Jistoty nejisté doby
Cyril Höschl
Zítra mám narozeniny. Bude mi 87 let. Vladimir Vladimirovič je o tři roky
mladší, ale vypadá hůř než já, i když na rozdíl ode mne byl velký sportovec.
Pamatuji, jak asi před dvaadvaceti lety statečně vedl ohrožené jeřáby za
motorovým rogalem a střílel na tygra. Sedmého října ho ukázali v televizi, ale
živého jej nikdo neviděl už nejméně deset měsíců. Problém je, že nemá
žádného bratra Raoula, jako měl Castro, o kterém před dvaceti lety také
nikdo nevěděl, jestli ještě žije, i když stále vládl. Urologie udělala za poslední
dekádu ohromný pokrok. Myslím, že to urychlily ty saúdské investice do
vědy, co začaly proudit i do Evropy poté, co se ostatní evropské státy začaly
přidávat k Francii, když tam ve volbách proti Marine Le Penové v r. 2017
nakonec zvítězil Mohamed Ben Abbes, zakladatel Muslimské jednoty. Rok
předtím to velmi zkomplikovala série atentátů různých islámských fanatiků
a pološílenců v Nice, kde jeden vjel s náklaďákem do davu a spáchal taková
malá dvojčata, když rozjezdil k smrti na 90 lidí včetně dětí, co se šly podívat
na ohňostroj, pak v Mnichově a v dalších místech v Bavorsku – vzpomínám,
že to tenkrát byly asi čtyři útoky za jeden týden. Pravice se začala mobilizovat a to vyvolalo ve Francii v r. 2017 nepokoje. Všichni jsme se tehdy báli
nacionalismu, xenofobové se jen rojili, v Cáchách byly pogromy na Židy.
Jenže Muslimská jednota tehdy uzavřela koalici s oslabenou levicí, porazily
Národní jednotu a vzalo to všechno jiný obrat. Nacionalisti zalezli a Abbes to
udělal chytře. Žádné čistky, žádné popravy, žádná občanská válka, žádné
kamenování. Všem dal šanci se uplatnit, každý dostal čas na rozmyšlenou:
buď přestoupit na islám a zůstat na svém místě s dvojnásobným platem
dotovaným Saúdy a s obrovskými investicemi do vědy, nebo odejít s vysokým
odstupným a starat se o sebe sám. Pochopitelně určitá omezení byla, ženy
musely od nástupu Abbese chodit zahalené a nemuslimové nesměli
provokovat nahotou a hlasitou hudbou. Ale naši kolegové na Západě si zato
začali užívat mnohoženství (i když ve skutečnosti málokdo si mohl dovolit
více než 2 ženy). Nijak jsme jim to nemuseli závidět, protože v Česku
mnohoženství nikdy nebyl problém, pouze to nebylo kodifikované.
Bratrská pomoc a normalizace
Záhy se objevila překvapivá pozitiva: klesla kriminalita a sociální problémy
se rychle řešily výplatou zvláštních důchodů, které přidělovaly mešity
nemuslimům, již se rozhodli podstoupit proces konverze k islámu. Vzpomínám, jak jsem se divil, že první, kdo připravili své věřící na konverzi, byli
křesťané, kteří už dávno předtím vysvětlovali lidem, že bůh je jen jeden a že
je jedno, jestli mu říkáme Syn, Otec a Duch svatý, nebo Jahve, nebo Alláh,
a že monoteistická náboženství jsou v podstatě rovnocenná, ne-li totožná

a že vlastně ten přestup není nic tak strašného, důležitá je nepodmíněná a
bezmezná láska k bohu, který je jen jeden. U nás byl tenkrát takhle prozíravý například Tomáš Halík. Úplně se stydím, že jsem si v té době myslel, že
až islám opanuje Evropu, bude to v Mnichově nebo v Basileji vypadat jako
tenkrát v Aleppu nebo v Káhiře, což byla hrůza! Kdo jste tam tehdy byl, tak
to pamatujete. A vidíte – vyvíjelo se to všechno úplně jinak. Francie pouze
přišla o pár zarputilců, pro Le Penovou dokonce v r. 2020 znovu přestavěli
na věznici slavnou pevnost If u Marseille, která kdysi dávno věznila markýze
de Sade a například kapitána Jeana-Baptiste Chatauda, velitele lodi Grand
Saint-Antoine, jenž byl odsouzen za to, že na lodi, plavící se z Libanonu,
dovlekl do Marseille morovou nákazu, na niž vymřela půlka města. Jinak ale
utichly nepokoje, dokonce téměř ustaly předtím běžné teroristické útoky a
neobyčejně se zvedla jinak upadající hospodářská úroveň, aspoň dočasně.
