
ROČNÍK XXXIV CENA 59 Kč
Mezinárodní politika

7/2010

Fotbalový
šampionát v JAR
(nejen) z rozvojové
perspektivy

Francie očima
Zdeňka Müllera

Jihoafrická
republika

jako regionální
a kontinentální

velmoc

Fotbalové
vzkříšení vize
duhového
národa

Jihoafrická republika
a hrozba kriminality

Rasismus
v ofsajdu



http://www.diva-portal.org
DiVa (Digital Academic Archive On-line) je publikační systém a digitální archiv pro dlouhodobé uchovávání publikací skandinávských
univerzit, který je budován od roku 2000. Je volně přístupným zdrojem, jehož producentem je Electronic Publishing Centre at Uppsala
University. Do jeho tvorby je zapojeno 27 švédských a norských univerzit a vysokých škol: (ESH - Ersta Sköndal University College,
FHS – Swedish National Defence College, GIH – The Swedish School of Sport and Health Sciences, HGO – Gotland University, HH
– Halmstad University, HHS – Stockholm School of Economics, HIG – University of Gävle, HIS – University of Skövde, HJ – Jön-
köping University, HKR – Kristianstad University, HV – University West, KAU - Karlstad University, KMH – Royal College of Music,
KTH – Royal Institute of Technology, LIU – Linköping University, LNU – Linnaeus University, MDH – Mälardalen University, MIUN
– Mid Sweden University, NAI – The Nordic Africa Institute, NTNU – The Norwegian University of Science and Technology, ORU–
Örebro University, SH – Södertörn University College, SHH – Sophiahemmet University College, SU – Stockholm University, UMU
– Umeå University, UU – Uppsala University).

Archiv je budován jako multioborový a obsahuje plné texty kvalifikačních prací, výzkumných zprav, článků a dalších akademických
publikací.
Portál DiVA je vytvořen v angličtině, švédštině a norštině. Tituly vyhledatelné prostřednictvím tohoto portálu je možné hledat také v míst-
ních databázích zapojených univerzit a používat pro to lokální rozhraní. Dotazy na konkrétní tituly či jejich záznamy je nutné směřovat
na univerzity, kde byly tituly vydány a kde byly také vytvořeny jejich bibliografické záznamy, abstrakty a odkazy na plné texty.
Portál nabízí jednoduché a pokročilé vyhledávání. Umožňuje obvyklé omezení dle druhu publikace, roků vydání, výběr pouze doku-
mentů s plnými texty, vyhledávání termínů v konkrétních polích záznamu, hledání dle předmětové kategorie, ale také omezení na pub-
likace konkrétní univerzity.

Každý záznam s odkazem na plný text obsahuje také infor-
mace o souboru:

Helena Kolátorová

libr@iir.cz



Obsah čísla 7/2010

Ročník XXXIV • Vydává: Ústav mezinárodních vztahů, v. v. i. • Šéfredaktor: Robert Schuster • Úvodníky, komentá-
ře: Zdeněk Zbořil • Odpovědná redaktorka: Milena Strejčková • Sekretářka redakce: Irena Krejčová • Grafický ná-
vrh: Jakub Tayari • Distribuce: Dagmar Červinková • Redakční rada: Veronika Bílková (předsedkyně), Vojtěch Bel-
ling, Miloš Calda, Martin Ehl, Jiří Fárek, Kai-Olaf Lang, Kristina Larischová, Pavel Máša, Jaroslav Olša jr., Miloš Po-
jar, Pavel Pšeja, Michael Romancov, Jiří Schneider, Jiří Štěpanovský, Filip Tesař, Tomáš Veselý, Zdeněk Zbořil • Jed-
notlivé příspěvky vyjadřují názory autorů, nikoli vydavatele. Nevyžádané rukopisy redakce nevrací.
All rights reserved. Copyright under the International Copyright Convention. No part of this publication may be repro-
duced, stored in retrieval systems or transmitted in any form or by any means without the prior permission of the In-
ternational Politics editorial office. Reprints are available upon request. Reprints and permissions: Write to Interna-
tional Politics, Nerudova 3, 118 50 Praha 1.
Redakce a administrace: Nerudova 3, 118 50 Praha 1 • telefon 251 108 107 • fax 251 108 222 • e-mailová adre-
sa umvedo@iir.cz • Objednávky a předplatné přijímá administrace redakce. Vychází měsíčně. Cena výtisku 59 Kč.
Předplatné na rok činí 590 Kč, ve Slovenské republice 29,28 €. Registrováno MK ČR E 5210.
Tiskne Petr Dvořák – Tiskárna, Jeřábová 1302, 263 01 Dobříš. Rozšiřuje redakce a další distributoři v drobném
prodeji. Ve Slovenské republice rozšiřuje L.K. Permanent, s.r.o. P.P.4., 834 14 Bratislava 34 • telefon +421 244 453
711 • fax +421 244 373 311 • e-mailová adresa Herslova@lkpermanent.sk • www.predplatne.cz. Informace o MP
a ediční činnosti ÚMV na www.iir.cz • Podávanie tlačoviny povolené SsRP Banská Bystrica č.j. Opč-3215/B-96 zo
dňa 12. 9. 1996. ISSN 0543-7962 • INDEX 46911

Tiráž

16. květen až
15. červen 2010

Světozor
16. Thajský premiér Vedžadžíva odmítl návrh

hnutí červených košil, aby jednání mezi vlá-
dou a demonstranty zprostředkovalo OSN.
Premiér rozšířil výjimečný stav na další pro-
vincie.

17. Ruský prezident Dmitrij Medveděv navštívil
Ukrajinu. S prezidentem Viktorem Januko-
vyčem dojednali užší spolupráci obou států.

18. Řecko dostalo půjčku od států eurozóny ve
výši 14,5 mld eur.

19. Rusko a Čína vyslovily souhlas s americkým
návrhem na zesílení sankcí na Írán.

20. Německá kancléřka Angela Merkelová vy-
zvala státy G-20 k zavedení daně na banky,
ze které by se platily následky finančních kri-
zí.

21. Americký Senát schválil nejrozsáhlejší refor-
mu regulace finančního sektoru od 30. let.
Reforma je reakcí na finanční krizi a měla by
zabránit jejímu opakování.

21. Ministři financí EU na zasedání v Bruselu
doporučili přísnější sankce pro rozpočtové
dlužníky.

21. Předseda britské vlády David Cameron jed-
nal v Berlíně s kancléřkou Angelou Merkelo-
vou. Úzká spolupráce s EU zůstává pro Ca-
merona prioritou, avšak odmítá přenos pra-
vomocí z Londýna do Bruselu.

23. Předseda íránského parlamentu prohlásil, že
pokud RB OSN uvalí na Írán nové sankce,
nebude jeho země respektovat tzv. Teherán-
skou dohodu. S novými sankcemi vyslovilo
souhlas všech pět stálých členů RB OSN.

26. Maďarský parlament schválil zákon o dvo-
jím občanství pro Maďary žijící v zahraničí.
Stačí, aby mluvili maďarsky a měli maďar-
ské předky. Nebudou však mít volební prá-
vo. Zákon velmi pobouřil Slovensko, které
vzápětí nato uzákonilo, že obyvatelé, kteří
zažádají o maďarské občanství, ztratí slo-
venské.

26. Evropská komise navrhla uvalit novou daň
na banky v rámci odvrácení eventuální fi-
nanční krize.

29. Maďarský parlament schválil ve funkci pre-
miéra Viktora Orbána. Schválil jeho vládu
i navržený program.

31. Německý prezident Horst Köhler se s oka-
mžitou platností vzdal funkce. Zdůvodnil to
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tlakem, který je na něj vyvíjen pro jeho vý-
roky o nutnosti vojenské přítomnosti v Af-
ghánistánu.

31. Izraelské komando napadlo konvoj šesti pla-
videl vezoucích humanitární pomoc do pás-
ma Gazy. Údajně chtělo dotlačit konvoj do
přístavu a zkontrolovat jeho náklad. Bylo za-
bito devět lidí, z toho osm Turků. Incident
vyvolal nevoli vůči izraelskému státu. OSN
žádala mezinárodní vyšetření incidentu,
s čímž Izrael nesouhlasil.

31. 5.– 1. 6. V Rostově na Donu se konal sum-
mit EU–Rusko. Prezident EU Herman Van
Rompuy připomínal nedodržování lidských
práv v Rusku, zejména diskriminaci noviná-
řů. Ruský prezident Dmitrij Medveděv poža-
doval zrušení víz pro Rusy v zemích EU.

1. 6. Austrálie podala žalobu u Mezinárodního
soudního dvora s cílem úplně ukončit lov
velryb v arktických vodách, který neustále
provádí Japonsko.

3. Izrael připustil účast mezinárodního pozoro-
vatele při vyšetřování incidentu s humanitár-
ním konvojem.

3. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu údaj-
ně navrhl zmírnění blokády pásma Gazy.
Přístavy v pásmu by mohly kontrolovat
mezinárodní síly.

4. Maďarský prezident László Sólyom prohlá-
sil, že podporuje kulturní sounáležitost
všech Maďarů, odmítl však jejich politické
sjednocení.

5. Finanční šéfové G 20 se shodli na nutnosti
ozdravit veřejné finance zadlužených zemí
a podpořili plány pro státy ohrožené vysoký-

mi dluhy. Návrh na globální bankovní daně
neprošel.

6. Izrael se odmítl podvolit diplomatickému
tlaku řady zemí i oficiální výzvě OSN, aby
přistoupil na mezinárodní vyšetření zásahu
proti konvoji s humanitární pomocí. Zahájí
vlastní vyšetřování.

7. Ministři financí eurozóny se v Lucembursku
dohodli na detailech záchranného fondu ve
výši 750 mld. eur.

7. Členské státy EU jednaly v Lucembursku
o tom, že by EU měla posuzovat rozpočty
jednotlivých zemí před jejich schválením
v daném státě.

7. Ministři financí eurozóny rozhodli, že Es-
tonsko k 1. lednu 2011 přistoupí ke společné
evropské měně.

8. Nový japonský premiér Naoto Kan jmeno-
val svou vládu. Rezorty si ponechalo 11 ze
17 členů vlády Jukia Hatojamy. Hlavní úko-
ly: snížit zadlužení země, prosadit daňovou
reformu, napravit pověst vládní strany.

9. Filipínský parlament oficiálně vyhlásil prezi-
dentem země Benigna Aquina (50).

9. V parlamentních volbách v Nizozemsku zís-
kala Lidová strana pro svobodu a demokra-
cii 31 křesel. Strana práce 30 křesel. Strana
pro svobodu pravicového populisty Geerta
Wilderse získala 24 mandátů (dosud devět).

11. Na jihu Kyrgyzstánu vypukly nepokoje. Vlá-
da zde vyhlásila výjimečný stav, armáda ob-
sadila město Oš. Střetávaly se skupiny mla-
dých Kyrgyzů a Uzbeků. Přechodná vláda
požádala Rusko o pomoc, Moskva odmítla.
Do poloviny června zabito kolem 200 lidí.

12. Parlamentní volby na Slovensku: Směr-SD
34,79, Slovenská demokratická a křesťanská
unie-Demokratická strana 15,42, Svoboda
a Solidarita 14,14, Křesťanskodemokratické
hnutí 8,52, Most-Híd 8,12, Slovenská národ-
ní strana 5,07 procenta. Mečiarova HZDS
se do parlamentu nedostalo.

13. Předčasné parlamentní volby v Belgii: sepa-
ratistická Nová vlámská aliance 27 mandátů,
valonští socialisté 26, dosud vládnoucí křes-
ťanští demokraté 17 mandátů.

14. V Bagdádu poprvé od březnových voleb za-
sedl nový parlament.

Česko a svět
2. Evropská komise prohlásila proplácení zdra-

votnických poplatků v českých krajích za
diskriminační. Správné by bylo proplácet po-
platky všem provozovatelům, nebo nikomu.

4. Prezident Václav Klaus a premiér Jan Fi-
scher odsoudili vyhlášení Dne národní sou-
držnosti v Maďarsku. Porušuje se tím Tria-
nonská smlouva, základ uspořádání Evropy
po 1. světové válce.

9. Zástupci 43 zemí se v Praze shodli na dopo-
ručeních, kterými by se měly řídit restituce
majetku v letech 1933 až 1945 obětem holo-
coustu a dalším obětem nacistického reži-
mu. Seznam doporučení je nezávazný.

15. Evropská komise v hodnocení 12 členských
států, které se nacházejí v tzv. proceduře pro
nadměrný rozpočtový deficit, uvedla, že
úsporná opatření, která česká vláda přijala
v uplynulých měsících k nápravě rozpočto-
vého schodku, jsou dostatečná.

Světozor
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Přes všechny diplomatické řeči o tom, že vzta-
hy mezi Prahou a Bratislavou jsou vynika-

jící bez ohledu na to, kdo v Bratislavě nebo v Pra-
ze vládne, tomu tak nikdy nebylo. Byly lepší,
nebo horší. Pro česko-slovenské vztahy bylo vždy
naprosto zásadní, kdo v Praze, ale především
v Bratislavě vládl. Nehovořím teď o normálních
vztazích mezi lidmi, ty jsou nehledě na rozdě-
lení federace výjimečně dobré. Ale o vztazích na
té nejvyšší úrovni, na schopnosti něco dělat spo-
lečně, podporovat se, vzájemně se inspirovat.
V dobách vlád Vladimíra Mečiara a Roberta Fica
tyto věci sice také fungovaly, ale nikoli díky těm-
to politikům, ale proto, že jejich neblahý vliv do-
kázaly v mnoha případech překonat.

V minulých letech jsme my Češi měli co do
činění s dvěma základními typy slovenské poli-
tiky – nacionalistickou, balkánskou, mečiarov-

skou a postfederální, středoevropskou, jejímž
nejviditelnějším politikem byl dvojnásobný pre-
miér Mikuláš Dzurinda. Předseda Směru
a dnes už bývalý premiér Robert Fico mezi tě-
mito dvěma zásadními slovenskými proudy la-
víroval a pak si jednoznačně vybral tu první
mečiarovskou cestu.

Mezi těmito dvěma Slovensky je zásadní
rozdíl. Mečiar a Fico slovenskou demokracii
ohýbají a zneužívají, nacionalismem (zatím
ještě nikdy ne protičeským) vytvářejí ve střed-
ní Evropě výbušné a nebezpečné prostředí, ko-
rupcí a klientelismem devastují podnikatelské
a investorské prostředí nejen na Slovensku, ale
v celém regionu. O „postfederálním“ politic-
kém proudu si není možné dělat iluze. Ale při
všech nedokonalostech posiluje slovenskou de-
mokracii, lidská práva, prosazuje ekonomické

reformy a míru korupce přes všechny skandá-
ly snižuje. Toto Slovensko je v zájmu České re-
publiky třeba podporovat. S tím druhým, když
lidé typu Mečiara a Fica zrovna vládnou, udr-
žovat pouze nutnou míru vztahů dvou velice si
blízkých národů.

Jsou lidé, jako Václav Havel, kteří nezbyt-
nost rozlišovat mezi dvěma Slovensky a brát
na to ohled i ve vzájemných vztazích vždy chá-
pali. Je dobré, že tito lidé obsadí klíčové posty
i v nové české vládě. S tím, že Pražský hrad
Václava Klause bude mít pohled jiný, se však
zřejmě nedá dělat nic jiného než omezit jeho
vliv na česko-slovenské vztahy na minimum.

Luboš Palata je redaktorem
Lidových novin. Lubos.Palata@lidovky.cz

Česká republika a dvě Slovenska Luboš Palata

Glosa



Zlato, diamanty, apartheid a ještě k tomu fotbal!

Dnešní Jihoafrická republika, dří-
vější Jihoafrická unie, byla pro
většinu Evropanů, jejichž země

na rozdíl od Velké Británie, císařského
Německa a tradiční koloniální velmoci
Nizozemska, neměly zájmy v dalekém Zá-
moří, cílem cest za dobrodružstvím. Tepr-
ve trochu sentimentální reportáže z búr-
ských válek (1899–1902), původně válek
mezi starousedlíky z Nizozemí a uitlan-
ders z Velké Británie a jména Paulus Krü-
ger, Cecil Rhodes a Horatio Herbert Kit-
chener budila omezenou pozornost. Zají-
mavé už tehdy bylo, že se na jihu Afriky
objevila naleziště zlata a diamantů a zdá-
lo se, že to bude nové el-dorado. Ale když
byla 31. května 1910 vyhlášena Jihoafric-
ká unie, složená z Kapska, Natalu, Oranž-
ského svobodného státu a Transvaalu, by-
lo to už v předvečer první světové války,
která nadělala Evropanům jiné starosti.

Pro Jihoafrickou unii byla už první svě-
tová válka obdobím rozkvětu, protože
rostla cena surovin, nejen zlata a diaman-
tů, ale i všech možných barevných kovů,
kterých bylo na jejím území dostatek.
Rozvíjel se zde průmysl, který původně
agrární zemi s několika významnými přís-
tavy změnil v bohatnoucího partnera nej-
prve Evropy a později Spojených států.

Nejen zlato se zde dobývalo ve stov-
kách tun, zatímco v ostatních zemích se
jeho těžba počítala jen na desítky, ale i dia-
mantů bylo na jihu Afriky víc než polovi-
na světové těžby. Jedním z jihoafrických
diamantů byl ale i Jan Christian Smuts
(1870–1950), jeden ze zakladatelů Společ-
nosti národů a autor preambule Charty
OSN. Filosof, stoupenec holismu, ale také
politik, který slovo apartheid na jihu Afri-
ky začal používat v pozitivním smyslu. Ač-
koli byl v letech druhé světové války čle-
nem Churchillova válečného kabinetu
v hodnosti polního maršála, byl už v roce
1946 kritizován ve Spojených státech
a v OSN právě pro rasismus a nikdo si teh-
dy nekladl otázku, zda jeho jihoafrické
zkušenosti, jiné než ty euro-americké, by
neměly být posuzovány méně radikálně.

Sociální problémy, k nimž přispívala
původně britská klasifikace místního oby-

vatelstva po indickém vzoru, chtěli jiho-
afričtí politici vyřešit po vítězství naciona-
listů ve volbách 1948 přijetím apartheidu,
neboli oddělením podle etnického a raso-
vého principu. Více než šedesát různých
zákonů, paradoxně v letech světové deko-
lonizace, upevňovalo rasovou segregaci,
která stanovila vysoké tresty za její poru-
šení. Ty mohly být uděleny třeba i za po-
hlavní styk Evropanů a barevných.

To ale už byla Jihoafrická unie nejen
republikou, ale také členskou organizací
OSN, a Jan Smuts byl propagátorem je-
jích základních dokumentů o lidských
právech. Přesto opakovaně nesouhlasil
s přijetím mnoha rezolucí OSN odsuzují-
cích apartheid, jejichž počet narostl asi
na sedmdesát. Vláda Jihoafrické unie, od
roku 1960 Jihoafrické republiky, je však
nechávala bez povšimnutí a odolávala
i hospodářským sankcím, také proto, že
jejími hlavními ekonomickými partnery,
odběrateli různých surovin a klienty
bank, zůstávaly nadnárodní korporace
s politickou podporou, někdy více nebo
méně skrývanou, v obou částech stude-
nou válkou rozděleného světa.

Jeden anglický sportovní vtip říká, že
fotbal je hra gentlemanů, kterou hrají su-
rovci, ale že rugby je hra surovců, kterou
hrají gentlemani. My dnes víme, že oba
tyto sporty měly, mají a budou mít v Ji-
hoafrické republice také význam akultu-
race, politické resocializace a možná se
stanou katalyzátorem rekonstrukce poli-
tického systému, který oživí touhy po prá-
vu a spravedlnosti, poztrácené v letech
desintegrace multietnické společnosti.

Katalyzátorem společenských dějů se
sport na jihu Afriky už několikrát stal
a vždy to bylo díky importu. Nejprve pó-
lo, které na začátku 20. století zde hrál
ještě Sir Winston Churchill. Ten tady za-
žil jeden ze svých prvních pádů, tehdy jen
z koně, ale byl i svědkem, jak k mnoha-
četným úrazům došel i britský expediční
sbor ve válce s původně nizozemskými
sedláky – búry. To však ještě šlo jen
o sport několika horních stovek členů po-
litické elity, opět většinou dovezené z brit-
ských ostrovů.

Úvodník
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Později to byl tenis a dostihy, které se
změnily v komerční činnost, která ale
opět zůstala omezena na ty, kteří měli od-
vahu ztrácet své úspory, malé i velké, ve
sportovním hazardu. Politiku na jihu Afri-
ky však ovlivnili hráči rugby, což byli ama-
téři i profesionálové, surovci, ale gentle-
mani, kterým bylo po roce 1965 zakázáno
prát se na hřištích Commonwealthu.
Když Austrálie a Nový Zéland tento boj-
kot dodržovaly jen neochotně, protestova-
la OSN proti účasti jihoafrických sportov-
ců na olympijských hrách 1964 a v roce
1976 se rozhodlo dvacet afrických států
neúčastnit se her kvůli potlačování lid-
ských práv v Jihoafrické unii.

Jestliže mohli hráči rugby a jejich
sponzoři, ale také někteří tenisté a koneč-
ně i organizátoři Formule 1, pocítit na
svých rozpočtech dlouhotrvající a Com-
monwealthem důsledně dodržovaný boj-
kot, který byl pro tento sportovní byznys
v Jihoafrické republice téměř smrtící, jiní
sportovci začali individuálně, ale demon-
strativně projevovat různou míru neloaja-
lity vůči své vládě. Kdo chtěl něčím být
v dávno globalizovaném sportovním dění,
musel odejít, protože být loajálním obča-
nem Jihoafrické unie znamenalo dbát ús-
tavy. A součástí ústavy byla někdy právě
sportovci jen vlažně přijímaná, ale přesto
existující rasová segregace.

Ústavní reformy probíhající v posled-
ních dekádách učinily formálně z Jiho-
africké republiky demokratickou zemi, ve
které se však obtížně dodržují demokratic-
ká pravidla. Kopaná je ovšem sport, ve kte-
rém by se pravidla dodržovat měla. I když
víme, že tomu tak není ani v české kopané,
ani na hřištích světových šampionátů, kde
rozhodčí pískají, jak nemají, a kde jeden
z nejlepších světových týmů vede, právě
v Jihoafrické republice, kdysi geniální hráč
s božskou rukou. Snad ale tento jihoafrický
šampionát pomůže znovu oživit sportovní
morálku, která už ve viktoriánské Anglii,
a s dosahem za hranice sportu, byla vlože-
na do výzvy: Na hřišti, v životě poctivě hrej,
byť hrál´s i o život – vždycky fair-play!

-zz-
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Před osmdesáti lety hostila první svě-
tový šampionát v Montevideu malá
Uruguay. Tehdejší předseda FIFA

Jules Rimet se rozhodl uspořádat turnaj
pod záštitou světové federace vzhledem
k vyřazení fotbalu z programu olympij-
ských her 1932 v Los Angeles a volba pro
Evropu hodně exotické pořadatelské země
měla svojí logiku. Uruguay vyhrála olym-
pijské fotbalové turnaje v Paříži 1924
i Amsterdamu 1928 a při kandidatuře se
zavázala kromě výstavby nového stadionu
v hlavním městě uhradit všem účastníkům
také cestovní a pobytové náklady. S účastí
evropských týmů to bylo dlouho na váž-
kách, ale turnaj nakonec strhl a založil
nezpochybnitelnou tradici.

Rotační princip a jeho
úskalí
Další pořadatelství bylo však přes sedm
desetiletí jen záležitostí evropských
a amerických zemí. Vítaný asijský zájem
pro rok 2002 musela při rivalitě Japonska
a Korejské republiky nakonec FIFA řešit
udělením spolupořadatelství. Přes roztříš-
tění turnaje na až přehnané množství sta-
dionů, a s tím spojené dopravní a logistic-
ké těžkosti, se asijský projekt osvědčil
a Mezinárodní fotbalová federace přijala
usnesení, že pro další šampionáty bude
zavedena rotace pořadatelství po jednotli-

vých kontinentálních konfederacích. Po
Německu 2006 byla pro rok 2010 určena
Afrika. V ní se o pořadatelství zajímala Ji-
hoafrická republika, Egypt, Maroko a pů-
vodně společně Libye s Tuniskem. Spolu-
pořadatelství bylo ale pro vedení FIFA na-
jednou nepřijatelné, Tunisko proto od-
stoupilo a samostatný libyjský projekt po-
té vyřadila sama FIFA. Na svém zasedání
z 15. května 2004 rozhodla exekutiva
Mezinárodní fotbalové federace v Cury-
chu počtem 14 hlasů ve prospěch JAR.
Maroko získalo deset hlasů, zatímco
Egypt nedostal žádný hlas. Mimochodem
o tři roky později se už pro pořadatelství
v direktivně stanovené Jižní Americe při-
hlásila s kandidaturou na rok 2014 jediná
Brazílie a vzápětí předseda FIFA Joseph
Blatter oznámil, že od roku 2018 se s ro-
tačním systémem končí. Na Evropu by se
totiž dostalo nejdříve snad v roce 2026
a ekonomické rozvahy hovořily jasně.

Jihoafrické republice se tedy na prahu
nového tisíciletí dostalo cti vstoupit jako
první africká země do elitního klubu pořa-
datelů nejsledovanějších sportovních akcí
světa. O jejím ekonomickém potenciálu ne-
bylo pochyb a nesporně tady byl i velký zá-
jem podpořit nedávné zásadní politické
změny akcí velenáramnou z hledisek inves-
tičních i propagandistických. Navíc v rám-
ci určité rivality hlavních sportovních fede-

rací a Mezinárodního olympijského výbo-
ru dalo rozhodnutí FIFA definitivně zapo-
menout na neúspěch kandidatury Kapské-
ho Města na pořádání olympijských her
v roce 2004, kdy jihoafrický projekt tehdy
skončil za vítěznými Aténami a Římem na
třetím místě. Fotbalová federace tedy byla
jako první ochotná přijmout rozhodnutí
označované řadou expertů za riskantní,
a současně také slíbila uvolnění značných
finančních prostředků pro pomoc nej-
chudším oblastem černého kontinentu. Sa-
ma Mezinárodní fotbalová federace vehe-
mentně prezentovala své rozhodnutí
především jako uznání stále rostoucí kvali-
ty a mezinárodní síly afrického fotbalu.

To jsou určitě v historickém kontextu
velice pravdivá slova. Někdejší anglický
sport se bleskově rozšířil po celé planetě
a příklady společenského vzestupu kluků
ze slumů a předměstských chatrčí záslu-
hou jejich fotbalového mistrovství dnes
vytvářejí jeden ze základních snů statisíců
adeptů míče kopaného, a v Africe snad
především.

