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astý argument k válce na Ukrajině zní, že stejně skončí dohodou. Proč? Inu proto, že všechny války skončily nějakou dohodou. Třeba i po kapitulaci. Zní to sice
efektně, ale zakrývá, z čeho by ta dohoda vycházela. Ukrajina
trvá na tom, že chce kontrolovat celé své území (v hranicích
před rokem 2014). Působí to jako přepjaté přání, ale zároveň
jako jasně definovaný válečný cíl. Rusko je daleko mlhavější
i manipulativnější. Deklarace jeho válečných cílů se mění po
celých pět měsíců bojů. Co si z toho přebrat?
V neděli ministr zahraničí Sergej Lavrov v Káhiře řekl, že
Rusko Ukrajině pomůže zbavit se „protilidového a protihistorického“ režimu. Ta řeč evokuje leccos neblahého. Třeba to,
jak Moskva pomáhala zbavit se „protilidových režimů“ v Praze či Budapešti. Lidé bez zkušenosti s těmito časy a mocenskými poměry – lidé bez zkušenosti života v mocenské sféře
Moskvy – by to mohli považovat za parodii. Jako kdyby si Lavrov hrál na Brežněva. Horší však je, že se tyto argumenty neustále mění.
Těsně před zahájením invaze prezident Putin v televizi zdůraznil, že cílem je „demilitarizace a denacifikace“ Ukrajiny.
I to působilo bizarně: na ohrožení ze strany Ukrajiny si stěžoval stát vojensky kontrolující sedm procent ukrajinského území (Krym, velkou část Donbasu). Lavrov ještě v dubnu pro televizi India Today řekl: „Nemáme v úmyslu změnit režim na
Ukrajině.“ Ještě před týdnem prohlásil, že se změnila geografie: že Rusko už se nespokojí s Donbasem a chce připojit
i Cherson či Záporoží, leč změnu režimu v Kyjevě nezmínil.
Až teď mluví o „protilidovém a protihistorickém“ režimu a potřebě se ho zbavit. Jaký je tedy cíl Lavrova a Ruska?
Možná je aktuálním cílem právě ten strategický cíl zamlžit,
umožnit jeho různé výklady a tím i velmi ohebné pozice pro
vyjednávání. Od zdánlivě vstřícné až po brutálně odmítavou,
třeba v tomto stylu: Jak by Moskva mohla jednat s vládou, které chce Ukrajince definitivně zbavit?
Zbyn ěk Pe trá č e k

Poslední dovolená
Proč člověk ekonomický nešetří na otop

C

eny rostou, na podzim patrně přijde další zdražení
energií pro domácnosti, ale Češi zároveň cestují do ciziny více než před pandemií. I když nemají peněz nazbyt. Mnozí se tomu podivili, označili to za nezodpovědné
a třeba ekonom Lukáš Kovanda prohlásil, že by lidé raději
měli být doma a šetřit.
Jenže lidé, kteří odjíždějí na dovolenou a nešetří, se často
chovají vlastně velmi rozumně a zejména ekonomové by to
měli ocenit. Reagují totiž na signály ze svého okolí. A ty dostávají dva. Za prvé, že inflace roste a všechno se zdražuje. Protože domácnosti na rozdíl od expertů většinou hledí zpět, tedy do
minulosti, předpokládají, že současné poměrně vysoké tempo
zdražování bude ještě dlouho pokračovat. Nejspíš několik let.
Pokud si loni našetřili například na zájezd k moři, v případě,
že jej odloží o rok či dva, snadno se stane, že nikam nepojedou. Jen letos bude zhruba dvacetiprocentní inflace, a půjde-li
to tak dál, našetřené peníze už na moře nebudou stačit. Možná
ani na tuzemskou dovolenou. Podle zpráv v médiích zdražují
i u nás restaurace a ubytování na úroveň jako v cizině a někde
ceny ještě porostou. Kdo nezdražil teď, zdraží po prázdninách,
oznámil předseda Asociace hotelů a restaurací.
Za druhé se lidé dozvídají, že zdražení energií bude sice ještě značné, ale že vláda dělá vše pro to, aby nikoho nenechala
upadnout do bídy. Že na základní otop a elektřinu budou mít,
i když jim zůstanou současné příjmy. Šetřit samozřejmě bude
třeba, například na budoucích dovolených, ale současně to
není tak, že na to musí rychle padnout momentální úspory.
Lidé, kteří nejsou příliš bohatí, ale ani příliš chudí, tak racionálně vyrážejí na jednu ze svých možná na dlouhou dobu posledních velkých dovolených. Kdy jindy, když ne teď, a kdo
jiný než právě oni. Chtějí si užít, co mohou, dokud na to mají,
a dopřát to i svým dětem. Chovají se přitom přesně jako onen
teoretický homo economicus maximalizující racionálně svůj
užitek a těžko jim to zazlívat.
M arek Hu de ma
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Jaká chce být Ukrajina

