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Nabádali jsme své ctenáre ne k tomu, aby se

duší a telem zapsali jednomu smeru, nýbrž

k tomu, aby se ucili svobodne myslit a aby har

monicky, bez tech psychických úrazú, jež priná

ší vek moderní, vytváreli svou osobnost.

Ferdinand Peroutka o Prítomnosti (937)

Úvodní slovo vydavatele

Vpolovine dvacá(ých let videl mladý noviná,' Ferdinand Peroutka

svetplný rozponi. Cítil, že ceskoslovenská verejnost je zmatena kon

jlikty a že ceskoslovenský ctená,' by mel dostat casopis, který by ze

všechstran osvetloval moderní problémy a pusobil jako páter pro ces

koslovenskou veFejnost. Mladý Peroutka se spojil s poslancem a vyda
1'atelemLidovJÍch novin, dr. Jaroslavem Stránským, a založili casopis

jménem PRÍTOMNOST Okolo nového casopisu se brzy vytvorila plejá

da autoni. Nový casopis, do kterého prispíllali i Capkové a (anonym

ne)president Masa,)'k, se brzy stal pojmem, jak myšlenkami a stano

visky,tak jazykem.

Presne sedmdesát jeden rok po vydání prvního císla PRÍTOMNOSTI

se naše rodina vrací k tradici vydávání tohoto casopisu, a to i ve

forme tiskoviny, která se nezahlcuje slovy a sofismaty, ani skupinovJÍ
lili melltalitami. Nová Prítomnost musí uchovat Peroutkovu nezávis

losta nestrannost, jakož i Peroutkovu dikci, bohužel bez Peroutky.
jednotlivá císla budou soustredena na urcitá témata, jak to uka

zuje i struktura tohoto prvního. Témata se budou cyklicky vracet,

takže bude dost príležitosti ipro ctenáre, kterí budou chtít na jednot

livéeseje reagovat. Auton budoll vybíráni tak, aby jejich názory byly

provokativní i oponentní. Zpusob psaní by mel být jasný a pruhlednÝ.

Takzvanou identitu našeho národa, našich lidí a naší politiky

bude Nová Phtolllnost formulovat jak z hlediska permanentních
domorodcli, tak z hlediska krajanú, kterí ztrávili posledních padesát

jméno Peroutkovy Prítomnosti
a jméno rodiny Stránský
je kus pozoruhodné minulosti.

Nové Prítomnosti preji,
aby dobrá vec se podarila
a díky odvážné podnikavosti

nejmladšího Stránského 
minulost prešla vprítomnost.

Slávka Peroutková

ci dvacet let mimo republiku a dokázali, že "náš clovek" umí být

úspešnejší v "cizine" než ve vlasti infiltrované cizotou. V tomto ohle

du Nová Prítomnost vychází z historické zkušenosti, že národ se
uchovává i mimo dané teritorium a tím získává nekdy i širší

a významnejší pJ'el7led než se "doma" zdá.

I když otázka tzv. identity musí být /'ešena z hledisek generací, které
žily doma i v diaspore, bude se Nová Phtomnost aktivne zajímat o hle

diska mladých lidí, kterí jsou v podmínkách demokratické skutecnosti

ješte mnohem necitelnejší než generace, které" to všechno" zažily.
Prestanme psát i debatovat jen pro to, že neco chceme napsat

anebo prodebatovat, a soustredme se na konkrétní fakta, události,

i vJÍsledky. Ze všeho nejvíc najdeme nap,'ed sebe, i naši identitu.
Rozhodneme se, zda se prodáme plne, cástecne, anebo nikoliv; rozliš

me .,prostituci" od chytré ci potrebné integrace. Vymenme krátkozra
kost za široký prehled. Nezapomenme, že identita našeho národa už

je dána tím, že národ existuje. Cást té identity phchází i z první
republiky. Seznamme se znovu s myšlenkou z té doby, potlacenou

v následujících letech, že principy morálního chování stojí za násle

dování, bez ohledu na materiální odmeny.

Dnešní doba, dnešní pNtomnost, je skutecne "nová" prítomnost.

