý 
predpokladá vyvinutie systémovej al-
ternatívy voči kapitalizmu.

B a r a n i d l á  n a  d o g m y
Kameňom úrazu je tu však opäť 

rozpad jediného systému, ktorý sa za 
takúto alternatívu vyhlasoval. Pravda-
že, prosté historické fakty sú len suro-
vinou na rôzne možné interpretácie. 
Podľa dnes asi najrozšírenejšieho také-
hoto výkladu sa pádom „komunizmu“ 
potvrdili argumenty ekonómov tzv. ra-
kúskej školy, ktorí socializmu predpo-
vedali neúspech od začiatku. V extrém-
nej forme, ostatne pre rakúsku školu 
typickej, predostreli tieto tvrdenia jej 
dôležití predstavitelia Ludwig von Mi-
ses a Fridrich A. Hayek. Socializmus 
sa o sebe mohol domnievať, že dokáže 
vzťahy medzi výrobcami a spotrebiteľ-
mi usporiadať lepšie ako kapitalizmus. 
No podľa Rakúšanov musel socializ-
mus nutne zlyhať pri zodpovedaní ove-
ľa základnejšej ekonomickej otázky: čo 
vlastne vyrábať?

Ich prvotným argumentom bolo, 
že plánovaná ekonomika jednoducho 
vôbec nemôže existovať. Iba trh totiž 
podľa nich na základe cenových sig-
nálov dokáže ozrejmiť intenzitu želaní 
jednotlivých ekonomických aktérov. 
Bez neho sa racionálne rozhodovať 
nedá. Mises pravda v dôsledku svojej 
neznalosti relevantných štúdií netušil, 
že tento jeho argument bol vyvrátený 
ešte skôr, než sa zrodil. Efektívne fun-
gujúcu ekonomiku totiž možno popísať 
istou sústavou rovníc – a každý systém, 
ktorý dokáže túto sústavu rovníc vyrie-
šiť, je teda efektívny. Je nepodstatné, či 
na to využije trh alebo nie. V druhom 
kole debaty preto Rakúšania predlo-
žili doplňujúci argument – jednak, že 
podobné riešenie by si vyžadovalo ne-
predstaviteľné množstvo času, a jed-
nak, že tak či onak nie je možné zo-
zbierať všetky informácie, aby sa dali 
tieto rovnice vôbec napísať.

Kybersocializmus obsahuje mnoho 
podnetných myšlienok o širokej škále 
tém – od feminizmu cez dôchodkovú 
reformu až po podoby demokracie. 
Jadro knihy však tvorí práve odpoveď 
na rukavicu, hodenú kedysi Rakúšan-
mi. Problémy predkladané rakúskou 
školou sa totiž podľa Cockshotta 
a Cottrella dnes už dajú vďaka moder-
nej výpočtovej technike relatívne ľahko 
vyriešiť (jeden z autorov je informa-
tik). Kniha ponúka hneď dva konkrét-
ne algoritmy, ktoré by boli schopné 
vytvoriť plán pre modernú komplexnú 
ekonomiku rádovo za niekoľko hodín. 
Ich prístup je inovatívny vďaka základ-
nému predpokladu, že plán nemusí 
byť dokonalý. Plne postačuje, ak bude 
výsledok lepší, než aký dosiahne ka-
pitalistická trhová ekonomika. K také-
muto výsledku samozrejme sovietsky 
systém nedokázal dospieť nikdy; hru-
bá nekonzistentnosť plánu sa v praxi 
ukazovala v podobe nedostatkových 
tovarov na jednej strane a nepredstavi-
teľného plytvania na druhej.

Ako sa však nájdu informácie, ktoré 
treba spracovať? Cockshott a Cottrell 
riešia problém jednoducho: tieto in-
formácie sú zaznamenávané už dnes, 
vo forme objednávok materiálov 

a údajoch o predajnosti. Stačí, aby 
každá firma zaznamenávala tieto úda-
je v štandardnom softvéri a aby boli 
všetky počítače s týmito údajmi na-
vzájom prepojené. Ekonomiku kyber-
socializmu teda pokrýva počítačová 
sieť, ktorá umožňuje zber ekonomicky 
dôležitých údajov v reálnom čase, nie 
s niekoľkomesačným až niekoľkoroč-
ným oneskorením. Živým zárodkom 
kybersocializmu bol systém, ktorý za 
vlády prezidenta Allendeho zavádzal 
v Čile britský kybernetik Stafford Beer. 
Pinochetov puč znamenal nielen likvi-
dáciu demokratickej vlády, ale aj na tú 

dobu neslýchane odvážneho technolo-
gického experimentu.

Politická uskutočniteľnosť vízie 
Cockshotta a Cottrella je iste otázna. 
Zato z čisto technického hľadiska by 
kybersocializmus do nejakej miery 
pravdepodobne fungovať mohol. Prá-
ve v tom je však kameň úrazu. Z kni-
hy totiž sála istý technokratický duch 
– akoby ani nešlo o riešenie spoločen-
ských konfliktov, ale iba zložitej mate-
matickej úlohy. Autori sú síce stúpen-
cami  radikálnej demokracie (a už len 
preto ich mnohí budú považovať za 
utopistov). No táto demokracia je len 
akýmsi voliteľným dodatkom, ktorý 
s popisovaným ekonomickým mode-
lom nijako nesúvisí. Ten by rovnako 
dobre, ba možno lepšie mohol fungo-
vať aj za diktatúry. Ich ekonomický 
model je prísne centralistický, kým ich 
politická vízia je výrazne decentralizo-
vaná. Ale, marxisticky povedané, ako 

môže takáto politická nadstavba stáť 
na takejto ekonomickej základni?

Podobnú otázku by autorom zrejme 
položil aj Robin Hahnel. Podobne ako 
Cockshott a Cottrell, aj on  odmieta 
nerovnosť vyplývajúcu z vlastníctva 
materiálnych statkov. Ba ide ešte ďalej: 
vychádzajúc z premisy, že zaslúžený 
príjem je len ten, o ktorý sa človek sku-
točne sám zaslúžil, odmieta dokonca 
odmeňovať aj prirodzený talent. Od-
meny by totiž mali patriť tým, ktorí 
za ne niečo obetujú, teda vynakladajú 
na ich získanie nejaké úsilie. Jediným 
morálne ospravedlniteľným dôvodom 
na príjmovú nerovnosť je teda podľa 
Hahnela práve nerovnaká vynaložená 
námaha. Práca vynaložená na kulti-
vovanie talentu by ocenená byť mala 
– no samotné nadanie, ktoré spadne 
človeku do lona bez akéhokoľvek jeho 
úsilia, si odmenu nezasluhuje.

Na rozdiel od Cockshotta a Cottrel-
la je však Hahnel ostrým odporcom 
nielen kapitalizmu, ale aj centrálne 
plánovanej ekonomiky. Z jednoduché-
ho dôvodu: ekonomika, kde sa plán 
výroby tvorí centrálne a jednotlivcom 
zostáva iba poslušne ho naplniť, sa 
prieči princípu samosprávy, ktorý Hah-
nel považuje za fundamentálny. Tento 
princíp hovorí, že každý by mal o ve-
ciach rozhodovať do takej miery, do 
akej sa ho týkajú. Nijaký systém, ktorý 
neumožňuje jednotlivcom vyjadriť ich 
želania a túžby týkajúce sa pracovné-
ho procesu, tento princíp napĺňať ne-
môže.

„Participatívna ekonomika“, ktorú 
Hahnel vytvoril s kolegom Michae-
lom Albertom, sa snaží problém riešiť 
pomocou decentralizovaného plá-
novania. V podstate ide o realizáciu 
predstavy, akú majú o kapitalizme 
jeho nekritickí prívrženci – o systém 
fungujúci na princípe postupného vy-
balansovania dopytu a ponuky. S tým 
drobným rozdielom, že všetci aktéri 
sú si rovní (až na rozdiely spôsobené 
rozdielnou vynaloženou námahou), 
a že celý proces vyrovnávania sa deje 
ešte pred tým, ako sa začne vyrábať. 
Jednotlivci teda odovzdávajú do celo-
spoločenského počítačového systému 
svoje „objednávky“ spotreby i svoje 
ponuky práce; po spracovaní z týchto 
údajov vznikajú „ceny“ jednotlivých 
tovarov. Z nich občania vychádzajú 
v ďalšom kole zadávania objednávok 
a ponúk, až dokým sa vďaka nastave-
niu pravidiel kalkulácie napokon ne-
dospeje ku konzistentnému plánu.

Rozdiel medzi kybersocializmom 
a „pareconom“ je v okruhu problé-
mov, ktoré ten-ktorý systém dokáže 
pokryť. Oba predpokladajú verejné 
vlastníctvo a tým v zhode s prastarými 
socialistickými zásadami odstraňujú 

nerovnosť medzi spotrebiteľmi. No 
usporiadanie vzťahov medzi výrobca-
mi vidí kybersocializmus celkom kon-
venčne; a podobne nezaručuje prin-
cíp samosprávy ani vo vzťahu medzi 
výrobcami a spotrebiteľmi. Naproti 
tomu parecon sa pokúša postarať sa aj 
o to, aby spotrebitelia nad výrobcami 
nedominovali a aby skutočná rovnosť 
zavládla aj v rámci výroby. Pravdaže, 
postup, ktorý navrhuje, môže pôsobiť 
utopicky. Tento dojem je však do veľ-
kej miery len dôsledkom vplyvu súčas-
ného ekonomicko-politického systému 
na myslenie ľudí. Ten totiž zabraňuje 
spomínané otázky nieže riešiť – ale vô-
bec ich nastoliť.

Predstavy ľudí, ako sú Cockshott 
a Cottrell či Hahnel a Albert teda nie 
sú dôležité preto, že by sa mali stať 
doslovnými plánmi budúceho vývoja, 
nedajbože programami politických 
strán. Ich účelom nie je, aby boli do 
bodky zrealizované. Sú však praktic-
kou ukážkou toho, že sa dá logicky 
a premyslene uvažovať inak, než ako 
to predpisuje momentálne dominant-
ný myšlienkový rámec. Mnohí ľudia 
si dnes iný spôsob myslenia ako ten 
práve vládnuci ani nedokážu predsta-
viť a alternatívy, ktoré ho bezstarost-
ne prekračujú, iste prijmú s odporom. 
Práve v tom však tkvie ich užitočnosť. 
Myšlienky, ktoré rúcajú dogmy, to 
nikdy nemali ľahké. Iba ony však sú 
zárukou pokroku.

M i c h a l  P o l á k

Rozdiel medzi kybersocializmom 
a „pareconom“ je v okruhu problémov, 
ktoré ten-ktorý systém dokáže pokryť. Oba 
predpokladajú verejné vlastníctvo a tým 
v zhode s prastarými socialistickými zásadami 
odstraňujú nerovnosť medzi spotrebiteľmi. 
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Nikto nie je ostrov, celý sám pre 
seba, napísal kedysi dávno básnik 
John Donne. Táto hlboká pravda má 
aj svoj celkom prízemný, ekonomický 
aspekt. Nikto z nás nie je Robinson 
Crusoe, ktorý si sám len z trosiek lode 
a darov matky prírody vyrába všetko, 
čo potrebuje. V komplexnej modernej 
spoločnosti je každý z nás závislý od 
aktivity tisícou, možno miliónov ďal-
ších jedincov. Väčšina ľudí má vďaka 
tomu dve „duše“: na jednej strane sme 
výrobcami, ktorí odovzdávajú svoju 
aktivitu ostatným. No na druhej strane 
sme spotrebitelia, ktorí aktivitu iných 
užívajú.

Z tohto očividného faktu, ktorý 
ekonómia nazvala „spoločenskou 
deľbou práce“, okamžite vyplýva 
existencia protichodných záujmov. 
Ako výrobca by totiž každý o svojich 
aktivitách rozhodoval najradšej sám; 
no ak by tak bolo, deľba práce by sa 
rozpadla. Podobne nemožno pri ob-
medzených zdrojoch uspokojiť všetky 
želania všetkých spotrebiteľov. Nuž 
a napokon vzniká protichodný záujem 
aj medzi výrobcami a spotrebiteľmi: 
jedni by najradšej robili čo najmenej 
a za čo najpohodlnejších podmienok, 
druhí by, naopak, čo najviac a čo naj-
kvalitnejšie konzumovali.

Dominantnou odpoveďou na 
otázku, ako zladiť tieto protichodné 
záujmy, je dnes kapitalizmus. Teda, 
aby sme boli korektní, trhová eko-
nomika, v ktorej prevláda súkromné 
vlastníctvo. Z jej základných znakov 
vyplýva aj podoba odpovede. Medzi 
výrobcami dominujú tí, ktorí sú vlast-
níkmi – či už materiálneho majetku, 
alebo vzácnych znalostí a schopností. 
Úlohou ostatných je predovšetkým 
podriadiť sa a počúvať. Majetní domi-
nujú aj v oblasti spotreby – nielenže 

 W. Paul 
Cockshott, 
Allin Cottrell
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H ľa d a n i e  s t r a t e n é h o  s n a .
dá technika má určité základné prin-
cípy, ktoré musíme akceptovať, ak ju 
chceme používať, a ktoré neutrálne nie 
sú. V knihe Štyri dôvody na zrušenie 
televízie definuje štyri takéto základné 
princípy, ktoré sme akceptovali vtedy, 
keď sme prijali televíziu. Svoje štyri dô-
vody vyslovil v sedemdesiatych rokoch 
minulého storočia. Televízia vtedy ma-
la asi dvadsaťpäť rokov a v USA ju ma-
lo 99 percent domácností. Objavilo sa 
médium, schopné osloviť súčasne ove-
ľa viac ľudí než tradičné tlačené médiá. 
Ľudia boli ochotní urobiť čokoľvek, aby 
v ňom dostali kúsok priestoru. Mexi-
čan uniesol lietadlo, aby mohol Ameri-
čanom povedať, že s jeho krajinou zle 
zaobchádzajú. Američanka vystrelila 
na prezidenta, aby mohla varovať pred 
ekologickou devastáciou. A prezident 
dal odvysielať falošnú správu, aby zís-
kal súhlas s eskaláciou vojny vo Viet-
name. Naša situácia nasleduje situáciu 
v USA s istým oneskorením – i preto 
môžu byť Manderove štyri dôvody pre 
nás zaujímavé.

Prvým je sprostredkovaná skúse-
nosť. Našou prevládajúcou existenciou 
sa stáva mestská existencia. Človek 
v meste je mnohými spôsobmi odre-
zaný od prírodného sveta. Mestské 
prostredie je jednoduché, a preto sen-
zoricky deprimujúce. Moderné interié-
ry sú možno elegantné, ale i anonym-
né a nesúvisiace s miestom a časom. 
Informácie o svete „tam vonku“ zís-
kavame od sprostredkovateľov. Čoraz 
častejšie je ním vedec alebo technik. 
Úzko zameraný špecialista nás doká-
že ľahko presvedčiť o tom, že nemajúc 
porovnateľné znalosti, nemôžeme jeho 
poznatky dostatočne pochopiť a nemô-
žeme si nárokovať spolurozhodovanie 
v jeho odbore. A tak sprostredkovaný 
svet nechávame v rukách odborníkov 
a myslíme si, že je to tak dobre. Man-
der nesúhlasí. Je presvedčený o našich 
schopnostiach pochopiť to, čo spo-
znávame priamo, a rozhodovať správ-
ne o tom, čo sme pochopili. Na to, čo 
ľudskú skúsenosť presahuje, by udelil 
tabu.

Sprostredkované skúsenosti sú vy-
vlastnené tým, kto ich sprostredkúva. 
Ten má možnosť určovať ich obsah, 
manipulovať ich pre svoje ciele. Man-
der v tom vidí smrteľné nebezpečen-
stvo pre demokraciu. Ak by sa niekto 
rozhodol naprojektovať perfektne fun-
gujúcu celosvetovú diktatúru, mal by 
podľa neho urobiť: znemožniť získava-
nie osobných skúseností, zamedziť po-
rovnávanie, izolovať jednotlivcov, uni-
fikovať skúsenosti, zamestnať myslenie 
predpripravenými zážitkami, predefi-
novať šťastie, centralizovať poznanie, 
podporovať používanie návykových 
látok. Mander sa pri týchto úvahách 
inšpiroval antiutopickými románmi 
Aldousa Huxleyho Prekrásny nový svet 
a Georgea Orwela 1984. Náš dnešný 
svet nám sotva pripomína totalitný 
spustnutý Londýn z Orwelovho romá-
nu. Ale Manderovej esencii podstaty 
tohto sveta sa nepríjemne blíži.