Lavrovův cíl

Lze jednat s vládou, které se chcete zbavit?

Úterý 26. července 2022

Země hodlá být součástí Západu. Musí si proto dát pozor, aby se nepropadla zpátky

B

udoucnost Ukrajiny závisí na tom,
jak se bude lišit od svého nepřítele.
Pokud fandíte Rusku, nebo jste pacifista, vždy si najdete nějaké argumenty podporující, že ani Ukrajina nevolí vždy jen
čestné prostředky. Třeba zpráva OSN potvrzuje, že Ukrajina občas využívá civilisty jako živé štíty a rozmisťuje vojenskou
techniku v rezidenčních oblastech nebo na
budovách, z nichž lidé nebyli evakuováni.
Taktéž OSN a některé lidskoprávní organizace kritizují zacházení s ruskými válečnými zajatci.
Je tu příklad bývalé ukrajinské komisařky pro lidská práva Ljudmily Denisové,
která vyprávěla hororové příběhy o znásilňování dětí poté, co dala své dceři kontrakt na provozování asistenční telefonní
linky UNICEF. Dcera pak poskytovala nepodložený materiál své matce.
A pak je tu případ též již bývalého ukrajinského velvyslance v Německu Andrije
Melnyka a jeho obhajoby nacistického
spolupracovníka Stefana Bandery, kterého Izrael i Polsko považují za pachatele genocidy, ale mnoho lidí hlavně na západě
Ukrajiny dosud oceňuje jeho úsilí o nezávislou ukrajinskou státnost a též zdůrazňuje, že na Banderu spáchala atentát KGB
v Německu.
Pak jsou tu příklady Ukrajinců, kteří
profitují z výjimečného stavu. V dubnu
ukrajinský parlament zrušil cla na dovoz
aut využitelných pro vojenské účely.
Hned bylo dovezeno sto tisíc aut včetně
značek Ferrari, McLaren apod. Až muselo
být clo znovu zavedeno.

Brutální sovětská tradice

Podle komentáře Leonida Beršidského pro
server Bloomberg lze tuto kritiku šmahem
odmítnout ve světle jasného hodnocení faktů této války. Na Ukrajinu zaútočil mnohem větší soused. Všechny nezávislé zprávy jasně odsuzují Rusko za útoky na civilisty a rezidenční oblasti. Případy znásilňování a masových poprav jsou zdokumentovány. Ruská propaganda giganticky lže,
a to od rána do večera. A Putinův téměř fašistický a téměř totalitní režim nemá žádné
právo mluvit o denacifikaci kohokoli.

J A N MA C HÁ Č E K
spolupracovník LN,
předseda správní rady IPPS

Zatímco Rusko nehodlá sebe
samo kriticky zkoumat,
i kdyby prohrálo na bojišti,
Ukrajina si to dovolit nemůže.
Učinila civilizační rozhodnutí.

A navíc ani západní lidskoprávní organizace, a už vůbec ne OSN, nemají žádné morální právo nutit Ukrajinu skládat účty.
Západ přece poskytl vojenskou pomoc, ale
nikoliv vojáky. Takže každé pochybné chování Ukrajinců je třeba poměřovat traumatem způsobeným ruským rabováním, zabíjením a plošným ničením celých měst, zatímco svět se dívá z postranní čáry.
Ale takové plošné odmítnutí kritiky je
podle Beršidského právě chybné. Jak Rusko, tak Ukrajina jsou ovlivněny brutální
sovětskou tradicí: vyhrávat se musí za každou cenu, nepříteli se nesmí nechat nic,
lhát se může, kdykoli je to třeba k vítězství, a využít je třeba každou příležitost.
Informace o vojenských ztrátách ukrajinské strany jsou přísněji střeženy než
v Rusku a ani OSN neví skoro nic o počtech vězňů na obou stranách. Rusko odvedlo mladé lidi ze zapadlých koutů země
a narvalo je do mlýnků na maso městských bojů, ale i Ukrajina provádí bezohlednou triáž a ztrácí bezpočet vojáků a civilistů. Válka musí vše vyčistit až na kost
– to se říkalo na Ukrajině i v Rusku za dru-