Prvním světově proslulým černým fot-
balistou byl právě záložník uruguayských
dvojnásobných olympijských vítězů a pre-
miérových mistrů světa z roku 1930 José
Leandro Andrade. V dlouho dominantně
bílém sportu uvolnil on a plejáda černých
Jihoameričanů cestu až k vládě krále Pe-

Fotbalové
vzkříšení vize
duhového
národa

Vladimír
DrbohlavOd jedenáctého června si naše planeta dopřávala měsíc fotbalového opoje-

ní. V pořadí devatenácté mistrovství světa v nejpopulárnější hře láme rekordy
co do televizní sledovanosti, sázkových výnosů, investic do infrastruktury
a pro pořadatelskou Mezinárodní fotbalovou federaci (FIFA) i co do výnosů.
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lého a dnešní časté početní převaze hráčů
černé pleti v těch nejelitnějších týmech
Evropy. Z Afričanů se ti první logicky pro-
sazovali v původních koloniálních zemích
– první byl marocký rodák Larbi Ben Ba-
rek, francouzská Le Perle Noire na sklon-
ku třicátých a poválečných čtyřicátých le-
tech. Z někdejší Portugalské Východní
Afriky, tedy z dnešního Mosambiku přišli
jako zjevení na začátku šedesátých let báj-
ný střelec Eusebio da Silva Ferreira i ge-
niální stratég Mario Coluna. Ti ještě svý-
mi výkony pomáhali portugalské repre-
zentaci, ale potom už přišel příval čistě
afrických hvězd – za všechny snad Geor-
ge Weah, Abedi Pelé, Didier Drogba, Sa-
muel Eto’o, Michel Essen a každý fanou-
šek si ještě dosadí po svém. Ostatně něja-
ká ta desítka Afričanů už vyběhla i na
trávníky české nejvyšší soutěže.

Fotbal pomohl prolomit
kmenové bariéry
Fotbal se zajímavě podílel i na formování
samostatných afrických států, na procesu
identifikace s panafrickými politickými
směry a také prolomení bariér kmeno-
vých hledisek, i když ten poslední prvek si
ještě pamětníci našeho federálního státu
s občasnými záchvaty požadavků na vyvá-
ženost nominace z národního hlediska
dokáží živě vybavit i v čistě evropských
podmínkách. Jeden ze základních teoreti-
ků panafrického hnutí první ghanský pre-
miér a prezident Kwame Nkrumah do-
konce zahrnoval podporu fotbalu do
svých prací obdobně jako potřebu indu-
strializace. Ke klasickým zásadám o důle-
žitosti fyzické připravenosti a pedagogic-
ké role sportu z hlediska dobrovolného
podřízení obecným pravidlům přidával
psychologický význam úspěšných zápasů
zejména v prolomení dlouhodobých kom-
plexů daných někdejší koloniální struktu-
rou. V řadě rozhovorů přiznával svou in-
spiraci celoafrickým dopadem památné
porážky anglické fotbalové reprezentace
od týmu Maďarska ve Wembley v roce
1953. Je nespornou skutečností, že zejmé-
na v zemích anglofonní i frankofonní Afri-
ky se okolo nejpopulárnějších fotbalových
klubů už na sklonku koloniální vlády vy-
tvářela velice specifická subkultura pod-
porující aktivisty protivládního odporu

a často i organizující osvobozenecké akce.
Při represích politických shromáždění by-
ly stadiony častou náhražkou.

V Jižní Africe se podobná situace posu-
nula i do dob apartheidu. V publikaci
„More Than Just A Game“ vydané těsně
před startem světového šampionátu přiná-
ší profesor Korr historii Makana Football
League vězňů na nedostupném Robben Is-
land. Spoluautor knihy „Close“ zase cha-
rakterizuje roli fotbalu jako jednotícího
prvku u obyvatel příměstských townshipů za-
žívajících vesměs určitý kulturní šok po opuš-
tění vlastních kmenových území. Pocitu vy-
kořenění a nejistoty velice často čelila prá-
vě nová identifikace na úrovni fotbalového
klubu, v prostředí spor-
tovních utkání a setká-
vání okolo fotbalových
klubů se vytvářela na
nové úrovni multiet-
nická základna schop-
ná začít čelit nátlaku
moci apartheidu.

Na mezinárodní
scéně se už na mi-
strovství světa v roce
1934 poprvé objevili
Egypťané, kteří pod-
lehli v prvním kole Ma-
ďarsku 2 : 4. Na další
start afrického týmu
se potom muselo čekat
až do Mexika 1970,
když postoupilo Ma-
roko, a na šampionát
v NSR v roce 1974,
kdy si pamětníci určitě
vzpomenou na start
Zaire jako prvního
týmu ze subsaharské
„černé“ Afriky. Afri-
čané dosud zaujali několika velice úspěšnými
zápasy – jeden z nich před čtyřmi lety před-
vedla Ghana v Kolíně nad Rýnem právě pro-
ti české reprezentaci, ale v náročném turnaji
přece jen ještě postrádají dostatek taktické
i fyzické vytrvalosti. Do čtvrtfinále světových
šampionátů zatím pronikl jenom Kamerun
v roce 1990 a Senegal v roce 2002 a ani pro
letošní turnaj, který se konal v podmínkách
jihoafrické zimy, nelze přes veškerá oče-
kávání a nejrůznější prognózy předpokládat
nějakou výraznou změnu.

Černý sport vs. bílý sport
Ve specifických podmínkách Jižní Afriky
se sport rozvíjel poněkud odlišně. Zásad-
ní roli sehrála afrikánská ideologie vyvo-
leného národa, kterou od roku 1948 roz-
vinul systém apartheidu v dokonalé oddě-
lení jednotlivých etnik. Podle státem při-
znané identity byl jedinec zařazen i v rám-
ci politického, ekonomického a sociální-
ho statutu. Sporty zůstávaly vyhrazeny bě-
lošské komunitě s plnými právy. Fotbal
ovšem získal časem přídomek sportu pro
černé.

Právě ve sportu se možná nejzřetelněji
projevila postupná izolace režimu apar-
theidu uplatňovaná na základě rezolucí

Organizace spoje-
ných národů mezi-
národním spole-
čenstvím. Na olym-
pijských hrách se
z Jihoafričanů pa-
radoxně do výsled-
kových listin zapsali
v roce 1904 v St.
Louis jako první
černí běžci. Orga-
nizátory byli totiž
vybráni na start ma-
ratónu dva z úča-
stníků tzv. etnic-
kých dnů, které do-
plňovaly program
OH i Světové vý-
stavy 1904 předsta-
vením exotických
„domorodců“ ve
stylu nepříliš důs-
tojného barnum-
ského cirkusu. Na
náročné maratón-
ské trati Tau nako-

nec doběhl na devátém a Mashiani na dva-
náctém místě. Od Londýna 1908 po Řím
1960 se potom na olympijské scéně před-
stavily už téměř výhradně bělošské výpra-
vy s úspěchy srovnatelnými s reprezentacemi
dalších britských dominií – třeba Nového
Zélandu nebo i dřívější Austrálie. Po ma-
sakru protestujících v Sharpeville 1960
ovšem vystoupila roku 1961 Jihoafrická re-
publika z Commonwealthu a ve vrcholovém
sportu na ni postupně dopadla rezoluce 1761
VS OSN z roku 1962 odsuzující politiku

Někdejší anglický
sport se bleskově
rozšířil po celé planetě
a příklady
společenského
vzestupu kluků ze
slumů
a předměstských
chatrčí zásluhou jejich
fotbalového
mistrovství dnes
vytvářejí jeden ze
základních snů
statisíců adeptů míče
kopaného, a v Africe
snad především.
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apartheidu a vyzývající členské země OSN
k přerušení styků s Jihoafrickou republikou.
Z Tokia 1964 už jihoafrická výprava odjela
v den zahájení bez možnosti startu. Jihoafričtí
sportovci se postupně dostávali do stále vět-
ší izolace, i když si v řadě odvětví udržovali vy-
nikající úroveň. Velikou publicitu měl první
z olympijských bojkotů. V roce 1976 opusti-
lo olympijské hry v Montrealu 28 afrických vý-
prav na protest proti startu Nového Zélandu,
na kterém předtím proběhlo turné jihoafric-
kých ragbistů. Bylo to pár týdnů po další zlo-
mové represi režimu apartheidu – střelbě do
školáků v Sowetu v červnu 1976.

Návrat Jihoafričanů přišel až po zlomo-
vém roce 1989. Nátlak mezinárodního spole-
čenství se projevuje stále důsledněji i sankce-
mi ekonomické povahy a pokusy o modifika-
ce v rámci přežilého systému jsou předem od-
souzeny k nezdaru. Nastupuje nový prezident
Frederik Willem de Klerk, který postupně li-
kviduje zákony apartheidu a umožňuje poli-
tickou činnost Afrického národního kongre-
su. Po 25 letech vězení se objevuje na poli-
tické scéně Nelson Mandela a jeho vize „du-
hového národa“ nabízí budoucnost pro
všechny ochotné spolupracovat na budouc-
nosti země. Sportovci JAR se v Barceloně
1992 vracejí na olympijskou scénu, Elana
Meyerová se objímá po velkém souboji s De-
rartu Tuluovou a pod novou duhovou vlajkou
se otevírá cesta do velkého světa všem bez
ohledu na barvu pleti. V roce 1995 pořádá
JAR mistrovství světa v ragby. Ragby je sport
elity, sport bílých a jsou zde velké obavy z ex-
tremistických výstřelků zastánců starých řá-
dů. V jihoafrické reprezentaci je jediný hráč
černé pleti, ale týmu okolo kapitána Pienaa-
ra a hvězdného Joela Stranskyho fandí na-
jednou opravdu celá země. Prezident Man-
dela obléká dres Springboks a po finálovém
vítězství 15 : 12 nad Novým Zélandem může
Pienaarovi předat pohár Webba Elvise, po-
hár mistrů světa. Duhová země dostává ob-
rovskou injekci nové identity.

Světový šampionát v zemi
protikladů
Potom přichází nezdar olympijské kandida-
tury. Nelson Mandela se do kampaně pro
olympijské hry v Kapském Městě vložil s ce-
lou vahou své osobnosti a dá se říci, že ta tře-
tí pozice v závěrečném hlasování byla přede-
vším jeho zásluha, jinak by Cape Town do-

padl hůře. Slibů investičních pobídek bylo
dost a dost, ale přece jen byl celý projekt
především s převažující podporou zahraničí
a té bělošské menšiny duhového národa. Pro
obyvatele někdejších bantustanů nebo pří-
městských townshipů zůstává mnoho z olym-
pijských sportů dodnes velkou neznámou.

Fotbal je něco jiného. Fotbal zná každý,
je to vášeň i naděje na lepší budoucnost,
chvíle zapomenutí i ztotožnění s velkým svě-
tem. Mistrovství světa 2010 ovšem přichází
do jiných podmínek, než byla léta devadesá-
tá. Nelson Mandela zůstává symbolem
a ikonou, ale jeho zdravotní stav už v 91 le-
tech lepší nebude. Politický vývoj v Afric-
kém národním kongresu přinesl řadu perso-
nálních změn – současný prezident Jacob
Zuma rozhodně nepatří k vizionářům Man-
delova typu. Sehrál však velmi pozitivní roli
při likvidaci první výrazné zulské otevřené
iredenty. Dvacet let po pádu apartheidu ne-
ní různorodá země plná nádherné přírody,
moderních měst, nerostného bohatství,
mnoha etnik, národností, barev pleti a jede-
nácti rovnoprávných úředních jazyků roz-
hodně zemí „duhového národa“. Proměňují-
cí se zemi opustil více než milion bílých ob-
čanů, jejichž zkušenosti i vzdělání musejí
chybět. Zrod černé střední třídy provází ko-
rupce, klientelismus a časté preference dle
kmenové příslušnosti. Desetiletí striktního
oddělení přežívají v nedůvěře a určité už ne-
vynucené izolaci, zemi sužuje vysoká krimi-
nalita a masivní nákaza AIDS. Vedle tech-
nologií 21. století stále nalezneme komunity
se životním stylem o staletí zpět.

Přesto organizátoři přípravy turnaje
zvládli. Dvaatřicet týmů na deseti stadio-
nech svedlo 64 zápasů o mistrovský titul.
Země prožíváala velikou euforii, přes veške-
ré peripetie dokončená infrastruktura při-
nesla spoustu pracovních míst a omezila
dopad nedávné globální krize. Přiznané ná-
klady na šampionát zdražily už na 15 milio-
nů randů, ale očekávání návratnosti v dal-
ších letech, a především hrdý pocit celosvě-
tové pozornosti dnes jednoznačně převažu-
jí. Nádherná země na jihu Afriky prožívá
fotbalové vzkříšení vize duhového národa.

Vladimír Drbohlav je vedoucím
mezinárodních sportovních přenosů České
televize.

Je to však na africké pomě-
ry velmoc, kde na rozdíl od
mnoha jiných afrických ze-

mí je většina nezbytných funkcí
státu zachována a hospodářské,
vzdělávací a zdravotnické insti-
tuce fungují. Na druhé straně
mnohé protiklady, nedostatky
a přetrvávající bída milionů
jsou nadále objasňovány dědic-
tvím bělošské nadvlády, což
s ubíhajícími roky pozbývá na
přesvědčivosti. Neřešená nebo
nedůsledně řešená sociální
a ekonomická dilemata jsou do-
provázena enormní kriminali-
tou. Bělošská mládež nadále ži-
je v přepychu a přitom o rasis-
tické minulosti nechce nic sly-

Pořádání Světového poháru
2010 na jihoafrických fotbalových
stadionech vyvolává mnoho otá-
zek. Tato bezesporu největší svě-
tová sportovní událost roku se ko-
ná v zemi, jež v celosvětovém
srovnání nepatří mezi bohaté ze-
mě co do příjmu na hlavu.

Petr Skalník

Jednotný
mezi

Národ
ras existují

republice
pouze
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šet, protože ji nezažila. Z hlediska fakto-
grafického je Jihoafrická republika již 16
let jednotným demokratickým státem
a má fungovat podle nediskriminačního
klíče. Nejde jen o nerasovost, ale i zákaz
jakékoli další diskriminace. Ústava „nové“
Jižní Afriky zakládá hodnoty, které si ne-
zadají s ústavami jiných států, pyšnících
se dlouhou demokratickou tradicí. Jsou to
například nesexismus, právo na neškodné
životní prostředí, zákonný zákaz vykořis-
ťovatelského pracovního nasazení dětí,
právo na slušné bydlení, přístup ke zdra-
votnickým službám, právo na dostatek jíd-
la a vody, právo na sociální jistoty včetně
služeb pro případ sociální nouze. Ústava
je výdobytek boje proti předcházejícímu
systému oddělení ras, známého jako apar-
theid (z afrikánštiny). Jižní Afrika se ofi-
ciálně zcela distancovala od své hanebné
minulosti a kráčí k světlé budoucnosti
rovných možností, dostatku pro všechny.
Potud slova.

Apartheid v politice skončil,
v jiných oblastech
přetrvává
Cílem tohoto zamyšlení je však hodnoce-
ní činů. Jak víme z našich zkušeností
s „reálně existujícím socialismem“, právě

zásadní rozpor mezi slovy a činy vedl k je-
ho pádu. Základním problémem Jižní
Afriky je to, že konec apartheidu nevedl

k revolučním změnám. To, že přechod
k demokratickému politickému systému
nebyl pro většinu obyvatel provázen radi-
kálními ekonomickými změnami, vedlo
ve svém důsledku k zachování ekonomic-
kého apartheidu. A ekonomický apartheid
pomáhá udržovat rezidenční apartheid
a vzdělanostní apartheid. Černošská síd-
liště a nouzová obydlí zůstávají místy, kde
nadále žije většina Jihoafričanů. Ani chu-
dí běloši, kterých je stále více, se do nich
nestěhují. Velký byznys je stále většinou
v rukou bílých Jihoafričanů. Jejich domi-
nance jen velmi pozvolna ustupuje, ze-
jména díky vládní politice Black Economic
Empowerment (BEE), která si klade za cíl
zvýšit podíl původního černošského oby-
vatelstva na vlastnictví, a tím i v hos-
podářství. Přes tyto snahy početné milio-
ny Jihoafričanů žijí nadále v chudobě,
bydlí špatně v sídlištích postavených apar-
theidním režimem nebo zcela mizerně
v improvizovaných přístřešcích, jsou ne-
zaměstnaní nebo polozaměstnaní, žijí ze
dne na den. Zatím však tyto zbídačelé mi-
liony volí kandidáty za Africký národní
kongres a politická diferenciace probíhá

a rovnost
v Jihoafrické
stále
na papíře

národ
přáním
a skutečností
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pomalu. Málokdo si zatím dovede před-
stavit, že by jihoafrická demokracie umož-
nila vládu jiné strany. Snahy vytvořit sil-
nou opoziční stranu se zatím nesetkaly
s úspěchem.

Vysvětlením těchto paradoxů je to, že ne-
oficiální politikou vládnoucího Afrického
národního kongresu je od jeho legalizace
v roce 1990 kooptace, to jest připojení pri-
vilegované elity členů této organizace, po-
případě odborářů, inteligence a byznysmenů
k prosperující vrstvě bělochů. Díky ní Již-
ní Afrika neupadla do zničující občanské vál-
ky a nedošlo k masovému vystěhování bě-
lochů. Avšak v dů-
sledku kooptace eko-
nomický systém Již-
ní Afriky, založený
na svobodném pod-
nikání se nezměnil
nebo se změnil jen
do té míry, aby uživil
i „nové“ Jihoafriča-
ny, kooptované do
elity. Kromě funkcí
ve státním aparátu
se černošští předáci
dostali v rámci afri-
kanizace do řídících
rad velkých podni-
ků, jejichž akcie se
obchodují na johan-
nesburské burze,
a do vedení škol, pro-
fesionálních sdruže-
ní, nevládních orga-
nizací atd. Nové zá-
kony vyžadují, že
správní rady musejí
odrážet demogra-
fickou strukturu ve
prospěch černošské
většiny. Používá se
klíč devadesáti procent pro většinu, a to i ve
vyšších podnikatelských a diplomatických
kruzích. Přestože rasovost podle litery zá-
kona neexistuje, v praxi se svým způsobem
reprodukuje. Často to znamená, že fun-
gování jednotlivých organizací se nezmě-
nilo, pouze v jejich nominálních čelech sta-
nuli černoši. Zdá se, že ve vládnoucím es-
tablishmentu ANC zatím převládá pře-
svědčení, že makroekonomická prosperita
země nesmí být narušena, jinak by došlo

i k zhroucení nově nabytých standardů bla-
hobytu kooptované černošské vrstvy. Jako
varování slouží krach Zimbabwe, kde zli-
kvidovali bělošské farmářství a dosáhli
nebývalého ekonomického úpadku. V dů-
sledku změn nezměn bílí Jihoafričané
zůstali v zemi a nadále požívají ekono-
mických výsad, jakési setrvačnosti socio-
ekonomického kapitálu, jehož nabyli v do-
bách apartheidu. Odešli jen lidé, kterým
to všechno připadalo nemorální, jako na-
příklad nositel Nobelovy ceny za literatu-
ru John Coetzee, který se odstěhoval do
Austrálie.

Jak je to s odstraněním rasismu? Na pa-
píře byl odstraněn. Ale ne tak docela. Aby
jednotlivé instituce dokázaly, že „odraso-
valy“, vedou nadále statistiky podle pů-
vodního rasistického třídění na bělochy,
černochy, barevné a Asiaty. Tak se vědomí
odlišnosti nadále udržuje. Podobně i et-
nické dělení v rámci černošského obyva-
telstva, které hovoří devíti hlavními ban-
tuskými jazyky, zůstává aktivní, dokonce
někteří činitelé je podtrhují, protože chtě-

jí, aby jejich etnická kultura dostala v „no-
vé“ Jižní Africe více prostoru k rozvoji. To
by nebylo nic nevhodného, kdyby zde ne-
byla historie uměle rozdmýchávané etnici-
ty v rámci apartheidu. Ten totiž platil ne-
jen mezi „rasami“, ale také mezi jednotli-
vými bantuskými „kmeny“. I každý
„kmen“ se měl rozvíjet v kulturní autono-
mii. Problém je však v tom, že Jihoafrická
republika tvoří dle ústavy jednotu a ta by
neměla trpět kvůli kulturnímu partikula-
rismu. Ideologie „duhového národa“ by
měla pomáhat k vytvoření jednotného ná-
roda Jihoafričanů, kteří svou „jednotu

v rozmanitosti“ vytvářejí překonáváním
partikularismu. Nástrojem národního
sjednocení se má stát angličtina, tou však
doma hovoří ani ne deset procent obyva-
telstva. Paradoxně je nejužívanějším jazy-
kem nadále afrikánština, i když ani její
mluvčí nejsou spokojeni, protože tento
v Africe vzniklý jazyk z mluvené venkov-
ské nizozemštiny, afrických jazyků i vlivu
austronéského prostřednictvím otroků do-
vezených z nizozemské Indie, dnešní In-

Obrovským problémem Jižní Afriky je epidemie
HIV/AIDS. Mnoho Jihoafričanů se domnívá, že místo
apartheidu je novou metlou osudu právě ztráta imunity.
Epidemie byla jednu dobu
dokonce i z nejvyšších
oficiálních míst
bagatelizována
a pro prosté
lidi je velmi
stigmatizující
přiznat,
že nemocí
trpí nebo
že na ni
zemřel
někdo
z jejich
blízkých.
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donésie, nedostává dost pro-
storu v hromadných sdělova-
cích prostředcích. Etnická loa-
jalita je nadále rozhodující
v politickém chování, lidé hla-
sují podle etnického a rasové-
ho kritéria, vybírají si kolegy
a podřízené podle etnicko-ne-
potistického klíče. Mnoho z to-
ho, co se jinde řeší meritokra-
ticky, se v Jižní Africe rasiali-
zuje. Jinými slovy, když se ně-
co nedaří, svede se to na rasis-
tickou minulost nebo prostě na
příslušníky jiné „rasy“ než té,
k níž poškozený náleží.

AIDS jako nová
metla
Obrovským problémem Jižní
Afriky je epidemie HIV/AIDS.
Mnoho Jihoafričanů se do-
mnívá, že místo apartheidu je
novou metlou osudu právě
ztráta imunity. Epidemie byla
jednu dobu dokonce i z nej-
vyšších oficiálních míst baga-
telizována a pro prosté lidi je
velmi stigmatizující přiznat, že
nemocí trpí nebo že na ni
zemřel někdo z jejich blíz-
kých. Přes poměrně rozsáhlou
osvětu volající po změně sexu-
álního chování, odmítá obyva-
telstvo používat preventivní
prostředky s odůvodněním, že
chráněný sex podporuje part-
nerskou nevěru. Citují se sta-
tistiky, že na syndrom trpí ne-
bo retrovirální léky užívá asi
každý osmý Jihoafričan.

Nicméně na fotbalový světo-
vý pohár je podle mého názoru
třeba nahlížet jako na velmi po-
zitivní impuls pro celou jiho-
africkou společnost. Jižní Afri-
ka celému světu předvádí, že je
schopna uspořádat mistrovství
světa v nejpopulárnějším spor-
tu, který je jedním z mála uni-
verzálních jazyků současné svě-
tové kultury. Všude v Africe –
a v Jižní Africe je tomu nejinak
– je fotbal také významné poli-

Dlouholetý politický vězeň apartheidního režimu a pozdější jihoafrický prezident Nelson Mandela
(vlevo) přebírá od předsedy Komise pravdy a usmíření, arcibiskupa Desmonda Tutua, závěrečnou
zprávu o činnosti komise. Peter Andrews, Globe Media/Reuters

tikum, protože prostřednictvím fotbalu se stme-
lují národní společenství a padají etnické přehra-
dy a předsudky, které se vytvářely po několik sta-
letí. Jižní Afrika tak nepřímo prostřednictvím po-
řádání světového poháru potvrzuje, že je vý-
znamným hráčem v současné celosvětové tvorbě
nového světového řádu. Naznačuje tím celému

světu, že Afrika přestává být outsiderským konti-
nentem.

Petr Skalník je afrikanista a sociální
antropolog. Působí na Univerzitě Pardubice
a Univerzitě Hradec Králové. petr.skalnik@uhk.cz
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Velmocenská pozice v rámci jiho-
afrického regionu se odvíjí od eko-
nomické dominance země. V roce

1889 byla uzavřena celní dohoda mezi brit-
skými koloniemi Kapskem a Oranžskem,
v roce 1910 vznikla sloučením obou kolo-
nií Jihoafrická unie jako britské dominium
a téhož roku byla založena Jihoafrická cel-
ní unie (SACU) mezi Jihoafrickou unií
a třemi menšími britskými koloniemi Ba-
sutskem (Lesotho), Bečuánskem (Botswa-
na) a Svazijskem, spravovanými jednotně
prostřednictvím Vysokého komisariátu.
Faktickou součástí celní unie byla také Ji-
hozápadní Afrika (Namibie), kterou od ro-
ku 1920 spravovala Jihoafrická unie jako

mandátní území ve správě Společnosti ná-
rodů. Cílem celní unie byl ekonomický roz-
voj skrze rozvoj regionálního obchodu, její
součástí byl společný vnější tarif na veške-
rý dovoz z nečlenských zemí, volný pohyb
zboží vyrobeného v členských zemích
a kompenzační mechanismus, kdy část vy-
braných cel a část vybraných nepřímých
daní byly přerozděleny mezi jednotlivé
členské země s výrazně převažujícím podí-
lem pro Jihoafrickou unii.

JAR jako ekonomická
velmoc
I po nástupu apartheidu pokračovala eko-
nomická dominance JAR. Po vyhlášení

nezávislosti menších členů celní unie byla
několikráte změněna dělící formule
a menší státy si vymohly zvýšení podílu
na vybraných clech a daních. Celní a da-
ňová politika nicméně nadále zůstávala
plně v kompetenci JAR, která cíleně udr-
žovala cla vůči nečlenům na vysoké úrov-
ni, a podporovala tak jihoafrický export
do menších zemí. V rámci SACU nebyl
zaveden žádný mechanismus na řešení
sporů, menší státy pravidelně vyjadřovaly
nesouhlas s dělící formulí a také s vlastní
jihoafrickou politikou zahraničního ob-
chodu mimo celní unii. Po celou dobu své
existence je Jihoafrická celní unie plně
funkční celní unií, což však je způsobeno
do značné míry vlastním ekonomickým
zájmem Jihoafrické republiky, která byla
hnacím motorem existence celní unie
a po vzniku zóny randu v roce 1974 určo-
vala také měnovou politiku (vyjma Bots-
wany, která do měnové zóny nevstoupila).