Druhým dôvodom je kolonizácia 
vedomostí. Hlavným sprostredková-
vateľom vedomostí sa stala televízia, 
pričom kontrola televízie je sústredená 
v rukách niekoľkých silných skupín. To 
vylučuje možnosť, aby bola skutočne 
demokratickým médiom. Prepája sa 
v nej technický, ekonomický a politický 
vplyv. Televízia predefinováva ľudské 
potreby a hodnoty. Cenným robí to, čo 
prispieva k ekonomickému rastu. Má-
me veľký výber výrobkov, ale minimál-
ny výber životných štýlov. 

Tretím dôvodom je vplyv televízie 
na človeka. Vyvoláva akýsi hypnotic-
ký stav mozgu, nie nepodobný účinku 
hypnopedických strojov z Huxleyho ro-

mánu. Pre fyziologický vplyv televízie 
vytvára už spôsob, akým ju väčšinou 
sledujeme, priaznivé okolnosti: je to 
situácia zmyslovej deprivácie. Sediac 
v miestnosti so zníženou hladinou svet-
la, izolovaní od reálneho prírodného 
sveta, sledujeme plošný zdroj umelého 
svetla. A potom prichádza psychologic-
ký vplyv: televíziou sprostredkované 
obrazy postupne nahrádzajú v našej 
mysli obrazy a predstavy, ktoré sme 
kedysi získavali priamou skúsenosťou. 
A pritom nám zostáva naša pradávna 
schopnosť veriť obrazom, ktoré sú ulo-
žené v našej pamäti. Len teraz sa v nej 
miešajú obrazy dejov a situácií, ktoré 
sme priamo zažili, s tými, ktoré nám 
sprostredkovala obrazovka. Dokážeme 
odlíšiť tie dôveryhodné?

Posledným Manderovým dôvodom 
sú deformácie, ktoré sú televíznemu 
obrazu vlastné z jeho technickej pod-
staty. Televízia môže niektoré veci 
sprostredkovať výborne, iné priemer-
ne a ďalšie vôbec. Jedným z limitov je 
rozlišovacia schopnosť televíznej ob-
razovky. Tá určuje, aké obrazy na nej 
možno premietať tak, aby ich divák 
mohol vnímať. Ideálny je polodetail 
a polocelok. Veľký detail nedokáže 
zreprodukovať tie nuansy mimiky, 
štruktúry kože, záblesku oka, ktoré 
vnímame v skutočnosti. Veľký celok, 
kompozície, ktoré objavil Orson Wel-
les vo filme Občan Kane, alebo širo-
ké barokové plátna, s ktorými sa rád 
hrá Peter Greenaway, na obrazovke 
televízora strácajú. Nehovoriac už 
o vnemoch určených iným zmyslom, 
ako zraku a sluchu, ktoré máme pri 
sledovaní skutočného sveta. Televízia 
si teda vytvára taký svet, ktorý je pre 
jej technické možnosti optimálny. Aby 
kompenzovala svoje technické limity, 
zvýrazňuje svoje možnosti. Hlavným 
spôsobom, ako možno zaujať, je rýchle 
striedanie záberov. Klipy. Počas krát-
keho časového úseku vystriedame toľ-
ko realít, koľko by sme v skutočnosti 
nikdy nemohli. Zvykáme si na umelý 
svet, ktorý je oveľa dynamickejší, ove-
ľa zaujímavejší ako skutočný svet. Ale 

nesmie sledovať priveľmi zložité a pri-
veľmi komplikované skúsenosti. Svet 
rýchlych vnemov musí byť povrchný. 

Technika nie je iba zlá. Má aj svoje 
kladné alebo aspoň zvodné črty. Keď 
už sa nám nimi dostane pod kožu, 
nedokážeme sa jej vzdať. Preto musí-
me dôkladne analyzovať možné klady 
a zápory každej novej techniky ešte 
predým, kým ju prijmeme, a veľmi 
zodpovedne rozhodnúť, či sme ochotní 
zobrať kompletný balík, pretože jedno 
bez druhého nedostaneme. S nový-
mi technológiami nás zoznamujú ich 
tvorcovia. Tí nám ukazujú iba výhody. 
Mander vo svojej druhej knihe ponúka 
pohľad na odvrátenú stranu vybraných 
technológií, dominujúcich osemdesia-
tym rokom. Upozorňuje, že nestačí, ak 
z danej technológie môžeme osobne 
profitovať. Treba sa pozrieť na jej účin-
ky na celú spoločnosť.

Jednou z technológií, ktorých by 
sme sa mali podľa Mandera vzdať, 
sú počítače. Ich výroba a likvidácia 
enormne zaťažuje a znečisťuje životné 
prostredie. Ich dlhodobé používanie 
zaťažuje a poškodzuje ľudské zdravie. 
Počítače nahrádzujú živých učiteľov 
a kontakt s nimi. Splošťujú vedomosti, 
ktoré študenti počas štúdia získavajú. 
Centralizujú administratívu a tým pod-
porujú vzdialenie a odosobnenie moci 
od bežného občana. Oddeľujú človeka 
od následkov jeho činov a uľahčujú 
a urýchľujú tak vznik vojen. Prispieva-
jú k tomu, že sa rýchlosť stáva jednou 
z najcennejších hodnôt. Rýchly a kva-
litný život sú pre Mandera navzájom 
sa vylučujúce protiklady. 

 Jerry Mande 
 Čtyři důvody pro 
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Tamara Váňová
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Ďalším zdrojom skepsy sú pre 
Mandera biotechnológie. Prispievajú 
k tomu, že sa vedec z bádateľa stáva 
podnikateľom a obchodníkom. Akade-
mické prostredie sa stáva závislým od 
finančných tokoch z priemyslu. Mizne 
tradícia kritického a nezávislého mys-
lenia. Mandera znepokujuje najmä to, 
že i keď biotechnológie sú schopné 
úplne a doslovne zmeniť život na Ze-
mi, neprebehla o nich nijaká závažná 
polemika ani v tlači, ani v Kongrese. 
Očakávateľné dôsledky pritom zasahu-
jú všetky oblasti života a občianskych 
práv a slobôd. Z laboratória alebo to-

várne môže uniknúť nebezpečný mik-
roogranizmus. Budúci zamestnávatelia 
si môžu vyberať zamestnancov a pois-
ťovne klientov na základe genetických 
testov. Patentovateľnosť druhov a gé-
nov mení kedysi posvätný život na tr-
hovú komoditu. Genetická terapia sa 
môže vyvinúť do novej eugeniky pro-
jektovaním geneticky „vylepšených“ 
detí. A biotechnológie umožňujú ďalej 
zdokonaľovať biologické zbrane, ktoré 
by mohli byť dokonca rasovo špecific-
ké. 

Ešte komplexnejšie a potenciálne ne-
bezpečnejšie by podľa Mandera mohli 
byť nanotechnológie. Vo svojich extrém-
nejších víziách projektujú odtelesnený 
mozog, prenesený do „tela“ špecializo-
vaného robota, ktorý zabezpečí vývoj ci-
vilizácie bez obmedzení daných ľudskou 
biológiou. 

Mander kladie do kontrastu seve-
roamerické kultúry prevažne bielych 
občanov USA a Kanady a kultúry seve-
roamerických Indiánov. Prečítal o nich 
množstvo kníh, mnohých osobne stretol 
a s mnohými spolupracoval pri rôznych 
projektoch. Poukazuje na diverzitu 
v spôsoboch života i v spoločenskej or-
ganizácii viac než stovky kmeňov seve-
roamerických Indiánov. Vyberá si tie, 
ktorých kultúra sa výrazne líšila a do-
dnes líši od kultúry dnešných USA a kto-
rých príklad je inšpiratívny. Indiáni žili 
v súlade s prírodou, so Zemou, ktorá je 
pre nich posvätná. Od iných „netechno-
logizovaných“ národov druhého alebo 
tretieho sveta sa líšia tým, že ich tradič-
ný spôsob života im dodnes vyhovuje 
a nechcú ho nahradiť naším moderným 
životným štýlom. Ten považujú za cestu 
k smrti.

Prvým spoločenstvom, ktoré si Man-
der vybral, sú Irokézovia. Skupina kme-
ňov, ktorá najneskôr v pätnástom storo-
čí vytvorila sofistikovaný konfederačný 
systém. V osemnástom storočí sa stal 
vzorom na vytvorenie prvej Únie a prvej 
Ústavy Spojených štátov amerických. 
Jednou z čŕt Irokézskej konfederácie, 
ktorú Otcovia zakladatelia neprebrali, 

bolo rozhodovanie konsenzom. Už vte-
dy jeho pomalosť nezodpovedala rých-
losti, žiaducej pre vtedajšiu vznikajúcu 
modernú spoločnosť. Život Indiánov 
mal skrátka iné tempo, než na aké sme 
dnes zvyknutí. A bol inak štrukturovaný. 
Priemerný pracovný čas bol menej ako 
štyri hodiny denne. Zvyšok bol napĺ-
ňaný spánkom a komunikáciu. S ľuďmi 
i s prírodou.

Ďalšími kmeňmi, o ktorých Mander 
píše, sú Navahovia a Hopiovia. Stáročia 
žili v mieri vedľa seba. Navahovia boli 
kočovní pastieri, Hopiovia usadení poľ-
nohospodári. Ich spôsob pestovania plo-
dín bol natoľko premyslený, že bez mo-
derných závlahových systémov dokázali 
využiť každú kvapku vody v púšti, v kto-
rej žili, a uživiť sa. Navahovia a Hopio-
via obývali územia, ktoré sú cenné pre 
modernú kultúru či už ako zdroje suro-

vín, najmä ropy, alebo ako (z pohľadu 
moderných Američanov) ľudoprázdne 
priestory pre skúšky moderných zbraní 
vrátane jadrových. Takže reprezentanti 
USA vytvorili systém politických repre-
zentácií indiánskych kmeňov, repre-
zentácií, ktoré samotní Indiáni za ne 
nikdy nepovažovali, a pôdu od nich za 
smiešnu náhradu z vlastného pohľadu 
legálne získali. Z Manderovho pohľadu 
ukradli.

Mander tým vlastne pokračuje v línii 
prvej časti knihy – ukazuje negatívne do-
sahy ďalšej modernej technológie Zápa-
du, tentoraz technológie politickej moci. 
A v záverečných kapitolách veľmi struč-
ne popisuje jej použitie proti pôvodným 
obyvateľom na piatich kontinentoch. Je 
presvedčený, že náš život by bol lepší 
a spokojnejší, keby sme sa niektorých 
moderných technológií zriekli. Ako al-
ternatívu ponúka spôsob života, ktorý 
sa osvedčil severoamerickým Indiánom. 
Nebol dostatočne silný, aby dokázal 
vzdorovať svetu bielych osadníkov a ich 
technológiám vrátane technológie moci 
a spravovania štátu. Ale hoci silnejší zvy-
čajne víťazí, nehovorí to nič o kvalite.

Od napísania Manderových kníh sa 
svet v čomsi zmenil. Máme k dispozícii 
domáce kiná a internet. Podstata kri-
tiky televízie zostáva platná. Internet 
prispieva k šíreniu informácií, ale nie 
vzdelanosti. Množstvo sprostredkova-
ných vnemov exploduje, možnosti ich 
triedenia a verifikácie i kvalita napí-
saných textov skôr implodujú. Tempo 
života stúpa. Manderova alternatíva 
by znamenala spomalenie a zmenšenie 
– zmenšenie na malé, decentralizované, 
prehľadné a pochopiteľné spoločenstvá. 
Tak sa mi zdá, že v nich by zmizol náš 
najnovší a najväčší problém, medziná-
rodný terorizmus. Zmizol by totiž jeho 
cieľ. Len cesta k Manderovmu svetu je 
asi reálna iba pre malé skupinky pre-
svedčených. Tresku, ktorý by vyvolal 
obrat celej západnej spoločnosti, by som 
sa dosť bála.

Ľ u b i c a  L a c i n o v á

Mander odmieta presvedčenie, že technika je vo 
svojej podstate neutrálna a záleží na človeku, 
či ju použije v dobrom alebo v zlom. Tvrdí, 
že každá technika má určité základné prin-
cípy, ktoré musíme akceptovať, ak ju chceme 
používať, a ktoré neutrálne nie sú.

Máme za sebou úžasné dvadsia-
te storočie, ešte nikdy nebol život taký 
pohodlný a aj tak máme často pocit, že 
šťastie nám uniká pomedzi prsty. Jerry 
Mander je človek, ktorému sa v dvad-
siatom prvom storočí nemôže páčiť. 
On nebol spokojný už ani v tom dvad-
siatom. Teda, spočiatku, vo svete svoj-
ho detstva bol šťastný. Boli päťdesiate 
roky minulého storočia. Vyrastal na 
vidieku, so svetom sa zoznamoval cez 
vlastné skúsenosti alebo cez rozpráva-
nie blízkych ľudí a svetu rozumel. Za 
ostatných štyridsať rokov sa svet veľmi 
zmenil. Zmenili ho technické vynále-
zy v procese, ktorý nazývame pokrok 
a s úplnou samozrejmosťou ho pova-
žujeme za pozitívny jav. Jerry Mander 
tú samozrejmosť vo svojich knihách 
spochybňuje a navrhuje, aby sme sa 
niektorých výdobytkov pokroku radšej 
vzdali. A nie je tou povestnou líškou, 
ktorá pohrdla nedostupným hroznom. 
Bol spolumajiteľom úspešnej reklamnej 
agentúry, žil luxusným životom, profi-
toval zo všetkých aspektov technického 
pokroku. Toho všetkého sa vedome 
vzdal a cíti sa lepšie. Radikálnu zmenu 
navrhuje aj nám.

Mander odmieta presvedčenie, že 
technika je vo svojej podstate neutrál-
na a záleží na človeku, či ju použije 
v dobrom alebo v zlom. Tvrdí, že kaž-

Televízia predefinováva ľudské potreby a hod-
noty. Cenným robí to, čo prispieva k ekonomic-
kému rastu. Máme veľký výber výrobkov, ale 
minimálny výber životných štýlov. 