Doufáme, že tento casopis nabídne ctenári rúzné i sporné myšlenky
tak, že si bude moci sám udelat úsudek.

Martin Jan Stránský



Šibalství
Otázka po prodejnosti má v sobe cosi šibalského,pro

tože, ac nezodpovezena, odpoved naznacuje, a to
kladnou. jiné národy si totiž podobnou otázku tak
casto a tak zálibne nimrave nekladou, pakliže si ji kla
dou vubec.

TiríHanák

Klademe-Ii si ji my, cítíme zrejme její nutkavou potrebu. Jako
bychom tušili, že s charakterem ceského národa není všechno v porád
ku. Je nebo není' Po své prodejnosti ci neprodejnosti se tážeme zhruba
posledních padesát pet let. Dríve taková otázka nikoho ani nenapadla,
vysoký étos první republiky ji takrka vylucoval. Je tedy nasnade dovo
zovat, že "matkou všech otázek" tohoto typu je mnichovský otres, další

dve selhání v roce 1948 a 1968 a zejména mravní marasmus 1969-89.

Lehkým krokem jsme se ovšem dostali k dalšímu šibalství. Máme na
mysli casté zamenování pojmú "národ" a "stát." Toto dedictví francouz
ské revoluce a nemeckého romantismu u nás zapustilo hluboké kore
ny. Pretrvalo komunistickou diktaturu a k svetu se má dodnes.

Neoddelíme-Ii tyto dva pojmy dúsledne, nedostaneme se k žádné
odpovedi na položenou otázku.

Stát (státní moc, politici odpovední za rízení státu) skutecne trikrát
selhal, težko se však dá hovorit o prodejnosti V prípade prvním to byl
nejdríve chybný kalkul, který nevyšel chladnému poctárovi (kapitula
ce), poté nevzrušivý výpocet událostí budoucích. V roce 1948 selhali
demokratictí politici, kterí nebyli na výši úkolú a na výši svých komu

nistických souperú. Totéž se opakovalo o dvacet let pozdeji. A co
národ? O prodejnosti asi nemohla být rec. Tvrdí se sice, že osm a púl
milionú obyvatel protektorátu hlídalo jen 5.000 nemeckých policistú.
To pravda být múže a také nemusí. Nespornou pravdou naopak je, že
protektorát byl jednou z mála, ne-li jedinou zemí, která nevyslala žád·
nou jednotku na frontu proti spojencúm. Existence Svatováclavské roty
(187 mužú) z jara 1945 byla svou pitoreskností jen potvrzením pravidla.

Takový stav o prodejnosti nesvedcí.

Avšak dosti historie. Venujme se snad nejproblematictejšímu období

a to je období nedávné soucasnosti, léta normalizacní. Prodejnost náro
da prece znamená, že národ je schopen a ochoten vymenit nejaký svúj
bytostný zájem za okamžité výhody. Ucinil tak ceský národ v letech
1969-1989? Než odpovíme, musíme si vyjasnit, kde koncí racionální jed
nání národní entity, která v konkrétní situaci zvážila pomer sil a zjistila
bezpecne, že je v postavení jinak beznadejném, a kde zacíná prodej
nost národa. Hranice zajisté velice tenká, avšak exisnIje. Dokonce dvojí
hranice. Jedna limituje prežití národního spolecenství jako celku, druhá

prežití a vnitrní integritu osobnosti. Na obou z nich se lze pohybovat za
cenu dodržování rituálú predepsaných mocí (volby, manifestace, pod
pisové kampane a pod.), aniž by se poškodila dren charakteru národa
ci osobnosti. Za jedné podmínky, bez níž nelze: pri každé jen trochu
vhodné priležitosti má takto taktizující spolecnost i individuum povin
nost okamžite se vracet k obcanským ctnostem a jít až na hranice toho,
co nedemokratická moc musí a múže tolerovat. A teprve tehdy a niko
liv dríve, pokud to spolecnost a individuum neciní, koncí racionální
filosofie prežití a zacíná obycejná prodejnost.