Šedesátá léta a vrcholící apartheid
však přinesly politickou odezvu. V roce
1970 vznikla skupina tzv. frontových stá-
tů (Angola, Botswana, Lesotho, Mosam-
bik, Svazijsko, Tanzanie, Zambie a od ro-
ku 1980 Zimbabwe) s cílem koordinovat
politický postup všech zemí a formulovat
jednotný postoj vůči apartheidu a osvobo-
zeneckým hnutím, především Africkému
národnímu kongresu (ANC). V roce 1979
poté vznikla Jihoafrická koordinační roz-
vojová konference (SADCC) jako otevře-
ná opozice proti apartheidní JAR a jí ří-
zené celní a měnové unii. Hlavní motivací
vzniku byla snaha snížit závislost okol-
ních zemí na regionálním hegemonovi
prostřednictvím praktických projektů
a rozvoje v regionu. Vzhledem k odlišným
politikám jednotlivých zemí, převládající-
mu politickému i ekonomickému naciona-
lismu a přetrvávajícím konfliktům v Mo-
sambiku a Angole však spolupráce nepři-
nesla výraznější reálné výsledky a i přes
ekonomickou bázi fungovala spíše jako
politický projekt proti znepřátelenému re-
žimu v JAR.

Jihoafrická republika jako
regionální velmoc
Situace v regionu se dramaticky změnila
po pádu apartheidu. Členské státy Jiho-
africké koordinační rozvojové konference

Jihoafrická
republika
jako regionální

a kontinentální velmoc

Vilém Řehák

Po vítězství Národní strany (NP) v parlamentních volbách v roce 1948 a ná-
stupu apartheidu se Jihoafrická republika dostala do hluboké politické izola-
ce v rámci regionu, kontinentu i celého mezinárodního společenství. Úspěš-
ná a nenásilná demontáž apartheidu spojená s prvními všerasovými volbami
v dubnu 1994 a následné nastoupení cesty směrem k liberální demokracii
vrátily Jihoafrickou republiku zpět do pozice regionální i kontinentální velmoci
a významného globálního hráče.
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předpokládaly rozvoj ekonomických vzta-
hů se svobodnou JAR a stávající podoba
organizace již nebyla životaschopná. V ro-
ce 1992 se v namibijském Windhoeku ko-
nal přelomový summit, na němž bylo roz-
hodnuto o přeměně volné spolupráce
v rámci SADCC ve formalizovanou spo-
lupráci v rámci nového Jihoafrického roz-
vojového společenství (SADC) s cílem li-
beralizace vzájemného obchodu, budová-
ní společného trhu a měnové unie a spo-
lupráce v politické a bezpečnostní oblasti.

Po prvních svobodných volbách se po-
dle očekávání stala členem také JAR. V ro-
ce 1996 byl podepsán protokol o volném
obchodu, trvalo ovšem tři roky, než byl ra-
tifikován potřebným počtem států a mohl
vstoupit v platnost. Samotná JAR pode-
psala protokol až v roce 1999, což dokazu-
je, že sice byla přesvědčena o nutnosti spo-
lupráce v regionu, ale neexistovala vnitřní
shoda nad tím, jakou formu by tato spolu-
práce měla mít. Vládní ANC, na něj úzce
navázané levicové odbory COSATU a také
afrikánští malí obchodníci prosazovali mé-
ně formalizovanou spolupráci v rozličných
sektorech za účelem jejich rozvoje pod pat-
ronací Jihoafrického rozvojového spole-
čenství s důrazem na industrializaci a plá-
nování regionálního průmyslového rozvo-
je. Velcí afrikánští obchodníci a úředníci
napojení na SACU a podporovaní Evrop-
skou unií, Světovou bankou a Mezinárod-
ním měnovým fondem prosazovali klasic-
kou tržní integraci a odstranění obchod-
ních bariér. Velké podniky napojené na fi-
nanční domy a polostátní firmy prosazova-
ly model ad hoc spolupráce formou bilate-
rálních obchodních dohod se zeměmi v re-
gionu i mimo něj bez formální institucio-
nální struktury. Od tohoto ne zcela jedno-
značného postoje JAR se pak odvíjelo také
směřování SADC a zpožďování původně
nastaveného harmonogramu zavádění libe-
ralizace obchodu.

Po roce 1990 přirozeně dochází k ná-
růstu objemu obchodu mezi JAR a jejími
sousedy, ovšem převážně v jednom směru,
jihoafrická produkce zaplavuje trh v okol-
ních zemích, zatímco vývoz z těchto zemí
do JAR stagnuje. Roste tak nerovnováha
v obchodu mezi JAR a ostatními státy re-
gionu. Postavení Jihoafrické republiky jako
dominantní ekonomické mocnosti (tvoří

přes 75 procent HDP regionu) působí spí-
še jako brzdící element pro liberalizaci ob-
chodu, pro většinu členských zemí je eko-
nomicky racionální obchod v rámci SADC
neliberalizovat, pokud nebude existovat
kompenzační mechanismus nahrazující
ztráty příjmů po od-
bourání cel a dalších
obchodních bariér.
Členské státy mají
obavu, že JAR jako
dominantní ekono-
mika spíše než hege-
mon a tahoun inte-
grace bude v prvé
řadě sledovat své vlast-
ní zájmy, což ovšem
bude oslabovat po-
tenciál integrace
v rámci SADC. To-
muto scénáři napoví-
dá také podpis bilate-
rální dohody o vol-
ném obchodu mezi
Jihoafrickou republi-
kou a Evropskou unií
v roce 2004.

Země regionu do-
sáhly řady úspěchů
v oblasti sektorové
spolupráce a rozvoje,
mezi hlavní úspěšné
projekty patří tzv. Ma-
putský rozvojový ko-
ridor zahrnující rozvoj
dopravní infrastruk-
tury mezi Johannes-
burgem a Maputem,
modernizaci maputského přístavu, prů-
myslové projekty (mosambické hliníkárny
MOZAL I-III), zemědělské projekty (kávové
plantáže Bushbuckbridge), těžařské projekty
nebo výstavbu plynovodů. Dalším podob-
ným projektem je vodní projekt lesothské
vysočiny (LHWP), který na jedné straně za-
jišťuje dodávky vody pro jihoafrické ze-
mědělství a na druhé straně dodávky elek-
trické energie pro Lesotho. V roce 1995
vznikl Jihoafrický power pool (SAPP), kte-
rý sdružuje dvanáct národních elektráren-
ských společností a zajišťuje dodávky elek-
třiny do členských zemí SADC ze tří zdro-
jů, hydroelektrárny Kariba na hranici Zam-
bie a Zimbabwe, konžské hydroelektrárny

Inga a jihoafrických tepelných elektráren
a jaderné elektrárny. Také vznikla transka-
laharská silnice mezi Botswanou a Namibií
a došlo k propojení zemí telefonními sítě-
mi pro přímé volání.

Zásadní rozpory existují v oblasti politické
spolupráce a bezpeč-
nosti. V roce 1996 byl
zřízen Orgán pro poli-
tiku, obranu a bezpeč-
nost (OPDS) pro rozvoj
demokracie, řešení spo-
rů mírovými prostředky
a případné vyslání vo-
jenské akce jako po-
slední možnosti v sou-
ladu s příslušnými člán-
ky Charty OAU/AU
a OSN. Od začátku
však byla činnost toho-
to orgánu poznamená-
na spory o jeho fungo-
vání, které se naplno
projevily při konžské
krizi po roce 1998. Zim-
babwe, Angola a Na-
mibie prosazovaly vo-
jenské řešení a nako-
nec skutečně své jed-
notky do Konga vyslaly,
zatímco Jihoafrická re-
publika a Mosambik
prosazovaly spíše zdr-
ženlivý postoj a hledání
řešení konfliktu skrze
mediaci (mírová smlou-
va nakonec byla po-
depsána v JAR pod pat-

ronací jihoafrické ministryně zahraničí).
V roce 1998 poslala JAR své jednotky do Le-
sotha, kde vypukla politická krize, a to bez
předchozího souhlasu SADC. Tím jen po-
tvrdila, že byť členem SADC, bude JAR
v prvé řadě sledovat své vlastní zájmy, a to
jak v oblasti ekonomické, tak v oblasti po-
litické. I proto se rozhořely spory o podstatu
OPDS – jeho tehdejší předseda Robert
Mugabe měl ambice řídit tento orgán sa-
mostatně mimo Summit jakožto nejvyšší or-
gán SADC, což vyvolalo setrvalou snahu Ji-
hoafrické republiky podřídit Orgán pro po-
litiku, obranu a bezpečnost jednoznačně
Summitu a zavést rotování na předsednické
pozici OPDS. Svou pozici JAR prosadila,

Počátkem 90. let se
Jihoafrická republika
začala postupně
vymaňovat
z mezinárodní
izolace. V roce 1992
se poprvé mohla
zúčastnit
olympijských her,
o rok později byly
staženy ekonomické
sankce a po
úspěšných volbách
také zbrojní
embargo. V roce
1994 se JAR vrátila
do sdružení
Commonwealth,
z nějž v roce 1961
vystoupila.
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v roce 2001 byla činnost OPDS formalizo-
vána, orgán byl podřízen Summitu a zave-
dena roční rotace v jeho čele.

Jihoafrická republika jako
kontinentální velmoc
Analogický vývoj prodělala také pozice
JAR v rámci Afriky. Po vzniku Organiza-
ce africké jednoty v květnu 1963 se jed-
ním z prioritních témat agendy stalo od-
souzení apartheidu, podpora osvoboze-
neckých hnutí v jižní Africe a sankce pro-
ti JAR. Vyjádřením tohoto názoru se stal
Lusacký manifest (duben 1969) odsuzují-
cí rasismus a nerovnost a požadující mí-
rové nastolení vlády černošské většiny ve
všech afrických zemích. Podle jihoafrické
vlády zřizování polonezávislých černoš-
ských bantustanů bylo v souladu s poža-
davkem rovnosti, pro ostatní státy byly
naopak bantustany symbolem nerovnosti
a nedůstojnosti. Proto již o dva roky poz-
ději africké státy přijaly Mogadišskou de-
klaraci, v níž vyjádřily podporu ozbroje-
nému boji osvobozeneckých hnutí. Jiho-
africká republika v šedesátých letech na
rostoucí izolaci v rámci kontinentu reago-
vala snahou o navázání vřelých vztahů
s co nejvíce africkými státy na bázi eko-
nomické podpory, které využily menší
africké státy jako Malawi a Lesotho. Prá-
vě Malawi také jako jediný africký stát ne-
podepsalo Lusacký manifest. Ekonomic-
kou pomoc v sedmé dekádě přijaly i další
země jako Mosambik, Angola, Madagas-
kar, Mauricius nebo Zair.

Jihoafrická republika nicméně zůstala
v politické izolaci až do uspořádání demo-
kratických voleb v roce 1994. Po nástupu
nové vlády dochází k začlenění do konti-
nentální organizace a k postupnému budo-
vání dobrých vztahů s ostatními africkými
státy. V rámci tohoto procesu se JAR stala
úspěšným mediátorem řady afrických
vnitrostátních krizí a hrála zásadní roli při
podpisu mírových dohod ukončujících ob-
čanské války v Burundi, Demokratické re-
publice Kongo, Rwandě či Pobřeží slonovi-
ny, dlouhodobě se také angažuje při řešení
situace v Zimbabwe. Role mediátora je spo-
jena především s osobou druhého jihoafric-
kého prezidenta Thaba Mbekiho, který pro-
sazoval tezi, aby africké konflikty primárně
řešili samotní Afričané. V duchu této teze

stál Mbeki u zrodu programu ekonomické-
ho rozvoje NEPAD (Nové partnerství pro
africký rozvoj) a u přeměny víceméně ne-
funkční Organizace africké jednoty v Afric-
kou unii (AU). Je také autorem konceptu
tzv. africké renesance, tj. představy kultur-
ní, ekonomické a vědecké obnovy Afriky
založené na sociální soudržnosti, demokra-
cii a ekonomickém růstu.

Jihoafrická republika jako
globální aktér
V neposlední řadě také pozice JAR na
mezinárodní scéně prošla shodným vývo-
jem. Do hluboké mezinárodní izolace se
země dostává po sharpevilleském masa-
kru, kdy policie 21. března 1960 zastřelila
69 účastníků protestu proti rasistickým zá-
konům. Následně Valné shromáždění
OSN v listopadu 1962 přijalo rezoluci od-
suzující apartheid, v srpnu 1963 Rada bez-
pečnosti OSN vydala dobrovolné zbrojní
embargo vůči Jihoafrické republice, v roce
1966 byl 21. březen vyhlášen mezinárod-
ním dnem boje proti rasové diskriminaci,
v roce 1971 Valné shromáždění odsoudilo
existenci bantustanů a protiapartheidní
kampaň vyvrcholila pokusem o vyloučení
Jihoafrické republiky z OSN v roce 1974.
Tradiční jihoafričtí spojenci a obchodní
partneři Francie, Velká Británie a USA nic-
méně tento návrh zablokovaly, stejně jako
uvalení ekonomických sankcí. Co se nepo-
vedlo v rovině politické, povedlo se v rovi-
ně sportovní – v roce 1960 bylo novozé-
landskému ragbyovému týmu znemožněno
zúčastnit se turnaje v JAR a následně byla
v letech 1964–91 země vyloučena z mezi-
národního olympijského hnutí.

Snaha premiéra Vorstera o dialog s mezi-
národním společenstvím a oteplení vztahů
(„jihoafrické détente“) narážela na vnitro-
politické akty jihoafrické vlády, které se ve
světě setkávaly se stále větší negativní odez-
vou. Rezoluce OSN sice neměly přímý do-
pad na jihoafrickou vládu, nicméně spolu
se sportovním a kulturním bojkotem po-
máhaly formovat světové veřejné mínění pro-
ti apartheidu. Po povstání v Sowetu v roce
1976, kdy policie zastřelila 23 osob při de-
monstraci proti zavádění povinné výuky
v afrikánštině namísto angličtiny, se zdvih-
la další velká vlna odporu proti jihoafrické
vládě, o rok později Rada bezpečnosti za-

vedla povinné zbrojní embargo vůči JAR
a řada zemí zavedla na přelomu sedmé
a osmé dekády dobrovolně tvrdé ekono-
mické sankce. V roce 1985 se pro přijetí eko-
nomických sankcí vyslovila Rada bezpeč-
nosti a koncem 80. let se k obchodním sank-
cím přidaly i Velká Británie a USA.

Počátkem 90. let se Jihoafrická republika
začala postupně vymaňovat z mezinárodní
izolace. V roce 1992 se poprvé mohla zú-
častnit olympijských her, o rok později byly
staženy ekonomické sankce a po úspěš-
ných volbách také zbrojní embargo. V roce
1994 se JAR vrátila do sdružení Common-
wealth, z nějž v roce 1961 vystoupila, a po-
stupně obnovila svou činnost v rámci OSN
i dalších mezinárodních organizací. V letech
2007 až 2008 byla JAR nestálým členem
Rady bezpečnosti, podporuje reformu tohoto
orgánu a rozšíření o další stálé členy a aspi-
ruje na pozici stálého člena za Afriku.

Aktivní roli hraje Jihoafrická republika
také jako jeden z lídrů rozvojových zemí při
jednáních o liberalizaci světového obchodu.
V roce 2003 spolu s Brazílií a Indií podepsala
Deklaraci z Brasilie proti protekcionistickým
opatřením rozvinutých zemí a všem ostat-
ním praktikám, které omezují volný obchod.
Kolem tří lídrů se poté vytvořila tzv. skupi-
na dvaceti (G20), resp. rozšířená skupina
rozvojových zemí G77. Spolu s Indií, Čínou
a Brazílií tvoří Jihoafrická republika také tzv.
skupinu čtyř (G4), která vznikla v listopa-
du 2009 jako jednotná platforma pro jednání
rozvojových zemí na kodaňském summitu
OSN o klimatu. V neposlední řadě byla v le-
tech 1998 až 2002 předsednickou zemí Hnu-
tí nezúčastněných.

JAR se po roce 1994 vrátila do své při-
rozené pozice regionální velmoci, lídra re-
gionální organizace a jednoho z lídrů roz-
vojových zemí na globálních fórech politic-
kých, ekonomických i ekologických. Až
další vývoj však ukáže, jestli této pozice bude
JAR využívat k utilitárnímu prospěchu všech
členů daných organizací, nebo především
k prosazení svých vlastních zájmů v regionu,
na kontinentu i v mezinárodním společenství.

Vilém Řehák vystudoval
afrikanistiku a politologii na FF UK
a mezinárodní vztahy na FSV UK.

vilem.rehak@seznam.cz
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v Asii a komerční možnosti s tím spojené
přivodily zlom v rozhodovací politice svě-
tové fotbalové federace FIFA – a šampionát
2002 společně uspořádaly Japonsko a Již-
ní Korea.

Zbývala otázka, kdy dojde na Afriku.
V roce 2006 ještě Jihoafrické republice šam-
pionát těsně utekl v souboji s Německem,
pro rok 2010 už ve hře byly pouze africké stá-
ty (vedle JAR i Maroko a Egypt). Do závě-
rečného klání vyslala JAR kromě prezidenta
Thamo Mbekiho i tři nositele Nobelovy ceny
míru, trojlístek symbolizující konec apar-
theidu v JAR: anglikánského arcibiskupa
Desmonda Tutu, posledního bílého prezi-
denta Frederika de Klerka a prvního čer-
nošského prezidenta Nelsona Mandelu.

Výsledek exekutivní komise FIFA zněl
14 hlasů pro JAR, 10 pro Maroko, 0 pro
Egypt. Davy po celé zemi propukly v ne-
kontrolovatelné nadšení a euforii a roz-
hodnutí si jihoafrická veřejnost interpre-
tovala zejména jako „dárek pro naši mla-
dou demokracii“, čili demokratickou „na-
ději Afriky“ pod Mandelovým vedením.
Na druhou stranu, viděno pragmatičtěji,
FIFA není charitativní ani filantropická
organizace – a její zástupci zvolili zároveň
ekonomicky nejsilnější africkou zemi, sli-
bující nejpropracovanější sportovní mar-
keting a největší finanční profit.

Vyplatí se šampionát?
Poté, co opadlo počáteční nadšení, začaly
se brzy objevovat pochyby a otázky: Kdo
to zaplatí? A může si země takovou me-
galomanskou show dovolit? Není lepší in-
vestovat miliardy dolarů do boje proti
chudobě, do škol a ubytování pro miliony
obyvatel žijících ve slumech než do hy-
permoderních fotbalových stadionů? Ptal
se tak jihoafrický ministr financí a připo-
jovali se k němu často jak bílí obyvatelé
JAR, tak zahraniční zástupci humanitár-
ních a rozvojových organizací.

Z druhé strany zněla a dodnes zní vět-
šinová vůle obyvatelstva. Fotbalový šam-
pionát probouzí v zemi euforii srovnatel-
nou snad jen s koncem apartheidu a míst-
ní lidé odmítají paternalismus zahranič-
ních expertů, kteří vědí lépe než zdejší,
„co Afrika potřebuje ke štěstí“.

Z perspektivy jiných šampionátů či
sportovních megapodniků (typu olympij-

Pouhá fotbalová kvalita ale po-
řadatelství světových šampio-
nátů zdaleka nerozhoduje –

tady přichází ke slovu vysoká spor-
tovní i politická diplomacie. Do kon-

ce 90. let byl nepsaný systém daný po-
měrně jednoduše: v pořádání světo-
vých šampionátů se pravidelně střídaly
země z Evropy a Ameriky. Teprve tlak
globalizace, popularizace fotbalu

Robin Ujfaluši

Africká země jako pořadatel největšího svátku globálně nejpopulárnější-
ho sportu? Dlouho bylo něco takového zcela nemyslitelné. V 70. letech
africké týmy na světové šampionáty teprve nesměle nakukovaly a zpra-
vidla si odvážely slušný výprask – jako „leopardi ze Zairu“ v roce 1974.
V 80. letech se v Evropě pozvolna začali prosazovat první afričtí fotbalo-
ví pionýři, ale na týmový úspěch národního týmu to zatím stačit nemoh-
lo. Teprve v roce 1990 vzal fotbalový svět Afriku poprvé vážně, když se
Kamerun s nezapomenutelným „staříkem“ Rogerem Millou probojoval –
a místy protancoval – až do čtvrtfinále mistrovství světa. V 90. letech už
afričtí fotbalisté – jako Abedi Pelé či George Weah – rozhodovali klíčo-
vé zápasy evropských soutěží a dnes se špičkoví afričtí internacionálové
v Evropě i jinde počítají nejméně na desítky.
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ských her) se zdá být jisté, že fotbalový
šampionát ekonomicky zemi nespasí.
Ekonomické benefity podobných akcí bý-
vají zpravidla značně přepjaté, náklady se
naopak podceňují (vzpomeňme na atén-
skou olympiádu či nedávný lyžařský šam-
pionát v Liberci). Jihoafrické mistrovství
nesporně pomůže řadě odvětví – hote-
lům, restauracím, sportovnímu průmyslu,
bezpečnostním firmám atd. – a vytvoří
v konečném důsledku až 50 000 pracov-
ních míst, většinu z nich ale jen krátkodo-
bě.

Z opačné strany zní výtky chudších
vrstev – pouliční prodejci jídla si napří-
klad stěžují, že kvůli šampionátu přijdou
jejich „small bussinesses“ zkrátka a oni ne-
uživí rodinu. Policie totiž během mistrov-
ství přísně dohlíží na dohodu, že pouliční
prodej občerstvení má být čistě v rukou
oficiálních partnerů mistrovství. Tedy
značné zisky velkých korporací na úkor
nemajetných místních obyvatel. FIFA to-
tiž skutečně není spolkem samaritánů, ný-
brž efektivně fungujícím globálním kon-
cernem, a jako obvykle bude ze šampio-
nátu profitovat především ona.

Otázku, zda se šampionát „vyplatí“, je
však třeba chápat nejen úzce ekonomicky.
Už jen samotný fakt, že byl šampionát svě-
řen poprvé v historii africké zemi, je pro
většinu obyvatel tohoto kontinentu velkou
satisfakcí a signálem emancipace. Afrika
přestává být periferií světového dění, na
chvíli se stane – alespoň pro sportovní fa-
noušky – jeho centrem. Samozřejmě, jeden
šampionát běh světa nezmění, ale může při-
spět ke změně vnímání kontinentu ze

strany světové veřejnosti. Prozatím je Afri-
ka vnímána skrze média především jako
kontinent válek, zmaru, bídy, nemocí a ne-
stabilních režimů. Rea-
lita ale tak jednostran-
ná není a šampionát
může image kontinen-
tu alespoň částečně po-
opravit.

Fotbal jako
nástroj
emancipace
Pro pochopení role fot-
balu v Africe je důleži-
tý pohled do historie.
Už sám výskyt fotbalu
na tomto kontinentu
ke konci 19. století byl
dílem politických zá-
jmů. Evropští misioná-
ři a úředníci koloniál-
ních mocností jej sem
účelově exportovali, aby
mezi místním obyva-
telstvem snáze prosadili
evropské zvyky a hod-
noty. Místní hry a ri-
tuály považovali za pri-
mitivní, fotbal měl být
jedním z prostředků,
jak Afričany „vycho-
vat“ a „zcivilizovat“.

Zprvu to byla hra pro vybrané místní
elity, které byly v těsnějším kontaktu s Ev-
ropany a dostalo se jim jistého vzdělání
podle evropských standardů. Postupně
ale hra začala žít v jiné kultuře svým vlast-
ním životem. Výrazným faktorem byl přit-
om rozpad tradičních venkovských komu-
nit a masivní migrace obyvatelstva do
měst. Ve 20. a 30. letech vznikalo stále ví-
ce lokálních týmů, které měly blízko k mí-
stnímu obyvatelstvu, k jeho problémům
i nadějím. Fotbal se stal ztělesněním spe-
cificky africké životní zkušenosti v mo-
derních městech.

Peter Alegi ve své knize o fotbale a spo-
lečnosti v Jihoafrické republice ukazuje, že
v této zemi se během apartheidu sociální sta-
tus fotbalu výrazně změnil. Sportem „vlád-
noucích a bílých“ se stalo ragby a fotbal za-
čal být chápán jako hra pro nižší třídy, v drti-
vé většině tvořené černým obyvatelstvem.

Fotbal a příslušnost k městským týmům se
v jihoafrických chudinských čtvrtích stával
bezděky prostředkem společenského uvě-

domění a emancipa-
ce. Podobně fungoval
fotbal i v dalších afric-
kých zemích při boji
za nezávislost, při bu-
dování národních
identit a „zrodu nové
Afriky“ po získání ne-
závislosti.

V době apartheidu
odrážela segregace ve
fotbalových struktu-
rách obecný stav spo-
lečnosti – fungovalo
několik paralelních
fotbalových svazů
a soutěží (pro bílé, in-
dické a černošské
týmy), zemi ale moh-
li reprezentovat jen
bílí hráči. Ačkoli dis-
kriminace sportovců
tmavé pleti byla evi-
dentní a JAR byla
v 60. letech vylouče-
na z účasti na olym-
pijských hrách, FIFA
před politikou apar-
theidu dlouho zaví-

rala oči a jihoafrickou federaci vyloučila ze
svých řad teprve v roce 1976, po brutálním
potlačení povstání v Sowetu.

Po ukončení apartheidu si země pro-
žila tři velké sportovní události, symboli-
zující národní jednotu všeho obyvatel-
stva bez ohledu na barvu pleti. V roce
1992 se Jihoafrická republika vrátila na
olympijských hrách v Barceloně, v roce
1995 vyhrála domácí světový šampionát
v ragby a o rok později slavil jihoafrický
fotbalový tým triumf na africkém šam-
pionátu, opět konaném v JAR. Závěreč-
né ceremoniály ukázaly integrační po-
tenciál sportu – trofeje předávali v obou
případech poslední bílý prezident de
Klerk a stávající prezident Mandela.
A celá země oslavovala jednotně bez
ohledu na to, jestli šlo o sport „bílých“
nebo „barevných“. (Toto tradiční rozdě-
lení trvá, mimochodem, z větší části do-
dneška – 90 procent fotbalistů v JAR je

Zdroje
• Grill, B. Laduuuuuma! Wie der Fuss-
ball Afrika verzaubert, Hamburg 2009
• Alegi, P. Laduma! Soccer, Politics
and Society in South Africa, KwaZulu-
Natal Press 2008
• Darby, P. Africa, Football and FIFA.
Politics, Colonialism and Resistence,
Londýn 2002
• Ujfaluši, R. Jak se hraje fotbal v Afri-
ce, Gutenberg Praha 2007
• Sport, development and peace:
From practice to policy, International
Working Group, Toronto 2006
• www.streetfootballworld.org

Jihoafrická republika
své pořadatelství od
počátku ohlašovala
jako příležitost pro
celý kontinent. Jasně
to ukazují veřejná
prohlášení
jihoafrických lídrů
i základní atributy
marketingové
komunikace – logo
šampionátu
symbolicky propojuje
Afriku jako celek,
v podobném duchu
vyznívá motto (Ke
nako – je čas na
oslavu lidskosti).