 Jerry Mander 
 V nepřítomnosti 

posvátného
 Preklad 
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V  anglickom origináli sa kniha vo-
lá Encounters in Berlin and Prague, čo 
možno voľne preložiť ako stretnutia (či 
rozhovory) v dvoch mestách, ktoré sú 
v centre záujmu autora. Liangovou pra-
covnou metódou sú skutočne nespočetné 
stretania a rozhovory, z ktorých hojne 
cituje. V podtitule amerického originá-
lu je vecné konštatovanie: An Academic 
Autobiography. Áno, Liang sa zaoberá 
históriou, vychádza však z osobného za-
ujatia, ťažiskom je jeho osobný príbeh, 
má bezprostredný vzťah k príbehu dvoch 
miest, väčší k Prahe než k Berlínu. „Když 
Klemens ukázal na pole na obzoru a po-
znamenal: ,Támhle! Tam je česká hrani-
ce,‘ bez rozmyslu jsem ho požádal, aby 
zastavil, a rozběhl jsem se tam. Samo-
zřejmě jsem se zarazil, když jsem před 
sebou uviděl strážní věže a plot z ostna-
tého drátu. V tu chvíli jsem ale konečně 
pochopil, že všechna ta léta od roku 1949 
jsem byl exulantem z Prahy. Když jsem se 
snažil předat svým studentům v Ameri-
ce poznatky o českých dějinách, nedělal 
jsem snad to, co všichni exulanti, totiž 
vyprávěl druhým, co si pamatuji ze země, 
kterou už možná nikdy nespatřím, pro-
to, abych si opakovaným vzpomínáním 
osvěžoval paměť?“

Číňan Hsi Huey Liang sa narodil 
v roku 1929 (rok je dôležitý, aby sme 
pochopili, v akom veku sa u detí fixuje 
vzťah k prostrediu) v Berlíne, kde jeho 

otec pôsobil ako diplomat. Bez zmienky 
o otcovi nie je možné porozumieť vzťa-
hu syna k témam knihy. Hsi Huey sa na 
otca odvoláva na mnohých miestach, no 
nijaký súvislý životopis v tomto vydaní 
nie je – rovnako ako nie je ani o autorovi. 
Preto zhrniem aspoň stručne chronoló-
giu oboch mužov. Lone Liang bol „čín-
ský mandarín, který se pracně osvobodil 
z područí mandžuské vlády tím, že se 

Autor spomína, že „mezi lety 1990 
a 1996 jsem cestoval do Berlína a Prahy 
víckrát, ale po odchodu do penze jsem si 
konečně sedl a napsal tuto knihu. Tvoří 
ji soubor esejí ukazujících, jak různě 
se obyvatelé Berlína a Prahy až dosud 
vyrovnávali s náročnými podmínkami 
demokracie a fašizmu, komunismu a to-
tální války.“ Pátrajúc po charaktere ľudí, 
ktorí prežili dva totalitné režimy, môže 
nezaujato skladať svoju mozaiku. A tak 
sa pýta, čo bolo horšie: žiť za nacizmu, či 
za komunizmu. Cituje robotníka – komu-
nistu, ktorý zažil koncentrák i komunis-
tické väzenie: „Za nacistů. Pozabíjeli nás 
tisíce a tisíce. Na druhé straně ale v na-
cistickém koncentračním táboře člověk 
vždycky věděl, kdo je nepřítel. U komu-
nistů člověk nikdy netušil, kdo je kama-
rád a kdo policejní práskač.“ 

Zložitosť doby, s ktorou sme sa nevy-
sporiadali podnes, dokumentuje výro-
kom českého Žida, ktorý sa po nesmier-
nych útrapách vrátil z koncentráku: 
„Když jsem se vrátil do Prahy z koncen-
tračního tábora, viděl jsem, jak u Wilso-
nova nádraží týrají Němce. Chtěl jsem 
tomu zamezit. Takhle se Češi nechovají. 
Varovali mě ale: Nemíchej se do toho. 
Mohlo by tě to stát život.“ Niekoľkí Židia 
„shodně prohlásili, že vyhnání Němců 
nijak nesouviselo s nacistickým proná-
sledováním Židů. Pojilo se s bojem, kte-
rý Češi a Němci po staletí vedli o území 
Čech a Moravy.“ 

To nás privádza k ťažisku celej knihy: 
Liang vidí dejiny priestoru vymedzeného 
dvoma hlavnými mestami predovšetkým 
ako odveký zápas Čechov a Nemcov. Epi-
zódka z Wilsonovej stanice mala široký 

kontext: „Plošné vyhnání německého 
obyvatelstva z Československa v letech 
1945 – 1946 zavdalo „sudetským Něm-
cům“ (jak sami sebe označují od roku 
1912) důvod nově vystupovat jako oběti 
české krutosti a hrabivosti.“ Zo zloži-
tostí česko-nemeckých vzťahov v celých 
tisícročných dejinách spomeniem aspoň 
jeden príklad, ktorý azda okrem histori-
kov nie je širokej verejnosti známy. Týka 
sa roku 1848. Treba vysvetliť súvislosti: 
Českí predstavitelia (konkrétne František 
Palacký) sa odmietli zúčastniť panger-
mánskeho frankfurtského snemu (Nemci 
chceli dosiahnuť celonemecké zjednote-
nie vrátane západnej časti Rakúska) s ar-
gumentom, že iba habsburská monarchia 
môže zaručiť Čechom slobodný rozvoj na 
podklade národnostnej rovnoprávnosti. 
Liang píše: „To... zasadilo vážnou ránu 
úsilí Německa dosáhnout sjednocení... 
Bez Čech by se revoluční německá re-
publika obtížně ubránila vojenskému zá-
sahu velmocí... O dvě desetiletí později 

P r í b e h  d v o c h  m i e s t 
o č a m i  Č í ň a n a  
s  č e s k ý m  s r d c o m

dieťa Západu, ktoré sa neskôr vydalo za 
Východ“ (The East-Central European Re-
gion, 1999), nemecký teológ a ľavicový 
liberál Friedrich Naumann vydal v roku 
1915 knihu Mitteleuropa (považujeme 
ho za autora tohto pojmu): navrhoval vy-
tvoriť spolok štátov, v ktorom by Nemec-
ko malo hrať vedúcu úlohu. 

Pointa: v spomínanom kontexte pojem 
„stredná Európa“ nie je možné použiť pre 
knihu, ktorá sa ťažiskovo zaoberá Berlí-
nom a Prahou (kam koncentruje svoje 
bádanie o Nemecku a Československu), 
takmer vôbec inými mestami a vôbec nie 
ďalšími štátmi. S Liangom korešponduje 
azda len Naumann, pretože sa orientuje 
práve na historický vzťah Berlína (aj) vo-
či Prahe.

Napríklad o slovenskom politickom 
zápase v knihe nie je nijaká zmienka. 
Z osobností, o ktorých Liang píše, na-
chádzame len štyri zmienky o Dubče-
kovi, ktorého zaraďuje medzi českých 

komunistických reformátorov. V pole-
mike medzi českým a nemeckým fran-
kofilstvom cituje nemeckého publicistu 
Erharda Preissiga, ktorý českému au-
torovi knihy Études tchécoslovaques 
Hanušovi Jelínkovi „posměšně vytýkal, 
že tvrdí, že z francouzské filozofie těžili 
dokonce i český jazykovědec Pavel Josef 
Šafařík a slovenský básník Ján Kollár, 
ačkoli studovali u Hegela v Jeně, proto-
že Hegel sám řadu myšlenek přejal od 
Jeana-Jacquesa Rousseaua“. Tak predsa 
zmienka o Slovákovi, hoci my považu-
jeme za Slováka aj gemerského rodáka 
Šafárika, autora Tatranskej múzy (i keď 
on i Kollár písali celý život po česky). 
Píše o tom, že za prvej republiky „Fran-
couzi pomáhali budovat českou armádu 
a letectvo“ a pod., ako to, mimochodom, 
bolo bežné v zahraničnej literatúre o Čes-
koslovensku. Liangov postoj môžeme in-
terpretovať aj tak, že slovenské udalosti 
nepovažoval za hybnú silu stredoeuróp-
skeho vývoja; do istej miery oprávnene. 

vzdělával na zahraničních univerzitách... 
Celý život se, často marně, potýkal s úko-
lem spojit moderní politické a sociální 
myšlenky s tradičními čínskými názory, 
hodnotami a zálibami.“ Lianga do stred-
nej Európy priviedla diplomatická misia 
jeho otca. Faktografiu o živote otca (ale 
aj syna!) musíme však hľadať v iných 
prameňoch. 

Otec Lone bol významným a vplyv-
ným predstaviteľom predmaovskej Číny: 
prednášal ústavné právo na Pekinskej 
univerzite, bol sudcom medzinárodného 
zmierovacieho súdu, v roku 1929 bol ná-
hradným delegátom za Čínu v ženevskej 
Spoločnosti národov (predchodkyňa 
OSN), ktorej podpredsedom vtedy bol 
Edvard Beneš, vtedy už pôsobil ako char-
gé d´afaires v Berlíne, krátko po nástupe 
Hitlera k moci 1933 ho poslali do Prahy, 
kde viedol čínske veľvyslanectvo až do 
vzniku Protektorátu, v rokoch 1939 až 
1941 bol prvým čínskym veľvyslancom 
v Rumunsku, vojnové roky strávil v Číne 
– nie v závetrí, ale ako svedok krutej čín-
sko-japonskej vojny. Po vojne sa nakrátko 
vrátil ako veľvyslanec do Prahy, aj túto 
misiu ukončil predčasne, po puči komu-
nistov, ktorí mu do posledného okamihu 
strpčovali život. V roku 1946, na posled-
nom zasadaní Spoločnosti národov, bol 
už viceprezidentom Valného zhromažde-
nia. Zomrel v roku 1967. Takmer po celý 
život putoval po miestach, kam krátko po 
jeho príchode vstúpila noha barbarov...

Syn Hsi Huey sprevádzal otca na jeho 
diplomatických misiách a intenzívne vní-
mal všetko, čo videl okolo seba. Hneď po 
vojne sa vrátil s otcom do Európy, strednú 
školu ukončil vo Švajčiarsku a univerzitu 
v Cambridgei („uvědomuji si, že právě 
v Anglii jsem poprvé zažil civilizaci zalo-
ženou na svobodě“). V roku 1951 prišiel 
na Yalskú univerzitu (USA), kde zavŕ-
šil svoje rozhodnutie stať sa historikom 
strednej Európy, tam napísal doktorskú 
dizertáciu o berlínskych robotníkoch 
pred rokom 1914, v roku 1970 vydal kni-
hu o berlínskej polícii za Weimarskej re-
publiky. K téme Berlína sa vrátil viackrát, 
k policajnej téme napr. v rozsiahlej štúdii 
The Rise of Modern Police and the Euro-
pean State System (1992). Za svojej dlhej 
učiteľskej kariéry vystriedal americké 
univerzity Bard, Los Angeles, najdlhšie 
pôsobil na univerzite Vassar (v Hudson 
Valley severne od New Yorku, u nás je 
málo známa: vznikla v roku 1861, pova-
žujú ju za exkluzívnu liberálnu školu), 
zomrel v New Yorku v roku 2004.

To všetko spomínam aj preto, lebo 
z knihy Mezi Berlínem a Prahou mô-
že vzniknúť dojem, že Praha zaujímala 
v Liangovom živote centrálnu pozíciu. 
Zhrniem to takto: v práci nie, v srdci 
áno...

Iste aj preto sa v českom vydaní obja-
vil adresnejší podtitul než v americkom 

– Střední Evropa ve vzpomínkách čín-
ského historika. Treba však povedať, že 
o tom kniha nie je. V historiografii (aj 
kultúrnej) sa pojem „stredná Európa“ 
zvykne používať pre označenie priesto-
ru niekdajšej habsburskej monarchie. 
O strednej Európe existuje množstvo lite-
ratúry, množstvo definícií; napr. americ-
ko-maďarský historik George H. Hodos 
píše, že „stredná Európa sa narodila ako 

Z knihy Mezi Berlínem a Prahou môže vzniknúť 
dojem, že Praha zaujímala v Liangovom živote 
centrálnu pozíciu. Zhrniem to takto: v práci 
nie, v srdci áno...
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Bismarck opět žádal české nacionalisty 
o pomoc v nadcházející rakousko-pruské 
válce. Češi ovšem nabídnutou ochranu 
odmítli... V devadesátých letech 19. sto-
letí ovšem Berlín varoval Vídeň, že pokud 
v blízké budoucnosti Češi získají samo-
správu, německo-rakouské spojenectví 
se ocitne v ohrožení. Britský historik A. 
J. Taylor Čechům ve 20. století vytýkal, 
že v roce 1848 zmařili jedinou šanci 
Německa na národní sjednocení v libe-
rálních podmínkách. Zazlíval jim i to, 
že svým odtržením v roce 1918 přivodili 
pád habsburské monarchie právě ve chví-
li, kdy bylo zapotřebí, aby celé Podunají 
jednotně čelilo chaosu šířícímu se z bol-
ševického Ruska. Ať už si o Taylorových 
názorech myslíme cokoli, rozhodně po-
tvrdil vojenský význam Čech pro bezpeč-
nost střední Evropy.“ Na iných miestach 
autor konštatuje, že Česi sa v moderných 
dejinách často usilovali vyvážiť silný ne-
mecký vplyv intenzívnymi stykmi s fran-
cúzskou, ruskou, anglickou a americkou 
kultúrou. Z viacerých kapitol knihy vy-
plýva, že sa Liang domnieva, že česká 
viera v spojencov sa zakladala na ilúzii, 
pretože veľmoci sa k Československu 
vždy správali podľa svojich strategických 
záujmov.

Liang tvrdí, že Hitler zabral Rakúsko 
najmä preto, aby mohol rozmiestniť voj-
sko pozdĺž nechráneného južného boku 
Čiech. Po stáročia ťažko prekročiteľná 
západná hranica Čiech bola, pravdaže, aj 
hlavným dôvodom koncepcie Mníchov-
skej dohody. V tomto zmysle Francúzi 
a Briti politikou appeasementu otvorili 
Hitlerovi dvere do Európy.

Ak by sme akceptovali tézu, že stredo-
európsky priestor možno vymedziť zápa-
som o nemecký vplyv najmä nad územím 
Čiech, potom je podtitul knihy oprávne-
ný. Nemyslím si však, že je akceptova-
teľné takéto zúžené ponímanie jedného, 
i keď dôležitého aspektu histórie.

Napokon: Čo sú naše dejiny, ktoré vní-
mame tak, akoby otriasli celou zemegu-
ľou, v očiach vzdialených národov? Spo-
mínam si na moju návštevu Číny. Čašník 
v jednej malej šanghajskej reštaurácii sa 
ma pýtal, odkiaľ som. Vedel som, že mu 
slovo Slovensko nič nepovie. Hovorím te-
da: „Z Európy.“ Zadumal sa, bolo zjavné, 
že tento fliačik na glóbuse musí chvíľu 
hľadať, potom sa usmial a odpovedal: 
„Ah, to je tam, čo je Kremeľ, však?“

Liang v závere knihy konštatuje čosi 
podobné, keď spomína svoju prednášku 
na Taiwane. „Národní krize, které po-
stihly trojici východoevropských říší 
(Rusko, Rakúsko-Uhorsko, Turecko, po-
zn. J. A.) před rokem 1914, nikoho v pod-
statě nezajímaly, nikdo se neroztrpčoval 
nad vojenskou hrozbou nacistického Ně-
mecka vůči Evropě ani nad pádem Čes-
koslovenska v roce 1938. Pokud se Evro-
pa nakonec vrátila k míru a spěla nyní 
k harmoničtější spolupráci, co záleželo 
na tom, která země v uplynulých stole-
tích vyhrála kterou válku?“ 

J u r a j  A l n e r
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ktorú vonkoncom nepoznáme a nikto 
ju nikdy v ruke či pod mikroskopom, 
či v urýchľovači nedržal a nevidel (od-
tiaľ názov „tmavá hmota“), ale stále 
ešte hmota s príťažlivým gravitačným 
pôsobením, tvorí asi 23 percent ener-
gie vesmíru. No a zvyšných vyše 70 % 
predstavuje neznáma energia, ktorú 
nielenže nikto nedržal a nevidel, ale 
ktorá ani nespôsobuje príťažlivé gra-
vitačné pôsobenie. Naopak, gravitácia 
tejto energie sa prejavuje odpudivou 
silou, ktorá je taká veľká, že vyhráva 
nad príťažlivosťou všetkej vesmírnej 
hmoty, známej atomárnej i nezná-
mej tmavej, a je tak hnacím motorom 
zrýchľujúceho sa rozpínania vesmíru, 
v ktorom žijeme.

Žasneme? Greene určite áno. Ak to 
pre istotu čítate ešte raz, nie, nepomý-
lili sme sa: väčšina energie vesmíru, 
prakticky takmer všetka „objektívna 
realita“ univerza až na mizerné štyri 
percentá (a v tom je okrem atómov 
hviezd, planét a voľného plynu a pra-
chu zarátaný aj nepatrný príspevok 
elektromagnetického žiarenia vrátane 
svetla, a odhad ešte nepatrnejšieho 
príspevku ľahučkých neutrín), je pre 
nás neviditeľná a zatiaľ celkom nezná-
ma. A to stále ešte nie je od súčasných 
kozmologických meraní všetko. Moza-
ika obrazu o veľkom vesmírnom tresku 
dáva zmysel len vtedy, ak vesmír vo 
svojej prvej sekunde (v skutočnosti 
v čase, ktorý bol oveľa kratší ako jedi-
ná sekunda) prešiel štádiom prudkého 
nafukovania, exponenciálneho rastu, 
ktorého zrýchľovanie má len bledú 
analógiu v exponenciálnom „bobtna-
ní“ množiacich sa baktérií za optimál-
nych biologických podmienok, alebo 
v exponenciálnom uvoľňovaní energie 
pri výbuchu atómovej bomby. Toto in-
flačné štádium vesmíru tvorí približne 
hranicu, po ktorú nás priviedli dnešné 
kozmologické experimenty. 

No a to sme sa vlastne priamo dotkli 
iba štyroch kapitol Struktury vesmíru. 
Greene ide vo svojej knihe podstatne 
ďalej a podáva oveľa širší obraz mo-
dernej fyziky. 

