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Kdyby tak padesát let

První èeskoslovenský prezident vyslovil pøání, aby jím 
založená republika mìla alespoò padesát let na to, aby se 
zabìhla a demokracie v ní nastolená se upevnila. Jeho 
pøání se ale nenaplnilo. Po dvaceti letech skonèila repub-
lika v kotrmelcích, z nichž se nevzpamatovala dodnes.

Poslední èeskoslovenský a zároveò první èeský prezi-
dent prohlásil, že pravda a láska musí zvítìzit nad lží       
a nenávistí. Žádný termín, kdy by k tomu mìlo dojít,     
ale nedal. Možná, že taky myslel na dobu padesáti let.        
To pak bychom už byli v druhém poloèasu tohoto èasu         
a v druhé pùli se na to mùžeme tìšit ještì víc, než v první 
polovinì, kdy to bylo ještì v nedohlednu. Již za necelého 
ètvrt století už možná zvítìzí dobro nad zlem.

Vize pana prezidenta byla opravdu lákavá. Nìkteré ra-
dostné zmìny mìly pøijít záhy. Hovoøil o tom, že všichni 
si budeme rovni, budeme mít stejné možnosti a budeme 
na sebe navzájem hodní. Protože stát je, jak známo, 
špatný hospodáø a byl by schopen nás i zadlužit, bylo 
rozhodnuto všechno zprivatizovat. Slíbil, že nebudou 
žádní nezamìstnaní, ani žádná pøekotná inflace. Ti chu-
dáci z panelákù, z tìch dùstojného života nehodných 
králíkáren, budou pøestìhováni do øádných bytù. Sedláci 
opìt nabudou lásku k pùdì. Zbohatnou a navíc budou 
produkovat zdravé potraviny a v takovém množství, aby 
se nemusely mnohdy i zdaleka dovážet. Stejnì tak ob-
chodníci budou mít rádi své obchody, pøed nì si dají 
kobereèky, po stranách kvìtníky s kvìtinami, ve výloze 
vkusnì vystaví prodávané zboží, na tváøích se jim roz-
hostí pøívìtivý úsmìv a ve styku se zákazníky budou 
samá laskavost. Kdepak družstva, kdepak obchodní øe-
tìzce Jednota; rodinné podniky, stejnì jako rodiny samy, 
budou základem státu. I velké továrny budou lidštìjší; 
sociologie, druhdy neprávem považovaná za pavìdu, 
uvede všechno do souladu, odborù ani nebude napøíštì 
tøeba. Vyrábìt se bude jen kvalitní zboží, žádný šmejd, 
zákazníci s ním budou náramnì spokojení a zahranièní 
obchod bude vzkvétat, že ani nestaèíme vyrábìt. Služby 
budou èím dál lepší, o to se postará trh. Jesle se zruší,    
to jen nelidský minulý režim nahánìl ženy malých dìtí 
do práce. V prosperující spoleènosti pøece muž snadno 
uživí rodinu. Smìrná èísla na pøijímání do škol se také 
zruší, každý a� si studuje, co chce. Trh si i tohle upraví. 
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Bude-li trh žádat samé právníky, a� studují všichni na 
právníky.

Nepotøebuje-li trh øemeslníky, zruší se uèòovské ško-
ly, jen a� všichni studují. Když jim to nepùjde, upraví se 
výuka tak, aby na ni všichni staèili.

Stát bude docela malý, malièký, úøadù bude co nej-
ménì, každý si bude dìlat, co chce, a bude to dìlat bez 
poruèníkování úøadù dobøe. Až se všechno doprivatizuje, 
stát se možná i zruší (komunismus to mìl nakonec také   
v plánu, ten chtìl dokonce zrušit i peníze, ale ty my si 
zatím ponecháme, protože je máme rádi). Když však 
nebude stát, ale pøitom peníze zùstanou, bude to pøeci 
jen muset nìkdo aspoò trochu øídit. Stát tedy nahradí 
banky a bude to tak dobøe.   

Bude to nádhera, žít v takové dobì. Už teï je naše 
zemì z jara samý kvìt, zemský ráj to napohled. Pole 
zlatavì kvetoucí øepky støídají lány, na nichž se pìstuje 
elektrovoltaika, na žírné zemi se rodí domy, sklady, mon-
tovny a lukrativní skládky, dálnice jsou plné kamionù 
neustále jezdících sem tam a zase zpátky. Budoucnost    
se už zpola stala souèasností. Obèas ještì bude tøeba nì-
co doladit, ve škole by se už koneènì nemìlo známko- 
vat, studenti by se mìli pøestat otravovat matematikou         
a penzistùm by se mìly ve vìtší míøe nabízet zájezdy        
s pøedvádìním zázraèných hrncù a podobných vymo-
žeností, bez nichž se mohou jen tìžko obejít. To se jistì 
dá v prùbìhu pøíštích let zaøídit. Optimismus je zcela na 
místì. Hlavnì aby nám to bìhem toho pøíštího ètvrt-
století nìco nezkazilo, aby opìt nezvítìzila závist nad 
pøejícností a nepøišla zase nìjaká revoluce a s ní zná-
rodòování. Všichni by si mìli uvìdomit, že když budou 
druhým pøát, tøeba jejich miliardy, sami se stanou 
miliardáøi, když budou poctivì pracovat, protože, jak 
známo, platí: Pøej a bude ti pøáno!

Chce to ovšem taky trochu fištrónu, neb ne nadarmo 
se øíká: Komu není shùry dáno, v apatyce nekoupí. Takže 
ti, jimž je shùry dáno, snaží se a poctivì pracují, jsou 
dnes miliardáøi. Copak teprve za tìch pìtadvacet let.     
To z takových už možná budou bilionáøi a pozdìji tøe-   
ba i trilionáøi. A jednou i kvadrilionáøi. Všichni se jimi 
mùžeme jednou stát. Není to krásná pøedstava?
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Bez diskuse

Nejlepší uspoøádání vzájemných mezilidských vztahù 
je v demokracii. Jak jednoduché – je to tím, že všichni 
jsou si v ní rovni. Ovšem funguje to pouze za pøedpo-
kladu, že v demokracii žijí demokrati. A bytostní demo-
krati nechtìjí získávat výhody na úkor druhých. De-
mokrati také respektují vùli vìtšiny. Vìtšina neutlaèuje 
menšinu, elitní menšina se na oplátku nepovyšuje nad 
vìtšinu lidí obyèejných. Kdo chce být mezi všemi první, 
má být služebníkem všech, již kdysi dávno prohlásil de-
mokrat Ježíš Kristus.

Má-li se najít nejlepší, èi chcete-li nejménì špatné 
øešení nìjakého problému, je zapotøebí vést kultivova-
nou diskusi. Však také ne nadarmo mínil T. G. Masaryk, 
že demokracie je diskuse. Diskuse není hádka, diskuse    
je výmìna názorù za úèelem dosažení obecné shody. 
Demokrat neskáèe pøi diskusi druhému do øeèi. Ten 
druhý ovšem nemluví zbyteènì dlouho a nesnaží se mít 
za každou cenu poslední slovo. Demokrat sice obhajuje 
své stanovisko, je-li pøesvìdèen, že má pravdu, ale má 
být ochoten pøipustit, že pravdu nemá, dokáže-li mu ji 
protivník svými argumenty vyvrátit. Nikdy nemìní své 
názory kvùli prospìchu, ale pouze když dojde k poznání, 
že vìci se mají jinak, než si pùvodnì myslel.

Má-li ten, s nímž diskutujeme, názor dle našeho mí-
nìní nesprávný, pokusíme se ho pøesvìdèit, že se mýlí. 
Nepøesvìdèíme-li ho, nebudeme jej pøesto považovat za 
nepøítele. Bìhem diskuse se budeme držet tématu a ne-
budeme protivníkovi pøipomínat, natož vyèítat, jeho 
celoživotní pochybení nemající s pøedmìtem diskuse 
žádnou souvislost.   

Diskutující demokrati si jeden druhého váží. Chtìl-li 
by nìkdo jejich odpùrci køivdit, zastanou se ho. Jsou 
rádi, že jejich oponenti jim v diskusi pomohou najít sla-
bá místa v jejich názorech, nebo dokonce když jim je 
vyvrátí, že je ochrání pøed pøípadnou blamáží. Diskuse     
s nimi si více váží než diskuse s lidmi se stejnými názo-
ry. Což by vlastnì ani plnohodnotnou diskusí nebylo. 
Demokrat má rád lidi se stejnými názory, jako má on, 
protože jsou mu nejbližší, ale má rád i lidi s odlišnými 
názory, protože ho obohacují.

Je jen problém, a upozornil na to již T. G. Masaryk, 
kde vzít ty demokraty. Za co stojí demokracie bez demo-
kratù, nám objasnil již Winston Churchill. Je slabou útì-
chou, že nic lepšího, jak ten lord øekl, než demokracie 
neexistuje.
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Hodnoty naší civilizace

Nebyla to vìru žádná idyla, když civilizace ještì ne-
byla. Lidé se mezi sebou mohli zabíjet jenom rukama, 
klacky a kameny. To naštìstí dnes máme docela jiné 
možnosti.

Už v dobì, kdy jsme mohli naše civilizaèní vymože-
nosti šíøit zatím ještì jenom prostøednictvím meèe, 
podaøilo se nám pøi obracení pohanù na pravou víru 
úspìšnì sprovodit ze svìta plno nepoddajných národù. 
Když jsme pak pozdìji svou pozornost obrátili do zámoøí, 
mìli jsme už k dispozici zbranì, s jejichž pomocí bylo 
možné zbavit celé kontinenty nepohodlných domorodcù.

Nebyli jsme totiž hloupí jako Èíòani. Ti si kolem sebe 
postavili Velkou zeï a šíøení civilizaèního dobrodiní po 
všech nedostateènì zcivilizovaných kontinentech nechali 
na nás. Pøitom velké lodì mìli, støelný prach taky, ale 
jakási nepochopitelná zdrženlivost je pozdržela za jejich 
hradbou, a proto všechna sláva z objevování a pøisvojo-
vání si patøí nám.

Zbranì se stále vylepšovaly a války v 19. a zvláštì pak 
20. století nám opravdu mohou dìlat èest. Co se nám jen 
podaøilo pozabíjet nepøátel! Chtìl bych vidìt, jak by se to 
mohlo podaøit, kdyby nebylo moderních zbraní.

Pak pøišla studená válka. To ale nìjak není ono. 
Zbranì urèené k obranì (sám slovní koøen tohoto slova 
napovídá, že zbranì jsou urèeny k obranì, ale pøípadnì    
i k útoku, nebo� právì ten jest nejlepší obranou), mohou 
být k obranì využity pouze v pøípadì, když máme mož-
nost bránit se proti nepøíteli. Studená válka je neš�ast-   
né období, v nìmž dobøe vyzbrojený nepøítel svým 
vychytrale laxním pøístupem nám neumožòuje se proti 
nìmu aktivnì bránit. A pøitom ke všemu jde z nìho  
strach.