Otázky
nad jihoafrickým

programem nerasovosti

Hana Horáková

Před fotbalovým mistrovstvím světa při-
tahovala hostitelská země tohoto šam-
pionátu – Jihoafrická republika – pozor-
nost nejen fotbalových fanoušků z celé-
ho světa, ale také široké laické i odborné
veřejnosti, která s napětím sledovala, jak
se vyvíjí vnitřní situace této země. Zájem
veřejnosti je pochopitelný. Jižní Afrika je
místem nejrůznějších sociálních experi-
mentů. V letech 1948–1989 zemi ovlá-
dal režim apartheidu, který se do dějin
kultury zapsal jako originální systémové
řešení jihoafrického konfliktu „ras“, jež
mělo všem skupinám umožnit rozvíjet se
odděleně, podle pravidel a norem jed-
notlivých kultur.
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Se zrušením apartheidu po roce
1989, zejména po prvních de-
mokratických volbách v roce

1994, v nichž zvítězilo hnutí Africký
národní kongres (ANC), se v JAR vy-

tmavé pleti, u ragby naopak; rozdíl je
pochopitelně v tom, že dnes nastupují
v týmech společně.)

Když fotbal není jen fotbal
Fotbal v Africe není nikdy jen fotbal.
Zatímco v Evropě jsme zvyklí ho vní-
mat především jako zábavu a kratochví-
li pro volný čas, v Africe funguje mno-
hem více jako společenský fenomén –
ať už jako politikum spojující (či rozdě-
lující) obyvatelstvo různých etnik, nebo
v sociální oblasti, kde funguje sen o fot-
balové kariéře jako naději na lepší bu-
doucnost.

Sociálních a rozvojových programů,
zaměřených na mládež a využívajících
obrovské popularity fotbalu jako hlav-
ního nástroje vzniklo za posledních
deset let na kontinentu celá řada a sta-
ly se bezmála módou. Každý z nich vy-
chází z místní situace a potřeb, ale jed-
no mívají společné – fotbal je jen pro-
středkem, cílem je zdravý rozvoj mla-
dých individualit a v širším měřítku
rozvoj místních komunit.

Asi vůbec největším a nejpropraco-
vanějším fotbalově-rozvojovým progra-
mem na africkém kontinentu je nairob-
ská MYSA (Mathare Youth Sport Asso-
ciation), která důmyslně propojuje celo-
roční fotbalové soutěže pro zhruba
25 000 chlapců a dívek s navazujícími
projekty v oblasti vzdělávací, sociální
a kulturní a za svou dvacetiletou čin-
nost v nairobských slumech si už dva-
krát vysloužila nominaci na Nobelovu
cenu míru.

Rwandský projekt Footbal pour la
paix se pro změnu snaží prostřednic-
tvím fotbalu integrovat mladé lidi
z kmene Hutuů a Tutsiů, a přispět tak
k postupnému usmiřování obou etnik
po drastické genocidě v 90. letech.

A abychom se ještě jednou vrátili
do pořadatelské země letošního šampio-
nátu, v Jihoafrické republice je hlavním
tématem fotbalově-vzdělávacích progra-
mů prevence šíření HIV/AIDS. V zemi,
kde se podíl infikovaných HIV ve věko-
vé skupině 15–49 let odhaduje na 20
procent, využívá atraktivity fotbalu pro
životně důležitou osvětovou činnost
hned sedm terénních projektů, působí-

cích v největších městech (Kapské Měs-
to, Pretoria, Johannesburg) i v provin-
ciích a menších městech.

Ke nako aneb čas Afriky
nadešel
Jihoafrická republika své pořadatelství
od počátku ohlašovala jako příležitost
pro celý kontinent. Jasně to ukazují ve-
řejná prohlášení jihoafrických lídrů
i základní atributy marketingové komu-
nikace – logo šampionátu symbolicky
propojuje Afriku jako celek, v podob-
ném duchu vyznívá motto (Ke nako – je
čas na oslavu lidskosti) a také úvodní ce-
remoniál domácí země sympaticky ne-
usurpovala jen pro sebe, ale zřetelně
chtěla prezentovat pestrost „africké kul-
tury“ (ač přísně vzato lze takový pojem
jen těžko vymezit). Této jednotě odpo-
vídá i naladění většiny obyvatel – ať už
pocházejí z nigerijského Lagosu, či keň-
ského Nairobi, vnímají šampionát zčás-
ti jako „svůj“ a krom svých oblíbených
týmů budou programově podporovat
i všechny africké.

Afrika dostala šanci. Přál bych jí,
aby ji využila, a přál bych nám, pozoro-
vatelům zvenčí, abychom této příle-
žitosti využili také – třeba k lepšímu
porozumění. Jak prohlásil Andreas
Mehler, ředitel renomovaného Institutu
afrických studií v Hamburku: „Kdo se
chce Africe přiblížit skrze fotbal, nevo-
lí si vůbec špatnou cestu pro pochopení
toho, jak tento kontinent funguje.“ Ji-
nými slovy, přál bych si, aby se po šam-
pionátu méně mluvilo o jihoafrické bez-
pečnosti – čímž nás přestrašená média
stereotypně a ráda zásobují – a aby-
chom na fotbalové mistrovství vzpomí-
nali jako na vydařenou oslavu homo lu-
dens, člověka autenticky hravého
a spontánně se radujícího. I taková
a právě taková je totiž – mimo jiné –
Afrika.

Robin Ujfaluši je ředitelem
nevládní organizace INEX-SDA, v roce
2005 stál u zrodu česko-keňského
projektu Fotbal pro rozvoj a je autorem
knihy Jak se hraje fotbal v Africe.

robin.ujfalusi@inexsda.cz
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nořila nová vize společnosti, jejímž cílem bylo překonat apar-
theidní dědictví hluboce rozpolcené společnosti a vytvořit jiho-
africký národ. Transformace jihoafrické společnosti měla mít
kromě oblasti ekonomiky a politiky výraznou kulturní dimenzi.

Alternativou k předchozí politice nuceného oddělení a „mezira-
sových“ nepřátelství se staly tři klíčové koncepty: budování ná-
roda, nerasovost a smíření. Legendární prezident Nelson Man-
dela odstartoval tento proces bonmotem „duhový národ“, který
měl symbolizovat jednotu a rozmanitost kultur současně. Jižní
Afrika skutečně vytvořila iluzi „rasové harmonie“, a to zejména
díky nekrvavé cestě od režimu apartheidu k demokracii. Tento
„malý zázrak“, jak je relativně nenásilný přechod k demokracii
nazýván, je možné vnímat jako hozenou rukavici všem, kteří Již-
ní Africe předpovídali „mezirasový“ masakr. „Rasa“ a etnicita se
měla napříště stát irelevantním faktorem v nově se tvořící spo-
lečnosti.

Návrat rasově motivované nenávisti?
Nová politická garnitura pod vedením prezidenta Mandely zvo-
lila za základ budování státu princip nerasovosti (nonracialism).
Ideál nerasové společnosti, který je dokonce zakotven v ústavě
z roku 1996, je v dnešním světě vizí unikátní. Jak se v postapar-
theidní Jihoafrické republice naplňuje? Jakkoli zní tento apel
atraktivně, „rasa“ definuje jihoafrickou identitu i nadále. Rasový
faktor prostupuje veškerý veřejný prostor. Někdy je „rasa“ vyjádře-
na explicitně, například při uplatňování praxe pozitivní diskri-
minace, kdy se s touto kategorií počítá třeba při výběru fotbalo-
vého mužstva, v projevech vedoucích politiků (např. vyjádření

Na vzpomínkovém shromáždění za zavražděného vůdce krajně pravicového Afrikánského hnutí odporu Eugène Terre’Blanche drželo
mnoho příznivců v rukou jeho podobiznu. Siphiwe Sibeko, Globe Media/Reuters
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Mbekiho z roku 1998: „Určujícím hledis-
kem našeho pokračujícího boje za národ-
ní jednotu a usmíření je otázky rasy“).
Další praktickou ukázkou uplatňování ne-
rasovosti jsou rovněž všeobecné volby,
v nichž lidé volí podle rasově-etnického
klíče. Jinde je „rasa“ nevyslovený, avšak
všudypřítomný faktor. Rasové předsudky
přežívají v mnohem sofistikovanější po-
době, jsou zabaleny ve společensky přija-
telných výrazech, jako je například „kul-
turní nekompatibilita“. Praktiky a projevy
rasovosti se staly součástí společné kultu-
ry, sdílené všemi vrstvami společnosti.

Až donedávna více méně platilo, že
s otevřeným projevem rasově motivované
nenávisti se v nové Jižní Africe lze setkat
jen málokdy. Situace se vyostřila před ně-
kolika týdny, kdy došlo v zemi ke dvěma
incidentům, jež vážně narušily prozatímní
křehkost jihoafrické společnosti.

Třetího dubna 2010 byl zavražděn ul-
trapravicový afrikánský politik a aktivista
Eugène Terre’Blanche. Byl zabit na své far-
mě u Ventersdorpu, v srdci někdejší búrské
republiky Transvaal, po hádce se svými čer-
nošskými pracovníky, zřejmě kvůli sporu
o jejich výplatu. Útočníci ho ve spánku ubi-
li tyčemi a rozsekali mačetami. Vražda se
stala ve chvíli, kdy v JAR roste napětí mezi
kdysi vládnoucí bělošskou menšinou a čer-
nošskou většinou. Jihoafrický prezident

Zdroje
• Horáková, H. 2007. „Rasa“ a rasis-
mus v Jižní Africe. Sociální studia (4):
113–129
• BBC News website readers in South
Africa
http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/86
02468.stm;
http://news.bbc.co.uk/2/hi/
8602347.stm
• AlterMedia ČR. 6. 10. 2009
http://cz.altermedia.info/ze-zahrani-
ci/eugene-terreblanche-opit-na-sceni–
7711.html; http://cz.altermedia.info/z-
domova/k-smrti-eugena-terreblanche–
8691.html
• Telegraph 3. 4. 2010
http://www.telegraph.co.uk/news/wo
rldnews/africaandindianocean/southa-
frica/7550916/Eugene-Terreblanche-
murdered-by-his-own-workers.html

spektovanější a důvěryhodnější postavou ra-
dikální pravice se stal generál Constand Vil-
joen, původně apartheidní velitel jiho-
afrických obranných sil, jehož pragmatic-

ký styl politiky si získal
podporu u pravicově ori-
entovaných bělochů, kte-
ří se smířili s koncem bě-
lošské dominance. Vil-
joen byl zastánce politi-
ky segregace. Byl spolu
s AWB připraven jednat
s vládnoucím Africkým
národním kongresem
o možnosti založení sa-
mostatného, „etnicky čis-
tého“ búrského státu, ja-
kési obdoby bývalých
černošských bantustanů.
Zajímavostí je, že teh-
dejší prezident Mandela
skutečně ustavil komisi,
která zkoumala možnosti
uskutečnění tohoto pro-
jektu, nicméně jeho ná-
stupce Mbeki ji hned
v roce 1999, kdy na-
stoupil do úřadu, zrušil.

V roce 2001 byl Ter-
re’Blanche odsouzen na
šest let za pokus o vraždu
černošského zaměstnan-
ce ochranky, z vězení byl
propuštěn o tři roky poz-
ději. Poslední dobou žil
v ústraní, avšak v září
2008 avizoval svůj ná-
vrat do politického dění.
Začal podnikat kroky
k vytvoření sjednocené
fronty mezi bílými ultra-
pravicovými skupinami
s cílem „vybojovat pro

Afrikánce svobodu“ u Mezinárodního soud-
ního tribunálu v Haagu. Odvolával se na
smlouvy uzavřené v průběhu 18. a 19. století
mezi tehdejšími Búry a zulskými králi, podle
nichž si Afrikánci údajně koupili od Afričanů
půdu, což by mělo mezinárodní právo uznat.
Motivací k obnovení činnosti AWB byly vraž-
dy bělošských farmářů (uvádí se, že od roku
1994 bylo v JAR zabito více než tři tisíce bí-
lých farmářů) a obecně obrovská kriminalita,
včetně „destrukce afrikánského jazyka a kul-

Jacob Zuma vyzval Jihoafričany ke klidu.
„Jihoafričané by neměli dovolit provoka-
térům, aby této příležitosti využili k roz-
dmýchávání rasové nesnášenlivosti,“ uvedl
Zuma v písemném pro-
hlášení. Navíc, jihoafric-
ké úřady popřely, že by in-
cident mohl ovlivnit prů-
běh mistrovství světa ve
fotbale.

Kdo byl Terre’Blanche
a jak lze jeho vraždu in-
terpretovat? Tento kon-
troverzní muž byl vůdčí
osobností krajně pravi-
cového Afrikánského hnu-
tí odporu (AWB-Afrika-
ner Weerstandsbeweging),
které v roce 1973 založil
v reakci na – podle jeho
mínění – příliš liberální
politiku tehdejšího pre-
miéra Johna Vorstera.
Spolupracoval s ultra-
pravicovou Konzervativ-
ní stranou, založenou
v roce 1982 Andriesem
Treuernichtem v době,
kdy vládnoucí Národní
strana opustila rétoriku
výlučnosti afrikánského
volku a obrátila se k pro-
pagaci idejí širšího jiho-
afričanství. Konzervativ-
ní strana tak zůstala spo-
lu s AWB a hnutím Afri-
kaner Volkswag jednou
z několika málo institucí,
které údajně hájily tra-
diční hodnoty afrikán-
ství. Terre’Blanche věřil,
že jeho lid (volk), Búrové,
byl do Afriky poslán Bo-
hem, aby se staral o černochy, ukázal jim
světlo křesťanské civilizace a aby jim vládl.
Je příznačné, že příjmení tohoto radikála
zní v překladu „bílá země“.

V 90. letech vystupoval Terre’Blanche
proti zrušení apartheidu a v rámci AWB plá-
noval i ozbrojené povstání. Poté, co v roce
1994 došlo k neúspěšné vojenské intervenci
do původní domoviny Bophutatswana, při
níž byli zabiti tři členové AWB, upadlo toto
hnutí do relativního zapomnění. Novou, re-

Druhý „rasově
motivovaný“
incident se udál
týden před
zavražděním
Terre’Blanche.
Soud řešil kauzu
Julia Malema,
lídra Ligy mladých
vládnoucího ANC,
který byl obviněn
v souvislosti
s veřejným zpěvem
písně „Kill the the
farmer, Kill the
Boer“ (Boer
označuje
v afrikánštině
nejen slovo
farmář, ale je
i pejorativním
termínem pro
jakéhokoli bělocha
v Jižní Africe).
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tury“. Skutečností je, že zločin-
nost v nové Jižní Africe je na-
léhavý společenský problém,
prostupující všechny vrstvy oby-
vatel. Ročně tu dochází k dese-
titisícům vražd a obrovskému
počtu ozbrojených loupeží
a vloupání, krádeží aut a další
trestné činnosti.

Druhý „rasově motivovaný“
incident se udál týden před
zavražděním Terre’Blanche.
Soud řešil kauzu Julia Malema,
lídra Ligy mladých vládnoucí-
ho ANC, který byl obviněn
v souvislosti s veřejným zpěvem
písně „Kill the the farmer, Kill
the Boer“ (Boer označuje v afri-
kánštině nejen slovo farmář, ale
je i pejorativním termínem pro
jakéhokoli bělocha v Jižní Afri-
ce). Soud tuto píseň označil za
projev rasové nenávisti, Afric-
ký národní kongres se však
proti rozsudku odvolal. Mnozí
Jihoafričané poukazují na spo-
jitost mezi vraždou Ter-
re’Blanche a tímto inciden-
tem, kdy vysocí političtí před-
stavitelé země zpívají na ve-
řejnosti písně o vraždění bělo-
chů. Tato píseň údajně vedla
k nedávným vraždám několika
bělošských farmářů v provincii
Gauteng a odsoudili ji i mnozí
černí Afričané. Například Ita-
mi Manganyi z Durbanu na-
bádá Africký národní kongres,
aby se od této rasistické písně
distancoval.

Je zřejmé, že smrt Terre’
Blanche se stala politikem. Iro-
nií je, že Terre’Blanche byl
mluvčím relativně malé, poli-
ticky bezvýznamné skupiny ra-
sisticky smýšlejících Afrikánců,
kteří se nedokázali vyrovnat
s koncem apartheidu a ná-
slednou ztrátou politického
a kulturního vlivu. Většina bě-
lochů ho vnímala jako extre-
mistu, rasistu a politického ný-
manda. Jeho vražda se však sta-
la součástí vzrušené veřejné

debaty, jež narušuje křehkou at-
mosféru smíření a rasové tole-
rance, kterou budoval Mande-
la.

Barometr
černošsko-
bělošských vztahů
Smrt Terre’Blanche se tak stá-
vá barometrem černo-bílých
vztahů v Jihoafrické republice,
jež jsou charakterizovány vzrůs-
tajícím skepticismem na straně
bělošské populace, frustrova-
né množícími se vraždami bí-
lých farmářů, obrovskou zlo-
činností a rozsáhlou korupcí.
Pro mnoho obyvatel JAR je
jeho smrt potvrzením, že vlád-
ní program nerasovosti je pou-
hou kouřovou clonou, přičemž
rasismus zůstává nedílnou sou-
částí reality tamní společnosti.
Tento fakt představuje pro Ji-
hoafričany jednu z nejtěžších
překážek na cestě k budování
nerasové demokracie.

Oblast sportu se jeví jako je-
den ze spolehlivých společných
kulturních jmenovatelů nově
vznikajícího jihoafrického ná-
roda. Howsbawm tvrdí, že spor-
tovci jsou symbolem vykon-
struované jednoty, protože „myš-
lené společenství“ milionů se
zdá skutečnější, má-li podobu
hráčského týmu jedenácti lidí
s konkrétními jmény a osudy. Je-
dinec, a to i ten, který pouze fan-
dí, se stává sám symbolem své-
ho národa. Přejme tedy Jiho-
africké republice, aby fotbalový
šampionát přispěl ke stmelení
značně kulturně fragmentova-
ného celku, jakým současná ji-
hoafrická společnost dosud je.

Hana Horáková je
sociální antropoložka
a afrikanistka. Přednáší na
Metropolitní univerzitě Praha
a Univerzitě Pardubice.

hana.horakova@mup.cz

Faktory ovlivňující míru násilné
kriminality v Jihoafrické republice
Jihoafrická republika dlouhodobě obsazuje přední
místa v žebříčcích zemí světa s nejvyšší mírou násil-
né kriminality, zejména v kategoriích vražd, násil-
ných útoků a znásilnění přepočtených na počet oby-
vatel. Jihoafrická republika je přitom ekonomicky
nejvyspělejší zemí afrického kontinentu. Významnou
roli při generování kriminality zde sehrávají specific-
ké faktory a jejich vzájemné spolupůsobení.

Jihoafrická
republika

a hrozba kriminality
Kryštof Kruliš

Pozornost světové veřejnosti a médií je v souvis-
losti s pořadatelstvím velkých mezinárodních
sportovních akcí standardně přitahována k otáz-
kám ekonomické rentability, zvládnutí prezenta-
ce pořadatelské země navenek či k bezpečno-
stním otázkám spojeným s hrozbou terorismu.
V souvislosti s konáním světového šampionátu
FIFA 2010 v Jihoafrické republice se k těmto ob-
vyklým tématům do popředí pozornosti neodbyt-
ně dostávají i obavy reprezentačních týmů, novi-
nářů a fanoušků z dlouhodobě vysoké míry násil-
né kriminality, která pořadatelskou zemi sužuje již
dlouhá desetiletí. Jsou obavy návštěvníků této ze-
mě na jihu afrického kontinentu oprávněné?



vysoká míra kriminality nevyhnutelně na
řadu návštěvníků působí jako silný demo-
tivační prvek. Vysoká míra kriminality má
v Jihoafrické republice rovněž za následek
separování majetnějších vrstev obyvatelstva
v uzavřených komunitách vybavených nej-
různějšími bezpečnostními systémy. Strach

z kriminality tak vede
v Jihoafrické republice
ke značné privatizaci
bezpečnosti, když ně-
které studie v minu-
losti odhalily, že počet
pracovníků bezpeč-
nostních služeb až
dvojnásobně převyšuje
početní stav policie.
Dalším fenoménem je
také značná emigrace
vysoce příjmových sku-
pin obyvatelstva ze
země, často zdůvod-
ňovaná obavami z kri-
minality. Dle někte-
rých odhadů tak od
roku 1994 Jihoafric-
kou republiku opustil
více než milion pří-
slušníků bělošské men-
šiny, což má negativní
vliv na ekonomiku spo-
čívající ve ztrátě zdro-
jů zdanění a nutnosti

vynaložit prostředky na výchovu speciali-
zovaných pracovníků schopných nahradit
tyto ztráty.

Jak je to tedy s bezpečností
šampionátu?
Demokratická aliance (Democratic Allian-
ce), nejsilnější jihoafrická opoziční politic-
ká strana, již dlouhou dobu před zaháje-
ním šampionátu poukazuje na to, že vyso-
ká míra kriminality znemožní Jihoafrické
republice uspořádat úspěšný světový šam-
pionát FIFA 2010, který by nebyl krimina-
litou poznamenán. Řada předních osob-
ností jihoafrické společnosti se naopak
snaží uklidňovat obavy spojené s konáním
šampionátu. Kupříkladu přední osobnost
jihoafrické společnosti arcibiskup Des-
mond Tutu v rozhovoru pro CNN dva mě-
síce před konáním šampionátu ubezpečil
světovou veřejnost, že „policie vyčlenila

držení střelných zbraní na ochranu před kri-
minalitou. Tento přístup však přispívá ke
zhoršení daného stavu. Rozšířená obava, že
oběti útoku budou mít střelnou zbraň, kte-
rou nebudou váhat použít, vede útočníky
k použití vyšší intenzity násilí při útocích.
Převažující reakcí obyvatelstva na vyšší in-
tenzitu násilí je ještě
širší rozšíření střelných
zbraní k sebeobraně,
což roztáčí spirálu ve-
doucí ke stále inten-
zivnějším formám ná-
silí. Významným va-
rováním však jsou
v této souvislosti vý-
sledky studií financo-
vaných nevládní orga-
nizací Gun Free South
Africa, které uvádějí, že
u ozbrojených obětí
přepadení je šance, že
jejich zbraň bude ukra-
dena, čtyřikrát vyšší,
než že ji budou moci
použít ke své obraně.

Bylo by však milné
pokládat společnost
v Jihoafrické republice
za polarizovanou
pouze na rasovém zá-
kladě. Uprchlictví a ne-
legální migrace z okol-
ních afrických států, zejména Mosambiku
a Zimbabwe, vede k řadě interetnických pnu-
tí. Černošští imigranti jsou často vnímáni
jako ti, kdo přinášejí chaos a nemoci (zvláš-
tě pak HIV), a jsou navíc nevítanou kon-
kurencí na trhu práce. Dosud nejnásilněj-
ší projevy xenofobie nastaly v květnu 2008,
kdy v řadě velkých jihoafrických měst byli
napadáni černošští imigranti. Davové ší-
lenství vedlo ke smrti 62 cizinců a dle od-
hadů bylo okolo 35 000 cizinců vypuzeno
ze svých domovů.

Dlouhodobě vysoká míra násilné kri-
minality vede také k deformacím společnosti
a ekonomiky v Jihoafrické republice. Ta je
se svými přírodními krásami, kulturním bo-
hatstvím a moderní infrastrukturou před-
určena být vyhledávanou turistickou desti-
nací. Přestože převážná část kriminality není
na turisty zaměřena a jihoafrická vláda po-
kládá ochranu turistů za zvláštní prioritu,
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Prvním významným faktorem podpo-
rujícím vysokou míru kriminality je ex-
trémně široké rozevření pomyslných nů-
žek mezi bohatými a chudými. Po skon-
čení režimu apartheidu na počátku 90. let
dvacátého století sice došlo k politickému
zrovnoprávnění všech rasových složek
obyvatelstva, Jihoafrická republika přesto
zůstala do značné míry zemí dvou světů.
Prvním je svět dobře majetkově a vzděla-
nostně situované části obyvatelstva tvoře-
né převážně bělošskou menšinou a novou
černošskou elitou. Druhým svět nejchud-
ší části populace žijící ve slumech, které
přes rozsáhlé programy na zlepšení jejich
situace dodnes často nemají základní na-
pojení na sanitární či elektrické sítě, mají
pouze jeden zdroj vody na jednu ulici.
Přes určitý pokles oproti nejhoršímu sta-
vu v roce 2003 zůstává navíc v Jihoafric-
ké republice mezi černošským obyvatel-
stvem stále vysoká míra nezaměstnanosti
(29,7 procenta v prvním čtvrtletí 2010).
Kriminalita představuje častý nelegální
zdroj obživy.

Dalším dědictvím éry apartheidu je široce
rozšířené pojetí násilí coby prostředku ře-
šení každodenních problémů. V Jihoafric-
ké republice je velice rozšířené držení střel-
ných zbraní. V době apartheidu byla držba
střelných zbraní umožněna jen bělošské
menšině. V důsledku toho pro řadu pří-
slušníků černošského obyvatelstva před-
stavuje držba vlastní střelné zbraně odznak
plného nabytí občanských práv. Dalším čas-
tým důvodem pak samozřejmě také je

Zatímco nelze
předpokládat, že by
se uspořádání
šampionátu FIFA
2010 mohlo obejít
zcela bez výskytu
kriminality, masivní
nasazení policejních
sil v ulicích skutečně
může kriminalitu,
charakteru té
jihoafrické,
v určitých lokalitách
dočasně omezit či ji
i povětšině
eliminovat.
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zvláštní oddíl, jenž bude zod-
povědný za bezpečnost, která
tak bude v době šampionátu
posílena daleko více, než by to-
mu bylo normálně“.

Zatímco nelze předpoklá-
dat, že by se uspořádání šam-
pionátu FIFA 2010 mohlo obe-
jít zcela bez výskytu kriminali-
ty, masivní nasazení policej-
ních sil v ulicích skutečně mů-
že kriminalitu, charakteru té ji-
hoafrické, v určitých lokalitách
dočasně omezit či ji i povětšině
eliminovat. Tomuto závěru
přitakávají i bezpečnostní ex-
perti dotazovaní před šampio-
nátem ze strany BBC, kteří
tvrdí, že například problémy
s únosy aut po dobu šampioná-
tu mohou, v důsledku nasazení
tolika dodatečných policejních
sil, zcela vymizet. Lze rovněž
uvažovat o tom, že zvláštní po-
zornost kladená na zajištění
bezpečnosti povede nejen
k omezení kriminality ve vybra-
ných lokalitách, ale přispěje
i k výraznému znesnadnění pří-
padných teroristických útoků.
Bezpečnost FIFA 2010 by tak
paradoxně mohla v tomto ohle-
du být srovnatelná, ne-li i vyšší,
než je tomu standardně u tur-
najů obdobného významu.