Nemôže sa pritom vyhnúť čias-
točnému prekrytiu so svojím prvým 
titulom Elegantný vesmír, ale vďaka 
náročnosti tém to, myslím, vôbec ne-
prekáža. Naopak, čitateľ oboch kníh 
si možno rád vychutná výklad spo-
ločných fyzikálnych tém ešte aj druhý 
raz. V Strukture vesmíru je podstatnou 
líniou otázka reality priestoru. Neskôr, 
so záberom Einsteinovej teórie relati-
vity otázka reality časopriestoru a pô-
vod smeru času. Je priestor absolútny, 
ako si to predstavoval Newton? Alebo 
ide len o „nič“, v ktorom sa navzájom 
vymedzuje existencia hmotných objek-
tov a udalostí, jedna voči druhej, ako 
navrhovali Leibniz, Mach a ich „rela-
cionistickí“ nasledovníci? Ako to, že 
čas smeruje od minulosti k budúcnosti 
– minulosť si pamätáme, o budúcnosti 
nevieme, zatiaľ čo pohyb priestorom 
nie je obmedzený iba na výnimočný 
smer? Tieto otázky sa dôkladne na-
hryznú v prvej polovici knihy a potom 
sa k bochníku časopriestoru pravidel-
ne vraciame a krájame ho zakaždým, 
keď strávime nové fyzikálne objavy 
a idey. Poodhaľme trošku závoj a pre-
zraďme, že áno, vo všeobecnej teórii 
relativity má časopriestor absolútnu 
povahu. Einstein po počiatočnom nad-
šení z Macha vytriezvel a uvedomil si, 

že relacionistický postoj je s jeho teó-
riou nezlučiteľný. Nie všetko je rela-
tívne v teórii relativity. Ešte jasnejšiu 
odpoveď o absolútnej existencii nášho 
trojrozmerného priestoru ponúka brá-
nový svet teórie strún, podľa ktorého 
je náš vesmír trojrozmernou štruk-
túrou vnorenou do viacrozmerného 
sveta, kam od nás uniká iba gravitá-
cia. Ale pozor, relacionisti ožívajú, ak 
sa začneme zaujímať o povahu tohto 
viacrozmerného, presnejšie desaťroz-
merného sveta. Ten dnes nevieme fy-
zikálne popísať a ani len dať poriadny 
názov teórii, ktorá by ho popisovala. 
Teória tohto mnohorozmerného sve-
ta tak nesie meno „M-teória“, pričom 
– a to nie je pokus o vtip – nikto z jej 
krstných otcov nevie, čo to „M“ pres-
ne znamená. Iba tušíme, že spomína-
ná M-teória sa bude musieť zaobísť 
bez priestoru a času, ktoré z nej budú 

vyplývať ako odvodené fyzikálne ve-
ličiny, zatiaľ čo primárne fyzikálne 
objekty, možno „nulabrány“ (ale to si 
už naozaj treba prečítať v knihe samo-
statne) budú spĺňať pôvodné relacio-
nistické predstavy.

Okrem témy expanzie vesmíru a re-
ality časopriestoru kniha stavia do po-
predia aj ďalšie idey modernej fyziky. 
Podstatným novým sklíčkom mozaiky, 
novým druhom výskokov v aerobic-
kom cvičení mysle, je pokrok na poli 
kvantovej teórie. Kvantové vlastnosti, 
odvodené z tých princípov kvantovej 
mechaniky, ktoré sú najviac vzdiale-
né našej každodennej intuícii, vedú 
k ideám teleportácie, čiže k prenosu 
na diaľku v priestore a k cestovaniu 
v čase. Greene pritom ponúka triez-
vy pohľad: sústreďuje sa na úspešné 
laboratórne výsledky prenosu jednej 
častice na makroskopickú vzdialenosť 
a varuje pred komplexitou podobných 
pokusov s mnohočasticovými systé-
mami. 

Nakoniec sa spusťme na pevnú zem 
a zacvičme si s Greenom trochu čas-
ticovej fyziky. Aké sú možné dôvody 
na bizarné explozívne nafukovanie 
vesmíru? Aký je pôvod tmavej gra-
vitačne odpudivej energie? Čo tvorí 
gravitačne príťažlivú tmavú hmotu? 
Darí sa časticovým fyzikom fušovať 
do kozmológie? Časticová fyzika vyso-
kých energií hrá dôležitú úlohu, lebo 
jej experimenty na urýchľovačoch, a to 
máme na mysli predovšetkým ten naj-
väčší „Large Hadron Collider“ v labo-
ratóriu CERN pri Ženeve s plánovaným 
spustením do prevádzky v roku 2007, 
majú veľký potenciál posunúť naše 
predstavy správnym smerom. Medzi 

odborníkmi panuje veľké očakávanie, 
že zrážky častíc bežnej hmoty (protó-
nov) v CERNe budú priamo generovať 
doposiaľ nepozorované Higgsove čas-
tice (teoretikmi predpovedané Higg-
sove pole kondenzuje do stavu s vlast-
nosťami podobnými tmavej energii). 
Pravdepodobným objavom sú aj časti-
ce tmavej hmoty. S obrovskou dávkou 
šťastia by sme dokonca mohli v roku 
2007 umelo vyrobiť miniatúrne čierne 
diery a inú exotiku svedčiacu o viac 
ako troch priestorových rozmeroch. 
Nechajme sa teda prekvapiť samotnou 
prírodou.

Hodnota Greenovej knihy nie je 
len v odpovediach, ale aj v otázkach, 
ktoré kladie a ktoré zostávajú nezod-
povedané súčasnou fyzikou. Greene 
je poctivý: pri otvorených fyzikálnych 
otázkach upozorňuje na svoje profe-
sionálne zaťaženie a dáva priestor aj 

odlišným názorom. Nebojí sa zabŕdnuť 
i do filozofie a ponúka svoje odpovede, 
pričom si dáva záležať na vymedzení 
hranice medzi rigoróznosťou prírod-
nej vedy a voľnosťou metafyziky.

Knihe azda možno vyčítať, že na-
priek zrejmej snahe o odľahčenie tex-
tu je ešte stále ťažšou, ako by možno 
mohla ideálne byť. Nielen v detai-
loch, ako napr. mätúce zväčšenie od 
obr.8.2(a) k obr.8.2(b), ale aj v absen-
cii úsmevných historiek, ktoré zvyk-
nú byť korením tohto typu literatúry 
a najmä v prepracovanosti častí ná-
ročných na porozumenie. Osobitnou 
témou je preklad, ktorý to podľa môj-
ho názoru s voľnosťou a analógiou 
s českými reáliami viac než preháňa. 
Domnievam sa, že čitateľ pristupuje 
ku knihe s vedomím, že je od autora 
z USA, a od prekladateľa neočakáva, 
a ani to nepotrebuje, aby mu odrazu 
začal spomínať svätých Václavov na 
českej dvadsaťkorunovej minci, keď 
je priamo k tomuto textu doplňujúci 
obrázok s Abrahámami Lincolnami na 
jednocentovej minci USA. Podobne ru-
šivo a nekonzistente pôsobí „mišung“ 
z králikov Boba a Bobeka, Itchyho, 
Scratchyho, pánov Zeleného a Mírumi-
lovného, rakúskych zelených a Temelí-
na, a to všetko na jednej dvojstrane 54 
– 55. Slovenský čitateľ je navyše dezo-
rientovaný množstvom pseudocelebrít 
českých televíznych staníc a sústredil 
by sa asi lepšie, ak by text odľahčovali 
pôvodné americké mená. 

Záverom už len prajem vytrvalosť 
v čítaní a aby vám kniha Machom ne-
zarástla.

T o m á š  B l a ž e k

Predovšetkým čítanie Greenovej kniž-
ky nie je oddychovým čítaním, aj keď 
hlavný text neobsahuje nijaké mate-
matické vzorce. Greene sa nám naozaj 
snaží laickým jazykom vysvetliť, ako 
ďaleko sme zašli v porozumení príro-
dy – priestoru, času, hmoty a energie 
– a porozumieť prírode nie je ľahké. 
Treba si pritom namáhať myseľ. Je 
pravda, že u málo trénovaných môže 
prísť pri povrchnom čítaní až na octa-
nové či studené obklady, zdôraznime 
tu však predovšetkým úžasný pocit 
intelektuálneho uspokojenia z hlbšie-
ho porozumenia štruktúry priestoru, 
ak sme ochotní predcvičiteľa Greena 
pozorne nasledovať. Iste, aj tu mož-
no prestať čítať kdekoľvek. I kapitoly 
preskakovať. Čítanie jeho podnetnej 
knihy nám stále obohatí ducha i pri 
malom vynaložení námahy. 

S populárnymi knihami o vesmíre 
sa v poslednom desaťročí akoby vrece 
roztrhlo. Elegantný vesmír (áno, je to 
bestseller od toho istého autora), Vý-
stredný vesmír (viac v Knihy a spoloč-
nosť 2/2006) a mnohé ďalšie. Prečo je 
to tak? Je to opodstatnené? Aj suchári 
realisti musia priznať, že áno. Kozmo-
lógia, veda o vesmíre, prežíva v súčas-
nosti svoj zlatý vek. Ešte pred nejaký-
mi 20 – 30 rokmi sa mohlo o vesmíre 
tvrdiť skoro hocičo. Relevantné expe-
rimentálne údaje boli dohromady tri: 
súčasná rýchlosť rozpínania vesmíru 
(takzvaná Hubblova konštanta), sú-
časná teplota vesmíru (teplota takzva-
ného reliktného žiarenia) a množstvo 
hélia, ktorého pôvod bolo treba vy-
svetliť syntézou v počiatočnom štá-
diu vesmíru. Aj tieto tri najpresnejšie 
merania mali pomerne veľké chyby, 
o pokusoch namerať niečo iné už ani 
nevravíme. Ak pri odvodení predpo-
vedí z kozmologických modelov bo-
lo treba násobiť alebo deliť dvoma, 
jednoducho sa nenásobilo a nedelilo. 

Experimentálne údaje boli často také 
nepresné, že to doslova nestálo za ná-
mahu. Prešlo však zhruba pol kariéry 
teoretického fyzika a všetko je ináč. 
Odrazu máme záplavu presných expe-
rimentálnych meraní, kozmológia sa 
stala pre fyziku Klondikom. Hubblova 
konštanta nie je ani 50, ani 100, ale 71 
(v bežných kozmologických jednot-
kách) s chybou menšou ako 10 per-
cent. V teplote vesmíru rozoznávame 
časti oblohy, ktoré sú navzájom o sto-
tisícinku teplejšie alebo chladnejšie. 
A z jadrovej syntézy v ranom vesmíre 
vieme vystopovať lítium, ktorého vte-
dy vzniklo menej ako tisícina z milión-
tiny množstva vodíka. Navyše máme 
množstvo ďalších presných meraní 
iných nezávislých veličín. Ba čo viac, 
táto záplava experimentálnych výsled-
kov navzájom zapadá do konzistentnej 
mozaiky veľkého tresku a všetko to 
dáva zmysel! Nemuselo by, no skutoč-
ne dáva.  

Ale to ste akoby ešte nič nepočuli! 
To totiž stále nie je hlavný dôvod na 
vydávanie jedného populárneho titulu 
o vesmíre za druhým. Prvoradé je to, 
že zo záplavy experimentálnych pozo-
rovaní sa vynára obraz iného vesmíru, 
ako by sme všetci, trénovaní či netré-
novaní, čakali. Dnes pod ťarchou ex-
perimentov musíme pokorne prijať, že 
hmota, ktorú poznáme, teda „elemen-
tárne častice“ atómov, z ktorých sme 
a ktorých sa dotýkame, tvorí iba neja-
ké 4 percentá energie vesmíru. Hmota, 

A e r o b i k  m y s l e 

Väčšina energie vesmíru, prakticky takmer 
všetka „objektívna realita“ univerza až na 
mizerné štyri percentá, je pre nás neviditeľná 
a zatiaľ celkom neznáma.

Experimentálne výsledky navzájom zapa-
dajú do konzistentnej mozaiky veľkého tresku 
a všetko to dáva zmysel! Ale to nie je hlavný 
dôvod na vydávanie jedného populárneho 
titulu o vesmíre za druhým. Prvoradé je to, že 
zo záplavy experimentálnych pozorovaní sa 
vynára obraz iného vesmíru, ako by sme všetci, 
trénovaní či netrénovaní, čakali.

V ý b u c h y  h v i e z d y  v  H m l o v i n e  m a č a c i e h o  o k a .  S  p o ďa k o v a n í m  N A S A , 
E S A ,  H E I C ,  a n d  T h e  H u b b l e  H e r i t a g e  Te a m  ( S T S c I / A U R A )

 Brian Greene       
 Struktura 

vesmíru.  
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 482 strán
 639 Sk

Máte doma starú videokazetu 
s nahrávkou aerobického cvičenia? 
„Raz, dva, tri, predklon! Štyri, päť, 
šesť, záklon! Sedem, osem, deväť, vý-
skok doľava! Desať, jedenásť, dvanásť, 
výskok doprava!...“ Usmiata slečna na 
obrazovke sa ani nezadýcha, ani ne-
spotí, a človek verí, že by zvládla záro-
veň výskok doľava i doprava. Tí z nás, 
čo sa pre nasledovanie podobného cvi-
čenia nadchneme iba občas, máme už 
dávno mokré tričko a podozrenie na 
vykĺbenú nohu. Ale to nič. Celé cviče-
nie naraz nie je pre netrénovaných. No 
i pre nich, ba práve pre nich je kazeta 
určená. Koniec koncov prestať možno 
kdekoľvek. Aj pridať sa možno takmer 
kdekoľvek, hoci niektoré neskoršie cvi-
ky možno zďaleka nezvládame tak, aby 
sme sa nemuseli hanbiť pred prizera-
júcimi sa deťmi. Dôležité je primerane 
svojej kondičke si zašportovať. Prináša 
to nielen lepšie zdravie, ale aj plnšie 
prežitý život, duchovné obohatenie. 
Ak nahrávku po týždennej svalovej 
triaške opäť zasunieme do prehrávača, 
určite dokážeme so slečnou držať krok 
dlhšie ako minule...

Kniha teoretického fyzika Briana 
Greena predstavuje podobné aerobic-
ké cvičenie pre myseľ. Kapitola jedna, 
dve, tri – priestor a gravitácia. Kapito-
ly štyri a sedem – paradoxy kvantovej 
mechaniky. Kapitoly päť a šesť – čas 
a jeho smer. Kapitoly osem, deväť, de-
sať a jedenásť – dejiny rozpínajúceho 
sa vesmíru. Kapitoly dvanásť a trinásť 
– teória strún. Kapitola štrnásť – chys-
tané mnohomiliónové experimenty 
(hľadanie pevnej pôdy na pristátie po 
dlhom lete padákom v hustých obla-
koch predchádzajúcich kapitol). Ka-
pitoly pätnásť a šestnásť – vzlietnutie 
naspäť do hustých oblakov v snahe 
preletieť cez ne a uvidieť, ako vyzerajú 
pri pohľade zhora.

Ak slečna telesného aerobiku pôso-
bí dojmom, že dokáže vyskočiť doľa-
va i doprava zároveň, Greene za ňou 
o nič nezaostáva a vo svojom zanietení 
pre teóriu strún vysvetľuje, ako sa on 
a jeho kolegovia už odrazili na podob-
ný výskok zahŕňajúci zároveň gravi-
táciu i kvantovú fyziku, sen všetkých 
teoretických fyzikov po Einsteinovi. 
Paralel je viac, aj čo sa týka konzumnej 
verejnosti na druhej strane obrazovky. 



k n i h y  a  s p o l o č n o s ť    |    9 / 2 0 0 612 l i t e r a t ú r a

L á s k a  n a  d v a  s p ô s o b y
tí, čo dobrovoľne nesúhlasia. Skôr 
zatrpknutí outsideri, ktorí by sa veľmi 
radi dostali do sveta, ktorý je pre nich 
nedostupný. A tak ho radšej kritizujú. 
Hnacou silou Beigbederovho čitateľa je 
tak najmä závisť. Keby myslel svoju kri-
tiku vážne, museli by mu byť peniaze 
ľahostajné. Čitateľ, ktorý by skutočne 
úprimne nesúhlasil so svetom, ktorý si 
autor berie na mušku, by si pri čítaní 
musel pomyslieť: No a čo? 