Škoda, že už se tam nemůžou naše děti podívat, protože dostat výjezdní
doložku na Západ je teď skoro nemožné. Ještěže aspoň díky synovi-matematikovi a počítačovému expertovi si můžeme doma načerno odkódovat internet
a normálně sledovat tamní dění jako kdysi. Pamatuji se, že když v roce 2018
bojovníci Islámského státu, který vinou oslabení Turecka v r. 2016 po
Erdoğanově uchvácení moci a likvidaci vlastní armády přestal upadat,
vyhodili na Velký pátek do povětří chrám svatého Štěpána ve Vídni, začali se
někteří státníci obracet na Vladimira Vladimiroviče s prosbou o bratrskou
pomoc. Překvapilo mne tehdy, že první s tím přišel Viktor Orbán, který si
dekretem prodloužil funkční období. Po něm slovenský premiér Tico a Litevci, kde už beztak vládla ruská menšinová nacionální strana. Pamatuji si, jak
spousta Čechů nakonec s vděčností vzpomínala na nedávno zesnulého prezidenta Zemana a s úlevou sledovala vjezd ruských tanků do Prahy v přesvědčení, že to je jediná spása před muslimskou katastrofou, co se sem valila
prakticky z jihu a teoreticky ze západu. Všichni jsou dodnes přesvědčeni, že
nebýt Putina, dopadl by Chrám svatého Víta stejně jako Stephansdom. Tou
dobou už byla Evropská unie pouze na papíře. U Chebu už opět natáhli ostnaté dráty, podobně jako u Dolního Dvořiště.
Spolupráce se Západem
Poměry se u nás rychle konsolidovaly, vytvořil se tzv. Východní blok (později
Západní Rus) a po dvou měsících stanného práva se život vrátil do „normálních kolejí“. Je fakt, že Vladimir Vladimirovič naši vesnici uchránil před
muezíny, které si jeden muslim v místním zastupitelstvu prosadil k ohlašování času modliteb pětkrát denně z věžičky místního úřadu, předělaného na
provizorní mešitu, a jedna sousedka se z toho halekání dostala na psychiatrii. Teď mají u nás muslimové utrum. Pokroky v urologii se k nám ovšem ze
Západní Evropy dostaly díky Číňanům, jejichž kontrakty s Hradeckou
nemocnicí a s Agelem tenkrát Rusové nechali v platnosti a Číňané po
Abbesově nástupu navázali vědecko-technickou spolupráci se Sorbonnou,

dotovanou šejky. To umožnilo import okopírovaných technologií z USA
a z Anglie, kde ostatně v Londýně úřadoval už druhý muslimský starosta.