hé světové války. Nesentimentální a drsná
tradice je jednou z příčin, proč se obě strany umí sobě postavit. Asi žádná jiná země
na světě by neuměla takto bojovat ani proti Rusku, ani proti Ukrajině.
Ale zatímco Rusko nehodlá sebe samo
kriticky zkoumat, i kdyby prohrálo na bojišti, Ukrajina si to dovolit nemůže. Učinila civilizační rozhodnutí a chce být součástí Západu a ani fakt, že ztratila v boji za
úsilí být suverénní zemí tolik životů, jí výjimku nedává.

Heroické vzepětí i špatné volby

Ukrajinské úsilí udržet si státnost a nezávislost samo o sobě reprezentuje rozhodné
vítězství. Bez ohledu na to, jak daleko
Ukrajina zatlačí Rusy, musí už nyní zvažovat, jakou zemí být chce a jakou nikoliv.
Bude si pořád stěžovat, že jí bylo nedostatečně pomoženo ve válce i v poválečné
rekonstrukci? Bude obhajovat politické represe argumentem o potlačování ruského
vlivu? Ponoří se znovu do navyklého systému kleptokracie a korupce? Bude – podobně jako balkánské státy po násilném
rozpadu Jugoslávie – chránit své válečné
zločince a vzývat nacistické kolaboranty
coby duchovní učitele? Ukrajině bohužel
nejsou cizí špatné volby, paradoxně hned
po heroickém vzepětí.
Jsou tu dobré zprávy. Komisařka Denisová i velvyslanec Melnyk byli odvoláni.
Proevropská orientace vlády zatím neposiluje nacionalistický kult. A mít dobré vztahy se sousedy – především s Polskem – je
zatím větší prioritou než národní hrdost.
Zelenského relativně úspěšné úsilí získat dalekonosnější artilerii ukazuje, že
městská pouliční válka není jeho prioritou, a i když Západ nepošle vojáky, chce
změnit charakter bitevních akcí.
S tím, jak pozornost světa bude polevovat, musí si Ukrajina dát pozor na to, aby
se nepropadla zpátky a začala být špatně
rozlišitelná od svého nepřítele. Zelenského tým si je snad nebezpečí vědom. Udržet si morální nadřazenost vůči nepříteli,
kterou Ukrajina získala za vysokou cenu,
je stejně důležité jako heroismus na bojišti. Má se přece hrát o lepší budoucnost pro
Ukrajince, nejen bojovat o teritorium.

VYROZUMĚNÍ

Betty je navždy naše
J A NA
M A C HA L IC KÁ
redaktorka LN

P

oprvé jsem se s Betty MacDonaldovou setkala asi v jedenácti letech,
byla jsem nemocná a babička mi přinesla nevelkou knihu v papírové vazbě. Na
žlutém podkladu přecházejícím do červené se skvěl ovál vejce a v něm se blaženě
na fotce usmívala žena a muž. Kniha se
jmenovala Vejce a já a já po ní se zájmem
sáhla, netušíc, že jsem právě objevila autorku, která mě bude provázet celý život
a svým báječným humorem mi vždy pomůže v těžkých chvílích.
Tenhle paperback s portrétem Claudette
Colbertové a Freda MacMurraye z hollywoodského přepisu Vejce a já, jak jsem
později zjistila, byl prvním vydáním Bettyiny knihy v Československu z roku 1947.
Čili rok před komunistickým pučem a řekla bych, že se to stihlo za pět minut dvanáct. Kdyby ne, není vyloučené, že bychom si museli počkat další desetiletí, a je
otázka, zda by se americká autorka k nám
vůbec dostala a zda by zdejší čtenářskou
obec tak zasáhla. To vše a spoustu jiného
spojeného s fenoménem Betty MacDonaldové analyzuje literární vědec Jiří Trávníček v knize Betty a my, kterou právě vydal
Host. Autor se v úvodu svěřuje, že jej
k dílu MacDonaldové nepřivedla zamilovanost, ale zvědavost. Stále víc si prý kladl
otázku, proč ji české čtenářky tak milují.
Pondělí RENTGEN
Josefa Veselky