Je ceský národ prodejný? Ajta, šibalství koncí, zacíná úctování.
Obavy, že ceský národ od cejchu prodejnosti zachránily listopadové
události v poslední chvili, jsou na míste. Byl už dost daleko na svažité
ceste, vedoucí do težko napravitelného morálnil10 fiaska. Zatím co jeho
postoj a chování na podzim 1956 lze ješte omluvit, byt steží, (dunení
ruských del v Budapešti prehlušoval ryk preplneného zimnil10 stadionu
v Bratislave pri jakémsi hokejovém utkánO, jeho chování a postoje
minimálne v letech 1985-1989 už žádné omluvy nesnesou. Pomineme-Ii
Chartu 77 a jiné nepocetné a izolované skupinky obcanského odporu,
pocínal si v onech letech ceský národ jako celek už jako komunisty
vydržovaná metresa. Beze skrupulí si za svoji tehdejší netecnost dával
platit omrvinkami laciného jídla a obcasným povolením k nakouknutí
za železnou oponu. Hlídalo-Ii celý protektorát 5.000 nemeckých poli
cistú, je stydno vúbec odhadovat, kolik bylo treba príslušníkú StB na
uhlídání loajality ceské spolecnosti v posledních peti letech pred listo
padem. Hlídala se sama - soustredeným pozorováním vlastního pande
ra. Snad práve z toho pramení ona polistopadová démonizace proná
sledování a perzekuce ze strany StB. Poláci, Madari, disidenti - samí

šilenci, snilci, romantici bez odpovednosti. Madarská revoluce - a jak
dopadla? Polská Solidarita - co si vybojovala? Disidenti - zábava intelek
tuálú. Tyto postoje slavily v ceském národe triumf v dobe, kdy uplatne
ním obcanských práv nikdo neriskoval už nic než nanejvýš osobní
nepohodlí. Tehdy už u ceské spolecnosti zacal výprodej bytostných
zájmú za okamžité výhody, v onech letech už se dá hovorit o prodej
nosti národa.

Je prodejnost ceského národa jakousi trvalou vadou, geneticky
zakódovanou? Jisteže nikoliv. Ostatne nekolik trapných let je stále jen
zlomkem z onoho toku casu, po který jako národ trváme. Bylo by
nespravedlivé neuvést na obranu jeho cti nepopiratelná fakta. Priliš
dlouho a priliš casto v moderní dobe se musel ceský národ obejít bez
svých elit. Lze samozrejme tvrdit, že absence vetšího podilu šlechty na
jeho rekonstituování v dobe obrozenecké a tesne po ní prispela k jeho
"pudovému" tíhnutí k demokracii, to však je spíše z nouze ctnost.

Daleko více nás to poznamenalo plebejstvím, provincialismem, neroz
hledeností a strachem ze sveta. To pretrvává dodnes. emalou zásluhu
na tom má doba normalizace, kdy všechny tyto nedostatky bývaly
povyšovány na ctnosti nejvyšší. A také vedomí nesamozrejmosti vlastní·
ho státu, chápaného jako mety nejvyšší, hrála a dosud hraje význam
nou roli v náchylnosti ceského národa vyrovnávat se s dejinými šlamas
tykami ne sice práve kavalírsky, zato však ..preživne".

Je ceský národ prodejný? Jiste že ne v míre, která by presahovala
míru obvyklou u národú jiných. Avšak jistými nezanedbatelnými indici
emi této choroby trpí. ezacínají se projevovat v dobe trápení nejtvrdší
ho (nemecká okupace), nýbrž v dobe trápení dlouhého, byt mírnejšmo
(normalizace). Byla už rec o absenci elit pri formování novodobého
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ceskéhonároda. eblahé pusobení tohoto puvodního defektu bylo tra

gickyprohloubeno dvojnásobnou zradou cásti ceských vzdelancu
\' letech po druhé svetové válce a po druhé okupaci. Jásave demon

strovanáprodejnost umelcu v souvislosti s tak zvanou Antichartou na

pocátku roku 1977 nebyla jen zlým príkladem, byl címsi horším: inspi
rací! Nekladme proto otázku po prodejnosti ceského národa. Ptejme se
radeji, jak odolal ci neodolal tolikerým pokušením. Budme spravedliví:
mohlo to být horší. Lepší samozrejme o hodne víc. O

Jirí Hanák, publicista, redaktor Lidových novin

*
ŽE SELIDÉ Z DÉJIN MOC NEPOucl JE HLAVNIM POUCENIM, KTERÉ MUŽEME Z DEJIN CERPAT.