Zajištění bezpečnosti na vy-
braném území po omezenou
dobu je však zcela odlišný úkol
než permanentní zajišťování
bezpečnosti v celé zemi. Zůstá-
vá tak otázkou, zda samotný
turnaj bude schopný poskyt-
nout světu věrohodný obraz
o stavu kriminality a bezpeč-
nosti v republice na jihu afric-
kého kontinentu.

Kryštof Kruliš je
advokát zabývající se
problematikou
mezinárodního práva
veřejného a práva EU.

ak.krulis@email.cz

Když byla hvězda Davida Beckha-
ma nejzářivější, dali si mniši
v jednom thajském klášteře jeho

fotku na oltář mezi figurky menších bůž-
ků. Když se Beckham při mistrovství svě-
ta v Japonsku a Jižní Koreji objevil s in-
diánským čírem na hlavě, mladí Asiaté se
okamžitě nechávali ostříhat podle jeho
vzoru.

Jaké z toho plyne poučení? Třeba toto:
kdyby měl například generální tajemník
OSN opravdu chytrého poradce, dostal
by od něj radu, aby Beckhama (nebo Di-
diera Drogbu, Samuela Eto’a nebo třeba
Zinedina Zidana) vyslal za Spojené náro-
dy vyjednat třeba koridor pro uprchlíky
v Kongu či mír v Kyrgyzstánu. Uspěli by
pravděpodobně lépe než profesionální di-
plomaté. Jsou bozi, jimž se neodporuje.

Příliš velká fantazie? Vůbec ne. Pokud
někdo bere fotbal pořád jen jako honění
za míčem, je na omylu. Vezměte si třeba
takový zápas Jižní Koreje s Togem na svě-
tovém šampionátu před čtyřmi roky. Nud-
ný zápas, nezajímavé týmy, navíc první ut-
kání ve skupinách. Jenže ten mač sledo-
valo po celém světě 109 milionů diváků.
Co tohle číslo znamená: bylo to mnohem
víc než při kterémkoli jiném sportovním
přenosu kromě zahájení olympiády. A ne-

sportovní pořady si o takové sledovanosti
mohou nechat jen zdát.

Ale to pořád není všechno. Finále le-
tošního šampionátu měla sledovat více
než desetina lidstva. Něco takového se
stalo možná 11. září 2001, když se řítily
newyorské mrakodrapy, nikdy více.

Planeta se globalizovala – a fotbalizo-
vala. Je to obrovská síla a fenomén. Ko-
paná spojuje svět stejně dobře jako inter-
net a lépe než hamburger.

Když se v druhý den jihoafrického
šampionátu utkaly Anglie a Spojené státy,
současně s výkopem byla zahájena obrov-
ská kampaň na získání 150 milionů mos-
kytiér pro africké děti. Sehnat je jen tak,
by bylo mission impossible. Ve spojení
s fotbalem je to hračka: sítě budou do
konce roku.

Je to důležitá zkušenost. Plyne z ní, že
lidé, kteří o něčem rozhodují a chtějí ně-
co velkého zařídit, by se měli naučit hle-
dět na svět občas i skrz fotbalový míč.

Když se na trávníku
dohrávají války
Ne vždy je ale vliv kopané pozitivní. Ame-
ričané už roky nemohou najít Usámu bin
Ládina, ale – jak před čtyřmi roky vtipně po-
znamenal jeden agent CIA – bylo jasné, co

Svět viděný
skrz míč

Milan Vodička

Kopaná se stala největším sekulárním náboženstvím dneška. Fotbalové hvězdy
jsou slavnější než hollywoodské stars a mají větší neformální moc než politici.
Fotbal tak má obrovskou moc. Jak se toho dát využít (a zneužít) v politice?
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dělal večer 23. června 2006. Díval na fot-
bal. Na mistrovství světa tehdy hrála Saúd-
ská Arábie proti Španělsku. Bin Ládin
sice miluje fotbal, ale při tomhle utkání šlo
ještě o něco jiného. Tým posvátné země pro-
roka Muhammada se měl pokusit Španělům
vrátit aspoň něco za to, že roku 1492 vyhnali
muslimy z jejich země jménem Al-Andalús.
Zelená vlajka islámu
nad ní vlála celá stale-
tí a al-Káida krátce
před šampionátem
dala najevo, že se s od-
chodem nesmířila.

Je to jen jeden
z mnoha příkladů, že
se konflikty často do-
hrávají na fotbalových
trávnících. Anebo tam
naopak začínají.

Kdyby se válečný
teoretik Carl von Clau-
sewitz dožil dneška,
napsal by, že fotbal je
pokračováním války
vedené jinými pro-
středky.

Hodně o tom vědí
například Angličané.
„Dvě světové války, je-
den světový titul,“ po-
křikují na německé fanoušky, když hrají s je-
jich týmem. Tenhle jedovatý slogan nelze na-
zvat ani narážkou, jak je průhledný: Pora-
zili jsme vás v letech 1918 a 1945, ale také
roku 1966 ve finále šampionátu ve Wembley.
Další urážkou na adresu Němců v ochozech
je přímočarý slogan „Kdo vyhrál válku, ať
si stoupne“. Anebo se zpívají písně z vá-
lečných filmů, třeba ze snímku „Deset ně-
meckých bombardérů“, který v jádru po-
jednává o tom, jak Britové postupně se-
střelili deset německých střemhlavých štuk.

Fotbal někdy může být přímou přede-
hrou k válce. Jedna po ní dostala dokonce
jméno. Psal se rok 1969 a v kvalifikaci na
mistrovství světa se utkal Honduras se
Salvadorem. Jejich vztahy byly už beztak
napjaté, protože honduraský režim chtěl
svést špatnou hospodářskou situaci v ze-
mi na údajné přistěhovalce ze Salvadoru.
Při odvetném zápasu v Salvadoru napětí
přerostlo v bitky, což mělo za následek
útoky a vraždy Salvadorců v Hondurasu.

A za úsvitu 14. července zahájil Honduras
„fotbalovou válku“, která trvala sto hodin
a zahynulo při ní šest tisíc lidí.

Za přímou předehru balkánských válek
je zase zcela vážně považován zápas mezi
domácím Dinamem Záhřeb a Crvenou
zvezdou Bělehrad 13. května 1990. Ode-
hrálo se jen deset minut, protože mezi tisíci

příznivců vypukla re-
gulérní hodinová řež,
která byla jednou z nej-
rozsáhlejších v ději-
nách fotbalu.

Dvojic, kde to do-
sud jiskří, je dost. Když
se střetnou Angličané
třeba s Argentinci, zá-
pasí se nejen o míč, ale
znovu i o Falklandy.
Když se utkají Němci
s Nizozemci, ti druzí
se stále nanovo mstí za
rozbombardovaný Rot-
terdam. Když v roce
1988 Oranjes vyřadili
v semifinále mistrov-
ství Evropy Němce,
byl z toho národní svá-
tek: média zpovídala
bojovníky odporu z let
okupace a jeden z nich

dokonce řekl: „Teprve teď jsme konečně vy-
hráli válku. Porazit Němce, to je jako když
Irové rozdrtí Anglii.“

Jih proti Severu
Před osmi lety jsem sledoval finále šam-
pionátu v jakési obrovské čajovně v ma-
rockém Tangeru. Německo proti Brazílii.
Němci tam neměli jediného fanouška,
přestože Arabové je mají celkem v oblibě.
Důvod byl složitý: jestliže fotbal je rituali-
zovaný boj, vedou i dnes různé civilizace
„války v zastoupení“ podobně jako USA
a SSSR vedly ty své za studené války tře-
ba v Nikaragui nebo Angole. Německo
Maročanům v čajovně ztělesňovalo úspěš-
ný, arogantně efektivní průmyslový bílý
Západ. Jeho strojovou sílu, neústupnost,
tvrdost a neotřesitelnou organizaci. Brazí-
lie bojovala za celý chudší Jih s jeho hra-
vostí, neodpovědností, improvizací a ta-
lentem, který má jen občas šanci se plně
rozvinout.

Fotbal totiž není jen hra. Je náš omyl,
že si to myslíme. Je něčím mnohem víc –
drží u moci diktátory, ohrožuje vlády
a pomáhá politikům vyhrát volby, takže se
o něj musí zajímat i státníci a generálové.
Když při mistrovství světa v roce 1998 ne-
mohli Bangladéšané sledovat kvůli výpad-
kům proudu fotbal v televizi, vyšli do ulic
k velkým protivládním demonstracím.
K největším protirežimním protestům
v Kaddáfího Libyi došlo ne kvůli nesvo-
bodě, nýbrž kvůli průhledně odpískané
penaltě ve prospěch týmu, jemuž fandili
Kaddáfího synové.

Sílu fotbalu rozeznal už Josef Goeb-
bels, když po porážce německých nadlidí
od Švýcarů v roce 1941 zrovna na Hitle-
rovy narozeniny zakázal další mezinárod-
ní zápasy, „dokud nebude dopředu jasné,
že zvítězíme“. (Podobně byla odpískána
i utkání protektorátních týmů s německý-
mi). Saddámův syn Udaj mučil irácké fot-
balisty za to, že nevyhráli, Lavrentij Beri-
ja jako čestný předseda Dynama Moskva
nechal poslat hráče rivala z CSKA na Si-
biř, členové Ceaušeskovy rodiny „adopto-
vali“ rumunské kluby, britský premiér Ha-
rold Wilson vinil neúspěšné vystoupení
anglických fotbalistů v Mexiku 1970 ze
své prohry ve volbách, které se konaly pár
dnů poté.

Léčba míčem
Ale fotbalový míč je také mocný kouzel-
ník. Zprostředkovaně léčí křivdy a min-
dráky národů. Když před osmi lety Sene-
gal v úvodním zápase šampionátu porazil
Francii, svou bývalou koloniální zemi
a obhájce titulu, střelec vítězné branky Pa-
pa Bouba Diop byl oslavován celou zá-
padní Afrikou, která v tom viděla zado-
stiučinění za staletí koloniální éry.

Kopaná rovněž může být mírotvorcem,
ostatně roku 2001 byla navržena na Nobe-
lovu cenu míru. A o rok později pořádaly
společně šampionát dva národy, které hoř-
ce rozdělila válka, Japonsko a Korea.

Když se před lety dostal tým Pobřeží
slonoviny na mistrovství do Německa, ná-
hle zemi, která byla rozdělena krvavou
občanskou válkou, spojil úspěch Les Ele-
phants, slonů, jak říkají reprezentačnímu
týmu. Podobnou léčivou roli měl postup
týmu Hondurasu na nynější šampionát.

Soužití na trávníku
začíná být něčím
normálním. Co to
udělá s dnešními
dětmi, uvidíme
teprve za pár let. Ale
do té doby se
opravdu vyplatí
sledovat fotbal,
protože je to víc než
jen pouhý sport. Je
to netušená politická
síla, které zatím
neumíme využít.



Rasismus v ofsajdu
Navi Pillayová

V Jihoafrické republice probíhá dlouho očekávaný světový šampionát ve fot-
bale. Turnaj je výbornou příležitostí uvědomit si potenciál sportu v oblasti so-
ciální a kulturní. Rozdílnosti, nebo dokonce pohrdání, jež často rozdělují stá-
ty, dokáže sport lehce překlenout. Přesvědčit se o tom můžeme při sledová-
ní filmu Invictus (Neporažený), který vypráví příběh o tom, jak se Nelsonu Man-
delovi v Jihoafrické republice podařilo s pomocí ragby utlumit potenciální spor
ve společnosti a vytvořit základ společné národní identity. Volba země, která
se dokázala vymanit ze systému apartheidu, za místo konání mistrovství světa
ve fotbale, je skvělou šancí obnovit společný závazek k potírání všech forem
diskriminace.

Sama jsem se v minulosti stala obětí
rasismu. Zároveň jsem velkým
sportovním fanouškem. Vyzývám

proto všechny, hráče i diváky, aby se za-
sadili o to, že se šampionát stane kataly-
zátorem globální akce proti intoleranci
a rasismu. Hodnoty fair play a spoluprá-
ce, jež jsou vlastní týmovým sportům, ja-

ko je fotbal, dokáží překonat strach a xe-
nofobii.

Všichni samozřejmě máme svůj tým,
který chceme vidět až ve finále. Nezapo-
meňme ale, že šampionát nám umožňuje
spojit se s těmi, s jejichž historií, kulturou
či tradicemi bychom se možná jinak ne-
setkali. Takové propojení jen a jen oboha-
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Ale to pořád není zdaleka
všechno. Fotbal je totiž velký po-
litický nástroj, protože léčí nená-
vist, zprostředkovává usmíření,
uvolňuje napětí a koná dobro.

Integruje a dává šanci. A taky
polidšťuje.

Ve Rwandě jím usmiřují oběti
s pachateli masakrů. Němci kdy-
si vítězstvím na šampionátu v ro-
ce 1954 vyhráli sami sebe.
V Africe a Asii pomáhá fotbal
dětem ze slumů udělat kličku
drogám a zločinu. A hlavně: na-
bízí jim šanci pro budoucnost.
Fotbal je totiž demokratický, ne-
potřebuje drahou výbavu ani sil-
nou pěst. Zdánlivě každý má
možnost se pokusit vyletět naho-
ru. Spousta hvězd dneška a vče-
rejška (třeba Zinedine Zidane)
vyrůstala ve slumech nebo v chu-
dých poměrech. A jejich příklad
nejenže inspiruje, ale také mění
společnost.

Jak? Ještě před několika lety
musela UEFA spustit kampaň
proti rasismu. Evropané se od té
doby sice zázračně nezměnili,
ale fotbal přeci jen léčí i tohle.
Integruje celé komunity a v ko-
nečném důsledku i národy, pro-
tože děti starousedlíků a přistě-
hovalců hrají pohromadě. Přijde
jim to přirozené, protože přesně
totéž vidí i v televizi. V němec-
kém národním týmu dnes hraje
třetina „cizinců“-Němců s rodiči
z Ghany, Polska, Nigérie, Tunis-
ka, Brazílie, Turecka či Španěl-
ska. Soužití na trávníku začíná
být něčím normálním. Co to
udělá s dnešními dětmi, uvidíme
teprve za pár let.

Ale do té doby se opravdu vy-
platí sledovat fotbal, protože je
to víc než jen pouhý sport. Je to
netušená politická síla, které za-
tím neumíme využít.

Milan Vodička je
redaktorem Mladé fronty Dnes.

Milan.Vodicka@mfdnes.cz UN Photo/Paulo Filgueiras
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cuje. Společná vášeň pro fotbal
v nás pak posiluje pocit hrdosti,
touhy po vyniknutí a soutěživos-
ti.

Dejme si ale pozor na rasismus
a jiné projevy intolerance, jež otra-
vují a kazí pověst sportu, především
fotbalu. Netolerantními nadávka-
mi to začíná a násilím může skon-
čit. K intolerantnímu jednání se bo-
hužel mnohdy uchylují i samotní
hráči. Od profesionálních hráčů se
právem vyžaduje spor-
tovní chování na nejvyšší
úrovni, a to jak z hlediska
etického, tak podle pra-
videl FIFA. Mezi ně patří
i pravidlo nediskriminace.
Stává se ale, že i bohaté
kluby unikají tvrdým sank-
cím a za vážné rasistické
prohřešky jsou trestány
naprosto směšnými po-
kutami.

Slova musejí jít
ruku v ruce
s činy
Silná antirasistická rétori-
ka národních fotbalových
svazů musí jít ruku v ruce
s činy. Projevy rasismu
a intolerance na sta-
dionech či v jejich okolí
v průběhu šampionátu
musejí být rázně potlačeny
a pachatelé takových útoků
izolováni. Mistrovství svě-
ta musí vyslat jasný signál,
že ve sportu není pro rasismus
a intoleranci místo. Vážím si postojů
FIFA a UEFA a jejich programů
proti rasismu. Před čtvrtfinálovými
zápasy šampionátu budou kapitáni
všech týmů číst deklaraci, která
vyzývá hráče, fanoušky i fotbalové
funkcionáře na celém světě, aby se
otevřeně postavili jakékoli formě ra-
sismu.

Turnaj v Jihoafrické republice je
obrovskou příležitostí využít beze
zbytku potenciálu tohoto sportu
k výchově stále se zvětšujícího tá-
bora příznivců a přilákat všechny

talentované bez ohledu na jejich
společenské postavení. Pro mnoho
mladých sportovců z chudých ro-
din se fotbal stal cestou ven ze
zdánlivě beznadějného okraje spo-
lečnosti. Jejich příklad následovali
další. V každé společnosti se úspěš-
ní sportovci stávají vzorem. Přede-
vším mladí lidé se snadno necha-
jí ovlivnit pozitivním i negativ-
ním příkladem těch, k nimž vzhlí-
žejí.

Skutečnými vítězi letošního fot-
balového mistrovství světa se sta-
nou všichni, kdo slovy i činy ctí zá-
sady fair play, poctivé soutěže, re-
spektu a tolerance na stadionech
i mimo ně. Pro diskriminaci není
na hřišti prostor. Rasismus patří do
ofsajdu.

Navi Pillayová je
Vysokou komisařkou OSN pro
lidská práva. Článek poskytlo
Informační centrum OSN
v Praze. www.osn.cz

Pro mnoho mladých
sportovců z chudých
rodin se fotbal stal
cestou ven ze zdánlivě
beznadějného okraje
společnosti. Jejich
příklad následovali
další. V každé
společnosti se úspěšní
sportovci stávají
vzorem. Především
mladí lidé se snadno
nechají ovlivnit
pozitivním
i negativním
příkladem těch,
k nimž vzhlížejí.

Podařilo se podle Vás v Jihoafrické republi-
ce etablovat demokratický režim?

Po dlouhých a velmi obtížných jednáních z let
1990 až 1994 je možné konstatovat, že po od-
stranění dosavadního totalitního režimu –
známého jako apartheid neboli úplné segrega-
ce, tedy územního oddělení tamního běloš-
ského obyvatelstva od ostatních, lišících se

„Obavy
o udržení
demokratického
charakteru
země jsou
oprávněné,“

říká historik, afrikanista a autor knihy Dějiny Jižní
Afriky Otakar Hulec. V rozhovoru pro
Mezinárodní politiku popisuje úskalí země, jež
patří zároveň jak do rozvinutého, tak i do „třetí-
ho“ světa, její vyrovnávání se s dědictvím apar-
theidu. Hovoří i o možných rizicích pro případ,
že by se Jižní Afrika vydala zimbabwskou cestou
a znárodnila doly, velké průmyslové podniky ne-
bo vyvlastnila půdu. Rozhovor vedl Robert
Schuster.
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barvou pleti – došlo skutečně k nastolení
demokratického režimu. To mimo jiné po-
tvrzuje přijatá ústava z roku 1996, obsahu-
jící Listinu práv a svobod. Vše se podařilo
zásluhou mimořádného úsilí obou stran
o vyřešení tehdejší neudržitelné politické
i ekonomické situace. Neopakovatelnou
úlohu při tom sehrál charismatický Nel-
son Mandela, propuštěný roku 1990 po
dvaceti sedmi letech na svobodu. Napo-
mohl tomu také konec bipolárního světa.

Další téměř dvě dekády politického
a společenského vývoje samozřejmě ovliv-
nily situaci v zemi, kterou je na jedné stra-
ně možno považovat za součást světa roz-
vinutého, která však na druhé patří i do
světa „třetího“. Události několika posled-
ních let bohužel nasvědčují tomu, že oba-
vy poměrně silné vládní opozice o udržení
demokratického charakteru země, hlavně
v oblasti práva a justice, jsou oprávněné.

Odkud se rekrutovaly nové politické
a společenské elity a jaké byly jejich

předchozí politické zkušenosti?
Nejsilnější opoziční silou byl vždycky
Africký národní kongres, přestože od še-
desátých let byl jako mnoho dalších poli-
tických stran zakázán. Vždycky velmi zá-
sadně vystupoval proti apartheidu. Existo-
valy i další organizace, které pod nejrůz-
nějšími jmény, často pozměňovanými,
tvořily nevládní opozici bělošské Národní
straně. Zvláštní úlohu sehrála Svobodná
strana Inkatha; v jejím čele stál a dosud
stojí zuluský náčelník a politik Mangosu-
thu Buthelezi, který na rozdíl od Africké-
ho národního kongresu a poměrně silné
Komunistické strany zastával liberálnější
stanoviska. Jeho strana nebyla nikdy za-
kázána. Dnes se názory obou vládních
stran výrazně sblížily.

Domů se vrátily desítky představitelů
opozice, kteří zastávali významné politic-
ké, diplomatické a vojenské funkce v za-
hraničí. Leckteří působili v místním od-
boji, mnoho dnešních černošských i bě-
lošských politiků získávalo zkušenosti už

také v totalitním období a jsou dnes na
obou stranách, vládní i opoziční, poměr-
ně úspěšní. Největší problémy se vyskytu-
jí v nižších, provinčních či místních úřa-
dech, kde „straničtí“ politici či úředníci
často nestačí na zvládání svých úkolů ne-
bo se podílejí na klientelismu a s ním spo-
jené korupci.

Co se stalo s kdysi dominantními běloš-
skými stranami – hrají ještě vůbec něja-

kou roli?
V prvních svobodných volbách do parla-
mentu v roce 1994 získala do té doby
vládnoucí Národní strana téměř čtvrtinu
hlasů, nejrasističtější Konzervativní stra-
na se voleb na protest nezúčastnila. Afric-
ký národní kongres dosáhl téměř dvou tře-
tin hlasů, neměl proto dostatečnou sílu
k případné změně ústavy. Takové postave-
ní si udržel dodnes. Asi deset procent do-
hromady získalo tehdy několik opozič-
ních stran. Vznikla dokonce vláda „ná-
rodního usmíření“, v níž byli některými

Otakar Hulec Foto Tomáš Pěkný



2010 Mezinárodní politika 7 25

JAR a MS ve fotbale

ministry i členové Národní strany a jed-
ním ze dvou Mandelových viceprezidentů
se stal i dosavadní předseda této strany
Frederik Willem de Klerk. Po druhých
volbách po pěti letech přešla Národní
strana do opozice, ovšem brzy se rozpad-
la a její následovnice Nová národní strana
se pak dokonce sloučila s Africkým ná-
rodním kongresem. Konzervativní strana
také ztratila vliv. Dnešní opozici vede De-
mokratická aliance, která má podobně ja-
ko ostatní strany členskou základnu slože-
nou z lidí jakékoli barvy pleti. Její síla ros-
te, po loňských parlamentních a současně
provinčních volbách ovládla například
důležitou provincii Západní Kapsko a ve-
de radnici v Kapském Městě.

Jakou roli při etablování demokracie se-
hrálo vyrovnávání se s minulostí a takzva-

ná Komise pravdy?
Všichni účastníci vyjednávání (a dá se ří-
ci i většina obyvatelstva) se velmi obávali
násilí, které po roce 1990 propukalo
a mohlo eskalovat. Běloši měli strach pro-
to, že mohlo dojít k naplnění hrozeb, kte-
ré se tehdy objevovaly na zdech domů:
„Zažeňme všechny bílé do moře!“ anebo
„Jedna kulka – jeden Búr“. Nejradikálněj-
ší v tom směru byli členové Panafrického
kongresu. Běloši se báli i o ztrátu svých
dosavadních politických, a hlavně majet-
kových privilegií.

Černošští předáci si naštěstí uvědomo-
vali, že bez spolupráce s bělošskými kru-
hy nemohou zvládnout řízení vyspělého
afrického státu, nechtějí-li se propadnout
na úroveň převážné většiny zemí na čer-
ném kontinentě. Vyrovnání se s minulostí
bylo proto nezbytné a podporovali je ne-
jen první černošský prezident Nelson
Mandela či arcibiskup Desmond Tutu,
oba nositelé Nobelovy ceny za mír, ale
i poslední bělošský prezident de Klerk,
který spolu s Mandelou uvedenou cenu
získal také.

Ústava počítala s tím, aby co nejdřív
vznikla Komise pravdy a usmíření, která
by posoudila události od roku 1960 do ro-
ku 1994 a vynasnažila se vysvětlit příčiny
politického násilí, jehož se dopouštěly
obě znesvářené strany vůči sobě navzá-
jem. Pokud jejich aktéři vysvětlili podrob-
né okolnosti a projevili lítost, mohla je

Komise omilostnit. Rovněž mohla na-
vrhnout kompenzace postiženým. Přes
všechny výhrady vůči některým jejím po-
stupům dokázala, že je možné dosáhnout
občanského smíru, a pomohla vytvářet to,
co Desmond Tutu nazval „duhovým stá-
tem“.

Co se stalo s někdejšími homelandy či
domovinami?

Podle ústavy vznikl na jihu afrického kon-
tinentu jednotný, demokratický a nesexis-
tický stát. Do poslední chvíle ovšem hrozilo
nebezpečí od zuluské Svobodné strany In-
katha, protože chtěla pro své etnikum vy-
tvořit samostatný stát. V důsledku toho by
se Jižní Afrika rozpadla. Celé čtyři roky vy-
jednávání byly naplněny krvavými střety
mezi přívrženci Inkathy a Afrického ná-
rodního kongresu. Přes-
to se podařilo naplnit
zmíněný článek ústa-
vy. Do jednotné Jižní
Afriky se vrátilo i osm
dosavadních domovin:
čtyři takzvaně zcela sa-
mostatné, za jaké je
ovšem prohlásila jen
sama dřívější jihoafric-
ká vláda, a zbývající
čtyři, které podobný
statut nikdy nepřijaly.
Dnešní Jihoafrická re-
publika se dělí na devět
provincií bez ohledu
na etnickou příslušnost
místního obyvatelstva.

V prvních letech
po zrušení apar-

theidu se hovořilo o vy-
řešení kritické bezpeč-
nostní situace jako o klí-
či k udržení demokracie v zemi. Je už patrné
nějaké zlepšení?
Kritická bezpečnostní situace bohužel pře-
trvává, o zlepšení nelze mluvit. Kriminali-
ta spíš vzrůstá, a co je ještě horší, její pro-
jevy jsou čím dál tím brutálnější. Samo-
zřejmě ohrožuje normální demokratický ži-
vot v zemi a vláda není schopna vzrůstají-
cím problémům účinně čelit, ačkoli přijímá
stále nová a nová opatření a věnuje na boj
s kriminalitou čím dál vyšší částky. Do ur-

čité míry jsou jedněmi z jejích příčin vysoká
nezaměstnanost a obrovské sociální rozdí-
ly. Svou roli ovšem hraje i historická zku-
šenost.