Úterý VYROZUMĚNÍ
Jany Machalické

Jeho knížka má několik částí a vedle biografických údajů, mnohdy i málo známých
nebo upřesňujících dosavadní informace
a zařazení Bettyina díla do amerického kontextu 30., 40. a 50. let minulého století, se
Trávníček věnuje domácí vydavatelské historii i srovnání s autory, kteří by mohli aspirovat na její následovníky. Dozvíme se leccos o osudech prvního československého
vydání Vejce a já i o cenzurních zásazích
do jedné ze tří Bettyiných knih, které u nás
vyšly poprvé v jednom celku v roce 1972.
V Kdokoli může dělat cokoli se cenzurovaly ironické poznámky o povaze komunismu, jak na to vzpomínala Eva Marxová,
vpravdě geniální překladatelka Bettyiných
knih, která nejenomže dokázala najít mnohé ekvivalenty srozumitelné českým čtenářů, ale také vystihnout živý a mimo jiné
i obrazivý autorčin styl, to, jak Betty uměla
sebebanálnější situaci popsat šťavnatě.
Myslím, že Marxové převod k čtenářské
oblibě jejích knih významně přispěl.

Ani vysoká literatura, ani popík

Meritum Trávníčkova bádání je položené
na zpovědích českých čtenářek různého
věku, povolání, vzdělání. Konkrétně během tří let pořídil 33 rozhovorů. Ono je to
totiž s Betty docela zapeklité, do vysoké literatury ji vědci nepustí, ale na druhé straně „popík“ to taky není. Je to tedy ženské
čtení? Čtou ji sice hlavně ženy, ale sentimentálního v ní nic není, je plná nádherného osvěžujícího sarkasmu, osvobozující sebeironie, trefných postřehů. Tím hlavně
Betty vlévá optimismus do žil, vědomím,
že i nejpříšernější životní situace se dá přeStředa TELESKOP
Radka Johna

Čtvrtek OSTBLOG
Roberta Schustera

žít, jen to člověk nesmí vzdát. A je to i apoteóza rodinné soudržnosti a fungujících
sourozeneckých vztahů, myslím, že i o tom
v moderní době člověk rád čte, protože tato
kvalita našeho života mizí. Krize v Americe 30. letech musela být příšerná a pro mladou ženu bez manžela a s dvěma malými
dětmi to musela být kalvárie a Betty o tom
všem píše tak vtipně, živě. Třeba jen to, jak
zabředala do dluhů a zástup vymahačů ji
pronásledoval do každého zaměstnání.
A největší bomba je její humoristický román z prostředí souchotinářského sanatoria, místa, kde smrt byla denním hostem.
Trávníček poctivě sesbíral nejrůznější
postřehy, které by osvětlily popularitu Betty MacDonaldové u nás, a to včetně zahraniční disertace či pasáže z Rothových Pražských orgií, kde hrdinu, Američana, pražský taxikář obviní z kulturního barbarství,
jelikož autorku nezná. Vývody autorky
zmíněné disertace, která vidí spřízněnost
s Boženou Němcovou, jsou ale poněkud
chtěné, až legrační. Vyspekulované se zdá
i spojení Betty s českým chalupařením za
normalizace. Neřekla bych, že je fenomén
Betty MacDonaldové u nás tak neproniknutelný, byla Američanka, těšila se svobodě
a demokracii, měla doma myčku a pračku
už ve 40. letech a vlastně ji od nás za minulého režimu dělily světelné roky, ale uvažovala stejně jako obyčejná česká ženská, která se musela s životem porvat a pořád improvizovat. Ale nehroutila se, kašlala na autority a měla smysl pro humor. V tom všem
byla Betty vždy naše rodná sestra notabene
ze země, jež nám marná sláva v těžkých dobách symbolizovala svobodu.
Pátek LÉKÁRNA
Istvána Léka

Sobota CHLÍVEK
Petra Kamberského