Aldous Huxley

*
~A P0CÁTKlJ BYLO SLOVO, NA KO CI FRÁZE.

*
PRAVÝNEPRfTELTE NIKDY NEOPUSTí.

*
.~E\lA.\1 RÁD CHYlLE SVOBODY," SVJ:ROVAL SE RUTI OVANÝ NEVOLNfK, "SPAD OU NASE SPOLECNÉ OKOVY A CLOVEK ZUSTANE sÁM JAKO PRST."

*
TRIUMFVÉDY O CLOVEKU - AKTA TAJNÉ POLICIE.

*
[HLA SVÉDOMt MUŽE MUTOVAT.

Stanislawjerzy Lee

Kresba Ondreje Coufala

Ve vedecké publikaci se udává u všech casopisu maximální roz
merclánku; v biomedicínských oborech neco v rádu 4 tiskové stra

ny o ~800 jednotkách plus 5 dalších stran ilustrací. Krátká sdelení,
uverejnovaná v krátkém case, mohou mít nejvýše dve tiskové stra
ny.

Za presahující stránky musí autor platit, pokud ovšem je vubec
prijat k publikaci. V SA musí v nekterých casopisech platit za
všechnystránky, ba co víc, i za redakcní posouzení, jež je u 70-90 %

príspevklirovno zavržení a odmítnutí.
Tento systém není jen mrzkou ekonomickou nutností. Je také

Limit
V CTvERHRANNÉ MlsE BUDE I VODA CTvERHRAN Á.

Cínské prísloví

3

ochranou ctenáre, který za týden muže konzumovat neco kolem
250 000 jednotek, nikoli však 5 miliónu jednotek.

V publicistice se i v úzkém národním kontextu predpokládá, že
každý slušný ctenár (nekdy recený intelektuál) cte a vnímá rádove
milióny a miliardy jinak velmi inteligentních jednotek. A to i u nás,
kde krome novin vychází neco jako 3.5 politologických a kulturních

casopisu a ctenári se ve valné vetšine neválejí na otomanu, nýbrž
víceméne pracují.

Procež podstatou sdelné casopisecké publikace se nám jeví limit

odvozený z lidské fyziologie, nikoli z cetnosti slov, jimiž autor vlád
ne.

Jinak by se nikdo nedocetl (jakože se už ted nedocte) a autori by
se v americkém scientistním modelu nedoplatili. M. H.



Národní údel,
národní

zralost
Jan Neruda chtel jít kupredu "s tím národem, jenž

je tak cistý, jasný, jak by byl z rukou božích vyšel
dnes" v dobe (1886), kdy byl už ceský národ vymá
chán ve všelijaké špíne, ale ve srovnání s dneškem byl
ješte snehobílý. Jiste tento národ není o moc horší ci
lepší než národy jiné, ale prece jen se na nem dejiny
zvlášt nepríjemne podepsaly.

František Kautman

Od XVI. století byl pod nadvládou, ale také trochu za pecí
Habsburské monarchie. V roce 1619 se proti ní vzbouril. Odbojní
páni prísahali vzpoure vernost ,až do tech statku a hrdel", ale radeji
obetovali hrdla než statky a už za pár mesícu neslavne prohráli na
Bílé hore. árod si zvykl na cizí svrchovanost, proti níž permanentne
reptal, nemusel se však starat o veci státní správy, s níž se neztotož
noval. Každý pecoval predevším o sebe, o svou rodinu a o svuj
majetek. To v lidech vychovalo i dobré vlastnosti: pracovitost, šetr
nost, mírumilovnost. Jenže hodnoty, o než se mnohdy krvave rvaly
jiné národy, se tu jaksi vytratily. Žilo se ze vzpomínek: bývali
Cechové statní jonáci - za knežny Libuše, na Moravském poli, za

válek husitských. Pak už byli spíše muzikanti a šetrní hospodári.