Běloši se obávali pronásledování, řada
z nich už proto raději zemi opustila. Jaká

je tam jejich situace dnes?
Opravdu velké množství bělochů po roce
1994 opustilo Jižní Afriku a našli uplatnění
například v Austrálii, Spojených státech
amerických nebo v zemích Evropské unie.
Pomohlo jim velmi dobré vzdělání, které po-
skytovalo a dosud poskytuje jihoafrické ter-
ciární školství. Na Jižní Africe jim vadilo
a vadí především to, že zavedením pozitivní
diskriminace dostávají všude přednost lidé
z takzvaných dosud znevýhodňovaných sku-
pin. V posledním desetiletí byly navíc při-

jaty zásady, které vlá-
da stanovila zákonem
o „černošském eko-
nomickém zvýhod-
ňování“. Spočívají
v tom, že státní i sou-
kromé podniky musí
souhlasit s třetinovou
účastí „zvýhodně-
ných“ ve vedení nebo
v akciových podílech.
Ti se rekrutují pře-
vážně z příbuzných
nebo známých vysoce
postavených státních
představitelů nebo
úředníků a nemají do-
statečnou kvalifikaci.
Vytvořila se z nich
už početná a velmi
bohatá vrstva, zatím-
co posílení střední tří-
dy stagnuje. Většina
lidí, hlavně ve ven-

kovských oblastech a na předměstích vel-
kých měst, v takzvaných townshipech, žije
v nesmírné chudobě a beznaději. Běloši
ovšem stále zastávají rozhodující pozice
v průmyslu, obchodu nebo bankovnictví
a bělošští farmáři dosud vlastní asi dvou-
třetinovou rozlohu úrodné půdy. Noví čer-
nošští vlastníci půdy, kterou zakoupili
nebo která jim byla v rámci pozemkové re-
formy poskytnuta, na ní většinou neumějí
dobře hospodařit.

Jihoafrická republika
se sice vymyká běžné
představě o ostatních
afrických zemích, ale
mohla by (a měla by)
být pro ně vzorem;
pokud si zachová
dosavadní
demokratický
a ekonomicky zdravý
charakter a nebude
následovat
katastrofické scénáře
některých afrických
zemí.
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Měl odchod bělochů nějaké konkrétní
důsledky, například na chod ekono-

miky země?
Samozřejmě se odchod značné části bě-
lošských odborníků záporně projevil nej-
víc tam, kde šlo o zahraniční investice.
Po změně režimu se hned výrazně navý-
šily, ale v poslední době začaly být inves-
toři opatrnější. Přesto nelze říci, že by
ekonomika země nějak vážně utrpěla.
Uchovala si stabilitu dokonce i v posled-
ních dvou letech, v době světové ekono-
mické krize, která se ani Jižní Africe ne-
vyhnula. Nezažila finanční krizi po seve-
roamerickém vzoru, protože ministrem
financí byl ve třech vládách po sobě Tre-
vor Manuel, velký sympatizant Africké-
ho národního kongresu, ale odborník na
slovo vzatý. I jeho současný nástupce se
pečlivě stará o svěřený úřad. Důlní
a zpracovatelský průmysl je stále oporou
dobrého ekonomického potenciálu Jižní
Afriky, vzorem i pro sousední státy, kte-
ré s ní nejen uzavřely celní dohody, ale
jsou s ní ve společném Jihoafrickém roz-
vojovém společenství. V čele význam-
ných hospodářských i finančních podni-
ků jsou stále převážně běloši, ale přibývá
i zkušených černošských a jiných podni-
katelů.

Jedním ze sloganů nové Jihoafrické repu-
bliky bylo heslo o takzvaném „duhovém

národě“. Jak moc se podařilo různá etnika
stmelit pod jednou vlajkou, případně identi-
tou?
V Jihoafrické republice bylo například
zavedeno jedenáct úředních jazyků. Et-
nik, těch menších, je ale mnohem víc.
Nejpočetnějšími jsou dvě: Zuluové
a Xhosové. Xhosové se dále dělí na mno-
ho podetnik nebo klanů. Všichni se po-
važují za národy, ale současně za pří-
slušníky jednoho velkého národa jihoa-
frického. Určitou výjimkou jsou bílí
Afrikánci, kteří se také považují za sou-
část místního obyvatelstva, protože je-
jich předkové se tu usídlili před více než
třemi stoletími a oni sami nemají nikde
jinde svůj domov, podobně jako Britové,
jejichž rody zde trvale žijí víc než dvě
století; historická zkušenost s jejich dlou-
hou nadvládou nad převážně černošským,
dlouho podřízeným obyvatelstvem, činí

stále dost značné potíže. Doufejme, že
čas tento problém alespoň do značné
míry vyřeší.

Jak radikálně zasáhla nová černošská po-
litická elita do majetkových poměrů v ze-

mi? Nastalo například nějaké zestátňování
velkých průmyslových celků, třeba v těžeb-
ním průmyslu?

Vedle už zmíněných opatření, pozitiv-
ní diskriminace a „černošského ekono-
mického zvýhodnění“, nedošlo dosud
k výraznějším změnám ve vlastnické
struktuře. V posledním roce, pod vládou
čtvrtého prezidenta, Jacoba Zumy, se
ovšem začínají objevovat nové tendence,
které by mohly nějaké nepříznivé změny
přinést. Sám prezident, který je velmi ob-
ratný vyjednavač, ale současně nadmíru
populistická osobnost, není podle mě zá-
rukou, že k nějakým takovým změnám
nedojde. Slovně sice ubezpečuje, že ne-
hrozí žádné znárodňování nebo násilné
vyvlastňování půdy podle zimbabwského
vzoru, ale ani tam se v prvních dvaceti le-
tech po získání nezávislosti k podobným
opatřením nepřistoupilo. Nyní se Zim-
babwe, dříve bohaté a vzkvétající, stalo
jednou z nejposlednějších a nejchudších
afrických zemí, kde třetina obyvatelstva
je závislá na zahraniční humanitární po-
moci.

Mnozí mladí jihoafričtí političtí před-
stavitelé, například předseda Ligy mla-
dých Afrického národního kongresu Juli-
us Malema, obhajují znárodňování dolů
a velkých průmyslových podniků, dokon-
ce i vyvlastňování půdy; za vzor jim slou-
ží právě sousední Zimbabwe. Podporu ti-
to radikálové nacházejí i u Mandelovy ex-
manželky Winnie Madizikeleové a někte-
rých odborových předáků. Prezident ne-
ustále opakuje, že znárodňování není
v programu vlády, ale to zimbabwský dik-
tátor tvrdil také.

V posledních dnech se navíc ukazuje,
že stát si chce zajistit větší kontrolu nad
místní správou, a dokonce i nad soukro-
mými hospodářskými aktivitami takzva-
nou Zelenou knihou, souborem nových
zákonů, který takovou hrozbu obsahuje
a kterou vláda právě předložila parlamen-
tu. Kdyby Jižní Afrika následovala zim-
babwský příklad, byla by to nejen pro ni,

ale pro celý africký kontinent velká po-
hroma.

Řekl byste, že Jihoafrická republika může
mít modelový charakter pro ostatní stá-

ty v Africe, nebo je natolik specifická, že to
tak nelze brát?
Z odpovědi na předchozí otázku vyplývá,
že Jihoafrická republika se sice vymyká
běžné představě o ostatních afrických ze-
mích, ale mohla by (a měla by) být pro ně
vzorem; pokud si zachová dosavadní de-
mokratický a ekonomicky zdravý charak-
ter a nebude následovat katastrofické scé-
náře některých afrických zemí, mohla by
snad i napomoci, aby se africký kontinent
konečně vymanil z hrůz válek, etnických
bojů a následných hladomorů, které jsou
pro něj, bohužel, stále běžné.

Věřím, že podobný osud, jaký postihl
například Zimbabwe, se jí vyhne, proto-
že disponuje nejen silným a zdravým
ekonomickým potenciálem, ale i rozum-
ným duchovním zázemím v jistých spo-
lečenských vrstvách. Další určitou záru-
kou je existence poměrně silné vládní
opozice, která dokáže korigovat případ-
né excesy a která stále nabírá na síle. Vět-
šinové černošské obyvatelstvo si stále víc
uvědomuje, že k tomu, aby se mu žilo lé-
pe, potřebuje pořádek a schopnou vládu.
V posledních parlamentních a provin-
čních volbách tento náhled už výrazně
naznačilo.

Otakar Hulec je historik,
afrikanista a emeritní vědecký pracovník
Orientálního ústavu Akademie věd ČR.
Publikoval Dějiny Jižní Afriky
v Nakladatelství Lidové noviny v roce
1997; druhé rozšířené vydání vyjde
během července t. r. Přede dvěma lety
vydal s Jaroslavem Olšou ml. Dějiny
Zimbabwe, Zambie a Malawi. Uspořádal
a přeložil výbory z jihoafrické mytologie
a novodobých povídek. Je spoluautorem
knihy (s J. Coetzeem) srovnávající osudy
jihoafrických a českých politických
vězňů. Publikoval celou řadu vědeckých
studií a popularizačních článků. Od
devadesátých let mnohokrát navštívil
Jihoafrickou republiku a další země
jihoafrického regionu.
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Kdo je Jacob Gedleyihlekisa Zuma

Své dětství prožil dnes téměř
sedmdesátiletý prezident Zuma
(narozen 12. dubna 1942) se

svou matkou poblíž rodného Zululandu

tvořícího dnes součást provincie Kwa-
Zulu-Natal. Podobně jako řada jeho
vrstevníků vychodil pouze základní ško-
lu, čímž učinil formálnímu vzdělání za-

dost a od konce padesátých let se na-
plno zapojil do boje proti apartheidu.
Po vstupu do ANC (1959) a jeho mi-
litantního křídla Kopí národa (Um-
khonto we Sizwe) (1962) se v roce
1963 připojil k oficiálně zakázané Ji-
hoafrické komunistické straně, za což
byl ještě téhož roku odsouzen k 10 le-
tům odnětí svobody. Svůj trest si od-
pykával ve věznici na Robben Island
nedaleko Kapského Města spolu s teh-
dejšími protirežimními špičkami, jako
byli například Nelson Mandela či
Kgalema Motlanthe. Jeho spoluvězni
na něj vzpomínají jako na výtečného
zpěváka, vypravěče, tanečníka a fotba-
listu, který trávil čas organizováním
fotbalových zápasů mezi jednotlivými
vězeňskými týmy. Po svém propuštění
zamířil do Svazijska a krátce na to do
Mosambiku, kde se setkal s vlnou ji-
hoafrických uprchlíků, kteří zemi po
tzv. sowetském povstání (1976) zapla-
vili. Po letech strávených v exilu patřil
po návratu do země k hlavním vyjed-
návačům ANC, kteří na přelomu osm-
desátých a devadesátých let vedli roz-
hovory s rozpadajícím se apartheid-
ním režimem.

Bavič
a organizátor

vězeňských
fotbalových zápasů

Linda Piknerová

Nezbytným předpokladem pro obsazení postu prezidenta se v postapar-
theidní Jihoafrické republice stalo členství v Africkém národním kongresu
(ANC). Generace politiků začínající svou kariéru bojem proti bělošské Ná-
rodní straně a emancipující se počátkem devadesátých let 20. století kolem
Nelsona Mandely doposud hraje na domácí politické scéně rozhodující ro-
li. Nejinak je tomu v případě Jacoba Zumy, čtvrtého z řady demokraticky
zvolených jihoafrických prezidentů, který se do čela státu dostal v květnu
roku 2009.

Jihoafrický prezident Jacob Gedleyihlekisa Zuma Wikipedia



nančního skandálu se k po-
lygamii hlásící Zuma (za
svůj život si s pěti různými
manželkami pořídil až 21
dětí) zapsal do povědomí
také svými nesčetnými se-

xuálními skandály.
První z nich propukl
již v roce 2005, kdy
čelil obvinění ze zná-
silnění 31leté ženy,
dcery čelného před-
stavitele ANC. I po
svém zvolení do úřa-
du se nevyhnul afé-
rám, kdy například
zcela v rozporu
s vládní politikou
JAR veřejně odmítl
používání kondomu
a prohlásil, že po
styku s HIV pozitiv-
ní ženou se ihned
osprchoval, čímž
přenosu nemoci za-
bránil. Od politika
předsedajícímu Ná-
rodní radě pro boj
s AIDS je podobný
výrok více než ne-
vhodný. Zvolení
Zumy do čela nej-

větší africké ekonomiky pro-
vázely obavy z nasměrování
země směrem doleva. Přes
své výroky o nutnosti spra-
vedlivé redistribuce bohat-
ství dovnitř společnosti
a jeho sympatiím k africké-
mu socialismu však přislíbil,
že i nadále půjde JAR ces-
tou fiskální odpovědnosti
a bude podporovat příchod
zahraničních investorů do
země.

Linda
Piknerová je
interní doktorandkou na
katedře politologie
a mezinárodních vztahů
FF ZČU.

lpiknero@kap.zcu.cz

První svobodně zvolený prezident Nelson
Mandela prohlásil, že jedině „pravda
může ukonejšit minulost“ – only the truth

can put the past to rest. Ústřední institucí celého
procesu se stala v roce 1995 zřízená Komise
pravdy a usmíření – The Truth and Reconciliati-
on Commission (TRC), před jejímž tribunálem
v Kapském Městě probíhala slyšení všech uzna-
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Výsadní postavení v ANC
Zásadní roli v Zumově postapartheidní po-
litické kariéře sehrál jeho zulský původ, kte-
rý mu v rámci ANC zajistil poměrně vý-
sadní postavení. Zuma byl od svého mládí
věrný ANC a na rozdíl od řady jiných Zulů
se nijak nepodílel na ak-
tivitách Inkathy (resp.
Svobodné strany Inka-
tha), která představovala
hlavní zulskou politic-
kou sílu. Rivalita mezi
Zuly a ostatními černoš-
skými skupinami existo-
vala v JAR po celou dobu
apartheidu, jehož před-
stavitelé nejednou se zá-
stupci Inkathy spolupra-
covali. Napětí mezi bo-
jovnými Zuly a méně
asertivními černošskými
skupinami částečně pře-
klenoval právě Zuma,
který se stal nejvýznam-
nějším představitelem
ANC v provincii Kwa-
Zulu-Natal. V letech
1999–2005 se mohl
Zuma seznámit s politi-
kou na nejvyšší úrovni,
když vykonával funkci
viceprezidenta země.
Jeho kariéru však ukončilo obvinění z ko-
rupce, po němž byl v průběhu roku 2005
zproštěn svého úřadu. Zumovo zvolení do
čela téměř 44milionového státu tak lze ozna-
čit za triumf jeho neskonalé vůle, houžev-
natosti a politické chladnokrevnosti.

Zatímco Zumovy politické názory zůs-
távají ve většině případů mimo hlavní zájem
světových médií, jeho osobní život se těší
mnohem většímu ohlasu, než by se u státníka
podobného formátu slušelo. Kromě fi-

Filmy
a nic než

Michal Procházka

Jedním z nejnáročnějších procesů 90. let
byl projekt usmíření jihoafrické společnosti.
Tamní vyrovnání postapartheidní společnos-
ti s minulostí bylo založené na jiném princi-
pu, než byly například perzekuce Norimber-
ských procesů v Německu či generální par-
don ve frankistickém Španělsku. Vznik nové
společnosti provázel idealistický projekt
překlenutí rasových či společenských re-
sentimentů. Ačkoli většinovou distribuci
ovládly hned od počátku hollywoodské po-
hádky, opožděně se emancipující kinema-
tografie začala prostřednictvím několika fil-
mů reflektovat i tento národní zápas.

Kromě
finančního
skandálu se
k polygamii
hlásící Zuma
(za svůj život
si s pěti
různými
manželkami
pořídil až 21
dětí) zapsal
do povědomí
také svými
nesčetnými
sexuálními
skandály.

Zdroje
• www.telegraph.co.uk/news/wor-
ldnews/africaandindianocean/southa-
frica/5299532/South-Africa-prepares-
to-swear-in-Jacob-Zuma.html
• www.timesonline.co.uk/tol/news/
politics/article3087478.ece
• www.anc.org.za/show.php?doc=pe-
ople/zumaj.html
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(Cry Freedom, 1987), točící se kolem bí-
lého liberálního novináře, jenž se pokouší
zjistit pozadí vraždy. Na druhou stranu
Komise se zabývala také rolí médií v pod-
poře apartheidu, či dokonce majetkovými
případy. Podstatné je, že po letech útisku,
mezinárodní izolace a rasové segregace
šlo o projekt obnovy demokratické spo-
lečnosti, který neřešil tolik právní přípa-
dy, ale stál na morálním a idealistickém
rozhřešení.

Ježíšovský příběh
Téma viny, ale i odpuštění se objevuje ve
filmové tvorbě původně britského filmaře
Marka Dornford-Maye, který v 90. letech
založil Broomhill Operu a soustředil afric-
ký pěvecký soubor Dimpho di Kopane.
Evropský divadelní autor působící v Jižní
Africe přitom vycházel ze západních pří-
běhů, které umisťoval do cizího prostředí
– a zároveň pomohl Západu objevit tamní
divadlo. V roce 2005 nazkoušel se svým
souborem operu Carmen ve znění jazyka
Xhosa, jejíž inscenace dala vzniknout i fil-
mu U-Carmen e-Khayelitsha (oceněného

v roce 2005 na Berlinale Zlatým medvě-
dem).

Jeho další filmová adaptace ježíšovské-
ho mystéria Syn člověka (Son of Man,
2007) si pohrávala s představou, jak by se
těsně před pádem apartheidu mohl v ji-
hoafrické realitě zjevit Ježíš. Film zdůraz-
ňoval téma morální rezistence člověka
v době okupace či nesvobody, přičemž zá-
padní náboženské mystérium se ukázalo
být zdařile univerzálním výrazem tragédie
domácí společnosti. S gospelovým zpě-
vem i pomocí teatrálního herectví se au-
toři snažili oslovit co nejširší publikum,
proto například potlačili dialogy. Ostatně
stálo by za to prozkoumat v rámci post-
koloniálních studií, jakou roli sehrává di-
vadlo v emancipačních snahách afrických
společností. To Dornford-Mayův snímek
představuje extatické poselství o princi-
piální rovnosti všech lidí, mezi nimiž je
každý útlak nelegitimní a kde má každý
právo žádat o odpuštění. V postavě čer-
nošského Ježíše ze slumu se navíc zrcad-
lil emancipační motiv, přisuzující božské
atributy příslušníkovi do té doby ponižo-
vané rasy. Navrátivší se Kristus je spasi-
telskou i nedostupnou postavou, která při-
náší těm nejbědnějším přeci jenom návod
na duchovní povznesení a vyzývá k nená-
silí. Zápletka konfliktu vzniká z toho, že
tomu zkorumpovaný a segregací deformo-
vaný svět, kde jsou všichni spiklenci zlo-
činu, nespravedlnosti či „hněvu“, nevěří!
Ve filmu padne věta, že kdyby se Ježíš vrá-
til na naši zem, byl by hned prohlášen za
člena nějakého extrémního politického
křídla a zřejmě odsouzen do vězení.

Podstatnou součástí těchto velkých pří-
běhů, které náhle odrážely národní pro-
spekt, je, že dochází v té či oné podobě ke
spáse či vykoupení. Včera ještě ponižova-
ní, marginalizovaní, prostituující se zlodě-
jíčci, chudáci dostávají v nové společnosti
šanci na nápravu. Lze si všimnout, že dů-
ležitější než počítat viny a určovat tresty
je velký příběh o navrácení sebevědomí
celé rase, která byla zbavena kulturní au-
tonomie i identity.

Africká pohádka
Potřeba velkého emancipačního příběhu,
fantazírujícího o znovuzrození zničené
společnosti, je zjevná i v nejslavnějším ji-

o pravdě,
pravdě

ných obětí i pachatelů zločinů bývalého
režimu z doby od roku 1960 do 1994.

Někdejší kati mohli požádat o amnes-
tii, pokud se přiznali ke svým činům či
prokázali, že jejich motivy byly čistě poli-
tické. To se týkalo nejen představitelů re-
presivních složek, stejnou měrou jako
„bojovníků“ opozičního Afrického národ-
ního kongresu (ANC). Ve skutečnosti
mnoholeté působení komise provázelo ne-
dorozumění, neboť veřejnost od ní ne-
správně očekávala vyřízení účtů a potres-
tání viníků bez pardonu. Část postižených
nikdy nepřijala oficiální, veřejné psycho-
drama, které mělo nasměrovat společnost
k odpuštění a usmíření. Badatelka Nahla
Valji si například všimla, že jednotlivá ná-
rodní etnika hodnotila „spravedlnost“ ko-
mise dost rozdílně.

Ze selhání nařkla Komisi například ro-
dina opozičního aktivisty Stevena Bikoa,
zavražděného v roce 1977 příslušníky
státní policie, kteří nakonec dosáhli
amnestie. Mimochodem jeho skon po-
sloužil za námět známého britského filmu
Richarda Attenborougha Volání svobody
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hoafrickém filmu z posledního desetiletí,
kterým je oscarový snímek Tsotsi (2006).
Režisér Gavin Hood ilustruje zápletku
morálního vykoupení na půdorysu filmo-
vé pohádky a zároveň thrilleru západního
střihu – ne náhodou byl snímek uveden
s úspěchem na celém světě, dokonce
i v naší artové distribuci. Po zisku divácké
ceny na obřím festivalu v Torontu byla je-
ho mezinárodní cesta korunována nomi-
nací na Zlatý glóbus a Oscarem za nejlep-
ší zahraniční film.

Jeho hrdina Tsotsi je obyčejný gangster
z nejchudšího slumu Johannesburgu, kte-
rý při nevydařeném přepadení postřelí
mladou ženu Pumlu a zmocní se jejího
auta. Po útěku z místa činu však na zad-
ním sedadle objeví spící mimino. Toto se-
tkání pohne s otrlým, násilnickým člově-
kem, který nedovede malé dítě nechat své-
mu osudu. Rozhodne se, že se o něj pos-
tará. Z neznalosti, jak se takový tvor na-
příklad přebaluje, dokonce vyhledá i „ná-
hradní matku“ Miriam.

Vnitřní obrácení člověka není líčeno ja-
ko jednoznačně návodná hollywoodská
slátanina, ale nabízí řadu ambivalentních
situací. Silná je například scéna, kdy Tsot-
si pronásleduje handicapovaného muže,
aby jej urážel: „Jaký to má smysl zůstávat
naživu, když žiješ jako pes!“ A ten chudák
plačtivě odvětí, že „ranní paprsky stačí
člověku k tomu, aby ráno vstal a pokusil
se vyjít ven“.

Důležité je, že ono setkání s nadějí
i poutem k bezbrannému tvorovi probou-
zí v kriminálníkovi introspektivní vzpo-
mínky na vlastní dětství strávené v chu-
době, stejně jako rodinné instinkty. Mat-
ka zemřela na AIDS, otce si pamatuje ja-
ko násilníka. Přesto Tsotsiho nakonec ne-
motivuje rodičovská láska k nalezenému
dítěti, film nestojí ani na melodramatu
chudáka, nalézajícího sympatie k ženě

a nové rodině. Polepšený kriminálník
v sobě objevuje především lidskost, bez
které od dětství vyrůstal. Řečeno s nad-
sázkou filmové fikce – zamilovává se do
vlastní humanity. Jinými slovy, Hood hle-
dá v padlém kriminálníkovi trochu dobra.
Film končí naznačenou tragédií, kdy
hrdina obětuje ve prospěch záchrany pů-
vodní matky a jejího dítěte vlastní svobo-
du.

Složitá minulost
Nejsvébytnějším, skutečně jihoafrickým
filmem zůstává snímek Nothing but the truth
(2008, česky Nic než pravda), který po své
pouti festivaly dnes běží
pod mezinárodním ná-
zvem například ve fran-
couzských kinech. Dílo
Johna Kaniho bilancuje
samotný proces usmíření
a odpuštění v jihoafrické
společnosti, který na plát-
ně rámují i evokované scé-
ny ze slyšení Komise prav-
dy a usmíření. Výsledek je
filmovou adaptací velmi
osobní divadelní hry sa-
motného autora, jenž se
zároveň obsadil do hlavní
role Siphy.

Příběh odstíněně při-
bližuje jeden „nemožný“
vztah dvou bratrů, jež
rozděluje odlišnost je-
jich osudů i smrt. Zají-
mavě tu nahlížíme otáz-
ku nastolení oné malé,
konkrétní, osobní spra-
vedlnosti jedince, který se cítí být obětí,
zatímco jej ona velká celospolečenská spra-
vedlnost nemůže nikdy uspokojit. Dotý-
káme se také citlivého konfliktu emi-
grantů s těmi, kteří zůstali doma. Sipha
stárne s pocitem, že v životě přišel o všech-
no, co kdy měl. Nedostalo se mu vzdělá-
ní, bratr mu přebral ženu, zabili mu syna,
který se zhlédnul v hrdinství hnutí odpo-
ru – a dokonce se otci odcizil. Nakonec
ztrácí naději, že se jednou stane ředitelem
knihovny, které zasvětil svůj život. Vybrali
si někoho jiného, ačkoli by on nic více ne-
žádal. Tím by se možná splatil celý ne-
šťastný osud.

V tomto okamžiku se má postarat
o pohřeb nemilovaného bratra Themby,
který žil mnohem šťastnější život, jemuž
lidé naopak neustále něco dávali. Nako-
nec se stal hrdinou odboje a před policií
utekl do Londýna. Přítomnost urny s jeho
popelem v doprovodu Thembovy anglické
dcery vnesou do místní komunity zmatek,
který odhaluje dávné bolesti a resenti-
menty.

Zajímavost tohoto pohledu na minulost
spočívá v tom, do jaké míry je jeho optika
zbavena schematismu. Proti sobě nestojí tak
docela kat se svou obětí, ale dva bratři, kte-
ré režim formoval, dokonce je poštval pro-

ti sobě. Sipha je
v jistém smyslu
sympatičtější, byť
„zbabělý“ hrdina,
který zůstal doma,
podřídil se apar-
theidu a celý ten
režim si odžil. Na-
opak o jeho bratro-
vi se mluví jako
o lehkomyslném
fanfarónovi, verbu-
jícím lidi do opo-
zičního hnutí, aniž
by sám kdy „hodil
kamenem po poli-
cejním autobusu“.
Je jasné, že jejich
celoživotní účet ne-
byl nikdy uzavřen,
přesto opožděné us-
míření iniciují v ne-
přítomnosti Them-
by už jejich dcery –

Mandisa a Thando. Doprovodným tématem
je pak schizofrenní kulturní střet Jihoafri-
čanů, kteří opustili svou zemi a pozápadnili
se, se světem původní identity.

Závěr filmu naznačuje, že nejsme čas-
to schopni dosáhnout opožděně spravedl-
nosti ve světě, který se spravedlivý příliš
nejeví. Přesto můžeme v doprovodu na-
šich nejbližších uložit minulost k věčné-
mu odpočinku, abychom sami dosáhli ko-
nečně míru.