Nebýt toho všeho, tak jsem umřel. Když mi bylo 79, dostal jsem totální
zástavu moči pro benigní hyperplasii prostaty. Řešili to samozřejmě chirurgicky, jenže od té doby nejenže po sexu ani památky (to už i před tím), ale
nikdy se nepodařilo obnovit funkci poškozeného svěrače, takže jsem skončil
na plenách jako mimino. Ty pleny se navíc staly nedostatkovým zbožím. No a
tehdy do Hradce přijel z Francie čínský tým s možností vyzkoušet v praxi
totální náhradu močových cest plně funkčními umělými součástmi napojenými na nervovou soustavu a hledali dobrovolníky. Byl to sice risk, ale měl
jsem to štěstí, že jsem se tam dostal jako pacient a mohu dosvědčit, že je to
technologický zázrak. Močení funguje jako ve dvaceti, celé ústrojí je prakticky bezúdržbové a doktor mne ujistil, že při střední délce dožití 91 let to mám
v záruce nadosmrti. Miniaturní baterie svěrače a erekce se přitom dobíjí
miniturbínkou poháněnou přímo proudem moči, takže dokud člověk pije, je
úplné perpetuum mobile. Chudáci ti, co se tohohle zázraku nedožili.
Věda ve službách pokroku
Když jsem se o tyto technologie díky svému stavu začal zajímat, dostal jsem
se na tajné stránky čínsko-ruské technologické spolupráce (ChRUC), která je
zaměřena na zvláštní barterovou výměnu technologií s INSERM (Institut
national de la santé et de la recherche médicale), financovaným saúdskou
královskou rodinou. Tam jsem zjistil, jaký pokrok se vlastně v různých
oborech odehrává, a lze jen doufat, že to snad taky jednou přijde k nám.
Například osobám, které někdy projevily agresivní chování proti státu, policii
nebo úřednictvu, lze do mozku implantovat mikroskopický neuromodul,
který jako součást „kvantové“ umělé inteligence automaticky oznámí
monitorovacímu systému nebezpečné myšlenky a úmysly dotyčného a samozřejmě sleduje jeho pohyb. Ostatně v psychiatrii od dob, kdy jsem pracoval
v Národním ústavu duševního zdraví v Klecanech (Dnes Научно-исследовательский институт имени В. В. Путина), došlo také k neuvěřitelnému
pokroku. Tak, jako se snímala kdysi elektrická aktivita mozku (EEG), je teď
možné naopak elektrickou aktivitu mozku ve 3D modu zevně pomocí speciální helmy indukovat. Lze takto například odstranit patologickou náladu
(depresi, mánii), zmírnit vtíravé myšlenky (obsese) a odstranit bludy specifickým přerámováním myšlenek.
Horší je, že nikdo neví, co bude dál. Muslimové začali postupovat na Kavkaze. Vladimira Vladimiroviče už bezmála rok nikdo neviděl, vládne tady jakési
podivné oligarchické samoděržaví. Technologie už se zase pašují jako před
padesáti lety – ostatně na tom se přece „udělal“ loňský nositel Nobelovy ceny
Jiří Párdek, dánský vědec českého původu, který před listopadem 1989
kradl v cizině ve službách StB cenné biologické kultury a laboratorní přístro-

je, jež pak pomáhaly zdejšímu výzkumu rakoviny. Po listopadu 89 ho čeští
badatelé připisovali na své práce, což tehdy neobyčejně pomohlo vylepšit
scientometrické hodnocení české vědy. Olomoucká univerzita pak začala asi
před dvaceti lety rychle stoupat v mezinárodním žebříčku nejlepších univerzit světa a dnes je už na pátém místě hned za Rijádem, Sorbonnou, Harvardem a Šanghají. Teď prý chce Párdkovi Vladimir Vladimirovič udělit Řád
svaté Kateřiny, jenže to je s křížkem po funuse, když už dostal tu Nobelovku,
a navíc čert ví, jestli Vladimir Vladimirovič vůbec žije. Inu, je to nejistá doba,
skoro jsem rád, že už to mám prakticky spočítané. Ale ta urologie, to je
opravdu zázrak.
V Praze dne 11.11. 2036

(Úvodní část je parafrází na téma románu Michela Houellebecqa Podvolení. Praha: Odeon, 2015)