Ale vráťme sa k láske. Hoci je kniha 
azda primárne najmä veľmi mainstrea-
movou, veľmi „trendy“ a veľmi predví-
dateľnou kritikou všetkého možného, 
za najvydarenejšiu považujem perifér-
nu epizódu, o ktorej sa domnievam, že 
má za úlohu skôr zabezpečiť aký-taký 
dej. Postarať sa, aby kniha skutočne 
nebola len pamfletom, ale príbehom. 
Hlavný hrdina Octave, tridsaťtriročný 
zamestnanec úspešnej parížskej re-
klamnej agentúry, mimoriadne bohatý 
a (ako väčšina jeho kolegov) závislý 
od kokaínu, rozpráva príbeh rozchodu 
s bývalou partnerkou, ktorá mu pri ve-
čeri oznámi, že čaká dieťa. Nasleduje 
to, čo Octave sám označí za „všetky tie 
vety, ktoré muži ženám v takejto chvíli 
hovoria“, ako napríklad, že je sám ešte 
dieťa a nemôže sa teda starať o ďalšie 
dieťa, že neunesie toľkú zodpovednosť, 
že sa ešte nechce viazať, že chce, aby 
mu partnerka zmizla zo života, teraz 
hneď a nenávratne. Priateľka jeho že-
laniam vyhovie a jediné, čo Octavovi po 
nej ostane, je poštou poslaný ultrazvu-
kový obrázok dieťaťa s poznámkou: Pr-
vý a poslednýkrát, čo vidíš svoju dcéru. 
Celý nasledujúci príbeh nie je potom 
len kritikou sveta, v ktorom má rekla-
ma rozhodujúce slovo, ale aj Octavo-
vou lamentáciou za stratenou láskou. 
Tak žije Octave prázdny život poskla-
daný z práce a zo vzťahov s luxusnými 
prostitútkami. Takmer neodpustiteľné 
je klišé priateľstva s krásnou call girl, 
ktorej sa Octave nikdy „ani nedotkne“, 
stačí mu dlho ju bozkávať a nechávať 
jej na odkazovači siahodlhé vyznania 
lásky, o ktorých obaja vedia, že nič 
neznamenajú. Nechce sa mi veriť, že 
by bol takýto platonický vzťah s pros-
titútkou v „skutočnom živote“ rovnako 
častý ako v literatúre, kde sú takéto ne-
vinné stretnutia takmer štandardom. 
Autora však ospravedlňuje, že správa-
niu svojho hrdinu rozumie. Octave sám 
priznáva, že intimitu s krásnou prosti-
tútkou si „môže dovoliť“ práve preto, 
že je to prostitútka. Takáto blízkosť 
nie je nebezpečná, veď obaja vedia, že 
nikam nevedie. Na jednej strane stoja 
Octavove priznania ako napríklad „Ak 
máš chuť vidieť nejaké dievča druhý-
krát, rýchlo sa zbav jej telefónneho čís-
la.“ či „Viem, prečo behám za toľkými 
krásnymi ženami. Aby som ani s jed-
nou z nich nemusel ostať.“, na druhej 
strane neustály smútok za matkou jeho 
dcéry, ktorý ako tichá hudba tvorí po-
zadie príbehu. Toto protirečenie vyjad-

ruje atmosféru súčasnosti lepšie ako 
údaje o zárobkoch a ročných obratoch 
bohatých spoločností. Intimita láka Oc-
tava ako plameň sviečky nočné motýle, 
ostražito však robí všetko preto, aby 
sa jej vyhol. Príbeh sa nekončí šťastne 
a záver ho istým spôsobom zachraňuje. 
Ukáže sa, že Octavova bývalá priateľka 
nadviazala po rozchode vzťah s jeho 
nadriadeným, čím sa všetky zlá sveta 
spájajú proti nemu. Všetko sa končí 
smrťou a zločinom, hyperbolizáciou, 
ktorá príbeh mení na podobenstvo. 
Na podobenstvo o tom, že kto uteká 
pred blízkosťou, nakoniec jej skutočne 
– a možno navždy – ujde.

Druhá z „kníh o láske“, Príbeh O, je 
v tomto zmysle zrkadlovým obrazom 
Beigbederovho príbehu. Podoben-

stvom s presne opačným posolstvom. 
Románom, v ktorom k smrti vedie, na-
opak, absolútne odovzdanie sa. Príbeh 
O s dodatkom Návrat do Roissy napí-
sala v 50. rokoch dvadsiateho storočia 
(Návrat do Roissy je asi o desať rokov 
mladší) žena používajúca pseudonym 
Pauline Réageová. Kniha je opatrená 
upozornením na obálke, že je nevhod-
ná pre čitateľov mladších ako 25 rokov, 
a informáciou na záložke, že máme 
do činenia s „najlegendárnejším sado-
masochistickým románom modernej 
doby“. Spolu s vetou na zadnej strane, 
že Príbeh O sa stal po Malom princovi 
najčítanejšou francúzskou knihou sú-
časnosti, má teda všetko, aby pritiahla 
čitateľskú pozornosť.  Hlavnú hrdinku, 
bezmennú O, parížsku fotografku, od-
vezie René, jej milenec, ako ho O sama 
tituluje, hneď v úvode prvej kapitoly 
do domu v Roissy, akéhosi vidieckeho 
klubu, v ktorom je počas nasledujúcich 
týždňov pre jeho radosť bezhranične 
prístupná ktorémukoľvek z návštev-
níkov. Dievčatá sa po dome pohybujú 

nahé s koženými náramkami na zá-
pästiach a obojkami na krku, súčasťou 
programu je bičovanie, vešanie dolu 
hlavou, priväzovanie reťazami k stene 
a predovšetkým neustála dostupnosť 
komukoľvek, kedykoľvek a na čokoľvek. 
Toto je podmienkou členstva v spolo-
čenstve aj potom, ako René O z Roissy 
opäť odvezie: V posledný deň dostáva 
O železný prsteň, ktorým sa dá vždy 
a všade identifikovať. Vždy a všade 
musí byť odvtedy komukoľvek a kde-
koľvek k dispozícii. Pod Reného dohľa-
dom si mení šatník, odteraz smie totiž 
nosiť len také kusy odevu, pod ktorými 
môže byť nahá a v ktorých je ľahko do-
stupná. Nijakú spodnú bielizeň, nijaké 
upäté roláky. O sa tak na jednej strane 
stáva súčasťou spoločného majetku, 
na druhej strane ostáva však René jej 
konečným pánom a predmetom, ktorý 
všetkému dáva zmysel.  

Napriek tomu (či práve preto) je Prí-
beh O predovšetkým príbehom o láske. 
Toto všetko je totiž ako v náleve pono-

rené do neobmedzenej, odovzdanej 
lásky O voči Renému. O sa všetkého 
zúčastňuje dobrovoľne, s dôverou, bez 
hrôzy z bolesti. Počnúc prvou scénou, 
v ktorej O nasadne s Reném do nezná-
meho auta, v ktorom si bez akéhokoľ-
vek vysvetlenia nechá zobliecť spodnú 
bielizeň a podväzky, sa čitateľ nedo-
zvie o akejkoľvek inej emočnej reakcii 
hlavnej hrdinky okrem obsedantného, 
divého strachu zo straty Reného lásky. 
O zavesená dolu hlavou, O priviazaná 
reťazou k posteli, O s krvavými ranami 
po bičovaní má len jedinú starosť: Aby 
ju René neprestal milovať. Tento vtie-
ravý strach sa na okamih rozplynie len 
vtedy, keď ju pri čoraz zriedkavejších 
návštevách ubezpečí, že ju má stále 
rovnako rád a všetko, čo od nej žiada, 
žiada z lásky. Asi v polovici príbehu 
vstupuje do deja sir Stephen, Reného 
dávny starší priateľ. René si sira Ste-
phena veľmi ctí, spája ich akési takmer 
mystické priateľstvo, o ktorom O rých-
lo pochopí, že je silnejšie ako akékoľvek 
erotické puto medzi mužom a ženou. 

René svoju O sirovi Stephenovi najprv 
požičia, neskôr úplne daruje. Odteraz 
nemusí O na slovo poslúchať Reného, 
ale sira Stephena. Mení sa však nielen 
jej pán, ale aj predmet jej odovzdanosti 
a lásky. Tak, ako doteraz lipla na Re-
ném, priľne teraz k sirovi Stephenovi. 
Pri ľubovoľnej krutosti ostáva jej mys-
lenie upriamené na jeho náklonnosť, 
jeho blízkosť, naplnenie jeho potrieb 
a túžob. Okrem v románe všadeprí-
tomnej sexuálnej slasti je takáto láska 
jedinou emóciou sprevádzajúcou celý 
dej. Príbeh, ktorý sa odohráva výlučne 
v luxusných interiéroch (krby, francúz-
ske okná, výhľady do starých parkov) 
a krásnych exteriéroch (francúzske 
stredomorské pobrežie zaliate letným 
slnkom, útulný jesenný Paríž), sa kon-
čí, podobne ako Beigbederov manifest, 
smrťou a zločinom. Autorka ponúka 
dve alternatívy konca. Jedna je jadr-
ne zhrnutá v dvoch posledných vetách 
pred Návratom do Roissy. Dozvieme sa 
v nich, že O dá prednosť smrti, keď si 

uvedomí, že ju sir Stephen opustí. A eš-
te, že on s tým súhlasí. Druhá verzia 
konca pozostáva z dodatku, Návratu 
do Roissy. Tu sa O vracia, teraz pod 
vládou sira Stephena, do Roissy, kde sa 
však tentoraz úplne vytráca akékoľvek 
tajomstvo. Teraz je už jasné, že dom 
v Roissy je len luxusným verejným do-
mom a O len jednou z dobre vycviče-
ných prostitútok. Autorka sa nesnaží 
viac o mystickú atmosféru, ale oboz-
namuje nás s konkrétnymi pravidlami 
fungovania nevestinca, s podmienkami 
vstupu pre členov a návštevníkov, s ce-
nami výkonov a dokonca s otázkami 
prevencie pohlavných chorôb a gravidi-
ty. Napriek tomu, že príbeh sa doteraz 
hemžil explicitnými opismi najrôznej-
ších častí tiel, nástrojov a sexuálnych 
praktík, má čitateľ po prvýkrát pocit 
vulgárnosti. O sa uprostred tohto všet-
kého pohybuje ako v mrákotách, zne-
istená náhlym mlčaním sira Stephena 
sa dožaduje ubezpečenia, že sa vráti, 
že ju neopustí, že ešte smie (!) robiť 
všetko výlučne preňho. Prenasledujú 
ju vtieravé obavy, že nie je viac hodná 
toho, aby ju trápil, že mu nestojí viac 
za bičovanie, že stratil pôžitok z toho, 
že jej spôsobuje bolesť. Strach pôsobí 
ako narkotikum, pod ktorého vplyvom 
O mechanicky vykonáva všetky poža-
dované činnosti. Zo sira Stephena sa 
nakoniec skutočne vykľuje podvodník 
a pasák, ktorý celý čas O jednoducho 
predával. Tak sa Beigbederov príbeh 
dotkne príbehu O. Oba príbehy sa kon-
čia smrťou a zločinom, v oboch prípa-
doch je príčinou smrti aj zločinu láska. 

Obidva príbehy by sa pri povrchnom 
čítaní dali označiť za vulgárne. Octave 
v prvom z nich má zo šnupania ko-
kaínu natoľko krehkú sliznicu, že mu 
z nosa podchvíľou tečie krv. Na jednom 
z mítingov v bohatej potravinárskej 
spoločnosti v záchvate zlosti vybehne 
na toaletu, kde krvou popíše steny na-
dávkami. Po absolvovaní liečenia šnupe 
popol svojho spopolneného šéfa, ktorý 
krátko predtým spáchal samovraždu. 
V príbehu O sa bičuje, ženám sa do tela 
vypaľujú horúcim železom iniciály ich 
pánov. V pozadí tejto nahoty je však 
hlboký smútok. Octavov smútok z to-
ho, že ako prototyp súčasného hrdinu 
nedokáže prekonať jeden z najsúčas-
nejších strachov a akceptovať blízkosť 
druhého človeka. A smútok O, poskla-
daný z mnohých čiastkových smútkov 
zakaždým, keď sa René či sir Stephen 
oneskoria, keď mlčia, keď sa jej zdá, že 
ju bičujú menej oddane ako pred pár 
dňami. Hoci je výpoveď jedného príbe-
hu zrkadlovým obrazom druhého, tvo-
ria spolu plochu, ktorá je ako koža spá-
lená slnkom. Bolí, nech sa jej dotknete 
na ktoromkoľvek mieste.       

S v e t l a n a  Ž u c h o v á

I v e t a  P u r s k á ,  F e s t i v a l  P o h o d a , 2 0 0 6

Ani jedna z týchto kníh nie je kla-
sickým ľúbostným románom. Napriek 
tomu hovoria obidve jedinečným spô-
sobom o láske. Začnem novšou z nich. 
Knihou francúzskeho spisovateľa, ktorý 
po niekoľkých menej úspešných romá-
noch „prerazil“ manifestom o reklame 
s neveľmi výpovedným názvom 39,90. 
Príbeh je obsahovo málo bohatý. Sku-
točne je najmä pamfletom. Manifes-
tom proti reklame, ktorá symbolizuje 
tzv. konzumný život. Manifestom síce 
mimoriadne vtipným, ale málo objav-
ným. Autor, sám dlhodobý zamestna-
nec parížskej reklamnej agentúry, má 
so svetom reklamy očividne bohaté 
skúsenosti, ale skúsenejší čitateľ už do-
predu vie, čo a akým spôsobom bude 
autor kritizovať. Okrem toho sa akoby 
sám chytil do pasce, ktorú sa ako pascu 
pokúša odhaliť. Na jednej strane sa to-
tiž snaží sprostredkovať čitateľovi svoje 
opovrhovanie svetom nezmyselného 
bohatstva, kde tridsiatnici zarábajú 
milióny, sveta, kde sa niekoľko šikovne 
poskladaných slov odmení vilou v Kari-
biku či kde sa zamestnanci reklamných 
agentúr hrajú so športovými autami 
ako s „angličákmi“. Na druhej strane 
však sám za mierku považuje penia-
ze. Tak niekoľkokrát zdôrazňuje výš-

ku platu hlavného hrdinu, za názvami 
najvýznamnejších parížskych reklam-
ných agentúr je v zátvorke uvedený 
ich ročný obrat. Všetko sa krúti okolo 
cien. Hoci peňažné sumy nemajú vy-
jadrovať hodnotu, ale v tomto prípade 
skôr bezcennosť vecí, ostáva meradlo 
stále rovnaké. Stále sú to len peniaze. 
Beigbeder stavia príbeh na predpokla-
de, že čitateľa ohúri obrovskými suma-
mi. A rozhnevá. Cieľom Beigbederovho 
počínania má byť zrejme pocit: Tak oni 
tam dostávajú milióny za to, že sa ba-
via vymýšľaním nezmyselných viet, 
a ja ako poctivý krajčír (predavačka, 
sústružník, automechanik) nezarobím 
ani desatinu z toho! Beigbeder tak kri-
tizuje svet svojimi vlastnými prostried-
kami. Jeho cieľovou skupinou nie sú 

 Frédéric Beigbeder  
 39,90. 

Neununddreissig 
neunzig

 Rowoht 2001 
 271 strán 
 19,90 Euro

Po Malom princovi najčítanejšia francúzska 
kniha súčasnosti  je opatrená upozornením, že 
je nevhodná pre čitateľov mladších ako  
25 rokov, a informáciou, že máme do činenia 
s „najlegendárnejším sadomasochistickým 
románom modernej doby“

Všetko sa končí smrťou a zločinom, hyperbo-
lizáciou, ktorá Beigbederov  príbeh mení na 
podobenstvo. Na podobenstvo o tom, že kto 
uteká pred blízkosťou, nakoniec jej skutočne 
– a možno navždy – ujde.

 Pauline Réageová  
 Příběh O / Návrat 

do Roissy
 Preklad 

Matěj Turek
 Host 2005 
 237 strán 
 399 Sk
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Včase zverejnenia zoznamu romá-
nov, z ktorých jednému náročná porota 
začiatkom októbra udelí prestížnu Man 
Booker Prize, sa v médiách opäť obja-
vuje meno Petra Finlayho. Finlay, zná-
mejší pod francúzsky znejúcim pseudo-
nymom DBC Pierre, získal v roku 2003 
Bookera v konkurencii takých známych 
mien ako Margaret Atwoodová, Martin 
Amis alebo Graham Swift, za svoj ro-
mánový debut Vernon Bůh Little, ktorý 
sa vzápätí stal bestsellerom. 