Michal Procházka je filmový
publicista. mr-prochazka@centrum.cz

Závěr filmu
naznačuje, že nejsme
často schopni
dosáhnout opožděně
spravedlnosti ve
světě, který se
spravedlivý příliš
nejeví. Přesto
můžeme
v doprovodu našich
nejbližších uložit
minulost k věčnému
odpočinku, abychom
sami dosáhli
konečně míru.

Zdroje
• Nahla Valji: Truth and Reconciliation
– Lessons from the South African con-
text
• The Center for the Study of Violence
and Reconciliation. (www.csvr.org.za)
• http://www.csvr.org.za/wits/artic-
les/artnv1.htm
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Dva pohledy

1Nejsou názorové rozdíly mezi stranami
vznikající pravicové koalice natolik velké,

že to bude ohrožovat stabilitu budoucí vlá-
dy?

ME: Názorové rozdíly jsou v někte-
rých otázkách, jako jsou třeba registrovaná
partnerství osob stejného pohlaví, opravdu
značně velké. Ale podobně jako v roce
1998 po odstavení Vladimíra Mečiara je
společný nepřítel dostateč-
ně velkým tmelem, aby ale-
spoň první polovinu voleb-
ního období držela koalice
pohromadě. Fico slíbil, že
bude tvrdou opozicí, a to bu-
de na jedné straně silné po-
jítko ostatních, na straně
druhé velké nebezpečí, pro-
tože většina osmi poslanců
je v takovém případě dost
křehká. Všechny čtyři strany
mají podobný náhled na
ekonomiku a nejméně čitel-
ná je nová strana Svoboda
a solidarita Richarda Sulíka,
která také bude muset při
vyjednávání dělat nejvíce
kompromisů. Křesťanští de-
mokraté se do velké míry
poučili, mají nové vedení,
ale zároveň jsou nejkonzer-
vativnějším prvkem vznika-
jící koalice. Pokud nějaké
třenice v programových
otázkách mohou nastat, bu-
de to mezi nimi a Sulíkovou
stranou.

VB: Mezi stranami koalice existují be-
zesporu hodnotové rozdíly. Dá se ale če-
kat, že podobné rozdíly smaže kompro-
misní koaliční smlouva. Naopak velkým
pojítkem koaličních stran budou ekono-
mická témata – ostatně ekonomika se na-
konec stala hlavní náplní voleb a úkolem
koalice bude zastavit zadlužování státu,
zvýšit konkurenceschopnost Slovenska
a zlepšit podnikatelské prostředí. Největší
překážku pro úspěšné vládnutí pravice ne-
vidím v koalici v samotné, ale spíš v opo-
zici – Ficova strana s 65 křesly v parla-
mentu může vládě hodně zavařit.

2Znamená konec Mečiarovy strany v no-
vém parlamentu konec jedné éry a spe-

cifického politického stylu, nebo v něm už
dávno pokračují jiní (např. Fico)?

ME: Ve slovenské politice se pravidelně
po roce 1993 střídá středopravicová politi-
ka s národně populistickou orientací. Levi-
ce v podstatě zmizela. Dřív byl představite-
lem onoho národně populistického proudu

Vladimír Mečiar a jeho strana, tento prapor
pod nálepkou levice převzal Směr-sociální
demokracie Roberta Fica. Volební výsledek
Směru je varující – strana získala více hlasů
než v roce 2006. To, že se lidé v průzku-
mech styděli přiznat, že budou volit Směr,
signalizuje jisté nebezpečí do budoucna.

VB: Mečiarova éra skončila už dávno,
jeho politická role v poslední čtyřech letech
(byť bylo HZDS ve vládě) byla jen odles-
kem jeho někdejší silné pozice na Sloven-
sku. Styl Ficovy a Mečiarovy vlády má sice
některé společné rysy – politizace veřejné-
ho prostoru, válka s autonomními médii,

korupce, klientelismus. Na druhou stranu,
za Mečiara se Slovensko vzdalovalo člen-
ství v NATO a Evropské unii. Dnes je neje-
nom v obou těchto organizacích, ale do-
konce i členem eurozóny. Proto je jiný i Fi-
cův styl vládnutí, styl jeho populismu.

3Vidíte šanci na zlepšení slovensko-ma-
ďarských vztahů po úspěchu umírněněj-

ší Bugárovy strany a krachu Csákyho SMK?
ME: Výsledek strany Most-Híd je jednou

z nejlepších zpráv z letošního středoevrop-
ského supervolebního roku.
Maďarští nacionalisté tak od
voličů ze sousedního státu do-
stali jasný vzkaz, že ani sami
příslušníci maďarské menši-
ny si nepřejí vyhrocování si-
tuace a nechtějí být rukoj-
mími ve vysoké hře politiků
z hlavních měst. Šance na
zlepšení slovensko-maďar-
ských vztahů tady jistě je, ale
když se ohlédneme zpět do
dob Dzurindových středo-
pravých vlád, které se pře-
krývaly s vládou Fideszu Vik-
tora Orbána, tak ani soužití
ideologicky si blízkých stran
nebylo ideální.

VB: Ano. Bugárův Most-
Híd se chápe jako strana spo-
lupráce mezi Slováky a Ma-
ďary, a ve volbách získal také
hodně slovenských hlasů. Ne-
úspěch SMK znamená konec
„schizmatu“ v politické re-
prezentaci maďarské menši-
ny, jedinou relevantní stranou
je odteď Most-Híd. Klíčové

pro zmírnění maďarsko-slovenského sporu je
ale podle mě celkové nastavení slovenské vlá-
dy, a rétorika příštího premiéra. V tomto smys-
lu bude kdokoli lepší než Fico.

Martin Ehl je novinářem
Hospodářských novin a přednáší na
Metropolitní univerzitě v Praze.

martin.ehl@economia.cz

Vojtěch Berger je zpravodajem
Českého rozhlasu na Slovensku.

Vojtech.Berger@rozhlas.cz

Slovensko po volbách

Ohlédneme-li se
zpět do dob
Dzurindových
středopravých
vlád, které se
překrývaly
s vládou Fideszu
Viktora Orbána,
tak ani soužití
ideologicky si
blízkých stran
nebylo ideální.

Největší
překážku pro
úspěšné vládnutí
pravice nevidím
v koalici
v samotné, ale
spíš v opozici
– Ficův SMER
s 65 křesly
v parlamentu
může vládě
hodně zavařit.

Vojtěch
Berger

Martin
Ehl
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Polsko-ruské vztahy v minulosti pro-
šly obdobím hluboké nedůvěry.
V roce 2005 byl podepsán kontrakt

na výstavbu plynovodu Nord Stream, kte-
rý záměrně obchází tranzitní země střed-
ní a východní Evropy, včetně Polska. Ve
stejné době se začala projevovat asertivita
Kremlu v zahraniční politice vůči Zápa-
du. Zároveň ruské energetické firmy po-
kračovaly ve své agresivní expanzi na lu-
krativní evropské trhy. Rusko se také stále
více angažovalo v postsovětském prostoru
a hlasitě vystupovalo proti přibližování
Ukrajiny a Gruzie k NATO a Evropské
unii. Naopak Varšava byla jedním z nej-
aktivnějších advokátů rozšiřování euroat-
lantických struktur dále na východ. Vzá-
jemná krize důvěry vyvrcholila embargem

na dovoz polských živočišných výrobků,
zdůvodněným nesplňováním hygienic-
kých standardů a následným polským ve-
tem proti zahájení rozhovorů o nové Do-
hodě o partnerství a spolupráci mezi Ev-
ropskou unií a Ruskem (tzv. PCA smlou-
va) v listopadu 2006. V lednu 2007 se na-
víc objevila americká žádost o instalaci
elementů protiraketové obrany na pol-
ském území, kterou polská strana vníma-
la jako šanci na posílení vlastní bezpeč-
nosti, zatímco Kreml v ní spatřoval krok
ohrožující ruskou bezpečnost. Prakticky
neřešeny zůstávaly otázky vzájemných
vztahů z minulosti, mezi něž patřilo i cit-
livé téma katyňského masakru.

Přes krizi politických vztahů rychle
rostla vzájemná obchodní výměna a po-

měrně slušně se rozvíjely i polsko-ruské
kulturní vztahy.

Konstruktivní přístup
vystřídal emoce
Vláda pod vedením Občanské platformy
nedeklarovala zásadní odklon od nastave-
ného zahraničněpolitického kursu vůči
Rusku, nicméně slibovala přístup, který
bude méně emocionální a krátkozraký,
a naopak více kontaktní a konstruktivní.
Nejednalo se o opuštění hlavních priorit,
ale o změnu způsobu jejich prosazování.
Hned několik týdnů po svém nástupu do
úřadu odjel premiér Tusk jednat do Mosk-
vy o palčivých otázkách vzájemných vzta-
hů. Snažil se například přesvědčit Kreml
o možných alternativních trasách oproti
plánovanému rusko-německému baltské-
mu plynovodu. Nenabízel však již pouze
variantu vedoucí přes Ukrajinu, preferova-
nou předchozí vládou, ale i trasu přes po-
baltské republiky. Několik týdnů po nástu-
pu nové vlády došlo ke zrušení embarga na
polské maso a další komodity. Byla znovu-
obnovena i tzv. Polsko-ruská komise pro
obtížené otázky, do níž Tuskova vláda no-
minovala jako spolupředsedu bývalého pol-
ského ministra zahraničí Adama Rotfelda.

Ranou pro vzájemné přibližování byla
válka v Gruzii v srpnu 2008. Polská diplo-
macie jednoznačně tlačila na stažení rus-
kých vojsk a usilovala o aktivní přístup Ev-
ropské unie při řešení této otázky. Prezi-
dent Lech Kaczyński se dokonce v čase
války vydal do Tbilisi podpořit Gruzínce.
Vládní zahraniční politika sice také zůstala
neoblomná ve svém tvrdém odsouzení rus-
ké intervence, avšak svou pozici vláda de-
klarovala, aniž by se uchylovala ke zbyteč-
ným teatrálním výstupům. Měsíc a půl po
zahájení války přijel na státní návštěvu do
Varšavy ruský ministr zahraničí Sergej Lav-
rov. Třebaže žádný konkrétní materiální
výsledek jeho varšavská mise nepřinesla,
symbolický význam byl obrovský. Varšava
tak nemohla být osočena z toho, že není
ochotna zahájit s Ruskem dialog, přestože
jejich pozice se zdají být vzdálené.

Rok 2009 byl dalším kolem zlepšování
polsko-ruských vztahů. Premiér Putin byl po-
zván na slavnostní připomenutí 70. výročí
začátku druhé světové války. Státem kon-
trolovaná ruská média popudila polskou ve-

Trnitá cesta k urovnání
polsko-ruských vztahů

Vít Dostál, Jakub Kulhánek

Solidarita, se kterou reagovali ruští představitelé na katastrofu polského vládní-
ho letadla s prezidentem Lechem Kaczyńským na palubě, překvapila řadu po-
zorovatelů problematických polsko-ruských vztahů. Na druhou stranu o ne-
očekávaném zásadním přelomu ve vzájemných vztazích mluvit nelze, neboť
vztahy mezi Varšavou a Moskvou se přes občasná zadrhnutí postupně zlepšu-
jí již od podzimu 2007, kdy národně-konzervativní vládu Práva a spravedlnosti
vystřídal liberálně-konzervativní kabinet pod vedením Občanské platformy.
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řejnost i vládnoucí elity vysíláním doku-
mentárního filmu, který hovořil o spolupráci
nacistického Německa a meziválečného Pol-
ska a o jejich tajných plánech na útok na So-
větský svaz. Tímto dokumentem měl být
před ruskou veřejností ospravedlněn pakt
Molotov–Ribbentrop, který kodifikoval
rozdělení střední a vý-
chodní Evropy a rozbití
polské státnosti. Od-
vysílání dokumentu pár
dní před Putinovou ná-
vštěvou vyvolávalo do-
jem, že se jedná o pro-
vokaci mající za cíl do-
sáhnout zrušení po-
zvání z polské strany.
Nestalo se a Putin byl
jedním z řečníků na
Westerplatte. Ještě před
svým vystoupením otiskl
deník Gazeta Wybor-
cza obsáhlý „Dopis Po-
lákům“, ve kterém sice
odsoudil pakt Molo-
tov–Ribbentrop, avšak
také Polsku připome-
nul jeho podíl na roz-
padu Československa
po Mnichovské doho-
dě v roce 1938. Přes-
tože byly v den Puti-
nova gdaňského proje-
vu v Moskvě prezento-
vány archivní doku-
menty tajných služeb,
které měly dokládat
údajné polsko-němec-
ké předválečné plány na oslabení SSSR, na-
stavil akt společného připomenutí zaháje-
ní druhé světové války kurs dalšího usmi-
řování Moskvy a Varšavy.

Zmizela konfliktní témata
Polsko-ruské třecí plochy ztratily navíc
v roce 2009 na významu. Cestu Ukrajiny
a Gruzie do NATO zabrzdila politicky ne-
stabilní situace v obou zemích, Barack
Obama se rozhodl přehodnotit plány vý-
stavby protiraketového deštníku nad Ev-
ropou a obavu před nekontrolovaným rus-
kým vstupem na evropský energetický trh
začaly sdílet i další evropské státy. Vý-
stavba plynovodu Nord Stream byla sice

zahájena, nicméně Polsku se podařilo
uzavřít s Ruskem nový kontrakt na do-
dávky zemního plynu do roku 2037.

Na druhou stranu nelze opomínat dlou-
hodobou existenci překážek právě probí-
hajícímu polsko-ruskému sbližování. Přes-
tože Washington opustil myšlenku na umís-

tění interceptorů na
polském území, doč-
kali se Poláci posílení
své protivzdušné ob-
rany díky rozmístění
několika baterií ame-
rických střel Patriot.
Jelikož komplex Pa-
triot zahrnuje i radio-
lokační a další zaříze-
ní pro monitorvání le-
teckého prostoru,
může se plánované
rozmístění tohoto sys-
tému v blízkosti ruské
exklávy a sídla baltské
flotily v Kaliningrad-
ské oblasti obrátit
v novou krizi v rusko-
polských vztazích.
Z dlouhodobější per-
spektivy pak napětí
mezi Varšavou a Mos-
kvou může nadále
ovlivnit vývoj na Ukra-
jině a v Gruzii. V pří-
padě Ukrajiny má Var-
šava stále zájem na
udržení proevropské-
ho směřování země,
třebaže je v současné

době skeptičtější k vlastní vůli Ukrajinců pro-
vádět potřebné reformy. Pokud by za úřa-
dování současného prezidenta Viktora Ja-
nukovyče došlo k razantnímu přeorientování
ukrajinské zahraniční politiky směrem
k Moskvě, nepochybně by se tento vývoj ne-
gativně odrazil i na přístupu polské diplo-
macie vůči Kremlu. Případný nový konflikt
či pokus o změnu režimu v Tbilisi iniciovaný
Moskvou by mohl jetě více přispět k osla-
bení důvěry Varšavy v proces diplomatic-
kého oteplování. Divokou kartou v rusko-
polských vztazích je otázka budoucího
směřování Běloruska. V případě, že by do-
šlo k transformaci či přímo kolapsu režimu
prezidenta Lukašenka, dá se předpokládat

ostrý střet zájmů mezi Varšavou a Moskvou.
Nutno však poznamenat, že realizace po-
dobného scénáře se dá v nejbližší době jen
těžko předpokládat.

Ruská televize odvysílala
film „Katyň“
Polsko-ruské sbližování dospělo k symbo-
lickému vrcholu společným uctěním obě-
tí katyňského masakru polským a ruským
premiérem 7. dubna. Vzorný přístup rus-
kých politiků po katastrofě vládního spe-
ciálu s prezidentem a částí polské politic-
ké a vojenské elity na palubě se spojil
s vlnou otevřené solidarity ze strany rus-
kých občanů. Odvysílání filmu Andrzeje
Wajdy „Katyň“ na nejsledovanějším rus-
kém televizním kanálu poukazuje na to,
jakou cestu ruský přístup k Polsku urazil.
Před několika měsíci vykreslil dokumen-
tární film na stejném televizním kanálu
Poláky jako spojence hitlerovského Ně-
mecka a nyní jsou vyobrazováni jako obě-
ti nacistických a sovětských zvěrstev.

Dojde-li k otevření všech ruských archi-
vů dotýkajících se masakrů polských důs-
tojníků a elit v roce 1940 a budou-li pozůs-
talí po obětech Stalinova běsnění rehabili-
továni, bude moci dojít i k trvalému přesu-
nu politických debat o historických otáz-
kách z roviny polsko-ruské výhradně na ro-
vinu rusko-ruskou a polsko-polskou. Pokud
skutečně polsko-ruské vztahy dospějí do
normality, měl by být položen jejich základ
směřující do budoucnosti. Mohl by mít na-
příklad podobný formát jako Česko-ně-
mecká deklarace o vzájemných vztazích
a jejich budoucím rozvoji z roku 1997, kte-
rá odstranila otázky minulosti z mezivlád-
ní roviny a kterou byl založen štědrý fond
na podporu česko-německých projektů
v oblastech vzdělávání, vědy a kultury.

Vít Dostál je analytik Asociace pro
mezinárodní otázky a student Fakulty
sociálních studií Masarykovy univerzity
v Brně. vit.dostal@amo.cz

Jakub Kulhánek je analytik pro
mezinárodní otázky a absolvent
magisterského oboru Eurasijských studií
na Georgetown University ve
Washingtonu, DC.

Dojde-li k otevření
všech ruských
archivů dotýkajících
se masakrů polských
důstojníků a elit
v roce 1940 a budou-
li pozůstalí po
obětech Stalinova
běsnění
rehabilitováni, bude
moci dojít
i k trvalému přesunu
politických debat
o historických
otázkách z roviny
polsko-ruské
výhradně na rovinu
rusko-ruskou
a polsko-polskou.



34 2010Mezinárodní politika 7

Zeměmi světa

Zatiaľ čo doteraz boli viac menej
ich sily vyrovnané, teraz – aj v dô-
sledku katastrofálnej ekonomickej

situácie Maďarska a zlého vládnutia so-
cialistov – došlo k radikálnej zmene: FI-
DESZ bude mať v parlamente dvojtreti-
novú ústavnú väčšinu a môže vládnuť
sám. Druhé kolo maďarských parlament-
ných volieb 25. apríla (prvé kolo sa kona-
lo 11. apríla) podľa očakávania len dovŕši-
lo víťazstvo FIDESZu. Strana nového pre-
miéra Orbána získala v novom parlamen-
te podľa predbežných výsledkov 263 man-
dátov z 386, čo je 68 percent, viac než
dvojtretinová väčšina potrebná k zmene
ústavných zákonov. Socialisti budú mať
v novom parlamente 59 poslancov (je to
takmer o 130 mandátov menej, ako mali
doteraz – výraz skutočného debaklu so-
cialistickej politiky v Maďarsku), strana
JOBBIK 47, strana Politika môže byť iná
(LMP) 16 a jeden poslanec je nezávislý.

Príde duchovné zjednotenie
všetkých Maďarov?
Opozícia socialistov a jednej menšej stra-
ny bude slabučká a extrémna pravicová
strana JOBBIK sa za opozíciu v pravom
slova zmysle ani považovať nedá, pretože
jej program sa v mnohom podobá pro-

gramu Orbánovej strany, len je radikál-
nejší a jej predstavitelia sú vo svojich
slovných prejavoch, najmä voči sused-
ným krajinám, ešte menej diplomatickí
a skôr až agresívni – než tiež málo umier-
není vodcovia FIDESZu. Orbán to už aj
potvrdil veľmi sebavedomými vyhlásenia-
mi a varovaním adresovaným susedom:
s Maďarmi už nikto nebude zaobchádzať
tak, že ak oni prejavia úctu iným kraji-
nám, že niektoré to neopätujú. „Sme veľ-
kí, silní a máme taký mandát aj v národ-
ných otázkach, aký nemá žiadne politické
zoskupenie žiadnej susednej krajiny. Naše
národné záujmy budeme presadzovať s pa-
tričným citom a s patričnou zdvorilosťou.
To nie je otázka vládnutia, jednoducho nie
je možné takto zaobchádzať s Maďarmi
a hovoriť o Maďaroch, ako sa to v posled-
nom čase často stávalo. Budapešť to jedno-
ducho nestrpí. Uplatníme princíp politiky
vzájomnej úcty, na to bude potrebné mnoho
rokovať. Uplatníme svoje záujmy, máme na
to dostatočné poverenie od občanov. Národ-
né záujmy Maďarska budeme reprezento-
vať a presadzovať európskym spôsobom, cit-
livo a obozretne,“ uviedol budúci maďar-
ský premiér. Bude zaujímavé sledovať,
ako tento zámer bude uskutočňovať
v praxi, pretože v tomto smere majú čo

naprávať hlavne maďarskí politici – od
prezidenta László Sólyoma, cez Zsolta
Németha až po samotného Viktora Orbá-
na. Treba pripomenúť Orbánove slová,
povedané v Dunajskej Strede na území
Slovenskej republiky v roku 2008: „Príde
ten deň, keď sa Maďari duchovne zjedno-
tia“... pričom to slovíčko duchovne je iste
len taktický eufemizmus, pretože Maďari
duchovne rozdelení nikdy neboli – ide
len o rozdelenie teritoriálne, ktoré by
v zjednocujúcej sa Európe mohlo byť za-
nedbateľné, keby... keby sa z Maďarska
neozývali otvorene aj také hlasy, ktoré sú
v rozpore s dobrým susedstvom. Na pr-
vom mieste je tu práve Slovensko. Nie ná-
hodou v telefonickom rozhovore Orbána
a predsedu Strany maďarskej koalície
(SMK) na Slovensku Pála Csákyho po
prvom kole maďarských volieb zazneli aj
také slová, podľa ktorých sa Maďari na
Slovensku spoliehajú na Budapešť (?),
a naopak Orbán sa vyjadril, že on vie, že
Csáky má najťažšie postavenie (t.j. Ma-
ďari na Slovensku sú najviac utláčaní ?).
S tou vyhlasovanou politikou vzájomnej
úcty sa totiž len ťažko dajú uviesť do sú-
ladu také akcie maďarského zákonodar-
ného zboru, ako je na pôde maďarského
parlamentu inštitucionalizované Fórum

Po voľbách v Maďarsku:

Orbánova
smršť

Ferdinand Vrábel

Výsledky aprílových parlamentných volieb v Maďarsku potvrdili to, čo dlhodobo predpovedali politickí analytici a čo
ukazovali aj prieskumy volebných preferencií: viac ako jasné víťazstvo volebného bloku Maďarský občiansky zväz –
FIDESZ a Kresťanskodemokratickej ľudovej strany (FIDESZ-KDNP). V zoskupení hrá prvé husle pravicová strana
FIDESZ (strana sa stále volá Zväz mladých demokratov, hoci za uplynulých viac ako dvadsať rokov niektorí z tých
mladých už aj zostarli) Viktora Orbána. V týchto voľbách sa zásadne zmenil pomer síl medzi dvoma v minulosti naj-
silnejšími maďarskými stranami – socialistami (MSZP) a FIDESZom.
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poslancov Karpatskej kotliny,
na ktoré sa pozývajú poslanci
parlamentov zo susedných su-
verénnych krajín, „spanilé“
jazdy prezidenta Sólyoma na
rumunské alebo slovenské
územie, alebo aj zámer, aby sa
Maďari v okolitých krajinách
stali aj štátnymi občanmi Ma-
ďarskej republiky. Len naivný
človek by v tom nevidel ohro-
zenie suverenity susedných
krajín, veď ak na území cu-
dzieho štátu budú žiť občania
Maďarska, bude možné po ča-
se celkom legálne požadovať
pripojenie tohto územia
k „materskej“ krajine. Skôr
než podporu kultúrnych a du-
chovných potrieb príslušníkov
maďarskej menšiny pripomí-
na tento jasne proklamovaný
zámer Orbána zaviesť dvojité
občianstvo pre príslušníkov
maďarských menšín v okoli-
tých krajinách hru s ohňom.
Niektorí pozorovatelia tvrdia,
že vzťahy napríklad medzi
Bratislavou a Budapešťou sa
za Orbána nemusia ešte viac
zhoršiť a môžu byť celkom
dobré. To má však niekoľko
háčikov: na prvý upozorňuje
dlhodobo predseda SMK Pál
Csáky, podľa ktorého, ak by
bola SMK v novej slovenskej
vláde, vzťahy by boli dobré.
Keďže len ťažko možno oča-
kávať, že by sa táto maďarská
strana do novej slovenskej
vládnej koalície naozaj dosta-
la, znamená to, že sa treba pri-
praviť na opak. Nič dobrého
neveští ani to, že Orbán nemá
dobré vzťahy s Bélom Bugá-
rom, zakladateľom novej
a zdanlivo umiernenejšej ma-
ďarskej strany na Slovensku:
MOST-HÍD, ktorá si pôvodne
stanovila za cieľ okrem iného
aj zbližovať Maďarov a Slová-
kov, povedané symbolicky bu-
dovať medzi nimi mosty.
Hneď úvodné staviteľské die-

lo sa však Bugárovi zrútilo, lebo jeho spolu-
straník – primátor Komárna Tibor Bastrnák,
vyvolal minulý rok známu aféru, ktorá vyústila
do nevpustenia maďarského prezidenta Sólyo-
ma na územie Slovenska a Bugár sa pritom od
tohto nediplomatického kroku primátora Bas-
trnáka nedištancoval. Treba priznať, že aj pre
toto sa Bugárovej strane to zbližovanie oboch
národov nie veľmi darí a jej volebné preferen-
cie sú aj nižšie ako preferencie SMK, čo zna-
mená, že Slováci, až na niekoľko jednotlivcov,
ju nepodporujú. Tak isto možno len ťažko oča-
kávať, že Budapešť upustí od aktivít à la Fórum
poslancov Karpatskej kotliny a podobne, a pre-
to budúcnosť maďarsko-slovenských vzťahov
v najbližšom období nemožno vidieť v idylic-
kých ružových farbách.