Studená válka ale naštìstí nakonec k všeobecnému 
uspokojení skonèila. Nìkteøí pomýlení mudrlanti zaèali 
tehdy prohlašovat, že nastane jakýsi zlatý vìk bez válek    
a bez zbrojního prùmyslu. Co to jen bylo za hloupost! 
Dnes už každé dítì ví, že zbrojní výroba je ze všech 
lidských èinností tou vùbec nejdùležitìjší. Stejnì jako 
války.

Aby se všechno nesesypalo jako domeèek z karet, musí 
zbrojaøské firmy nejen vyrábìt, ale výrobu i neustále 
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zvyšovat. Na to je tøeba si pùjèovat od bank. Bankám je 
pak tøeba pùjèky i s úroky splácet. A proto, aby se dùle-
žitost výroby a vývoje nových zbraní stala všem zøejmou, 
je tøeba neustále válèit. Pak prosperují jak zbrojaøské 
firmy, tak i banky a všechno je jak má být.

Nejhorší je, když široko daleko není žádný nepøítel. 
Pak to není jen tak rozpoutat nìjakou válku. Nezbude nic 
jiného, než si nadìlat z nìkterých pøátel nepøátele. 
Tomuto úsilí je zapotøebí vìnovat veškerou dovednost, 
jíž jsme díky svému vzdìlání schopni. Nìkteøí poten-
cionální nepøátelé jsou pøitom zatvrzelí a nechtìjí se jen 
tak nechat vyprovokovat. Proto je tøeba v zájmu naší 
civilizace podnikat potøebné kroky v rùzných smìrech      
a na nejrùznìjších místech. I když to jde nìkdy tìžko, 
nakonec se obvykle dobrá vìc podaøí.

Naše hodnoty jsou hodnotnìjší než hodnoty ostat- 
ních a to nás opravòuje ve jménu tìch hodnot dìlat 
cokoliv, èím bychom mohli naše hodnoty co nejvíce          
a ještì více a více zhodnocovat. K tomu nám dopomáhej 
Bùh, naše diplomacie, peníze a v neposlední øadì naše 
skvìlé zbranì.
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 Ti kolem nás

Na západ od nás, našincù normálních, vcelku rozum-
ných a slušných, žijí Nìmci, lidé, kteøí neumìjí poøád-    
nì mluvit, tudíž nìmí. Podobnì jsou na tom Maïaøi          
a Tataøi, takže když nìkdo plácá hlouposti, je to Maïar 
nebo Tatar. Ale nejen to: Pro nic za nic se neøíká velice 
škodlivým hlodavcùm, takzvaným rocnám, nìmkynì       
a podezøele vyhlížejícímu hmyzu švábi a rusi. Navíc když 
je nìco podezøelé, lze øíct, že je to nìjaké nìmecké. 
Maïaøi jsou taky jinak øeèeno Uhøi a uhry jsou ošklivé 
pupínky trápící mládež v pubertì. Pak jsou zde nena-
pravitelní alkoholici. Když našinec konzumuje alkohol     
v nepøimìøeném množství, tak pije jako Dán. Nebo jako 
Holendr. Když flámuje, vzal si zøejmì pøíklad z Vlámù. 
Ve Francii si lze zase uhnat francouzskou nemoc. Není   
to nic pìkného. Kromì toho jsou  Francouzi žábožrouti. 
Chøipka zas mùže být španìlská, hongkongská, mexická 
a kdovíjaká ještì, ale nikdy jsem neslyšel, že by se nìjaká 
nemoc jmenovala èeská. V nìkterých domácnostech pak 
neprobíhá vzájemné soužití zrovna idylicky a pokud na 
sebe její èlenové pøi výmìnì názorù zvyšují nepøimìøe-  
nì hlas, mají doma Itálii, nebo taky italskou domácnost. 
U nás je to ponìkud nestandardní, u tìch Makaronù je    
to však normální. Když se nìkde hospodaøí nerozumnì, 
øíká se tomu turecké hospodáøství. Mùžeme si pøedsta-
vit, jak se, na rozdíl od nás, asi hospodaøí v samotném 
Turecku. Nìkde zas žijí zcela nepochopitelnì, nelze si 
vùbec o takových udìlat jakoukoliv pøedstavu. Pøíkladem 
je španìlská vesnice. Pak jsou zde lakomci. Skotové 
neboli Škoti. Když je nìkdo až moc zdatný pøi obcho-
dování, je to žid. Když pøitom není Žid, je to bílý Žid. 
Pøíslušníci jednoho etnika se zase obèas mýlí, jejich 
argumenty se nezakládají zcela na pravdì. Slováci, lidé 
skoro tak dokonalí, jako jsme my sami, s ohledem na 
tuto skuteènost užívají sloveso cigánit. Slováci jsou jinak 
nesmírnì pracovití. Když nìkdo až moc usilovnì pracuje, 
tak døe jako Slovák. Jakáž pomoc, takoví jsou národové 
již nás obklopují, sousedy si holt èlovìk a ani národ, 
nevybírá. Zato my, Èechové, jsme odjakživa bývali ju-
náci, a proto vzhùru Èeši, Bùh nám pøeje. Naši sousedi 
mohou být rádi, že nás za sousedy mají.  
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Jak napravit køivdu

Zhruba pøed pìti sty lety objevili pro sebe Evropané 
nový svìtadíl, jemuž zaèali øíkat Amerika. Tamním 
obyvatelùm uzmuli jejich zemi a témìø je vyhubili. Tìm, 
co pøežili, znemožnili žít jako døív, a aby od nich mìli 
pokoj, nauèili je pít ohnivou vodu.

Dnes už potomci v Americe žijících Evropanù nejsou 
takoví kru�asové jako døív, a proto by mìli pùvodním 
obyvatelùm Ameriky jejich zem vrátit. Nešlo by to sa-
mozøejmì naráz, tolik lidí evropského pùvodu, co tam     
v souèasnosti žije, by se zpátky do Evropy už nevešlo.    
Ale pøi dobré vùli by se dalo najít øešení.

V Evropì se rodí málo dìtí a postupný návrat potomkù 
nìkdejších vystìhovalcù by v ní mohl po nìkolik generací 
doplòovat poèetní stav jejích obyvatel na pøijatelnou 
výši. Aby se zároveò v Americe poèet  potomkù Evropanù 
postupnì snižoval, až by jednou mohl skonèit na nule,     
a pøitom aby nedošlo k nežádoucím otøesùm, mìli by 
tam mít v rodinách jen po jednom dítìti. Jedno dítì by si 
mohli poøídit pøirozenì i neprovdané ženy, jsme pøece 
demokrati.

Tím by se za generaci snížil poèet Euroamerièanù na 
polovinu a navíc by se z Ameriky èást z nich ještì pøe-
stìhovala do Evropy. Brusel by urèil kvóty, kolik která 
zemì si jich vezme. Klíèem k urèení množství pøi-
stìhovalcù by jednak byla rychlost vymírání v dotyèné 
zemi a zároveò by se pøihlíželo k tomu, kolik lidí se z ní    
v minulosti do Ameriky vystìhovalo.   

Úbytek obyvatel v Evropì by se tak nemusel doplòovat 
pøíchozími z Afriky a Asie. Jejich odchod z tìchto  svì-
tadílù totiž zhoršuje tamní politickou a ekonomickou 
situaci, protože  odcházejí ti nejschopnìjší a nejpodni-
kavìjší a chybí pak tam, kde je jich nejvíc zapotøebí,         
u nich doma.   

Pùvodní obyvatelé Ameriky by po odchodu potomkù 
nechtìných pøistìhovalcù mohli vzít správu své zemì 
opìt do svých rukou. Asi by se vrátili k bývalému zpù-
sobu života a pøitom by postupnì a nenásilnì pøijímali 
podnìty zvenèí. Ale jen takovým tempem, aby to ne-
zpùsobilo jejich ochromení a civilizaèní šok. Zøejmì by 
nešli ve šlépìjích Evropanù a Euroamerièanù a na rozdíl 
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od nich by nepreferovali nekoneèný rùst, ale trvale 
udržitelný život, a to jak svùj, tak veškerenstva.

Prospìlo by to Americe i Evropì. Pùvodní Amerièané 
by si opìt mohli žít ve své zemi po svém a Evropa by 
mìla prospìch z toho, že by se do ní vrátili potomci tìch 
nejschopnìjších, kteøí pøed staletími našli odvahu vydat 
se do neznáma, zatímco doma zùstali peciválové, kteøí 
nechtìli nic riskovat a radìji zde žili v bídì a nesvobodì. 
Takže náprava téhle letité køivdy by nejen pomohla 
domorodcùm obou svìtadílù pøi Atlantickém oceánu,    
ale po mnoha zanedbatelných pokusech o jakous ta-  
kous nápravu minulých zloèinù bylo by koneènì i jakž 
takž uèinìno spravedlnosti zadost.   

K tomu by ještì pøestalo odsávání tìch nejschopnìj-
ších z Asie a Afriky egoisticky zdùvodòované argumen-
tem, že by v Evropì jinak nemìl kdo vydìlávat na penze 
vìtšinovì pøestárlým Evropanùm. Nemuseli bychom pak 
už ani ty chudáky pobízet k vystìhovalectví rozvratem 
státù, v nichž žijí, a vyzbrojováním teroristù, kteøí je tam 
vyvražïují.  

Howgh. 
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Pozlátková epocha

  Odjakživa byly na svìtì války. Vìtšinou šla jedna za 
druhou. Zcela nevysvìtlitelnou záhadou je, kde na to ti 
lidé poøád brali peníze. Ty války pøece nìco stojí. Když 
nìkdy mezi nimi vznikla trochu delší prodleva, jako to-
mu bylo tøeba mezi lety 1866 až 1914, hovoøilo se pak       
o takové dobì jako o krásné, zlaté epoše. Mezi lety 1914 
až 1945 probìhly hned dvì hrùzostrašné svìtové války. 
Muži v produktivním vìku byli pøi nich v celé Evropì 
vybiti èi zmrzaèeni a došlo ke znièení celých mìst, tová-
ren a vùbec všeho, co se znièit dalo. Za 2. svìtové války 
utrpìlo èeskoslovenské hospodáøství škodu 430 miliard 
pøedváleèných korun, k tomu lze ještì pøièíst 57 miliard 
na soukromém majetku. Kdoví, umìl-li by nìkdo spo-
èítat, kolik by to bylo biliónù dnešních korun. Meziná-
rodní dohodou o reparacích Nìmecka z 21. 12. 1945 byla 
Èeskoslovensku coby vítìzné zemi uznána náhrada 
váleèných škod 350 miliard pøedváleèných korun. (Pøi 
úrovni pøedváleèných a dnešních platù bychom alespoò 
pro hrubé srovnání uvedenou èástku mohli asi tak 25 
krát vynásobit.) Nikdy nebyla uhrazena. A pøesto všech-
no tenkrát i po té válce nìjak fungovalo a nemuseli jsme 
zabøednout do nesplatitelných dluhù. Když se zdálo, že 
už to zkrachuje, udìlala se mìnová reforma, sebrali se 
lidem peníze a zas byla ekonomika jakž takž v poøádku.   