Kreslič komiksov, pašerák, režisér 
a Dirty But Clean Pierre (špinavý, ale 
čistý), teda vyliečený narkoman bez 
akéhokoľvek literárneho vzdelania, 
ktorý sa narodil v Austrálii, vyrástol 
v Mexiku, mladosť strávil v Texase až 
sa nakoniec usadil v Írsku, oslovil po-
rotu originálne napísanou a dokonale 
premyslenou satirou či skôr, ako hovorí 
podtitul knihy, komédiou 21. storočia 
za účasti smrti.

S  n o ž o m  v  c h r b t e
Vernonov príbeh sa začína na policajnej 
stanici tri dni po tragédii na strednej 
škole v texaskom Martiriu. „Ne že bych 
měl ňákej malér, to si zas nemyslete. 
S úterkem já nemám nic společnýho,“ 
hovorí Vernon, hoci úrady, advokátov 
a nakoniec aj čitateľa o tom dokáže 
len ťažko presvedčiť. V spomínaný 
utorok jeho najlepší kamarát Jesus za-
strelil šestnásť spolužiakov a nakoniec 
aj seba a Vernon je jediný, kto prežil. 
Martirium potrebuje martýra, vinníka, 
ktorý bude zodpovedný za všetko, čo 
sa v meste, či dokonca v celom Texase 
deje. Pätnásť- či šestnásťročný Vernon 
je však prislabý, aby v televíziou zmani-
pulovanom svete dokázal svoju nevinu, 
a navyše sa vo svojej chronickej zmäte-
nosti nešikovne zaplieta do vlastných 
aj cudzích poloprávd. Jedinou možnos-
ťou záchrany je, podľa vzoru gangster-
ských filmov, útek do Mexika.

Svojím postojom k okolitému svetu 
a spoločnosti, z ktorých fungovania je, 
mierne povedané, sklamaný, k pria-
teľom, škole alebo peniazom, ktoré, 
keď ich má, svetácky míňa, pripomína 
Holdena Caulfielda zo Salingerovho 
Kto chytá v žite. Vernon je cynický, 
často tragický a trochu sentimentálny 
smoliar. Na rozdiel od Holdena nechce 
Ameriku „zachrániť“, na rozdiel od 
Holdena žije v bushovskej „podvojič-
kovskej“ Amerike a uvedomuje si svoje 

níctvo prevedené do súkromných rúk, 
a tak dôvodom Blairovej a Bunnyho 
„dovolenky“ môže byť skutočne psycho-
logická príprava na život v spoločnosti 
alebo fakt, že médiá dostanú prístup 
k zložkám pacientov a niektoré, najmä 
pre dane platiacu verejnosť, zaujímavé 
skutočnosti môžu byť medializované. 
V každom prípade ani jedno z dvojčiat 
sa veľmi nezaujíma o dôvody svojho 
prepustenia, keďže obidve sú zamest-
nané objavovaním nového sveta a pro-
tichodnými citmi, ktoré k sebe precho-
vávajú. Na jednej strane je to túžba žiť 

konečne samostatne, na druhej pocit 
fyzickej spolupatričnosti. Predsa len 
strávili tridsaťtri rokov spojení bruš-
nou dutinou. Nie celkom náhodne sa 
dostanú k nápoju zvyšujúcemu seba-
vedomie a adrese internetovej stránky 
s vydajachtivými dievčatami. Nie je 
veľmi ťažké uhádnuť, do ktorej sa Blair 
– fyzicky silnejšie z dvojčiat – na prvý 
pohľad zamiluje.

C h c e m  t ý m ,  d o  k e l u , 
p o v e d a ť . . . 
DBC Pierre si podobne ako v prvom 
románe neodpustil nepravdepodobnú 
sériu bizarných udalostí, ktoré vedú 
k stretnutiu Blaira a Bunnyho s Ľudmi-
lou. A ak bol Vernon komédiou, Ľudmi-
la je najabsurdnejšou fraškou. Víziou 
globalizovaného sveta, v ktorom nás 
už nič nemôže prekvapiť a zároveň nás 
dokáže zaskočiť všetko. 

Napriek tomu, že dej nie je veľmi 
dynamický a autor spája príbehy troš-
ku neskôr, ako by mal, je Ľudmilina zlá 

Špinavá,  
a le  č istá  real i ta  f ikcie

angličtina románom, v ktorom využíva 
všetky možnosti jazyka a posúva hra-
nice anglickej gramatiky a syntaxe až 
na prah nezrozumiteľného. Na jednej 
strane je to paródia verbálneho preja-
vu premiéra Tonyho Blaira a ministra 
financií Gordona Browna, konkrétne 
jazykových zlozvykov a klišé, ktoré po-
užívajú. Blair každú tretiu vetu začína 
tvrdením, že „je mu ľúto, ale...“ a Gor-
don „tým chce povedať...“.

Na druhej strane je to groteskná zlá 
angličtina, ktorou rozprávajú obyva-
telia Kužniska. Znie ako frazeologický 
slovník vymysleného jazyka, doslovne 
preložený do angličtiny. DBC Pierre 
si vytvoril fiktívny jazyk – ubliskčinu 
s vlastnou slovnou zásobou, metafo-
rickými frázami, gramatikou a syn-
taxou a slovo po slove dodržiavajúc 
svoje vlastné pravidlá ho preložil do 
angličtiny. Za každým jazykovým pre-
javom stojí koncept, ktorý pomenúva. 
Za jazykom ako celkom stojí kultúra. 
Autor tak ušetril priestor, ktorý by inak 

venoval opisom miestneho prostredia 
a venoval ho pikantným slovným pre-
strelkám členov rodiny Derevovcov, 
ktorí napríklad namiesto slovesa „zo-
šalieť“ povedia celkom poeticky „stratiť 
kukučky“. 

Dva romány DBC Pierra sú také roz-
dielne, že porovnávať ich nie je možné 
a nemá význam. Napriek tomu má čita-
teľ pocit, že jazykovo jedinečná Ľudmi-
lina zlá angličtina nemôže konkurovať 
kvalitám prvého románu. Možno je to 
spôsobené časovým a psychologickým 
tlakom, pod ktorým autori vynikajú-
cich debutov píšu druhé romány. Nič 
to však nemení na skutočnosti, že DBC 
Pierre je jedným z najtalentovanejších 
anglicky píšucich autorov, ktorého 
romány vedia čitateľov rozosmiať aj 
na miestach a v situáciách, nad ktorý-
mi by sa smiať nemali. Ak sú Vernon 
a Ľudmila len malou ukážkou toho, čo 
môžeme čakať, máme sa na čo tešiť.

A ň a  O s t r i h o ň o v á

ho budú rozhodovať iní, že mu niekto 
pomôže, pretože len on sám je Vernon 
God/Boh Little. Na popravu teda príde 
bez trička s veľkým nápisom „Me ves y 
sufres – Dívajte sa na mňa a trpte“ vy-
tetovaným na hrudi. 

Vo veľkom finále to paradoxne nie 
je Vernon, kto zvráti sled udalostí, ale 
vyššia moc, čiže deus ex machina, aby 
sme zachovali terminológiu antickej 
drámy.

DBC Pierre si naozaj svojho Bookera 
zaslúžil a nielen preto, že sa vďaka fi-
nančnej odmene spojenej s touto cenou 
zbavil dlhov. V čase, keď sa množstvo 
autorov snaží nájsť tému, formu a ne-
konformný spôsob prezentácie reality, 
v čase textov napísaných v konvenč-
nom až klišéovitom jazyku, ponúkol 
čitateľom formálne a najmä jazykovo 
originálny román, ktorý sa dá vnímať 
nielen ako výsmech konzumnému spô-
sobu života alebo príbeh o hľadaní sa-
mého seba, ktorý je pútavý vo všetkých 
svojich rovinách.

V ý c h o d  –  Z á p a d
V rozhovore pre britskú BBC sa Finlay 
vyjadril, že väčšinu času, ktorý venuje 
písaniu, netrávi premýšľaním o tom, 
čo bude písať, ale akým spôsobom to 
napíše. Spisovatelia sa podľa neho pri-
veľmi snažia vo svojich textoch vytvá-
rať niečo dôveryhodné a prezentovať 
paralelnú realitu k svetu, v ktorom 
žijeme. Dôsledkom toho je, že realita, 
ktorú čakáme od každodenného živo-
ta, existuje len vo fikcii a každodenný 
život sa stáva nepravdepodobným.

Vo svojom druhom románe Ľudmili-
na zlá angličtina sa DBC Pierre rozho-
dol experimentovať. Opustil súčasnú 
Ameriku a rozprávača v prvej osobe 
a svoj príbeh umiestnil do Londýna 
blízkej budúcnosti a chladnej fiktívnej 
bývalej sovietskej republiky Kužnisko, 
konkrétne do 41. administratívneho 
okrsku, kde zúri občianska vojna a kde 
rodina Derevovcov rieši existenčné 
problémy. Jediným majetkom jej pia-
tich členov je traktor a staré stravné 
lístky, ktoré nemá kto podpísať, pre-
tože Ľudmila nedopatrením zabila 

svojho starého otca, keď sa ju pokúšal 
zneužiť. Na dievčina z hôr je až nepri-
merane pekná, nedôverčivá, vynalieza-
vá a najmä ako jediná v širokom okolí 
chodila do školy a vie po anglicky. Ro-
dina sa teda rozhodne predať traktor 
a poslať Ľudmilu do mesta pracovať 
do továrne na muníciu. Ľudmila však 
chce utiecť so svojím milencom Mišom 
na Západ. Čakajúc na neho v kaviarni, 
nechá sa presvedčiť jej majiteľom, aby 
zverejnila svoju podobizeň na stránke 
ponúkajúcej mladým bohatým a unu-
deným mužom z Ameriky a Británie 
ruské nevesty.

Zatiaľ, čo Ľudmila hľadá spôsob, ako 
bezpečne prepraviť peniaze za traktor 
domov, v Londýne sa na normálny ži-
vot adaptujú tridsaťtriročné, chirur-
gickým zákrokom čerstvo rozdelené 
siamské dvojčatá. Gordon alias Bunny 
a Blair sú na štvortýždňovom skúšob-
nom pobyte v „normálnom“ svete, teda 
mimo Albion House Institution. Toto 
zariadenie, v ktorom strávili celý život, 
je poslednou štátnou inštitúciou sociál-
nej starostlivosti v Británii, ktorá bola 
údajne založená pre nemanželského 
syna Karola II. Čoskoro bude jej vlast-

nedostatky a nevyspytateľnosť osudu, 
a preto chce v prvom rade zachrániť 
svoju úbohú existenciu. Vďaka jazyku, 
v ktorom odkazuje na súčasnú kultúru 
a v ktorom zistenia a závery znejú ako 
z kreslených úst Barta Simpsona, sa 
z Vernona Littla stáva presvedčivý na-
hnevaný lúzer. Samého seba nedokáže 
definovať v rámci spoločnosti a uvedo-
muje si priepasť, ktorá ho delí od ostat-
ných konzumentov americkej reality, 
keď tvrdí, že len hlupáci, ktorí sa nad 
ničím nezamýšľajú, sú za vodou.

Obyvatelia mestečka sú správne 
hyperbolizovanými postavičkami, 
prostredníctvom ktorých sa Finlaymu 
podarilo dokonale skarikovať charak-
teristiky a posadnutosti amerického 
životného štýlu, súdnictva, školstva či 
médií. Vernonova matka je prototy-
pom neustále nešťastnej ženy v stred-
ných rokoch, ktorá trpí učebnicovou 
tínedžerskou traumou. Nikdy sa totiž 
nestala kráľovnou školského plesu ale-
bo hlavnou roztlieskavačkou. V snahe 
byť aspoň v dospelom živote doko-
nalejšia sleduje, čo nakupujú susedia 
alebo koľko gramov pribrali či schudli 
jej kamarátky, s ktorými ustavične sú-
perí v skúšaní najnovších diét. Svoju 
frustráciu prenáša na Vernona, ktorý 
„len medzi nami“ hovorí, že sa cíti ako-
by mu hneď po narodení zapichla do 
chrbta nôž a každým svojím slovom ho 
otáča. Z noža sa stáva oštep, keď všetko 
jeho snaženie obhájiť sa, zmarí niekoľ-
kokrát zopakovaným vyhlásením v prí-
tomnosti kamier, že predsa „ani vrahov 
neprestávajú ich matky milovať“.  

M e  v e s  y  s u f r e s
Vernonovi sa útek do Mexika podarí 
a kým sa čitateľ zabáva nad jeho naiv-
ným snom o dome na pláži a nohavič-
kách Taylor Figuerasovej, DBC Pierre 
idealizuje Mexiko, v ktorom sa ľudia, 
ktorí si dokážu pomáhať, tešia z tých 
najjednoduchších vecí v protiklade 
k individualizmu Ameriky a Texasa-
nom, ktorí sa cudzincom prihovoria 
len preto, aby ich vyhodili z vlastného 
pozemku. Vernonovo víťazstvo však 
netrvá dlho. 

Eulalio Ledesma, pôvodným povola-
ním opravár zo zapadnutého mestečka 
niekde pri mexických hraniciach, chce 
totiž na jeho príbehu vybudovať svoju 
mediálnu a neskôr aj politickú karié-
ru. Po tom, čo sa nasťahoval k Verno-
novej matke, dostal všetky podstatné, 
hoci útržkovité informácie, a zlomil jej 
srdce, dokonca prišiel aj na to, kde má 
Vernonov plán úteku slabé miesta. Čo 
asi nebolo ťažké, keďže Vernon veľmi 
strategicky neuvažoval. Eulalio pošle 
do Acapulca Taylor, ktorá Vernona zve-
die a odovzdá najskôr médiám a potom 
polícii.

Román, ktorý je podľa vzoru antic-
kej tragédie rozdelený do piatich dej-
stiev, sa končí vo väzení a Peter Finlay 
dokazuje, že je majstrom absurdity. 
Náš hrdina sa stáva súčasťou reality 
show, v ktorej diváci hlasujú, v akom 
poradí budú väzni čakajúci na trest 
smrti popravení.

Vernon však nerezignoval. Práve na-
opak, vo veľkom zmätku konečne na-
šiel pravdu. Vďaka Lasallovi – vrahovi, 
ktorého omylom pokladá za kňaza, si 
uvedomí, že svoj život má vo vlastných 
rukách a nemôže čakať na to, že za ne-
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Dva romány DBC Pierra sú také rozdielne, že 
porovnávať ich nie je možné a nemá význam. 
Napriek tomu má čitateľ pocit, že jazykovo 
jedinečná Ľudmilina zlá angličtina nemôže 
konkurovať kvalitám prvého románu.

Spisovatelia sa podľa DBC Pierra priveľmi 
snažia vo svojich textoch vytvárať niečo 
dôveryhodné a prezentovať paralelnú realitu 
k svetu, v ktorom žijeme. Dôsledkom toho je, že 
realita, ktorú čakáme od každodenného života, 
existuje len vo fikcii a každodenný život sa 
stáva nepravdepodobným.

 DBC Pierre 
 Ludmila´s Broken 

English 
 Faber and Faber 

2006
 318 strán
 17 Euro

 DBC Pierre 
 Vernon Bůh Little 
 Preklad 

David Petrů
 Odeon 2005
 288 strán
 259 Sk
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Pred časom jedny slovenské noviny 
uverejnili článok o súčasných svetových 
diktatúrach. Zhruba osemdesiat riad-
kov textu ponúkalo čitateľský zážitok 
hodný intelektuálnej gubernie. Úče-
lový výber vzorky krajín, klišé miesto 
analýz – výsledkom bol verne vykresle-
ný „obraz nepriateľa“. Približne v tom 
istom čase pokračovalo zastrašovanie 
a zabíjanie ľudskoprávnych aktivis-
tov, novinárov, odborárov v Kolumbii, 
zastrašovanie pôvodných obyvateľov, 
ktorí sa dožadujú svojich práv v Hon-
durase, väznenie politických odporcov 
v Saudskej Arábii, alebo ich zatýkanie 
v Emirátoch. Tie sa však do článku ne-
dostali.