Očakávania občanov, ktoré
nebudú splniteľné
Ako dlhoročné zlé hospodárenie socialistov po-
plietlo mnohých občanov Maďarska, ukázali
ankety maďarských médií, v ktorých voliči po
víťazstve FIDESZU vyslovovali svoje predstavy
o politike budúcej vlády. Málokedy tam zazneli
slová o podpore menšín v cudzine, zato takmer
každý účastník ankety hovoril o tom, čo očaká-
va: zvýšenie životnej úrovne, zvýšenie platov,

zvýšenie dôchodkov, rôzne zlepšenia v sociál-
nej oblasti... Tak, mať takéto očakávania v sú-
časnej ekonomickej mizérii Maďarska, nota be-
ne pri nástupe pravicovej vlády je naozaj rarita
a sú to len nesplniteľné zbožné želania voličov,
ktorí budú musieť rýchlo vytriezveť. Naopak,
Orbán bude musieť – ak chce nastúpiť na cestu
hospodárskeho ozdravenia a sanácie verejných
financií krajiny – siahnuť k takým radikálnym
reformám, ktoré budú maďarských občanov
veľmi bolieť. Budú totiž znamenať nie zvýšenie,
ale naopak zníženie životnej úrovne a škrty štát-
nych výdajov na spoločenskú spotrebu. A to
tým viac, že naďalej odkladať reformy, ku kto-
rým sa predchádzajúce vlády nevedeli odhod-
lať, alebo ak sa aj odhodlali, nevedeli ich presa-
diť, už nebude dlhodobo možné. A ak začne
klesať životná úroveň, celkom zákonite sa bude
pozornosť odvádzať inam – napríklad aj na
„problémy“ menšín v okolitých krajinách. Nie
je preto asi správne tvrdenie viacerých analyti-
kov, ktorí tvrdia, že pre Orbána nebudú vzťahy
so Slovenskom prioritou. Práve opak sa dá oča-
kávať: Budapešť totiž považuje Slovensko za
najslabší článok. Rumunsko je väčšie, silnejšie
a aj razantnejšie, Srbsko zatiaľ počká a o rakú-
skom Burgenlande, zatiaľ nepadla oficiálne
(nahlas) ani zmienka. Už čoskoro sa nová ma-

Nový maďarský premiér Viktor Orbán. Laszlo Balogh, Globe Media/Reuters



Evropské vlády, francouz-
skou nevyjímaje, se dlou-
ho vykrucovaly. Ať dají

druzí, my máme svých starostí
dost, znělo echem i Paříží, i když
o něco méně hlasitě než Berlínem.
Zdá se, že se reprezentanti Evro-
py nakonec podřídili principu so-
lidarity. V pařížském Bourbon-

Když
peníze

mluví
do všeho

Zdeněk Müller
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ďarská vláda bude musieť jasne prejaviť aj
vo vzťahu k Slovensku. 90. výročie Tria-
nonskej mierovej zmluvy (4. júna 1920),
ktorú Budapešť – pretože zmluva zname-
nala vyčlenenie Slovenska z historického
Uhorska aj de iure – dodnes nestrávila
a sotva kedy ju asi vôbec strávi a pri tejto
príležitosti prednesené oficiálne prejavy
z Budapešti, ktoré sa Slovensku sotva
mohli páčiť. Ale tie prejavy sa sprostred-
kovane dotkli aj Prahy, veď ako Slovenská
republika, tak aj Česká republika sú ná-
stupnickými štátmi zaniknutej Českoslo-
venskej republiky.

Médiá majú šíriť pravdu
Aj keď má FIDESZ rozhodujúcu väčšinu,
niektoré ohlásené zmeny sa mu budú na úkor
vlastných radov
robiť veľmi ťaž-
ko. Orbán už ohlá-
sil zámer zoštíhliť
vládu a znížiť aj
počet mandátov
v parlamente.
Možno aj tento
zámer dopadne
tak, ako dopadlo
sľúbené zníženie
daní, ktoré už bu-
dúci premiér od-
volal. Oveľa ľahšie
sa mu však budú
presadzovať také
zákony ako nový
zákon o voľbách
do parlamentu,
zákon o miest-
nych samosprá-
vach, zákon o mé-
diách či zákon
o štátnom občianstve, ktorý má zaviesť spo-
mínané dvojité štátne občianstvo pre Ma-
ďarov vo svete, ale najmä – a hlavne o to Bu-
dapešti ide – v susedných krajinách. Počet
poslancov v parlamente by sa vraj mal zní-
žiť z terajších 386 na 200, čo by znamena-
lo bezprecedentný príklad, keď po víťazných
voľbách nejaká strana takto „zdecimuje“ dob-
re platené miesta pre svojich príslušníkov, aj
keď samozrejme len budúcich volieb. So zá-
sadami širokej demokracie a priblíženiu štát-
nej správy občanovi sa veľmi nezhoduje zá-
mer odňať viaceré kompetencie miestnym

samosprávam a preniesť ich na štát. To by
znamenalo ale automaticky aj nárast štát-
nej byrokracie. To, že by malo aj tu ísť o pro-
klamované zoštihlenie verejnej správy, ne-
možno brať vážne. Z hľadiska demokracie
sú nebezpečné zámery FIDESZu, pokiaľ
ide o mediálny zákon. Aj keď zatiaľ nie sú
známe žiadne podrobnosti, strana má
s médiami neustále problémy, často ich ob-
viňuje, že sú proti nemu nepriateľské a ší-
ria o ňom klamstvá. Podľa niektorých
maďarských médií FIDESZ zvažuje zlú-
čenie verejnoprávneho rozhlasu aj televí-
zie, a do čela novej inštitúcie by rád postavil
hovorcu bývalej prvej Orbánovej vlády. Zá-
kon by mal umožniť aj tvrdšie sankciono-
vanie médií, ktoré by šírili „nepravdy“. Or-
bán pred druhým kolom volieb nenechal

bokom ani problematiku
verejného poriadku. Na-
vštívil viacero lokalít na vý-
chode Maďarska, kde v pr-
vom kole výraznejšie za-
bodoval extrémistický JOB-
BIK. V obci Rakamaz vy-
hlásil, že „právo na ochranu
musí zaistiť štát, nie gardy
a polovojenské organizá-
cie“. Chcel tak celkom iste
vziať vietor z plachiet JOB-
BIKu, ktorého jednou
z hlavných tém (okrem
požiadavky referenda a au-
tonómie pre maďarské
menšiny v cudzine) v pred-
volebnej kampani bola „ci-
gánska kriminalita“. Or-
bán prisľúbil, že do dvoch
týždňov po nástupe jeho
novej vlády posilnia políciu
v oblastiach s najvyššou

kriminalitou. Čo dodať na záver? Naozaj
by sme želali našim južným susedom
zlepšenie ekonomickej situácie, zvyšovanie
životnej úrovne, menej populizmu a pra-
vicového extrémizmu a v rámci budovania
nášho spoločného európskeho domu aj
trvalé zlepšenie vzťahov s okolitými kra-
jinami.

Ferdinand Vrábel se věnuje
dějinám I. ČSR a problematice
národnostních vztahů. FVrabel@seznam.cz

So zásadami širokej
demokracie
a priblíženiu štátnej
správy občanovi sa
veľmi nezhoduje
zámer odňať viaceré
kompetencie
miestnym
samosprávam
a preniesť ich na
štát. To by
znamenalo ale
automaticky aj nárast
štátnej byrokracie.

Euro zabíjí! Varování z plakátů
vylepených po ulicích jarní Pa-
říže. Asi nikoli náhodou jejich
vzhled připomíná nálepky z ci-
garetových krabiček. Společ-
ná evropská měna má podle
mínění autorů kampaně stejný
efekt jako přemíra tabáku.
Ohrožuje zdraví Francie. Eko-
nomická krize, jak vidno, strhá-
vá nejen k alarmismu, ale i k la-
cinému populismu. „Nehodlá-
me umírat za Gdańsk,“ říkali
francouzští demagogové po
napadení Polska hitlerovským
Německem. „Nehodláme platit
za Athéňany,“ říkají jejich dědi-
cové dnes. Vědí, co je v sázce.
Osud evropské měny a bu-
doucnost sjednocující se Evro-
py. Nikdy euru a Evropě nepřá-
li a teď mají pocit, že jim realita
nahrává.



Gaulle: „Politika se dělá koneckonců na bur-
ze.“ Na dotaz, jak vidí současnou krizi, by
patrně mnohý Francouz odpověděl: „Pře-
stávám mít vliv jako občan a obávám se
o náš sociální model, který patří k fran-

couzskému DNA.“
„Společně doká-

žeme všechno“ zně-
lo Sarkozyho vo-
lební heslo. Prezi-
dent hodlal po-
vzbudit reformní
elán smířením ob-
čanů s politikou.
Naděje se nenapl-
nily. O „nový model
reformy“ se nyní
pokouší socialistic-
ká opozice. Mluví
o „intervencionis-
mu radikálním a zá-
roveň soucitném“,
který má otupovat
spekulativní excesy
kapitálu, podporo-
vat zaměstnanost
a povzbuzovat so-
ciální solidaritu
a empatii. Pokusy

vlády i opozice zahnat poraženecké a eu-
roskeptické nálady doprovází pozoruhodný
jev. Nejpopulárnějším francouzským poli-
tikem je momentálně Dominique Strauss-
Kahn. Před třemi lety prohrál zápas o pre-
zidentské kandidátství mezi socialisty. Dnes
sídlí ve Washingtonu a vede Mezinárodní
měnový fond. Nedrží politické páky a ne-
nabízí Francii žádné řešení. Leč sama sku-
tečnost, že vidí do mezinárodních financí,
ho staví do lepšího světla, než jaké dopadá
na jeho domácí kolegy. Peníze přece „mlu-
ví do všeho“! A tak francouzská veřejnost
usoudila, že DSK byl mohl být jejich no-
vodobým Césarem, dirigentem návratu
rostoucího bohatství francouzských obča-
nů. Jednou s palcem vzhůru, jindy směrem
dolů. Zajisté iluze, ovšem příznačná.

2. 6. 2010

Zdeněk Müller je odborným
zaměřením historik, pracuje jako
publicista a žije ve Francii.

zd.muller@wanadoo.fr
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Francie očima Zdeňka Müllera

Výkonný ředitel Mezinárodního měnového fondu Dominique Strauss-Kahn.
Benoit Tessier, Globe Media/Reuters

ském paláci, sídle Národního shromáždění,
se poslanci vládnoucí většiny i opozice do-
konce vzácně shodli a hlasovali společně pro
podporu Řecku. Čekalo by se, že rozhodnutí
spárované s tak silnou politickou legitimitou
vyvolá okamžitou pozitivní odezvu na fi-
nančních trzích. Ukázal se pravý opak.
Útok na evropskou měnu pokračuje a sna-
hy profitovat z jejího slábnutí sílí. Akcie na
evropských burzách ztrácejí body, jako kdy-
by se tam ani na okamžik neuvěřilo v se-
bemenší účinnost přijatých opatření.

Namísto zklidnění se tak politikům na-
dále třese půda pod nohama. Ve Francii uka-
zují průzkumy veřejného mínění pokraču-
jící propad popularity vládnoucího pravi-

cového středu. Kyvadlo sympatií se obrací
směrem k socialistické opozici. Leč z této
strany se kromě soustavné kritiky Sarkozyho
tábora, a především osoby prezidenta ne-
nabízí žádná převratná alternativa. Na
otázku, zda by so-
cialisté dokázali
vzdorovat krizi lépe
než vládnoucí pra-
vice, odpovídají
francouzští občané
většinou záporně.

Nynější hospo-
dářská deprese po-
vzbuzuje recyklaci
nářků starého data.
Globalizace jdoucí
přes naše hlavy, pla-
netární trhy mimo
naši kontrolu, pře-
souvání výrob do
oblastí s levnější pra-
covní silou, Evropa
rozhodující „za nás
bez nás“, nadná-
rodní organismy
a firmy, které si nás
přivlastňují. Nejde
o nic nového. Na
pocity francouzských občanů, že přestávají
být pány svého osudu a že se o nich roz-
hoduje jinde, odpověděl už kdysi generál de

Nejpopulárnějším
francouzským politikem
je momentálně
Dominique Strauss-
Kahn. Dnes sídlí ve
Washingtonu a vede
Mezinárodní měnový
fond. Nedrží politické
páky a nenabízí Francii
žádné řešení. Leč sama
skutečnost, že vidí do
mezinárodních financí,
ho staví do lepšího
světla, než jaké dopadá
na jeho domácí kolegy.
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Vytváření výlučné a zároveň spo-
lečné tchajwanské identity, a tím
i tvoření tchajwanského národa

je nejenom mimořádně zajímavé coby reál-
ný příklad, na němž je možné testovat vý-
še zmíněné teorie, ale především má dale-
kosáhlý praktický význam. Právě na vý-
sledku tohoto procesu totiž závisí neje-
nom vnitřní společenský a politický vývoj
Tchaj-wanu, ale i jeho vztahy s pevnin-
skou Čínou. V tomto ohledu potenciální
význam tohoto faktoru stále roste; tchaj-
wanská společnost se učí využívat demo-
kratických mechanismů a proces hledání
a přijímání národnosti je velmi intenzivní.
Do konce osmdesátých let vládnoucí
Kuomintang zakládal svou legitimitu na
principu jednoty pevninské Číny a Tchaj-
wanu; tato myšlenka byla po dobu jeho
vlády prosazována, a teprve po jeho ústu-
pu se na Tchaj-wanu začaly otázky vlastní
identity otevírat. Jeden z prvních průzku-

mů vedený Národní univerzitou Cheng-
chi ukazuje, že se v roce 1991 označilo za
Tchajwance pouze 14 procent obyvatel-
stva, přičemž čínskou národnost uvedlo
44 procenta. V roce 2004 – po letech prud-
kého vývoje podněcovaného snahami
vlád i intelektuálů – se Tchajwancem cíti-
lo být téměř 46 procent obyvatel a k Číně
se přihlásilo pouhých 6 procent. Tento
překotný a z pohledu zastánců tchajwan-
ské národnosti úspěšný vývoj má však řa-
du specifických překážek a limitů.

Heterogenita obyvatelstva
brání vymezení identity
Jeden z problémů tchajwanského národ-
ního státu signalizuje už sám fakt, že se
v obou průzkumech necelá polovina lidí
neztotožňuje ani s pevninskou Čínou, ani
s Tchaj-wanem. Tato skutečnost je způso-
bena především značnou heterogenitou
obyvatelstva, která znesnadňuje nalezení

Býti
tchajwancem

Problémy
tchajwanské

národní identity
Anna Kunová

Příslušnost k určitému národu dnes již není dle většiny odborníků kategorií, do
které se rodíme a která je přirozeně daná. Převažuje názor, že národ je vytvá-
řen kolektivním vědomím společné identity a jen na jeho příslušnících záleží,
zda existuje. Díky tomu je národní identita tvárná a neustále se proměňující;
stávající identifikace se vyvíjejí, určité slábnou a místo nich vznikají nové. Ten-
to proces se děje samovolně pod vlivem politických a společenských okol-
ností, často však za podpory především intelektuálních elit. Jedním z míst,
kde tento proces právě ve značné intenzitě probíhá, je Tchaj-wan – Čínská re-
publika.

klíče, podle kterého by se tchajwanská ná-
rodnost dala vymezit. Většinu obyvatel os-
trova tvoří potomci čínských přistěhoval-
ců zejména ze 17. století, kteří však přišli
z různých částí pevninské Číny. Další část
společnosti tvoří příslušníci přistěhova-
lecké vlny po roce 1949 a jejich potomci,
kteří jsou stále chápáni jakožto pevninští
Číňané, přestože se etnicky shodují s růz-
nými skupinami původních přistěhoval-
ců. Kromě toho na ostrově stále žijí pří-
slušníci původních obyvatel, kmenů zřej-
mě austronéského etnického původu, kte-
rý je – stejně jako jejich jazyky, způsob ži-
vota i kultura – od zbytku populace zcela
odlišný. Teoreticky by tyto odlišnosti ne-
musely být překážkou; lze najít mnoho
příkladů, kdy i značně etnicky různorodá
společnost vykazuje silné vědomí společ-
né identity. Povaha tchajwanského národ-
ního cítění, jak je prosazují jeho obhájci,
je navíc silně liberální, demokratická
a kosmopolitní. Jak říká Shih Cheng-feng,
jeden z předních tchajwanských politolo-
gů vyjadřujících se ve prospěch tchajwan-
ské národnosti, „tchajwanský národ za-
hrnuje všechny, kteří milují Tchaj-wan, iden-
tifikují se s ním a jsou ochotni se za něj po-
stavit, nehledě na jejich rasu, etnický původ
nebo oblast, ze které pocházejí; zásadní je
láska k Tchaj-wanu, ne pokrevní a kulturní
pouta“. Potíž je v tom, že k lásce k Tchaj-
wanu a identifikaci s ním musí existovat
nějaký pádný důvod – a pokud to není
společný původ a vědomí příslušnosti
k ostatním Tchajwancům, je třeba najít ji-
ný, což není lehké. Tchajwanská sociální
antropoložka Hsu Wan-Rong navíc upo-
zorňuje, že vřelý vztah k Tchaj-wanu a ja-
kýkoli pocit příslušnosti nestačí; musí se
jednat o primární identifikaci. Přestože se
značná část obyvatelstva označuje za
Tchajwance, nevylučují tím zároveň svou
čínskou identitu; převahu jedné či druhé
cítí dle momentálních okolností. Navíc se
velká část populace kloní spíše ke svým
lokálním či jiným vazbám a ztotožňuje se
s nimi. Tato slova ilustruje Hai Ren, pro-
fesor východoasijských studií na Washing-
tonské univerzitě; popisuje svá setkání
s lidmi, kteří se primárně identifikovali
s čínským kulturním okruhem, hanským
etnikem, původem v ČLR, příslušností
k původnímu austronéskému kmeni nebo
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se jednoduše označovali za přistěhovalce,
Sečuánce či obyvatele svého města. Část
z nich sice připustila určitý celotchajwan-
ský pocit sounáležitosti, nicméně mno-
hem slabší než svou primární identifikaci.

Další, ještě závažnější překážku vytvo-
ření sebeuvědomujícího si tchajwanského
národa představuje neustálá konfrontace
s pevninskou Čínou, s níž Tchajwance spo-
jují mimo jiné i staletí sdílené historické
zkušenosti. Přestože posledních padesát
let odděleného vývoje dle Hsu Wan-Rong
umožnilo vyrůst generaci, která si alespoň
vzhledem k dějinám nepřipadá plně čín-
sky, stálé obtíže činí interpretace starší his-
torie. Až do šedesátých let minulého sto-
letí existoval pouze sinocentrický výklad
dějin ostrova, který byl značně zkreslující
především v nejmodernějším období (na-
příklad hodnocení japonské okupace
atd.). Polemické studie vydávané od sedm-
desátých let nikdy nedosáhly k širší veřej-
nosti a až v době snahy o národní identifi-
kaci nabírá historická práce na intenzitě.
Historik Chang Yen-hsien považuje za
první krok očistit pohled na dějiny od za-
ujatého čínského výkladu a seznámit s ni-
mi veřejnost. Tomuto úkolu napomohlo
například zavedení nových učebnic dějepi-
su do základních a středních škol, které
prosadil bývalý prezident Lee Teng-hui.
Zřejmým problémem však je, že i přes
všeobecné vnímání historie objektivně
(nechme stranou úvahy, co to znamená) je
obtížné z ní vydělit část, která by se dala
označit za „tchajwanské dějiny“. Tchaj-
wan nikdy v dějinách nebyl nezávislý, vždy
se jednalo o součást útvaru, jehož těžiště

bylo jinde – na různých místech Číny ne-
bo v Japonsku. Protože Tchajwan jako sa-
mostatný subjekt neexistoval, nelze v mi-
nulosti ukotvit ani existenci tchajwanské-
ho národa; je nový, tedy neopodstatněný.

Čínská říše jako přirozený
hegemon v regionu
Blízkost Číně přináší tchajwanským snahám
o vlastní identitu i jiné problémy. Tradiční
kultura, stejně jako myš-
lenkový a hodnotový
systém je na Tchaj-
wanu, stejně jako v ce-
lém okolním regionu,
v zásadě čínská. Přes-
tože se určitá umělecká
odvětví pochopitelně
vyvíjela odlišně, byla
vždy chápána jako sou-
část čínské kultury v šir-
ším slova smyslu, která
je schopná přijímat lo-
kální rozmanitosti. Ob-
tíž působí nejenom ten-
to rámec, ale i samotná
jeho povaha.V historii
byla čínská říše vždy
přirozeným kulturním
hegemonem regionu;
okolní oblasti od ní pře-
jímaly jak životní styl, tak veškeré kulturní
prvky včetně tradičního umění a písmo.
Čína byla uznána jako přirozeně vyspělej-
ší, civilizovanější; postupné lokální úpravy
přejatých prvků (jako například přizpůso-
bování písma místním jazykům) byly po-
važovány za úpadek. Přijímat čínský tradiční

pohled na svět tedy znamená považovat ho
za určitým způsobem vyšší a dokonalejší než
ostatní. Tato sebeidentifikace s čínskou kul-
turou je pochopitelně velmi lákavá a je ne-
snadné ji opustit, zvláště vezmeme-li v úva-
hu, že zastánci tchajwanské národnosti
nemají v tomto směru mnoho co nabídnout.
V posledních letech je tato představa ještě
podpořena vrůstající ekonomickou silou
Číny a mezinárodní pozicí, kterou si bu-

duje. Podle antropo-
ložky Hsu Wan-Rong
cítilo dokonce mnoho
Tchajwanců hrdost
v souvislosti s olym-
pijskými hrami v Číně
v roce 2008 a ztotož-
ňovali se s jejich úspě-
chem.

Ekonomický růst
ČLR je problematický
ještě z jednoho důvo-
du. Rychle zbohat-
nuvší přistěhovalci to-
tiž často investují ve
svých původních re-
gionech, kde ještě mo-
hou navázat na vztahy
se svou původní širší
rodinou. Tato spolu-
práce je velmi ekono-

micky výhodná jak pro čínskou, tak pro
tchajwanskou stranu; posiluje nicméně čín-
sko-tchajwanské vazby, a zároveň jejich
tchajwanské aktéry odcizuje určitým
vrstvám společnosti, jejichž zástupci tuto
činnost odsuzují.

Hsu Wan-Rong základy tchajwanské
identity komentuje: „Pokud jde o naše ko-
řeny– etnické, historické i kulturní – vět-
šina z nás jsou Číňané, a to je nemožné
vymýtit. Jediné, co nás odlišuje, je životní
úroveň a politická situace. Můžeme stavět
na našich liberálních a demokratických
hodnotách, ale ztotožnění se s nimi je
kvalitativně jiné než identifikace s Čínou.
Být Tchajwancem není identifikace, je to
způsob života.“

Anna Kunová studuje
mezinárodní teritoriální studia na FSV UK
a zabývá se sociální antropologií.

nany.kuny@seznam.cz

Hsu Wan-Rong
základy tchajwanské
identity komentuje:
„Pokud jde o naše
kořeny– etnické,
historické i kulturní
– většina z nás jsou
Číňané, a to je
nemožné vymýtit.
Jediné, co nás
odlišuje, je životní
úroveň a politická
situace.
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Je velký rozdíl v tom, jak se co napí-
še. Informace o možném vzniku
„supereura“, tedy jakéhosi lepšího

eura pro hospodářsky úspěšnější státy
eurozóny, což je vlastně i zpráva o ne-
úspěchu jednotné evropské měny, se
nám tady u Řípu nelíbí. Symbolika Ev-
ropské unie je nám celkem ukradená, ale
vadí nám ta předpona super-. A to přes-
to, že nám ještě euro nebydlí v peněžen-
kách a v nejbližší době se k tomu ani ne-
chystáme.

Když se ale napíše „dvojkolejné eu-
ro“, to nám naopak nevadí, to slyšíme rá-
di. Ke kolejím a všemu, co se týče želez-
nice, máme kladný vztah. Naprostá vět-
šina obyvatel České republiky stírala ně-
kdy rosu na kolejích nebo aspoň tuto ne-
psanou trampskou hymnu pěla u táboro-
vých ohňů nebo na večírcích. A kde ve-
dou dvoje koleje, tam je potřeba točna,
výhybky, drezína, praporky a posunova-
či. Moci tzv. šíbovat, to bychom konečně
pro sebe našli v EU ideální roli.

Homo politicus zaslechl...

Na podzim roku 1967 už se situace v ČSSR výrazně změnila, nebý-
vale svobodný humor i s mezinárodními odkazy byl tištěn ve většině li-
terárně-kulturního tisku. I v Dikobrazu se začala objevovat úplně nová
témata (Brožek, Jiránek, Kantorek atd.) a „protiimperialistické“ propa-
gandy ubývalo. Ale Jaroslav Pop, který se „našel“ až v normalizační
karikatuře, americké politiky uměl. Lyndon B. Johnson, 36. americký
prezident, je povedený, stejně tak ministr obrany Robert McNamara.
Na konci roku 1967 už měly USA ve Vietnamu téměř půl milionu vo-
jáků, především branců do dvaceti let. Protiválečné protesty začaly
nabývat na síle.

Ujednáno, pošleme do
Vietnamu další vojáky.
Aspoň jich nebude
doma tolik proti válce!

Dikobraz, 39/1967,
28. září 1967. Rudé právo,

vydavatelství ÚV KSČ.

Mezinárodní politika a karikatura

Ani na řádnou vojnu se už močál Evropy
nezmohl. Bylo to k očekávání: každý ná-
rod má válku, jakou zaslouží. Nejsym-
ptomatičtější, nejstrašnější: tato válka
není osvěžující bouře, jest už jen jeden mo-
dus hrozně pokročilé evropské hniloby: Ev-
ropa nemá už možnost, vlastní silou se ob-
novit, když poslední prostředek selhal; jen
čas může ji vyléčit, tj. ona musí vyhnít. Vál-
ka jako druh národního hospodářství, pe-
něžnictví, commercionalismu, industrie!
válka jako strojnictví, jako řemeslo! jako
vtělená nerozhodnost, bezradnost, im-
potence, stagnace! jako zbabělé schová-
vání se z pola a z pola jako zbabělé vrá-
žení nože protivníku do zad! Armady jako
křečkové, zalezlí do děr a prskající na sebe
– kanonky na míle vzdálenosti! Hrozné je
faktum, že válčící miliarda lidí nevydala
ze sebe jediného velkého muže! Měla sice
Evropa velkých umělců, vědců a podob-
né canaille tolik, co králičí chlívek bobků;
ale kde třeba je něčeho, co podobá se
muži, – tam –. Vojna tato není tedy dob-
rá jako sebeúčel; ale není dobrá ani jako
prostředek. Nepřivodí patrně už blaho-
dárné rozhodnutí, nepřivodí vůbec žádné
rozhodnutí; bude to remisa, něco jako
7letá válka, si licet hoc magnum compo-
nere parvo. Čtyřdohoda musila by si tři-
kráte lépe než dosud vésti, aby něčeho do-
cílila; stalo by se to jen pak, kdyby vyvstal
z ní heros; leží skoro v podstatě věci, že
z toho bahna nevyvstane. Dosavadní po-
stup její je mizerný nade všechno po-
myšlení. Srbsko zmlklo –; Itálie podává
denně rekordy hnusnosti ve světové his-
torii; Francie závodí s Anglií o vítězství ve
slabošství a hlouposti; Rusko ční vysoko
nad nimi, absolutně vzato nestojí též za
mnoho.

Ladislav Klíma
Dopis Antonínu Pavlovi

(19. 2. 1916).
In: Sebrané spisy II. Hominibus.

(Torst, Praha 2006)

Ze čtenářského
deníku

Politická píseň, ošklivá píseň. Johann Gottfried Herder