Za 2. svìtové války jsem se narodil. Takže po válce 
jsem bral rozum a o mé vzpomínky na tu dobu mì za- 
tím žádný Alzheimer nepøipravil. Pøedevším si pamatuji 
na to, že všichni poøád pracovali. Z vymožeností moder-
ní doby  bylo ve vìtšinì domácností tenkrát jen rádio.       
A pøi jeho poslechu se dá docela dobøe ještì nìco dìlat. 
Ženské tehdy, vèetnì starých babièek, když už jo nemìly 
co na práci, tak aspoò pletly, staré svetry rozplétaly          
a pøeplétaly, šily a pøešívaly, na ruby obracely, zašívaly     
a záplatovaly. Mužští všechno donekoneèna opravovali    
a leccos i vyrábìli. Vìtšinou mìli užiteèná povolání. I sy-
nové právníkù nepokraèovali ve šlépìjích svých otcù,     
ale studovali školy technického smìru, protože všem bylo 
jasné, že spoleènost bohatne spíš díky inženýrùm než 
doktorùm práv. Kdo mìl zahrádku, ten pìstoval zele-
ninu, kvìtiny, ale taky choval králíky, slepice a obèas se   
i šiškovaly husy. Od tìch pár slepièek se ještì èást snùš-
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ky musela odvádìt, když slepice nenesly, tak se vejce 
koupila a odvedla. Chodily kontroly a slepice pøepoèí-
távaly. Proluky a pøíkopy se vyžínaly, odpadky zkrmo-
valy. Ale vìtšinou, co se dalo na talíø, se taky snìdlo.        
Po doktorech se tolik jako dnes nechodilo a mnozí i spo-
kojenì umøeli, aniž by kdy v životì lékaøe navštívili. 
Porodní bába jim doma pomohla na svìt, bába koøe-
náøka jim pak pozdìji obèas nìco pøedepsala. Tak 
jaképak cavyky, stejnì tam nakonec musíme všichni. 
Neslyšel jsem, že by se tenkrát nìkdo dostal do ciziny. 
Lepší lidi trávili nìjaký ten týden o prázdninách na let-
ním bytì, vìtšinou ne pøíliš daleko. Až pozdìji zaèali 
úderníci a prominenti jezdit na rekreace. Razilo se pak 
heslo, že hory patøí pracujícím. Lidé byli pøitom veselí, 
alespoò ti co neskonèili v rámci tøídního boje v krimi-
nálu, a dìti se jim rodily v dostateèném množství, stej-  
nì jako za Protektorátu. Ty se tenkrát nemohly do škol   
ani vejít, tøídy doslova praskaly ve švech. Domy a vrátka 
do zahrady se zamykaly jen na noc. Nepamatuji si, že by 
nìkoho v našem okolí vykradli. Nevím ani o tom, že by 
na nìkoho byla tehdy uvalena exekuce. V rádiu a v no-
vinách jsem byl dennodennì informován, jak se plní  
plán na více než 100%, kolik se vytìžilo navíc èerného       
i hnìdého uhlí a lignitu, ale nikdy nepadla zmínka o tom, 
že bychom se beznadìjnì zadlužovali a že nás moøí úro-
ky. Žilo se tak, jak pomìry dovolovaly. Lidé si pozdìji 
„tìmahle rukama“ postavili chaty a pozdìji se vrhli také 
na chalupy. Ti šikovnìjší se zmohli na auta, moc jich    
ale nebylo, a nìkteøí vyrazili i do Bulharska. Zaèaly se 
poøizovat plynové sporáky, ti nejlepší z nás (my ne, oni) 
mìli i telefon, pøišly televize, praèky, lednièky, vysavaèe  
a další a další vymoženosti, bez nichž se nedá žít.   

Dnes máme všechno možné i nemožné, každý si jezdí 
kam chce, v bytech, kde døíve bydlelo pìt šest lidí, se 
roztahuje jeden rozvedený neš�astník, a pøesto pomalu  
už nikdo není tak bohatý, aby si mohl dovolit mít dvì 
dìti. Králíky už nikdo nechová, zeleninu nepìstuje, 
zavaøeniny nezavaøuje, kompoty nedìlá, vejce na zimu 
nenakládá, husy nešiškuje, svetry a punèochy neplete. 
Všichni poøád jen telefonují, jezdí autem, vysedávají         
u poèítaèe a ti staøí ze všeho nejradìji navštìvují léka-  
øe. Mnozí se zadlužili, jiní kradou, z nìkterých se stali 
bezdomovci. Z novin, z televize a z rozhlasu se už ne-
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dozvíme, jak horníci plní plán, zda se pomocí noèního 
výmlatu daøí pøekraèovat dodávky a je-li úspìšnì zvlá-
dána øepná kampaò, ale dnes a dennì musíme poslou-
chat, jak jsme se zadlužili. My všichni – øízeni svými 
volenými pøedstaviteli, kteøí k vìcem veøejným pøistupují 
vždy zodpovìdnì, jak nám to slíbili, a jimž jsme proto 
coby nejlepším z nás dali ve svobodných volbách dùvìru 
– jsme se jakýmsi neblahým øízením osudu zadlužili. Prý 
vèetnì malých miminek. Teï jsme najednou po uši za-
dlužení a naši potomci, nevím už do kolikátého až kole-
na, prý taky. Ještìže se nám ti potomci moc nerodí. Naši 
vìøitelé takhle asi dopadnou stejnì, jako domácí polního 
kuráta Otto Katze s pucflekem Švejkem, jemuž všichni 
pøedchozí dlužníci za èinži nezodpovìdnì padli na frontì, 
aniž by pøedtím svùj dluh uhradili.

Pøitom tu zlatou epochu bez válek z doby mezi válkou 
s Prusy a První svìtovou jsme na délku trvání souèas-
ného klidu zbraní už dávno pøekonali. Dokonce jsme si 
mohli dovolit, abychom ušetøili, zrušit až na pár letadel, 
jednu chemickou jednotku, hradní stráž a rotu záložákù  
i celou armádu. Jinak ale máme, kromì tìch vojákù, 
všeho dost, první poslední, zlatým se nám to však pøesto 
být nejeví. Asi by se téhle dobì mohlo øíkat spíš než   
zlatá „epocha pozlátková“. Ale radši nebudu nic vymýš-
let, oni už si s tím historici i beze mne jednou nìjak 
poradí. 
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Kázeò

Za starých èasù na to, aby lidé øádnì pracovali a cho-
vali se spoøádanì, dohlíželi drábové. Pozdìji spíš policajti 
a èetníci a taky policejní informátoøi. Strážci poøádku 
mìli potøebnou autoritu, když nìkomu naøezali, v žád-
ném pøípadì ho nenapadlo si stìžovat. Bylo-li tøeba   
ještì pøitvrdit, byli tu od toho kati. Bylo to praktické        
a nepøeplòovaly se vìznice, což rozhodnì nejsou žádné 
nápravné ústavy, ale zaøízení pro zvyšování kvalifikace 
zloèincù. Platilo: žádní zloèinci, žádné zloèiny.

Lidé urození se vychovávali sami mezi sebou. Mìli na 
to šavle, meèe a pistole. Každý si rozmyslel, než øekl  
nebo udìlal nìco, co øíkat nebo dìlat nemìl. Høbitovy    
se plnily hulváty, rváèi, ale i chudáky, kteøí se znelíbili. 
Když se kácí les, tak létají tøísky. Nedá, èi spíš nedalo se 
nic dìlat, poøádek musel být a dbát se muselo pøedevším 
na èest.

Když bylo zapotøebí, aby si hlavnì dìti nìco na celý 
život zapamatovaly a na stará kolena to pak jako starci 
sdìlily svým potomkùm, tøeba kde se umístil mezník 
mezi pozemky, seøezali je na tom pamìtihodném místì. 
Øíkalo se tomu, že takové dítì dostalo na pamìtnou.  
Bylo to jednoduché a osvìdèilo se to.

Rodièe a uèitelé vyznávali zásadu, že škoda rány, která 
padne vedle. Z takto vychovaných dìtí vyrostli vesmìs 
slušní obèané. Vymykaly se jen nìkteré dìti z lepších 
rodin. Tìm se øíkávalo zlatá mládež.

Zato dnes každé dítì ví, co jsou lidská práva a co je 
demokracie. Jenom podívat se teï na dítì pøísnì už by 
mohlo mít pro jeho budoucí duševní vývoj nedozírné 
následky. I bez toho jsou témìø všechny dìti frustrova-
né, vystresované, traumatizované, nebo hyperaktivní, 
autistické, trpící dyslexií, dysgrafií, dyslalií a jinými 
dysfunkcemi. Pøísnost a lpìní na poøádku by takové dìti 
nepøežily.
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Hrdinové a zrádci

Pøišlo do módy všechno pøevracet naruby. Znaménko 
plus mìnit na mínus a mínus na plus. Odvažují se toho     
i ti a možná, že pøedevším ti, co se nikdy nièeho ne-
odvažovali, dokud se od jediné oficiální verze žádné 
odchylky nepøipouštìly.

A tak se dnes dozvídáme, že èeskoslovenští legionáøi 
za 1. svìtové války zradili císaøe pána, jemuž vìrnost 
pøísahali. To pak jsme ale my všichni, ba i ti kritici,        
co jsme na vojnì pøísahali vìrnost minulému režimu, 
taky zradili, když jsme pøipustili, abychom se stali èleny 
NATO, proti nìmuž jsme se pøipravovali, z taktických 
dùvodù na jím ovládaném území, tedy v Západním 
Nìmecku, bránit svou socialistickou vlast po boku    
svých tehdejších spojencù. Ti, co tenkrát chtìli studovat, 
tedy asi i ti odvážní kritici, ve svých životopisech psali,    
že mají kladný vztah k socialistickému zøízení a stávali    
se taky proto svazáky a nebudu je radìji podezøívat,       
že nìkteøí z nich dokonce i straníky všemocné státo-
strany. V podstatì dobrovolnì. Ti rakouští vojáci èeské 
národnosti kdyby nepøísahali, tak by je zavøeli a za války 
možná zastøelili. Zradili pak ale vynucenou pøísahu, aby 
mohli zachovat vìrnost svému národu.

Za nacistické okupace za heydrichiády pøísahaly mno-
hé kulturní osobnosti vìrnost Vùdci a Velkonìmecké  
øíši. Asi to nemyslely doopravdy, stejnì jako ti, co pøi 
provìrkách po roce 1968 se vymlouvali, že byli pomý-
lení, když zprvu se vstupem vojsk Varšavské smlouvy 
nesouhlasili, teï že už ale prozøeli a s tím vstupem holt 
souhlasí. Ani antichartisté, když antichartu podepisovali,  
a kolektivy pracujících, když nesouhlasily s umístìním 
nepøátelských raket u našich nepøátel a pøitom souhla-
sily s instalací pøátelských raket u nás, nebo o nìco døíve, 
když požadovaly nejpøísnìjší trest pro Miladu Horá-
kovou, to tak ve skuteènosti nemyslely. Takže nejsou 
žádní zrádci, zatímco ti vojáci ve svìtové válce byli zrád-
ci tak jako tak a všichni do jednoho. Jedni zradili císaøe, 
èili svou  tehdejší vlast, a druzí zase svùj národ, a tudíž 
pøíští vlast.   