Tento pomerne bežný obraz zo ži-
vota slovenských čitateľov zapadá do 
chvíľami takmer apokalyptickej práce 
profesora lingivistiky a filozofie Noama 
Chomského Hegemónia alebo prežitie. 
Svetoznámy intelektuál sa v nej vracia 
k svojim obľúbeným témam: kontro-
la verejnej mienky prostredníctvom 
médií, motívy a dôsledky zahraničnej 
politiky Spojených štátov. Pomerne 
nedávne udalosti – príprava na vojnu 
a následná okupácia Iraku – zaraďuje 
do svojich starších analýz a ponúka tak 
cynický obraz stavu sveta, v ktorom ži-
jeme. Sveta, ktorý sa stal striktne jed-
nopolárnym, a tak sa prakticky všetky 
subjekty – štáty, organizácie, ale aj 
jednotlivci – stali jednoduchšie kontro-
lovateľnými jednou vládou. No kým je 

Osudová voľba
verejná mienka vo vlastnej krajine kon-
trolovaná pomocou PR, na odporcov 
za jej hranicami sú použité „priamejšie 
spôsoby“. Táto forma uplatňovania mo-
ci je univerzálna – nie je vôbec dôležité, 
či sú práve pri moci demokrati alebo re-
publikáni.

Hoci je Chomsky jeden z najzná-
mejších radikálnych kritikov politiky 
Spojených štátov, neponúka nijaké 
emociálne výlevy. Hegemónia alebo 
prežitie je chladnou analýzou zahra-
ničnej politiky, ktorej prioritou je za-
chovenie dominancie a presadzovanie 
ekonomických záujmov, čo – ako sa 
autor obáva – nemusí byť zlučiteľné 
s prežitím. Vojna proti terorizmu, voj-
na v mene demokracie a slobody nie 
je v histórii USA nijakou novinkou. 
Ich zahraničná politika je formovaná 
troma zásadami. Je nutné udržať kon-
trolu nad dodávateľmi energií; bojovať 
proti neprijateľným formám naciona-
lizmu, čiže nadmerného presadzova-
nia nezávislosti podriadených krajín; 
a riešiť „krízy demokracie“ – teda keď 
sa situácia vymkla elitám z rúk.

Vďaka takejto analýze je možné ľah-
šie pochopiť, ako sa v priebehu krátke-
ho času stanú zo spojencov nepriatelia, 
ako sa z vecí dovtedy bezvýznamných 
stávajú principiálne otázky. Príkladom 
sú represie voči Kurdom v Turecku. 
Nepredstavovali nijakú prekážku pri 
čerpaní rozsiahlej zahraničnej pomoci 
USA až do okamihu, kým sa Turecko 
nerozhodlo, že bude rešpektovať vôľu 
95 percent svojich občanov a nedovolí, 
aby bol útok na Irak vedený z jeho hra-
níc. „To bol moment, keď médiá začali 
prinášať šokujúce správy o tom, ako 
Turecko postupuje proti kurdskému 
obyvateľstvu, o terore v tejto krajine, 
o tom, čo sa stalo s troma tisíckami 
kurdských dedín...“ Ešte triviálnejším 
príkladom je bývalý iracký diktátor 
podporovaný počas iránsko-irackého 
konfliktu, ale aj rumunský vládca Ni-
colae Ceausescu. Kým boli užitoční, 
vysluhovali si zo strany USA aj v čase 
svojich najväčších zločinov podporu 
a chválu – verejne sa zločincami stali 
až vtedy, keď svoju úlohu z rôznych 
dôvodov plniť prestali.

Takýto typ politiky vyvoláva frustrá-
ciu u ľudí, ktorí sa angažujú za dodržia-
vanie ľudských práv, a odpor tých, ktorí 
v krajine spriateleného diktátora trpia. 
Američania, ktorí sem-tam cestujú do 
iných častí sveta na kongresy, študijné 
pobyty či služobné cesty sa skôr či ne-
skôr – najmä počas politických diskusií 
– nevyhnú nepríjemnému precitnu-
tiu. „Oni našu krajinu neznášajú!“ Na 
otázku „Prečo“ si odpovedajú dvojako. 
Buď unissimo s prezidentom Bushom 
poznamenajú, že je to preto „čím sme“, 
alebo sa priklonia ku kritickému prúdu, 
kam patrí aj Chomsky, a vyhlásia, že je 
to preto, „čo robíme“. Ak vás niekto ne-
návidí len pre vašu identitu, veľa s tým 
nenarobíte – ak máte moc, môžete 
s tým však bojovať. Trebárs aj „vojnou 
proti teroru“. Zmeniť prax a správanie 
by možno bolo humánnejšie a menej 
krvavé, ale v politike sú prioritné iné 
záujmy.

Z hľadiska záujmov nastala veľmi 
nebezpečná situácia koncom 60. ro-
kov v Latinskej Amerike. Kontinent bol 
– a stále je – známy priepastnými soci-
álnymi rozdielmi. V tom čase sa v jed-

notlivých krajinách začali objavovať 
lídri, ktorí požadovali spravodlivejšiu 
distribúciu majetku a usilovali sa o zvý-
šenie životnej úrovne stredných a niž-
ších vrstiev. Toto hnutie však ohrozova-
lo záujem Spojených štátov o latinsko-
americké zdroje, ktoré boli prameňom 
zisku amerických investorov.

Špecifickým prípadom bola Kuba. 
Ostrov je dnes na Slovensku známy naj-
mä tým, že väzní disidentov a obme-
dzuje občianske práva a slobody. Bolo 
by však nesporne zaujímavé sledovať, 
aký vplyv na vznik a upevnenie diktá-
torských praktík mala politika systema-
tických útokov, organizovaná od konca 
50. rokov americkou CIA. Opierajúc sa 
o sprístupnené archívy, Chomsky ponú-
ka takýto príbeh: Cieľom Eisenhowe-
rovho plánu na zvrhnutie Castrovho 
režimu bolo vybudovanie novej vlády, 

ktorá by mala „väčšie porozumenie pre 
záujmy kubánskeho ľudu a Spojených 
štátov“. Malo dôjsť k vytvoreniu para-
militárnych jednotiek mimo územia 
ostrova a k podpore vojenského zásahu. 
V roku 1961 uvalili Spojené štáty eko-
nomické embargo a zintezívnili útoky. 
Na operáciu pozostávajúcu z polovo-
jenských akcií a sabotáží dohliadal brat 
vtedajšieho prezidenta Robert Kenne-
dy. Podľa plánu mal po represiách na-
sledovať priamy vojenský úder. Útoky 
údajne pokračovali aj počas tzv. ku-
bánskej krízy a k útokom na španielske 
hotely na Kube došlo aj v 90. rokoch. 
Pri vysvetľovaní týchto aktivít Chomsky 
odkazuje na prácu Thomasa Patersona, 
ktorý tvrdí, že hlavné nebezpečenstvo 
pre Spojené štáty spočívalo vo vplyve, 
ktorý by Castrova politika mala na kra-
jiny Latinskej Ameriky.

Z hľadiska vytvárania obrazu ne-
priateľa je zaujímavý prípad ďalšej kra-
jiny –  Nikaraguy. Došlo k nemu v rám-
ci tzv. prvej „vojny proti terorizmu“. 
Krajina sa mala podľa predstaviteľov 
Reaganovej administratívy stať útočis-
kom teroristov a podvratných živlov. 

Sandinovskí partizáni zvrhli proame-
rický režim diktátora Somozu a roz-
pustili Národnú gardu zodpovednú za 
represie. Vyhlásili, že dúfajú, že sa ich 
vlasť postaví na nohy a stane sa vzo-
rom pre ďalšie štáty. Nasledovali útoky 
bandami „contras“, financovanými, or-
ganizovanými a cvičenými USA. Došlo 
pri nich k početným zverstvám, stra-
tám na životoch civilistov a k oslabeniu 
nikaragujskej ekonomiky. Nikaragua sa 
obrátila na Medzinárodný súdny dvor, 
ktorý skonštatoval, že Washington po-
rušil medzinárodné právo – protipráv-
ne použil silu. Rozsudok, pravdaže, 
USA ignorovali.

Označovanie – veľmi často – nevin-
ných ľudí za „teroristov“, ich unášanie, 
väznenie a vraždenie je dnes rozšíre-
nou praxou v Kolumbii, tiež pobera-
teľke rozsiahlej zahraničnej pomoci 

Chomsky ponúka cynický obraz stavu sveta, 
ktorý sa stal striktne jednopolárnym, a tak sa 
prakticky všetky subjekty – štáty, organizácie, 
ale aj jednotlivci – stali jednoduchšie kontrolo-
vateľnými jednou vládou.

Spojených štátov. Podľa potreby sú zo 
spojenectva s „teroristami“ obviňovaní 
odborári, ktorí chránia zamestnancov 
nadnárodných korporácií, komunitní 
pracovníci, či pôvodní obyvatelia. Veľ-
mi účinná zbraň, ktorá na vývoz nepo-
trebuje licenciu. Dnes sa málokto poza-
staví nad tým, že sa ju v rámci „protite-
roristickej koalície“ podarilo exportovať 
do Číny, ktorá mohla legitimizovať re-
presie proti separatistickým Ujgurom, 
do Ruska, ktoré bojom proti terorizmu 
zdôvodňuje útoky na civilistov v Če-
čensku. Štáty Golfského zálivu, ktoré 
v 90. rokoch začali pomaly pristupovať 
na myšlienku, že si ľudské práva predsa 
len vyžadujú akú-takú ochranu sa vráti-
li k starým represívnym praktikám. Či-
tateľka na Slovensku napokon môže byť 
spokojná, že sa jej tento marazmus týka 
len nepriamo. Nanajvýš ohlupovaním 
textami o tom, že najväčším nepriate-
ľom slobody a ľudských práv je Chá-
vezova Venezuela. Lenže možno práve 
toto je moment, keď by mala človeka 
premknúť hrôza. Hrôza z toho, že žije 
vo svete, z ktorého sa vytráca aj sloboda 
a schopnosť kritického myslenia.

Chomsky v Hegemónii alebo preži-
tí dokazuje, že napriek všeobecnému 
presvedčeniu sú útoky, pri ktorých do-
chádza k porušeniu medzinárodného 
práva, predovšetkým zbraňou moc-
ných. Vojna v Iraku nemala za cieľ od-
stránenie zbraní hromadného ničenia, 
ani zavedenie demokracie, ale zmenu 
pravidiel – Spojené štáty teraz vedia, že 
útok voči inej suverénnej krajine môžu, 
kedykoľvek to bude potrebné, osprave-
dlniť ako reakciu na prípadné ohroze-
nie. To nastane vtedy, ak bude ohrozená 
kontrola nad dodávkami energií, alebo 
vtedy, ak budú bujnieť neprijateľné for-
my nacionalizmu, alebo...?

Podľa Chomského by pozorovateľ 
z vesmíru mohol nadobudnúť dojem, 
že ľudstvo v priebehu celej existencie 
pracuje na svojom zničení. Pesimistic-
ký záver sa snaží odľahčiť tvrdením, že 
rastie záujem verejnosti o problematiku 
ľudských a občianskych práv. Hegemó-
nia alebo prežitie však nenaznačuje, že 
by mal tento pozitívny trend vplyv na 
konkrétne rozhodnutia politických elít. 
Nevedno teda, či ide o falošné vlievanie 
nádeje, alebo autorovu úprimnú vieru 
v silu hnutia, ktorého je súčasťou.

B a r b o r a  Č e r n u š á k o v á
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Štr uktural izmus ako prejav 
národnej  identit y
Neodmysliteľnou súčasťou dejín európskych národov je koncentrova-

né úsilie vedecky poznávať skutočnosť a dosiahnutú úroveň poznania 

komunikovať aj za hranice danej odbornej sféry. Účinnou platformou 

v oblasti humanitných vied bol v 20. storočí štrukturalizmus, ktorý 

svojou metodologickou čistotou, konštruktívnym záujmom o vnútornú 

skladbu a charakter materiálu, funkčným zreteľom skúmania i dialek-

tikou kolobehu noriem (K. Chvatík: Strukturalismus a avantgarda) na-

trvalo ovplyvnil povahu svetového vedeckého myslenia. Dôkaz o tom, 

že ku svetovosti štrukturalistickej koncepcie nie zanedbateľnou mierou 

prispeli aj Slováci, prináša antológia literárnej vedy, ktorú jej zostavova-

telia F. Matejov a P. Zajac nazvali Od iniciatívy k tradícii. 

Úvod publikácie predstavuje štúdia 
Štrukturalizmus v slovenskej literár-
nej vede, prostredníctvom ktorej si 
môže čitateľ urobiť obraz o vývino-
vých peripetiách slovenského štruk-
turalizmu, osobitne s ohľadom na 
počiatočné vplyvy českého štruktura-
lizmu, ruského formalizmu a vieden-
ského scientizmu, ale aj s ohľadom 
na neskoršie, už svojbytné a metodo-
logicky autonómne postavenie nit-
rianskeho Kabinetu literárnej komu-
nikácie a experimentálnych metodík 
na čele s F. Mikom a A. Popovičom.  

Jadro antológie tvorí reprezen-
tatívny výber textov orientovaných 
na problémy literárnej vedy tak, ako 

sa kryštalizovali v rokoch 1938 (M. 
Bakoš – K. Šimončič: Áno a nie) až 
2000 (S. Rakús: O výraze a význame 
v komunikačnej estetike, Ľ. Plesník: 
František Miko a príbeh „nitrianskej 
školy“). Koncepčným pôdorysom vý-
beru sa zrejme  nestalo (iba) hľadisko 
chronologické. Zostavovatelia si pri 
edičnej príprave rozdelili texty na tri 
tematické pásma: 1. texty programo-
vé a teoretické; 2. texty analytické 
alebo interpretačné; 3. texty diskus-
né, kritické, bilančné a historizujúce, 
pretože „vecný zreteľ pri ich problé-
movom zoskupovaní situačne prevá-
žil nad striktne časovým“. V edičnej 

poznámke súčasne pripomínajú vý-
nimočné postavenie štúdie F. Miku 
Od textu k literárnemu dielu, ktorá 
prekračuje literárnovedný a štylistic-
ký aspekt výrazovej teórie štýlu a li-
terárneho diela a prezentuje ju cez 
funkčný model textu ako príspevok 
k ontológii komunikačného procesu. 
Filozofiu Mikovej štúdie (prvý raz 
bola publikovaná v roku 1989 v prá-
ci Aspekty literárneho textu) možno 
vystopovať oveľa skôr, keďže prvé jej 
metódy a formy boli prezentované 
vo vysokoškolských skriptách Sloh 
z roku 1955. Výnimočnosť postave-
nia F. Miku ako kľúčovej vedeckej au-
tority inšpirovanej štrukturalistickou 
filozofiou potvrdzuje aj fakt, že sa 
jeho osobnosť a s ňou spätý vedecký 
prínos stal témou ďalších dvoch tex-
tov – J. Števček: Estetika a lingvis-
tika (František Miko) a Ľ. Plesník: 
František Miko a príbeh „nitrianskej 
školy“. Okrem týchto explicitných 
dokumentov významu Mikovej kon-
cepcie pre slovenskú literárnu vedu, 
jazykovedu a estetiku sú jej vplyvy 
presvedčivo zreteľné jednak v štú-
dii A. Popoviča Teória umeleckého 
prekladu (1975), P. Zajaca Štylisti-
ka, poetika, rétorika (1997), jednak 
v prácach ďalších autorov, ktorí sa 
do výberu nedostali (J. Kopál, Š. 
Knotek, P. Plutko, T. Zsilka a ďalší). 
Dá sa preto povedať, že spomedzi 

všetkých vybraných autorov je to 
práve celoživotná výskumná snaha 
a teoretická fundovanosť Františka 
Miku (v mennom registri sa pri me-
ne F. Miku nachádza štyridsať odka-
zov, čo je spoločne s J. Mukařovským 
najviac zo všetkých hesiel!), ktoré 
v dialektickej syntéze najvýraznejšie 
vystihujú tematický rozkmit vyzna-
čený titulom celej antológie. 

Mimoriadne cennými časťami 
publikácie sú Poznámky k textom, 
Bibliografické poznámky a Biogra-
fické poznámky k autorom textov. 
Z hľadiska edičnej koncepcie brnian-
skeho vydavateľstva Host – konkrét-

ne ide o ustálenú a osvedčenú edíciu 
Strukturalistická knihovna – sú tieto 
zložky antológie štandardnou vý-
bavou (obdobnú knižnú štruktúru 
nájdeme vo výbere z prác recepčnej 
estetiky Čtenář jako výzva či vo vý-
bere poľskej literárnej vedy 70. – 90. 
rokov Od poetiky k diskursu), no zá-
ujemcovi o humanitne orientované 
vedy i  o štúdium slovenských štruk-
turalistických prístupov k jazyku, li-
teratúre a umeniu vôbec môžu účin-
ne poslúžiť ako prameň  pri hľadaní 
vlastného pohľadu na fenomény me-
dziľudskej komunikácie s estetickými 
ambíciami.

Práce slovenských štrukturalistov 
majú niekoľko vskutku pozoruhod-
ných vlastností: tematická varieta, 
vedecká detailnosť, pojmová precíz-
nosť, neodolateľná inšpiratívnosť. 
Z hľadiska ostatných štrukturalis-
tických škôl (predovšetkým českej, 
ruskej, poľskej a francúzskej) to nie 
je nič nezvyčajné, no práve takto 
štruktúrovaná stabilita i pružnosť 
vedeckého myslenia a jazyka umož-
nila literárnym vedcom priniesť špe-
cificky slovenský vklad do európske-
ho humanistického bádania. S tým 
bezprostredne súvisí kultúrny, a pre-
to vari najdôležitejší rozmer štruktu-
ralizmu. Kultúrnu tradíciu si spolo-
čenstvo vytvára tak, že si z minulosti 
vyberá tie predmety a idey, ktoré mu 
dnes majú čo povedať a v ktorých 
nachádza významy pre lepšie chá-
panie svojej prítomnosti a minulosti 
(E. Mistrík: Integrujúca sa Európa, 
občan a kultúra). Aby teda mohol 
byť fenomén kultúrnej tradície onto-
logicky možný, musia sa jeho aktuál-
ni nositelia iniciatívne kontaktovať 
s východiskami i závermi minulých 
generácií, inak riskujú opakovanie 
omylov a objavovanie objaveného. 
Pre národné spoločenstvo s ašpirá-
ciami existovať v 21. storočí z toho 
vyplýva povinnosť poznávať a rozví-
jať ten rozmer národnej kultúry, kto-
rý súhrnne nazývame vedeckým po-
znaním. Kniha Od iniciatívy k tradícii 
v tomto zmysle slova napĺňa podsta-
tu kultúry ako permanentnej výme-
ny znakov a významov medzi gene-
ráciami spoločenstva. Treba preto 
dúfať, že svojím obsahom a zmyslom 
prispeje ku vzniku nových impulzov 
na poli slovenskej literárnej vedy 
a príbuzných výskumných oblastí. 
Cestu k dynamickej národnej iden-
tite v perspektíve vyše šesťdesiatroč-
ného štrukturalistického výskumu na 
Slovensku je dnes možné a potrebné 
chápať aj v opačnom smere: ako ces-
tu od tradície k iniciatíve. 

K a r e l  D v o ř á k  m l .
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Téma čís la:  

POVRCHOVOSŤ 
KALENDÁRIUM  
Súťaže 
Výstavy

ROZHOVOR 
Obvodový plášť  ako svedectvo doby 

REKONŠTRUKCIA 
OBVODOVÉHO PLÁŠŤA 
A POŽIARNYCH ÚNIKOVÝCH 
CIEST KOMPLEXU BUDOV 
MINISTERST VA PRÁCE, 
SOCIÁLNYCH VECÍ 
A RODINY,  BRATISLAVA  
KATARÍNA ANDRÁŠIOVÁ Moder né budovy 
v  moder nom šate 

PRESTAVBA 
PRESSBURGCENTRA , 
PRIBINOVA ULIC A , 
BRATISLAVA  
MATÚŠ DULLA Obal  z  dvoch priečel í . 
K  fasáde obnovovaného Presscentra 

FAKULTA INFORMAČNÝCH 
TECHNOLÓGIÍ  VUT,  BRNO 
– KRÁLOVO POLE 
KAREL DOLEŽEL Fakulta  infor mačních 
technologií  VUT v Br ně aneb mezi 
klášterem a pivovarem 

VZDELÁVACIE CENTRUM 
C AMPUS, KREMS  
ROBERT ŠPAČEK Transparentnosť  non 
plus  ultra

NOVOSTAVBA 
ADMINISTRATÍVNEJ 
BUDOVY, PŠENIČNÁ ULIC A , 
BRATISLAVA-PODUNA JSKÉ 
BISKUPICE  
PETER DANIEL Zmyselná s ivá

PROJEK T Y  
Zelená kocka.  Polyfunkčný objekt, 
Hodžovo námestie,  Bratis lava

Polyfunkčný mestský blok,  Sadová ul ica, 
Trenčín

Zimný štadión O.  Nepelu –  par ter, 
Bratis lava

Urbanist icko-architektonická súťaž 
Slovany,  Bratis lava

K TEÓRII  ARCHITEK TÚRY  
Rozhovor cez modem: Greg Lynn  
a  Ben van Berkel

FORUM 
Praha 2006:  Obchodní  dům Máj, 
komerční  zájmy vlastníka a  „věc 
architektur y“  
ve  společnosti  masové spotřeby

10.  bienále  architektúr y Benátky 2006

Vizuálne čaro priemyselnej  architektúr y. 
Výstava fotograf i í  Industriálna Bratis lava

Dejiny s lovenskej  moder nej  architektúr y 
z  perspektívy avantgardy

Myslivečkova Antigona v  ND Praha 

INÁ KULTÚRA

Práce slovenských štrukturalistov majú 
niekoľko vskutku pozoruhodných vlastností: 
tematická varieta, vedecká detailnosť, pojmová 
precíznosť, neodolateľná inšpiratívnosť.

7/2006

myslím si, že... /  
Peter Michalovič  

Viera Prokešová: Páva (poézia)
Marta Žilková: Vplyv médií na kultúru (nielen 
mediálnu)
Ivan Žucha: Románik (próza)
Szilárd Borbély: Sekvencia prázdnoty a iné 
básne (poézia)
Arpád Tozsér: Lebo jazyk je ako noc
Lajos Grendel: Masový hrob (ukážka z románu)
Xénia Činčurová: Syzifos v našich končinách: 
slabosť sily, sila slabosti (esej) 

anketa romboidu
Miroslav Brück: Spisovateľ je vždy tak trochu 
outsider (anketa) 
Július Vanovič: Listy zo starého dvora 
Tomáš Janovic: Smutné anekdoty

voľným okom
Juraj Mojžiš: Cyprián Majerník 

recenzie
Igor Hochel: Aj o tom, čo sa ukrýva pod pati-
nou (Pavel Vilikovský: Silberputzen. 
Leštenie starého striebra)
Derek Rebro: Opona stále zdvihnutá (Marcela 
Veselková: Najzvláštnejšie je neľúbiť ťa) 
Miroslav Dudok: Básnik ticha, krehkého nepo-
koja a naratívnej nostalgie (Jozef Leikert: 
Iz dubine trave neba – Z hlbokej trávy neba)
Andy Turan: Spoznať otca, syna i Satana  
(Viktor Jerofejev: Dobrý Stalin)

cool/túra
Miloslava Kodoňová: V koži Oskara Matzen-
ratha
Ivana Kupková: Negatívny posun ako preklada-
teľská metóda
Derek Rebro: Na filmy bohatá, na pohodu 
skúpejšia

úklady jazyka alebo slovgličtina 
Pavel Branko: Žltý kontinent???

z poznámok Ivana Žuchu

z voľnej nohy 
Dušan Mitana: Trampoty s Kafkom



Metafora v próze

Ozýval sa smiech. V kupé sedeli dvaja mu-
ži. Ten s pomádovými vlasmi rozprával, 
za každou vetou sa smial. Druhý mal ka-
mennú tvár, hľadel do neznáma a mlčal. 
Pri okne bolo voľné miesto. Posadil som sa 
a otvoril knihu.
– Do kníhkupectva treba chodiť s pravít-
kom,– smial sa muž.
Začal som čítať jednu zo 49 poviedok Er-
nesta Hemingwaya. Zvykol som si ju nosiť 
na cesty. Vyšla v roku 1961, prečítal som 
ju niekoľkokrát. Možno dvadsať, alebo tri-
dsaťkrát som v nej obracal listy.
– Potreboval som knihu s triapol centimet-
rovou hrúbkou. Našiel som ju v oddelení 
politickej literatúry, – smial sa muž.
Smiech bol hlasný, vzrušený, muž ochkal.
– Kývala sa mi skriňa, nezodpovedná práca 
nábytkárskeho priemyslu, – smial sa muž.
Hemingway akoby písal reportáž z miest, 
kde sa všetci pohybujú na hrane noža. 
Vojna prináša jednostaj hraničné, zlomové 
situácie. Poviedkar a románopisec Hemin-
gway majstrovsky pracuje s metaforou v re-
álnom prozaickom texte. Akoby všetko bolo 
prirodzené. Akoby vo všetkom reálnom bo-
lo tajomné.
Čitateľovi ponúka konkrétnu vizuálnu 
predstavu. Ten, kto číta, si ju priamo neu-
vedomuje, zbiera omrvinky majstra, aby 
z nich opäť vznikol krajec. Starček pri mos-
te z rovnomennej poviedky sa mi dokonca 
prisnil.
Mužovi vo vlaku medzitým narástla brada, 
vtip, ktorý hovoril sám sebe, bol naozaj 
bradatý.
Hemingwaya si predstavujem ako muža 
s bujnou bradou a puškou. Lovec! Aký roz-
dielny význam má brada!
Nehanbím sa priznať, že strohá a krátka ve-

ta, ktorú Hemingway uplatňuje vo svojich 
textoch, významne vplývala aj na podobu 
mojich poviedok.
„Čo si vypijeme?“ opýtalo sa dievča. Sňalo 
si klobúk a položilo ho na stôl.
„Och, či je teplo!“ povedal muž.
Tento krátky úryvok dokumentuje, prečo 
si ma Hemingway podmanil. Tak sa začína 
dramatický rozhovor muža a ženy pri nápo-

joch, keď muž hľadel na dievča a stôl, a že-
na na pole, ponad ktoré preletela oblačná 
tôňa.
Nebyť Hemingwaya, nevolala by sa jedna 
z mojich rozprávkových postáv Kilimandžá-
ro. Kocúr čierny ako noc v knihe Rozprávka 
o Marianke sa totiž volá Kilimandžáro.

J á n  M i l č á k

A u t o r i  č í s l a
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Časopis vychádza s láskavým príspevkom WINTERTHUR a Ministerstva kultúry SR.

Č o  s a  k u p u j e

Cristopher S. 
Kilham:
Päť Tibeťanov 
(Evos) 

Ignác Romsics:
Trianonská 
mierová zmluva
(Kalligram)

1.

2.

3.

1.

2.

3.

f i c t i o n

n o n f i c t i o n

C e l o ž i v o t n í  s p r i e v o d c o v i a

Boris Filan:
Wewerka
(Slovart)

Petra Nagyová - 
-Džerengová:
Za to mi zaplatíš! 
(Ikar)

Maya 
Rothenbühler-
Korcová:
Július Satinský 
Fantasia con amore
(Kalligram)

Edita Sipeky:
Leháro  
(Ikar)

Henrik Eberle, 
Mathias Uhl:
Kniha Hitler  
(Ikar)

J u r a j  A l n e r 
zakladateľ Slovenskej sekcie Asociácie európskych novinárov, 
generálny tajomník Paneurópskej únie na Slovensku, autor prvej 
publikácie o Slovákoch v zahraničí (1969), zbierky próz a zbierky 
poézie

To m á š  B l a ž e k 
fyzik, vedecký pracovník a prednášajúci na Fakulte matematiky, 

fyziky a informatiky UK v Bratislave, zaoberá sa teoretickou fyzikou 
vysokých energií (supersymetria, modely veľkého zjednotenia) 

a kozmológiou 

B a r b o r a  Č e r n u š á k o v á 
vyštudovala politológiu a žurnalistiku na FF UK, niekoľko rokov pracovala 
v Amnesty International, v súčasnosti koordinuje mediálnu prácu slovenských 
Priateľov Zeme, ktorí sledujú pôsobenie korporácií, politiku medzinárodných 
finančných inštitúcií a zameriavajú sa na udržateľné alternatívy rozvoja

K a r e l  D v o ř á k
učiteľ slovenského jazyka, literatúry, dejepisu a dejín kultúry na Súkromnej 

hotelovej akadémii HaGMa v Bratislave, publikuje v časopise Slovenský jazyk 
a literatúra v škole, jeho štúdie, eseje a články vyšli napr. v periodikách Český 

jazyk a literatura, Rodina a škola, Mosty, Učiteľské noviny, Historická revue 

Ľ u b i c a  L a c i n o v á
biofyzička a fotografka, na Ústave molekulárnej fyziológie 
a genetiky sa zaoberá tým, kedy, ako a prečo prechádza vápnik cez 
bunkovú membránu, spolupracuje so Sedmou Generací, Mostami, 
Aspektom a ďalšími

D a r i n a  M a l o v á 
prednáša na Katedre politológie Filozofickej fakulty Univerzity 

Komenského, zaoberá sa demokraciou a politickým vývojom na 
Slovensku a otázkami európskej integrácie 

G a b r i e l  P i r i c k ý 
arabista, turkológ a historik islamu, autor knihy Islám v Turecku: 
Fethullah Gülen a Nurcuovia (2004), v rámci edície Stručná historie států 
knihy Turecko (v tlači), spolu s Martinom Slobodníkom vydal zborník 
Fascinácia a (ne-) poznanie: kultúrne strety Západu a Východu (2003)

M i c h a l  P o l á k 
vyštudoval ekonómiu a analytickú filozofiu na London School 

of Economics, kde v súčasnosti dokončuje doktorát na tému 
spoločenské triedy

J á n  M i l č á k 
dramatik, rozprávkar a prozaik, jeho hry boli vysielané vo 
viacerých európskych štátoch 

A ň a  O s t r i h o ň o v á 
vyštudovala žurnalistiku a modernú filológiu na UKF v Nitre a UK 

v Prahe, žije v novodobom Babylone a pracuje na dizertačnej 
práci v oblasti translatológie, venuje sa kritike a prekladu 

audiovizuálnych diel

Š t e f a n  Š r o b á r   
biológ a teológ, dnes sa venuje predovšetkým teologickej 
publicistike a biblickej exegéze, autor viacerých odborných článkov 
a dvoch knižných publikácií, v ktorých hľadá podobu moderného 
kresťanstva a rozhovor so súčasným svetom

M i l a n  Z e m k o
historik zaoberajúci sa dejinami Slovenska v medzivojnovom období 
a stredoeurópskou problematikou, vo vydavateľstve Kalligram vydal 

knihu Slovensko – krajina v medzičase

Mireille 
Guilianová:
Prečo Francúzky 
nepriberajú
(Sofa)

Gitka Pažitná:
Deti môjho srdca
(Nexus) 

Stephen Hawking, 
Leonard 
Mlodinow:
Ešte stručnejšia 
história času
(Slovart)

Arthur Golden:
Pamäti gejše
(Ikar)

Táňa Keleová- 
-Vasilková:
Kvety pre Lauru 
(Ikar)

Paulo Coelho:
Ako rieka, ktorá 
plynie
(Ikar)

J o z e f  K o v a l č i k
vyštudoval filozofiu a estetiku, pracuje na Katedre dejín a teórie 
umenia na VŠVU, venuje sa súčasnej francúzskej filozofii a teórii 
populárneho umenia

L a d i s l a v  K o v á č
profesor biochémie na Prírodovedeckej fakulte Univerzity 

Komenského v Bratislave, venuje sa kognitívnej biológii, po 
novembri 1989 bol deväť mesiacov ministrom školstva

Ľudmila 
Podjavorinská:
Žabiatko
(Mladé letá)

Viliam Dobiáš:
Urgentná 
zdravotná 
starostlivosť
(Osveta) 

S v e t l a n a  Ž u c h o v á
vyštudovala psychológiu a medicínu, pracuje na psychiatrickom oddelení, 
je v psychoanalytickom výcviku na viedenskej Univerzite Sigmunda 
Freuda, prekladá beletriu a odborné knihy z angličtiny a nemčiny, vo 
vydavateľstve Drewo a srd jej vyšla zbierka poviedok Dulce de Leche

Elizabeth 
Kostovová: 
Historička
(Ikar)

Breda Hrobat, 
Mojca Poljanšek:
90-dňová 
rozlišovacia diéta 
(Vydavateľstvo 
Trysk)

Najlepšie recepty 
ľudovej medicíny
(Ikar)