Èo bolo, bolo. Ale teï titíž lidé, kteøí za minulého 
režimu vystudovali, ponižovali se, aby i jejich dìti vy-
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studovali a získali výnosné postavení a rùzné další vý-
hody, se chovají jako hrdinové a soudí jiné. Soudí naše 
církevní reformátory a bojovníky proti církevním i svìt-
ským zloøádùm a pozdìji proti násilné rekatolizaci, 
osobnosti národního obrození, politiky usilující o ob-
novení èeské státnosti, legionáøe z 1. svìtové války             
i odbojáøe z 2. svìtové války a nakonec i ty, kdož se 
odvažují øíkat pravdu a právì v tomhle s nimi nesouhla-
sí a na tohle poukazují. Oni ti kritici by každopádnì      
pøi muèení nic neprozradili. Žádnému muèení ale taky 
vystaveni nebyli. Možná ani vojenskou pøísahu nezra-
dili, protože tøeba ani na vojnì nebyli. A snad nikdy 
nenarazili a život si nepokazili, protože neriskovali své 
postavení a svùj stateèný postoj ventilovali jen doma     
za zavøenými dveømi. Oni jsou proto bez viny a mohou 
házet kamenem a soudit, aniž by sami mohli být sou-
zeni. Sdìlovací prostøedky jsou jim k službám.
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Odkud až kam

Kam až lze zajít v boji proti špatnému režimu, existuje 
vùbec nìjaká obecnì pøijatelná hranice? Kdysi bojovníci 
za lepší pøíští zapalovali stohy a zabíjeli jim neznámé 
osoby, aby získali prostøedky na vedení své války proti 
tìm, co byli u moci. V poslední dobì vzbouøenci proti 
nespravedlnosti zase zapalují auta a vytloukají obchody 
jim neznámých majitelù. Obojí mi pøipomíná výuku 
prince za pøítomnosti stejnì starého, nemajetného 
chlapce. Když princ zlobil nebo nedával pozor, vyuèující 
nafackoval tomu nevinnému chlapci. Zlobení bylo 
potrestáno, ale zlobièe to nebolelo.

Èasto ale vìtšina, co nemá ty nahoøe ráda, nic na 
veøejnosti nerozbíjí a chodí poslušnì do práce, protože 
musí živit sebe a svoje rodiny. Má se ale snažit praco-  
vat co nejlépe anebo má sypat písek do ložisek, pøípadnì 
i do rohlíkù, když ti nahoøe jí pijí krev? Mìli mladí,        
co nenávidìli pøedchozí režim, usilovat o vzdìlání a pak 
dìlat kariéru, když k obojímu bylo zapotøebí neustále 
dávat najevo loajalitu k tomu špatnému zøízení? Kdyby 
se k nìmu všichni chovali neloajálnì, skonèili by do 
jednoho u lopaty? A bylo by tomu tak dobøe? Nebylo by 
to, jako když prohlásil ten, koho tlaèily boty: Dobøe na 
tátu, a� mì bolí nohy, když mi koupil malé boty!?

Kdo by pak dìlal uèitele, lékaøe, inženýry? Lze sou-
hlasit s tím, že ve špatném státì co vzdìlanec a vedoucí 
pracovník to kolaborant? Do jaké míry má být èlovìk ve 
svém vzdoru dùsledný? Mùže být pro nás vzorem Henry 
David Thoreau, který odmítl platit danì ve státì, v nìmž 
bylo legální otroctví? (Pøed kriminálem ho pak museli 
zachraòovat pøátelé, kteøí za nìj danì zaplatili.) Mají 
utlaèovaní vzdorovat útlaku a tøeba i bití nenásilným 
odporem, jako to prosazoval Velký duch Mahátma 
Gándhí? Nebo se má èlovìk bránit svìtu plnému násilí      
a absurdit záškodnictvím skrytým za pøedstíranou 
loajalitu, jak to s lehkostí a humorem dokázal Haškùv 
Josef Švejk?

Jak se dívat na bojovníky za národní osvobození dru-
hou stranou oznaèované za teroristy? Zde asi je také  
ještì tøeba rozlišit, zda ti bojovníci útoèí na ty, co jsou      
v jejich oèích zloèinci, èi vraždí kohokoliv, kdo se octne    
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v nesprávný èas na nesprávném místì, èili jim na dostøel. 
Leckdy pøitom jako sebevražední atentátníci pro vzne-
šené cíle usmrcují i sebe. Jsou hrdinové nebo zbabìlci, 
jak to o nich øíkají ti, proti nimž bojují?

A jak se zachovat, když špatný režim dìlá nìco po-
zitivního? Je správné v tom pøípadì spolupracovat, 
kolaborovat, napomáhat dobré vìci, anebo z principu       
i to odmítat a snažit se to zkazit. Zajímavé je, že nìkdy 
stateèní a inteligentní lidé se zcela nelogicky iniciativnì 
chopí díla ve prospìch nepøítele, jehož pøitom svornì 
nenávidí. Takhle se kupodivu zachovali britští vojáci,       
ti rytíøi bez báznì a hany, co se dostali do japonského 
zajetí. Postavili svým zlým a bezohledným trýznitelùm 
most pøes øeku Kwai, pøedvedli jim, co dokážou a na co 
by se oni, jejich vìznitelé, v žádném pøípadì nezmohli. 
Cítili hrdost nad dobøe vykonanou prací. Pøitom ten 
most potøebovali Japonci pro boj proti Britùm a oni si 
zcela pøirozenì pøáli vítìzství Velké Británie nad Japon-
skem a tím i své vysvobození.

Vìru mnohdy je nadmíru tìžké rozsoudit, co správné 
je a co správné není a pochopit èi odsoudit jednání lidí, 
kteøí se octli ve složité situaci, v níž jsme my sami nebyli.
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Zákony dodržovat

Zákony se mají, jak každý spoøádaný obèan dobøe ví, 
dodržovat. Pøíkladnì je dodržovali hrdinové, co tam 
nìkde u Marathonu mrtvi leží. Jak jim zákony kázaly. 
Kdyby tenkrát hledali nìjaké vytáèky, jak své povinnosti 
nedostát, celé evropské dìjiny by se možná odehrály 
jinak. Èest jim a sláva a na jejich poèest a� se napoøád 
každé ètyøi roky konají Olympijské hry.

Pøesto se mohou objevit pochyby, zda se opravdu   
mají za všech okolností do dùsledku zákony dodržovat. 
Zde je tøeba zmínit, že existují jisté rozdíly v jejich 
uplatòování. Buïto se trvá na liteøe nebo se upøednost-
òuje duch zákona. Který pøístup je správný? Smyslu pro 
poøádek je bližší litera, dùrazu na spravedlnost naopak 
duch zákona. Otázka je, co je víc, poøádek nebo spra-
vedlnost? V praxi se pak mùžeme setkat s tím, že 
vykladaèi zákonù sami nabádají k jejich obcházení za 
úèelem funkènosti systému, jehož mají být oporou. 
Napøíklad:

Vojáku, který má (spíš kdysi mìl) nastoupit strážní 
službu u munièního skladu, se dostane pouèení. Zjistí-li 
na stráži, že v blízkosti støeženého objektu se nachází 
narušitel, má postupovat dle pøedpisu takto: Hlasitì 
zvolá „Stùj!“, když na to narušitel nereaguje, následuje 
výstražné zvolání „Stùj nebo støelím!“, když ani to jej 
nezastaví, tak má voják na stráži pro výstrahu vystøelit   
do vzduchu a nepomùže-li ani to, je jeho povinností 
narušitele zastøelit. Tak zní litera zákona. Ale školitel 
hned pøidá, to si však nepište, ale dobøe zapamatujte, 
když budete takto postupovat a ozbrojený narušitel         
se opravdu bude chtít k muniènímu skladu dostat,          
že vy to nepøežijete a on se k nìmu dostane. Proto vám 
doporuèuji: Nereaguje-li narušitel na výzvu „Stùj!“, tak   
s výkøikem „Stùj nebo støelím!“ po narušiteli okamžitì 
støílejte. Výstražný výstøel mùže následovat až potom.    
Pøi vyšetøování incidentu nikdo nepozná, co bylo napøed 
a co potom. Pokud jste takovým zpùsobem nìkoho za-
støelili, dostanete pochvalu, hodinky, možná i povýšení    
a opuš�ák. Pokud jste zastøelili hluchou bábu, bude to    
asi bez pochvaly a zahraje se to do autu. Když narušitele 
nezadržíte a on vás dokonce odzbrojí a skladu se zmocní, 
pùjdete do basy.   
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Ale na co tenkrát školící dùstojníci asi ani nepo-     
mysleli, je to, že mùže za nìjaký èas dojít k pøevratu.     
Že v rozporu s tím, jak byli tenkrát vojáci politicky 
vzdìláváni, se pozdìji tehdejší armáda oznaèí za oporu 
totalitního režimu a z nìkdejších narušitelù se místo 
nepøátel státu stanou bojovníci za demokracii. A voják, 
jenž byl pøedtím za splnìní rozkazu odmìnìn, se teï       
za totéž mùže dodateènì dostat pøed soud. Zvláštì 
pohranièníci to za plnìní špatných rozkazù podle 
tehdejších špatných zákonù schytali. Co asi tak mìli         
ti èasto na kost promrzlí a vystrašení vojáci dìlat? 
Pøedevším se mìli vojnì vyhnout. Ale modrou knížku 
dostávali jenom invalidé a pak ti, co mìli už tenkrát 
protekci. Obyèejný mladý muž (tenkrát se spoleènost 
ještì dìlila jenom na muže a ženy), který mìl obì ruce      
a nohy a vidìl alespoò na jedno oko, nemìl šanci se          
z toho vykroutit. Z toho je vidìt, jak plnìní jednoduše       
a jednoznaènì znìjících zákonù mùže èlovìka pøivést     
do problémù.

Jak ošemetné je nìkdy dodržování zákonných pøed-
pisù, dokládá i jeden starší pøípad z Velké Británie.     
Tam pøed lety vyhlásili železnièáøi protestní akci proti 
jejich nedostateènému finanènímu ohodnocení a sou-
stavnému pøetìžování zamìstnancù nucených k èastým 
pøesèasùm tím zpùsobem, že budou dùslednì dodržovat 
všechny, èasto protichùdné, pøedpisy a naøízení. Násled-
kem toho železnièní doprava zkolabovala.

Dala-li by se tato zkušenost zobecnit, mohlo by se do-
jít k závìru, že pøísným dodržováním všech zákonù a na-
øízení by se mohl ve spoleènosti vyvolat chaos a tøeba       
i totální kolaps. Zvláštì kdyby se do toho vložili ještì 
právníci. Ti mají úžasnou schopnost pøivést všechno, na 
co se zamìøí, do zcela absurdních koncù. Naštìstí se 
doposud ještì nepodaøilo z celé spoleènosti vymýtit 
zdravý rozum a díky obèasnému nedodržování zákonù 
všechno jakž takž funguje.



- 24 -

Pøimìøená obrana

Bezpeèno na svìtì zrovna dvakrát moc není. Zlodìji  
ve dne v noci chodìjí, mezi nimi sem tam vrah. Jistìže, 
lze se bránit. Ale lze se, èi spíš smí se, i ubránit? Ve 
westernech je to jednoduché. Uèiní-li padouch pohyb 
rukou smìrem k pistoli, lze ho beztrestnì odprásknout. 
Všichni dosvìdèí, že se jednalo o nutnou sebeobranu.  
Ale nežijeme ve westernu, krom toho ne každý má pis-
toli a umí støílet od boku. Svìdci také neradi svìdèí, bojí 
se, že padouch by mohl mít komplice a zastání na vyš-
ších místech. Takže by nakonec taky mohli špatnì do-
padnout. Lepší je nevidìt, neslyšet, nemluvit. 

Vnikne-li k nám nìkdo bez pozvání do bytu, je tøeba  
se ho nejdøíve zeptat, pøišel-li krást nebo znásilòovat 
ženské osazenstvo èi vraždit, pøípadnì pøišel-li z nìja-
kého jiného dùvodu. Zlodìjovi se pokusíme vysvìtlit,      
že krást se nemá. Bude-li se pøesto chtít nìèeho z našeho 
majetku zmocnit, mùžeme se pokusit mu v tom zabránit, 
ale tak, abychom mu neublížili. Vrahovi lze zabránit ve 
vraždìní tím, že ho sami zavraždíme. Ale pokud pøed- 
tím nikomu nestaèí ublížit, mohli bychom být naopak 
oznaèeni za vrahy my. Takže je lepší poèkat, až si zaène    
a nìkoho vážnì zraní èi pøizabije, pak teprve jsme bez 
rizika oprávnìni si to s ním vyøídit.

Pro osobní bezpeènost si lze opatøit støelnou zbraò       
a k tomu zbrojní pas. Získáme tím jistou výhodu nad 
narušiteli našeho teritoria, ovšem pouze za pøedpokla-
du, že oni sami nejsou také ozbrojeni. Namíøíme-li na 
vetøelce zbraò, mùže se vzdát nekalých úmyslù a všech-
no se pak dá vyøešit bez použití násilí. Má-li však zbraò     
i on, zvítìzí stejnì jako ve westernu ten, kdo je rychlejší. 
Takový je už život.      

Proto by bylo dobré, kdyby zbranì vlastnili jenom   
lidé slušní a zodpovìdní. Kdyby byli ozbrojeni všichni, 
bylo by to stejné, jako kdyby nemìl smrtící zbraò nikdo. 
Bylo by to fifty fifty. Nedá se pøedem øíct, zda by bylo 
mrtvých víc èi míò. Zlodìji a vrazi by se s vìdomím,       
že jim jde o život, možná ménì èasto vystavovali 
nebezpeèí. Èili ménì by se jim chtìlo krást a vraždit. 
Naopak kdyby se k tomu už odhodlali, asi by pro jistotu 
støíleli hned, jak by na nìkoho narazili. Vždy� by jim šlo   
o život.



- 25 -

Nezodpovìdným a neukáznìným lidem zbranì do 
rukou nepatøí stejnì tak, jako atomové bomby nesmí 
vlastnit zemì nezodpovìdné a zaostalé. Zbranì hro-
madného nièení mohou mít pouze zemì uvážlivé, 
zodpovìdné, morálnì vyspìlé, jsoucí na patøièné mate-
riální úrovni. Chudé zemì zmítané závistí by klidnì 
mohly možnost ve velkém škodit tìm š�astnìjším využít 
a zneužít. Nedomyslely by, že by nakonec mohly samy  
na to doplatit. To by nebylo jako ve westernu, tam kdo 
vystøelí jako první, tak zvítìzí. Aèkoliv jednoznaènì ani 
tam ne pokaždé. Nìkdy se stává, že jeden druhého 
smrtelnì zraní a ten pøesto ještì staèí toho prvního, 
døíve, než vydechne naposled, zastøelit.   

Proto by, jak už bylo øeèeno, jak špatným zemím, tak 
špatným lidem nebezpeèné zbranì mìly zùstat ode-
pøeny. Úplnì nejlepší by bylo, kdyby smrtonosné zbranì 
mìl jen co nejužší okruh tìch nejlepších lidí. A atomo-  
vé bomby jen jedna, ze všech nejspravedlivìjší velmoc. 
Ta by pak i sem tam nìjakou tu atomovku mohla obèas 
použít k umravnìní zemí neposlušných, aniž by vzniklo 
nebezpeèí svìtové apokalypsy. Svìt by se tak stal bez-
peènìjším místem pro život.
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Optimismus

Kagdá budìt luèše? Byl svého èasu dotaz na po�ouchlé 
fiktivní Rádio Jerevan. Luèše uže bylo, znìla odpovìï. 
Ovšem to byla legrácka, kterou škarohlídští šprýmaøi 
zpochybòovali všeobecný, všeobsáhlý, všemi prostøedky 
šíøený optimismus. Budoucnost se jinak malovala tìmi 
nejrùžovìjšími barvami. Životní úroveò, demokracie        
a takøka povinné štìstí mìly neustále rùst. A všichni  
mìli být mladí a to napoøád. Však se zpívalo: Všichni 
jsme mladí, mladý je každý komunista, mladý je soudruh 
Stálin. Všechno staré byla veteš, pøežitek, a� už feudální 
nebo buržoazní a mìlo to být proto nahrazeno novým, 
lepším, funkènìjším, hygieniètìjším, ve všech smìrech 
dokonalejším. Pokrok se mìl ubírat mílovými kroky 
vpøed.

Pak ale zemøel vìènì mladý soudruh Stalin. Trochu    
to zaskøípalo, ale oklepali jsme se a do žil nám byl 
vpuštìn nový, výhradnì vìdecky zdùvodnitelný opti-
mismus. Neuškodilo nám trochu konstruktivní sebe-
kritiky, i malinko kritiky, a pak už bez chyb provázejících 
prvopoèáteèní nadšení jsme znovu pokraèovali v cestì 
správným smìrem vpøed.   

Ale nakonec jsme byli z toho optimismu pøeci jen 
ponìkud unavení. Namísto spoleènosti s lidskou tváøí 
jsme se spokojili se sice ménì optimistickým, ale zato 
reálným stavem. Zjistili jsme, že všeho moc škodí. Moc 
demokracie, moc š�astných zítøkù i pøílišný kult mládí. 
Zestárli jsme a svìt zešedl.

Pak se to jakoby samo od sebe pøevrátilo a nastala 
nová éra. Zvítìzila pravda a láska. Zrodil se nový opti-
mismus. Teï už nám mìlo být jenom lépe a lépe. 
Pøekovali jsme meèe v pluhy, všude zavládl na vìèné  
èasy mír, zaèaly se rušit hranice a rozpustila se až na 
malý zbyteèek armáda. Všichni jsme se zaèali navzájem 
milovat, ze svìta zmizela lež a nenávist. Slavná to byla 
doba.

Nová a skuteèná demokracie pøed námi otevøela 
netušené možnosti. Všechno staré a špatné se zaèalo 
nahrazovat novým, lepším, hlavnì za každou cenu  
jiným. Kolektivismus byl nahrazen individualismem. 
Každý se zaèal starat sám o sebe. Sedláci zase pocítili 
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lásku k pùdì, obchodníèci si zaèali zvelebovat své krá-
meèky, živnostníci, protože øemeslo už opìt mìlo zlaté 
dno, se zaèali vzmáhat. Støední tøídì se otevøela skvìlá 
budoucnost. Nikdo už odteï nežil na úkor druhých. 
Mocní se zaèali øídit zásadou Ježíše Krista: Kdo chce    
být mezi vámi první, nech� je služebníkem všech. A opìt 
pøála doba mladým. Staøí se alespoò jako mladí oblékali 
a chovali.

Pak se kupodivu optimismus opìt zaèal pozvolna 
vytrácet. Mladí zestárli a zaèali chodit po doktorech.  
Noví mladí nemìli na nic èas, protože mìli starostí nad 
hlavu. Ke všemu se ukázalo, že bude pro jistotu zapo-
tøebí opìt vybudovat poøádnou armádu. Možná i znovu 
zajistit neprùchodnost hranic. Nad idealismem zvítì-    
zil realismus a zas nastala normalizace. 
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Lex podnikatel

Již tomu je více než tøicet let, co v naší zemi úspìšnì 
budujeme kapitalismus. Nejvìtší zodpovìdnost pøi tom 
leží zcela pøirozenì na politicích. Ukázalo se za tu dobu,        
že pøedstavitelé pravice i levice chtìjí jedno a totéž. 
Chtìjí, aby všechno øídili a o všem rozhodovali pouze    
oni, politici. Ostatní lidé nemají patøièný rozhled a také 
potøebné informace, aby je bylo možné nechat do toho 
mluvit. Podstatì kapitalismu nerozumìjí nejen obyèejní 
lidé, ale ani samotní kapitalisté. Pouze profesionální 
politici nezatížení praxí mají potøebný nadhled, dokonalý 
pøehled, správný náhled, nezbytný vhled i nezkreslený 
podhled. Ze všech nejlepší jsou ti politici, kteøí se nikdy 
nièemu jinému než politice nevìnovali. A když už nì-
kteøí nìkdy nìkde pracovali, tak pokud možno ve stát-
ním sektoru, hlavnì ne jako soukromníci. Vedle politi-
kù, co se jako politici už narodili, se ještì osvìdèili uèi-
telé, lékaøi, právníci a umìlci, kteøí se vyznají v umìní 
èerpání dotací.

Nepoužitelní pro budování kapitalismu jsou, jak již 
bylo naznaèeno, podnikatelé a živnostníci. Ti si totiž 
pøedstavují kapitalismus jako Hurvínek válku. Hlavnì     
ti z nich, kteøí nejsou s politiky na jedné lodi, si myslí,     
že sídlo firmy by mìl mít každý podnikatel v zemi,        
kde podniká. Že by se podnikatelské prostøedí nemì-     
lo vylepšovat dotacemi. Že by se nemìli zvýhodòovat     
cizí firmy na úkor domácích. Že by se nemìlo do ze-     
mì pouštìt patøiènì nezdanìné zboží vyrábìné otroky       
a dìtmi a navíc na úkor životního prostøedí státu, od- 
kud výrobek pochází. Že by se mìlo upøednostòovat 
vzdìlávání, jež nachází na trhu práce uplatnìní, nad tím,        
jež produkuje nezamìstnané a potenciální zamìstnance 
zamìstnávané ve státním sektoru jen proto, aby bylo 
ménì nezamìstnaných.

Oni si nìkteøí podnikatelé dokonce mylnì myslí, že oni 
jsou ve spoleènosti ti nejdùležitìjší. Že když platí danì, 
zamìstnávají zamìstnance, z jejichž platù jsou také 
odvádìny danì a kteøí navíc ještì utrácejí peníze, které 
nedostali na utrácení od státu, ale od svého zamìst-
navatele, že by to bez nich nešlo. Ale šlo, staèí si pøece 
vypùjèit, když by do státní kasy od podnikatelù nic 
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nepøitékalo. Však jeden moudrý politik už pøed èasem 
správnì øekl: Zdroje jsou. A nemyslel rozhodnì coby 
zdroj tok financí do státní kasy od podnikatelù.   

Když se vypùjèí, kromì jiného i na platy politikù, 
uèitelù, lékaøù, soudcù, vojákù, policistù, hasièù a her- 
cù, strhnou se jim pak z jejich platù danì a tím se bude 
moci vytvoøit cosi na zpùsob perpetua mobile. To, co se 
na daních vybere, se použije zase na platy. Peníze se 
takhle budou toèit a nebude se muset do tohoto kolo-
bìhu nic pøisypávat od podnikatelù a živnostníkù. Kdyby 
to, co by se vybralo, pøeci jen nestaèilo, mohly by se 
vždycky nìjaké peníze ještì pøitisknout. A možná, že by 
to ani nebylo zapotøebí, staèí pøece pustit do obìhu 
peníze pouze virtuální. Takové ty peníze, co jsou jen jako. 
Když už se jednou máme obejít bez výroby, obejdeme     
se nakonec i bez tiskárny cenin.

Však se ne nadarmo souèasná doba nazývá dobou 
postindustriální. Což znamená povýrobní, èili nevýrob-
ní. Nevýrobní, postmoderní. Zkrátka naším cílem je 
kapitalismus bez podnikatelù. To samozøejmì nezna-
mená, že bychom si nepøáli mít mezi sebou nìjaké ty 
miliardáøe. Proti nim nikdo nic nemá, zvláštì ne proti 
takovým, co sponzorují politické strany, ale musí to být 
èistí miliardáøi a ne takoví, co nìco vyrábìjí. To� post-
pravda postpravdoucí.
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Co dobré je a správné

Ze všeho nejlepší je poctivì pracovat a platit danì. 
Nejenom to je však správné. Když nìkdo krade a tøeba      
i hodnì si nakrade, také dìlá dobøe. Získá kapitál, zaène 
pak podnikat, platit danì a to je dobøe. Kdyby nekradl, 
kapitál by nezískal a nemohl by tudíž zaèít podnikat. 
Neplatí-li danì, taky je to dobøe, protože proè dávat státu 
peníze, když ten s nimi, jak známo, neumí správnì 
hospodaøit. Jestliže ten, kdo si nakradl, si to uloží, dìlá 
urèitì jenom dobøe. Banky peníze dál zhodnocují, pení-
ze dìlají zase peníze a to nemùže být špatnì. Ten, kdo to, 
co si nakradl, tøeba i bez rozmyslu rozhází, opìt dìlá 
dobøe. Pomáhá obchodu, výrobcùm i zamìstnanosti. 
Takže a� zlodìj s tím, co nakradl, dìlá co dìlá, nelze mu 
jinak, než dobøe dìlat, èili dìlat dobrotu. Ten, kdo nic 
nedìlá, taky dobøe dìlá. Každá práce, když se to vezme 
kolem a kolem, ve svých dùsledcích vede k nièení život-
ního prostøedí a drancování surovin. Proto ten, kdo nic 
nedìlá, se chová k životnímu prostøedí nejšetrnìji. Když 
nìkdo kouøí a nestøídmì holduje alkoholu, dìlá moc 
dobøe. Jednak tím nepøímo platí danì a zároveò pak jako 
dùchodce nebere pøespøíliš dlouho penzi, což je pro 
dùchodový systém velice výhodné. Jistìže je krásné do-
žít se vysokého vìku. Tìm, kterým se to podaøí, lze jen 
závidìt. Kdo ale zemøe mladý, nedožije se degradace 
osobnosti tìlesné i duševní, nedolehne na nìj ponižu-  
jící nemohoucnost stáøí. Jistì je dobré být moudrým         
a bohatým. Š�astný ale je ten, kdo nic neví. Nemá èím       
se trápit. Je š�astný jako Buddha. A kdo nic nemá, ten    
se nemusí o nic starat. To už vìdìl Diogenés. Kdo má 
dìti, udìlal dobøe, že si je poøídil. Užije si s nimi mno-   
hé radosti a má v nich pokraèování svého rodu, etnika, 
kultury, civilizace. Kdo si dìti nepoøídil, dobøe udìlal.      
S dìtmi nejsou jenom radosti a na svìtì už je nás až  
moc. Kdyby pár miliard lidí ubylo, bylo by na svìtì líp. 
Když už jsme jednou na svìtì, máme si života užít, 
protože víckrát už se s nejvìtší pravdìpodobností nena-
rodíme. Kdybychom se ale byli nenarodili, vyhnuli by-
chom se všelikému trápení a bolestem. Urèitì bychom 
své neexistence nelitovali. Dobrá jak nirvána je neexis-
tence. Neexistujícím jejich neexistenci však nemusíme 
závidìt. S pravdìpodobností hranièící až s jistotou se jí     
i my doèkáme. V žádném pøípadì není naè si stìžovat.
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Korektnì, jen korektnì

Teï to vypadá, že korektní jazyk je nìjaký novodobý 
vynález. Opak je pravdou. Za starých èasù byla mluva 
kvìtnatì korektní, kam se na to dnešní politicky ohle-
duplné eufemismy hrabou.

Jako dítì jsem se podivoval tomu, proè se øíká starším 
osobám ženského pohlaví, jejich manžely nazývanými 
moje stará, mladá paní. Tenkrát s ještì vìtší dùsledností 
než dnes, zvláštì ze strany prodavaèù. To bylo samé 
maucta madam, dámy, co si raète pøát, rukulíbám, mla-
dá paní. Pøitom to tøeba všechno byly obyèejné postarší 
ženské, žádné dámy, natož madam, ale dávno už ani 
mladé paní.

 Taky mi pøišlo divné, proè se o tlustých ženách øíkalo, 
že jsou trochu silnìjší. O jejich síle jsem si každopád-    
nì myslel své. Vždy� se nìkteré pøi chùzi tìžce kolíbaly     
a mìly co dìlat, aby unesly samy sebe. Ještì víc jsem se 
podivoval výrazu plnoštíhlá. Co je štíhlá mi bylo jasné. 
Plná byla odjakživa tlustá. Plnoštíhlá je tedy tlusto- 
štíhlá. Zkrátka taková udìlaná, ženská akorát. Nakonec 
co je na tìch hubených? Správná ženská je pøeci tro-    
chu pøi tìle. Je to tìlíèko. Nesprávná, èili hubená, je tudíž 
od tìla.

Trochu živìjší dítì, to byl nesnesitelnì zlobivý fra-  
cek. Øekl-li uèitel matce o jejím synovi, že není hlou-    
pý, ale že je trochu lajdák a že kdyby chtìl, bude patøit 
mezi nejlepší, znamenalo to, že se jedná o žáka velmi 
mdlé inteligence. A byl-li nìkdo trochu zpátky, byl to 
pøitroublý trumbera, dnes by se urèitì, alespoò mezi 
kamarády, tituloval úplnì jinak. Když nebyl zlý, ale 
trochu se neovládal, znamenalo to, že roste pro šibenici.    

O nìkom se øíkalo, že je opatrný. Pøitom nemusel být 
vùbec opatrný, ve skuteènosti se jednalo o lakomce,       
byl to držgrešle. Øeklo-li se, že ten se vyzná, znamenalo 
to, že dotyèný je podvodník. Co na srdci, to na jazyku  
mìl prostoøeký drzoun nevidící si do huby. Až moc      
velký dobrák byl trouba, na nìmž by se dalo døíví ští-  
pat, zkrátka nekòuba. Øeklo-li se, že je taková trochu do 
vìtru, znamenalo to, že ta povìtrná ženština je hodnì 
pøelétavá, abychom zùstali pøi tìch eufemismech. Veselý 
kumpán byl opilec.   
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V pozdìjších dobách se o opilci mohlo øíkat a psát do 
posudku, že je oblíbený v kolektivu a každý tomu rozu-
mìl, aniž by padlo slovo o zálibì dotyèného v alkoholu. 
Tenkráte se také tìm, co nebyli v tehdy podle zákona 
vládnoucí stranì, èili byli obèany druhé kategorie, ale 
jinak nezlobili, do posudku alespoò napsalo, že mají 
kladný vztah k socialistickému zøízení. Na oplátku se 
øíkalo o tìch, co v té stranì byli, ale nebyli to straníci 
zuøiví, že jsou sice ve stranì, ale jinak že to jsou slušní 
lidé. Dneska je zase soudce, co køivì soudí a øíká si            
o úplatky, oznaèen za duševnì nemocného èlovìka.    
Zato soudce, jenž si potrpí na dìtskou pornografii, je     
na oplátku duševnì normální. Zkrátka v každé dobì se    
nìco omlouvá a nìco se nazývá jinak, než odpovídá 
skuteènosti.
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Pøijde Mesiáš?

Lidé s vyšším vzdìláním by mìli brát vìtší plat, než ti 
ménì vzdìlaní. V nìkterých profesích by mìli zamìst-
nanci podle míry jejich celospoleèenské dùležitosti do-
stávat násobek mzdy prùmìrné. Jakmile je kterékoliv 
skupinì zamìstnancù pøidáno, a není-li zároveò nìkteré 
jiné skupinì ubráno, prùmìrná mzda zákonitì vzroste.    
V tom pøípadì jiná skupina zamìstnancù zcela opráv-
nìnì zažádá o zvýšení mzdy na žádoucí násobek, teï již 
vyšší prùmìrné mzdy, než jaká byla pøedtím. Když se       
i jim pøidá, prùmìrná mzda se opìt zvýší a další skupi- 
ny zamìstnancù budou potøebovat zvýšit mzdu. Nikdo 
však nechce vykonávat zamìstnání, v nìmž by pobíral 
plat podprùmìrný. Všichni chtìjí dosáhnout minimálnì       
na ten prùmìr. Takže je tøeba neustále pøidávat všem.      
A úmìrnì tomu zvyšovat ceny.

Jestliže mají mít lidé vzdìlaní vìtší plat než ti vyuèení, 
nechce nikdo z mladých jít do uèení. Všichni se hlásí,         
a v naprosté vìtšinì také bývají pøijati, na studia. Násled-
kem toho chybí øemeslníci do té míry, že jim zamìst-
navatelé zaèínají nabízet nadprùmìrné platy. Vzdìlanci 
si ale i nadále chtìjí zachovat mzdy vyšší, než je mzda 
prùmìrná. A co teprve manažeøi. Pozadu nechtìjí zùstat 
ani politici a státní zamìstnanci. Následkem toho už ne-
máme nejen haléøe, pìtihaléøe, ale ani padesátihaléøe. 
Ani papírové koruny, pìtikoruny, desetikoruny, dvace-
tikoruny, padesátikoruny. Zato už máme kovové pade-
sátikoruny. Pravda noblesní, dvoukovové. Následovat 
bude zrušení jednokoruny a nahrazení papírové sto- 
koruny kovovou. Likvidace papírových stokorun bude 
kompenzována zavedením desetitisícových bankovek. 
Všichni budou spokojeni, protože budou brát víc. I když 
nìkteøí budou poøád chtít mít víc, než mají druzí. A tak 
opìt dostanou pøidáno oni a pak  i ostatní.

Asi budou ale i nadále v pøíjmech zaostávat øemesl-
níci. Nepomohou ani sliby nadprùmìrných platù. Tøeba 
si øemeslníci, èi lépe øeèeno potencionální øemeslníci, 
myslí, že i kdyby ty nadprùmìrné platy dostali, v tu ránu 
by všem ostatním dali ještì nadprùmìrnìjší.

A je tomu tak nejen u nás. Napøíklad v Izraeli to už 
došlo tak daleko, že prý tam mají za to, že døív než in-
stalatér, se spíš zjeví Mesiáš.
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Mladí svìt zachrání

Je jistì rozumné bouøit se a stávkovat za zmìnu kli-
matu. Samozøejmì, že za zmìnu k lepšímu. Jako byly       
k lepšímu i všechny reformy školství; a dá Bùh, že pøi-
pravovaná penzijní reforma také bude k lepšímu. A tak 
se mùžeme tìšit, že klimatická reforma dá poèasí a tím    
i vše, co s ním souvisí a èeho se tak dìsíme, do náleži-
tého poøádku. No a kdo jiný by mìl za lepší klima bojo-
vat, a posléze lepší klima i vybojovat, než odhodlaná 
mládež? Mládež nezatížená minulostí, nezkorumpovaná 
a nezkompromitovaná prohnilými kompromisy. Klima    
se samo bránit nemùže a staøí selhali. Zkazili, co mohli,   
a teï, aby se vyhnuli odpovìdnosti, strkají alibisticky 
jako pštrosi hlavu do alzheimerovského písku.

Nezodpovìdní nemladí, i když dobøe vìdí, jak to pøí-
rodì i nám všem škodí, dokud se jim to nezatrhne, dál 
budou jezdit auty, létat letadly, dál budou kvùli suro-
vinám a hlavnì ropì válèit, dál budou chtít mít všeho 
neustále víc a víc. Zkazili mladým život a ukradli jim 
budoucnost. Nauèili je ve vìku, kdy ještì nemìli rozum, 
používat pøístroje, které je zotroèily a vyvolaly v nich 
závislost vedoucí k digitální demenci. Naštìstí to už 
mladí prokoukli, a právì proto vyšli do ulic.

Staøí s diletantským pøístupem ke globalizaci narušili 
odevìký svìta øád a pøirozený vývoj. Následkem toho 
jsou nìkteøí, a to jen nemnozí, èím dál bohatší, zatímco 
jiní, skoro všichni ostatní, jsou buï chudí nebo zadlu-
žení, èi skoro chudí nebo málo bohatí. Chudých jsou mi-
liardy, bohatých jen horních deset tisíc. A tak to nesmí 
zùstat. Pøedevším nebohé obyvatele z chudých svìtadílù 
je tøeba pøestìhovat do bohatší Evropy. Evropa nepatøí 
jenom Evropanùm, ale všem. Až ten pøesun skonèí, bu-
de tøeba ještì dosáhnout toho, aby se všichni mìli jako    
ti bohatí. Až si pak budou všichni žít jako Pánbùh ve 
Frankreichu, bude už jen staèit dát svìtové klima do 
takového stavu, v jakém bylo pøed zaèátkem prùmyslo- 
vé revoluce. A pak splnit dosud nesplnìné, a tøeba i ještì 
nevyslovené, požadavky feministek a všech menšin, vèet-
nì pøíslušníkù nejrùznìjších pohlavních, jistì zcela 
normálních, odlišností.   

Držme mladým palce, zatím stávkují, ale až se do toho 
dají a až jim staøí pøestanou pøekážet, stvoøí nový lepší 
svìt. Nový svìt, se starým dobrým klimatem. 
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Už aby to bylo

Bývaly doby, kdy kromì lepších lidí museli všichni 
pracovat, aby uživili sebe a taky ty lepší lidi. Ale blíží se 
doba, kdy už nebude muset nikdo pracovat, protože 
lidská práce, vèetnì té úøednické, bude nahrazena prací 
dùmyslných strojù, mechanických otrokù. Lepší lidé 
budou vlastnit pùdu, jejíž èást budou obdìlávat inte-
ligentní stroje, aby pro nì vyprodukovaly potraviny,           
a budou mít továrny, v nichž budou pracovat neménì 
inteligentní roboti a automaty, aby jim vyrábìli všechny 
potøebné vìci vèetnì tìch nepotøebných, co jsou spíš jen 
pro radost. Údržbu, výzkum a vývoj budou vykonávat    
ze všech nejinteligentnìjší roboti. Takže lepší lidé 
nebudou ostatní lidi vùbec potøebovat. Protože tito 
nebudou nic vlastnit a nikdo je už nikdy nikde neza-
mìstná, stanou se zbyteènými. Za urèitou dobu zmizí       
v propadlišti dìjin a na svìtì zbudou jenom samí lepší 
lidé.

Svìt zkrásní. Namísto souèasných miliard budou  
Zemi obývat jenom tisíce vyvolených. Nikde nebudou 
chudinské ètvrti, ghetta, slumy, favely, zkrátka všechna 
bída svìta bude ta tam. Pouštì se opìt zazelenají, oceá-
ny pookøejí, poèasí pøestane být vrtošivé, na svìtì se 
rozhostí ekologická harmonie. Zemìkoule si oddechne. 
Namísto intenzivnì obdìlávaných lánù bude pro tìch  
pár lidí staèit sem tam nìjaké to vší chemie prosté 
políèko s geneticky nemodifikovanými plodinami. 
Rapidnì klesne spotøeba surovin. Zmizí skládky od-
padkù. Pøitom tìch nìkolik tisíc rodin, jež na svìtì 
zbydou, si budou moci užívat všeho do sytosti. Pár tisíc 
aut, pár tisíc jachet a pár tisíc tryskáèù, co to bude proti 
tomu, co brázdí zemi, moøe a povìtøí dnes.

Díky vìdeckotechnickému rozvoji, který napøed 
málem zpùsobil katastrofu, dojde nakonec k nápravì. 
Pokrok umožní svìt zbavit zbyteèných pøebyteèných   
lidí. Stroje budou pracovat èím dál lépe a lépe a nebu-
dou si nárokovat zvyšování mezd, protože žádné mzdy 
brát za svou práci zcela pøirozenì nebudou. Budou 
pracovat, protože byly vyrobeny proto, aby pracovaly.     
A ne aby ztrpèovaly život svým majitelùm. Nebudou 
závidìt. Nebudou si chtít taky užívat. Budou spolehlivì 
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pracovat až do roztrhání, neboli do svého úplného opo-
tøebení, a pak se klidnì odeberou k sešrotování, aby se 
mohly stát surovinou pro výrobu nových a ještì lepších 
strojù.

Kterýpak zamìstnavatel by si nepøál takové zamìst-
nance. Mezi lidmi ale takové samozøejmì nenajdeš. A tak 
k tomu jednou muselo dojít. Lidí bylo tøeba se zbavit. 
Samozøejmì kromì lidí vyvolených, tìch by bylo škoda. 
Je to ke všemu proces velmi humánní, odstraní se 
zároveò utrpení, které lidem práce zpùsobovala. Stejné 
to bylo, když nahradila konì auta. Auta nikdo nebije, 
nekope do nich, nepráská je bièem, nenadává jim, jako  
se to dìlo koním, když už nemohli. Zavedení aut tak 
odstranilo trápení koní. Dovršení automatizace a ro-
botizace odstraní trápení lidské. Na budoucnost lze  
proto pohlížet nanejvýš optimisticky, ještì lépe dalo by 
se øíct, že rùžovì. 
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Okno do budoucna dokoøán
 

Až nastane budoucnost, všechno bude jinak. Samo-
zøejmì že lepší, než je to teï. Trochu budoucnosti ale 
máme už nyní, v pøítomnosti. Snáší se to na nás po-
stupnì, napøed tomu bylo spíše poznenáhla, ale 
postupem doby nás to uchvacuje èím dál rychleji. Jak     
to bude vypadat, až nás budoucnost pohltí docela? 
Nejspíš asi takhle: 

Nikam nebudeme muset jezdit, natož chodit. Uvele-
bíme se ve velmi pohodlném køesle a budeme sledovat 
obrazovky s obrazem dokonalejším, než je sama sku-
teènost. Dokonalý zvuk a libé vùnì nám budou doplòo-
vat a umocòovat obrazové vjemy. Ve svém køesle, až ta 
doba nastane, poznáme svìt lépe, než kdykoliv jakýko- 
liv cestovatel. Okamžitì budeme spraveni o všem, co se 
kde ve svìtì šustne. Ba co víc! Poznáme nejen svìt, ale       
i co je za humny svìta.   

Ovšem jen pokud budeme chtít. Koho nezajímá nic 
jiného než zvíøátka, ten se bude koukat od rána do veèera 
na zvíøátka. Kdo má rád telenovely, pøijde si také na své, 
budou ještì nekoneènìjší než samo nekoneèno. Stejnì 
tak ten, koho ze všeho nejvíc láká a uchvacuje erotika. 
Bude si jí moci užívat tøeba na nìkolika obrazovkách 
souèasnì až do aleluja. Každému jaká každého bude 
ctìná libost, žádné pøání nezùstane neuspokojeno.   

Aby mohli lidé takhle kvalitnì nakládat se svým èa-
sem, rozumí se samo sebou, že nebudou muset praco-
vat. Nebudou ani moci, žádná práce totiž na lidi nezbude. 
Všechno za nì obstará nejmodernìjší technika. Chytré 
stroje, nejchytøejší roboty a ještì chytøejší roboti.

Drony a bezpilotní letouny budou všude všechno fil-
movat a snímat zvuk i vùnì. Pak s tím zaletí do studia, 
kde se to vylepší, protože všechno mùže být vždycky ještì 
lepší, než to právì je. Telenovely budou natáèeny bez 
skuteèných hercù, vyspìlá technika je též nahradí. Stej-
nì tak vìdce, politiky, fotbalisty, fotbalové fanoušky, 
policisty i prezidenty. Všechno se obejde bez lidí, lidé 
budou výhradnì jenom konzumenty.

Všichni budou mít vysokoškolské vzdìlání s titulem 
Dr. Nikdo nebude Ing., protože inženýrské profese bu-
dou vykonávat inteligentní automaty. Lidé se budou 
vìnovat výhradnì humanitárním, neboli lidským obo-
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rùm. Studovat se bude bez námahy. Moderní vìda            
a technika umožní vìdomosti lidem nalévat do hlav na 
zpùsob Norimberského trychtýøe. Student se klidnì  
bude moci dívat na nìjaký zábavný poøad a zároveò 
pøitom budou do nìj proudit vìdomosti. Døív než se 
nadìje, bude z nìho tøeba JUDr.

Válèit se samozøejmì nepøestane. Bez válek to na  
svìtì nejde. Ale válèit budou mezi sebou opìt stroje. 
Chytøejší než ty nejchytøejší využívané pro civilní úèely. 
Umìlí vojáci budou dokonalejší než ti skuteèní, krev,      
co z nich bude støíkat, bude ještì èervenìjší, než jak je 
èervená skuteèná lidská krev. Válèit se bude neustále,  
jak je to odjakživa, kam lidská pamì� sahá, normální.

Pokud budou války vedené jen konvenèními zbranì-
mi, bude podívaná na nì pro ty diváky v pohodlných 
køeslech bez jakéhokoliv nebezpeèí. V pøípadì, že se zne-
pøátelené stroje dostanou do ráže a sáhnou pøi hájení 
hodnot, za nìž bojují, po atomovkách, žádné zle. Diváci 
budou mít vedle køesel takovou zelenou, spíš khaki bar-
vou natøené bednièky a v nich uložené masky, protiato-
mové pláštìnky a atomkecky. Tak si je nasadí a budou   
se dívat dál.

Moderní èlovìk už dnes nemùže žít bez takzvaného 
adrenalinu, èímž je myšleno vzrùšo. Co teprve bude  
tøeba adrenalinu lidem v budoucnu! Moc. Takže všechno 
bude i v té nejhorší termojaderné váleèné vøavì v na-
prosté pohodì, bude to dokonce pro lidskou psychiku 
žádoucí, ba dokonce naprosto nezbytné. Ono taky dívat 
se od rána do veèera na zvíøátka by nakonec i ty nejvìt-  
ší zvíøátkomily mohlo znudit, ne-li otrávit. To válka je 
pøeci jenom jiné kafe, zvláštì termonukleární.

Zkrátka lidstvo neèeká nic jiného, než svìtlé zítøky. 
Máme se na co tìšit. A zasloužíme si to.
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Kdyby

Kdyby byly nìkde ryby, nebyly by v rybníce. Asi víte, 
kde by byly, kdyby v rybníce nebyly.

Kdyby nás náš Praotec Èech nìkam jinam zaved, to- 
lik bychom tady, kde doposavád jsme, poøád nìkomu 
nepøekáželi. A naši dobrodinci by se pro nás nemuseli 
poohlížet po jiném místì k žití, tøeba nìkde na Sibiøi 
nebo v Patagonii.

Kdyby po nás náš milý Mistr Jan Hus nechtìl, 
abychom se pravdy drželi, mnohá trápení bychom si 
ušetøili. Naštìstí už teï nepøistupujeme k pravdì dog-
maticky, a chce-li se to po nás, i antipravdu podepíšeme, 
stateènì si ale pøitom své myslíme.

Kdyby v bitvì na Bílé Hoøe neprohráli ti, co prohráli, 
kde bychom dnes byli. Byli bychom nezaostávali, ale 
prosperovali, možná, že stejnì jako všechny zemì, kde   
se protestanti prosadili, od Švýcarska po Skandinávii.

Kdyby nás národní buditelé k èeštinì nenavrátili, byli 
bychom se èasem z podlidí nadlidmi stali. Za války         
ve wehrmachtu za panskou rasu bychom pak bojovali,       
a pokud bychom padli, kromì medaile i nárok na Val-
halu bychom mìli.

Kdyby Nìmecko s Rakouskem 1. svìtovou válku ne-
rozpoutaly, nechopili by se zøejmì nikde moci komunisti, 
fašisti a nacisti.

Kdyby Nìmecko nerozpoutalo 2. svìtovou válku, neo-
vládli by s nejvìtší pravdìpodobností naši zemi nikdy 
komunisti.

Kdyby naši nìkdejší bratøi ve zbrani naše Pražské   
jaro nezardousili, namísto reálného socialismu socia-
lismus s lidskou tváøí bychom pak u nás možná mìli.

Kdyby po pøevratu v sametu Dubèeka prezidenta  
dìlat nechali (beztak ten, co se pak prezidentem stal,   
jím vlastnì být nechtìl, a když, tak jen na co nejkratší 
dobu), dodnes bychom možná v Èeskoslovensku žili         
a v Evropì tím pádem vìtší váhu mìli.

Kdybychom pøi volbách správnì volit znali, dobrou 
vládu bychom snad u nás po každých volbách mìli. 
Zdalipak ale, kdybychom toho volbami docílit mohli,      
by nás pak ještì volit nechali?
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Kdybychom tolik nekradli, šetøili a víc pracovali, do 
takových dluhù, jaké máme, bychom snad nezabøedli.   
No ještìže máme vládu rozpoètové odpovìdnosti a boje 
proti korupci. Ani domyslet nechci, jak by to vypadalo     
a dopadlo, kdybychom mìli vládu rozpoètovì neodpo-
vìdnou a s rezignací na boj s korupcí. 

Hlavnì ale kdybychom tìm, co si nakradli, tolik ne-
závidìli, vždy� kdybychom to umìli a moc to chtìli a že 
pøijdeme do pekla se nebáli, taky bychom kradli. Máme 
pøece rodiny a ty by taky na tom lépe být chtìly.

Kdyby, kdyby jen, kdybychom se nenarodili, nemuseli 
bychom se rozèilovat nad zloøády svìta všemi, nestárli 
bychom, nemocemi bychom netrpìli a ani návštìvy    
toho exekutora s kosou bychom se nakonec po všech  
tìch strastech doèkat nemuseli.
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Èert ví, jak to je 

V dìtství jsem mìl pochybnosti, zda svìt doopravdy  
je, zda kromì mne, který jsem, není všechno ostatní     
jen jako. Dívám-li se pøed sebe, svìt vidím, ale je také    
za mnou? Když se podívám dozadu, je svìt i tam, ale je   
ve stejném okamžiku i vepøedu, když už se tam nedí-
vám? Zkoušel jsem se co nejrychleji otoèit v domnìní,    
že alespoò na chvilièku zahlédnu nic døíve, než se 
promìní v nìco. Nikdy se mi to ale nepodaøilo. Snad 
jsem nebyl dost rychlý.

Pøestože jsem pøedpokládané nic nezahlédl, nezbavil 
jsem se podezøení, že svìt ve skuteènosti není. Že všech-
no, co vidím a co se pøed mými zraky dìje, je jen di- 
vadlo pro jednoho diváka a tím divákem že jsem já.         
Že jsem já, je zcela evidentní, já vím, že jsem, co dìlám,   
to dìlám ze své vùle, žádné divadlo pro nikoho nehraji. 
Pøedevším myslím a nikdo neví, co si myslím. Jsem 
zøejmì na svìtì ale sám. Všechno a všichni ostatní jsou 
iluze. Asi.

Lidé se mnou mluví, kamarádi se mnou kamarádí, ale 
tøeba to jsou jen mé zhmotnìlé pøedstavy. Tam, kde 
jsem, je tenhle zdánlivý svìt, a kde nejsem, není nic. 
Jestli se nikdy nepodívám do Ameriky, žádná Amerika 
není. Podívám-li se tam, bude tam. V Praze jsem byl        
a byla tam. Teï, když v ní nejsem, tak pravdìpodobnì 
žádná Praha není.

Možná taky, že spím a ve snu støídavì bdím a sním,      
a jednou, až se probudím, skonèí tenhle svìt, co se mi    
zdá, a octnu se ve svìtì jiném. Jak ale poznat, jsem-li       
ve svìtì skuteèném nebo ve svìtì, co se mi jen zdá?         
Ve snu pøece mohu myslet, jednat, mít kamarády, mo- 
hu dìlat všechno stejnì jako ve stavu bdìlosti. Možná 
taky, že se ze sna probudím do jiného snu, z nìhož se     
po èase též probudím. Jak však poznám, že už nespím?

Tøeba ale vùbec nejsem, jsem jen pøelud, sám sobì     
se zdám. Až sen skonèí, pøestanu být. Bude to pak, jako    
to bylo, než jsem se snem na svìt pøišel. Navzdory tomu   
si však myslím, že nemohu nebýt. A� už jsem èi jsem    
jen sen – èili nejsem. Takže nemohu nebýt nebo mohu 
nebýt?
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Jaké asi to je nebýt? Zkusím chvíli jako nebýt, zavøu 
oèi a na nic nebudu myslet. Ale nejde to, poøád na      
nìco myslím, a� chci nebo nechci. Protože myslím, po-
øád jsem. Kdybych dokázal nemyslet, tak pak bych      
snad pøestal existovat. 
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Kdyby jsou kdyby, ale kdyby…

Èasy se mìní, co však zùstává: Stanislav Bukovský 
napoøád píše fejetony (jsou-li to skuteènì fejetony) do 
západoèeského literárního mìsíèníku PLŽ, tudíž mu 
pøídomek „fejetonista“ už nikdo neodpáøe. Zvláštì když 
roku 2014 vydal utìšený výbor, jenž mìl výstižný název    
O (ne)nápravì vìcí veøejných. Co se ale od té doby zmì-
nilo a napravilo? Ta nahatá sleèna na knižní obálce ten-
krát plesala nadìjeplnou radostí nebo beznadìjnì oupìla   
v hadích poutech? Zdalipak se nìjak pozmìnil za ta léta 
sám autor?

Ano i ne, nebo� platí odedávna, že „panta rei“. Také dál 
platí, co bylo o Bukovském øeèeno, že ve své fejetonistice, 
ano úsmìvné, ano ironické, ano neúprosnì sarkastické, 
zastává evidentnì konzervativní postoje. Ètenáøùm je 
nevnucuje, pouze je pøedkládá a stojí si za nimi, by� jím 
zvolená argumentace bývá spíše tradièní než konzerva-
tivní. Bukovský je hájí, nebo� je o jejich platnosti pøe-
svìdèen a troufá si jít do pùtky dokonce i na kolbištì 
historická, aèkoli on sám historikem není, pouze pouèe-
ným a polemizujícím publicistou s nenapravitelnou lás-
kou k nelaskavým, žel též nenapravitelným dìjinám.

Coby pøemítající fejetonista si poèíná srdnatì, kdo by 
potom nemìl chu� s pisatelem vést pøi? V jeho po nápra-
vì volajících textech i nadále vévodí názorová konfron-
tace, pøesto nìkdy nejprve pøitakáme i tomu, co v Bukov-
ského sentencích vzápìtí vyvolává nesouhlas. Zjevnì         
v nich totiž pøevládá polemické „kdyby“ nad objasnìním 
„proè“, což je osvìdèená finesa novodobé fejetonistiky.  
Ta bývá zamoøena mediálními floskulemi, s nimiž autor 
aè horlivì, obèas nepøesvìdèivì polemizuje. Ano, repub-
lice se nevyplatily pováleèné reparace, jenže by se také 
slušelo a patøilo povìdìt, proè. Ano, Èeši prý bývali 
odjakživa samí junáci, to ale vytrubovali až buditelé         
v 19. století, pøedtím jsme byli èeládka nebohabojná.   

Údajnì zase nastala normalizace, škarohlídsky tvrdí 
Stanislav Bukovský. Jemináèku, namoutì nikoli! Kdyby 
ano, to by autorovy živì polemické fejetony nevykoukly   
ze žádné vstøícné plží ulity. Kdyby.

     Vladimír Novotný
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