Palacký prohlásil, že jsme byli pred Rakouskem a budeme i po
nem. Byli jsme po nem samostatní rovných dvacet let. Potom nás
vzal pod milostivý protektorát vudce Nemecké ríše, který nás chtel
sice perspektivne vyhladit, ale byli jsme soucasne jednou z mála
evropských zemí, jejíž muži na frontách druhé svetové války vetši
nou nebojovali. V protektorátu se žilo bídne, ale nehladovelo se.
Také se tam málo bombardovalo, Nemci sem posílali vojáky z fronty
na rekreaci. Kdo však chtel tohoto klidu užívat, musel splnit nekteré
podmínky: nesmel být Žid, nesmel se plést do politiky, musel dobre
pracovat pro blaho a vítezství Ríše a musel na verejnosti manifesto

vat, že má Ríši a jejího vudce velmi rád. Tady pocíná novodobá pro
stituce ceského národa: vudce mel z Cechu rád málokdo, ale kdo se

mu nepoddal, šel do koncentráku nebo na popravište. Takových
moc nebylo: kdo neutekl vcas na druhou stranu fronty, musel držet

hubu a krok. Zažil jsem to už jako stredoškolský student. Když prišel
profesor do trídy, museli jsme vstát a zdvihnout pravici. On ji pak
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zdvihl také. Takových situací jsme denne prožívali radu - vyvrcholily
za heydrichiády, kdy i zahrádkárské a filatelistické casopisy musely
otisknout zprávu, rozhorcující se nad ,bestiální" vraždou ,ríšského
zastupujícího". Cinily tak neochotne, ale vzeprít se neodvážily,

mohlo by se to považovat za ,schvalování atentátu", a na to byl trest
smrti.

Tešili jsme se na svobodu, ale když v roce 1945 prišla, honem
jsme se ohlíželi po novém protektorovi. Naším bezprostredním osvo
boditelem byl z vetší cásti Sovetský Svaz - sverili jsme se tedy pod
ochranu Stalina. a rozdíl od Hitlera Stalina mnozí Ceši milovali. Ten

nám také armádu povolil, dokonce narídil, že musí být po zuby
ozbrojená, a kdyby byla vypukla válka, jiste by ji byl neváhal poslat
na nejnebezpecnejší úsek fronty.

Po únoru 1948 se naše situace zacala nápadne podobat situaci za

války. Tech, kterí Sovetský svaz a Stalina milovali, valem ubývalo 
o to víc komunisté nutili národ, aby se touto láskou pri nejnemožnej
ších príležitostech zaklínal. Pozdeji sami Rusové odhalili Stalina jako
zlocince, ale Sovetský svaz zustal povinne milovaným vzorem.

V šedesátých letech jsme se zacali - nesmele a postupne - z osvo
boditelovy sverací kazajky osvobozovat. V roce 1968 jsme to dali
najevo pred celým svetem - i když verností a láskou k Sovetskému
svazu jsme se zaklínat neprestávali. Jenže to už nám nebylo nic plat
né - spolehlivá prostitutka se marne ohání láskou k pasákovi, když
pritom odmítá jít na ulici podle jeho povelu. On už se s ní vyporádá
- zpravidla nesentimentálne.

Nastala další kapitola prostituování ceského národa: tentokrát celý
národ Sovetský svaz nenávidel, a presto mu musel pri nescetných
ceremoniálech vyznávat lásku. Témer nikdo už komunistum neveril,
a presto je musel uznávat za vedoucí sílu národa a státu. Vedeli to
ovládaní, ale vedeli to také ,protektorem" dosazení vládci. Za této
situace došlo k uzavrení známé tiché dohody, dost podobné oné
z druhé svetové války; neplette se do politiky, držte hubu a krok 
ale navíc prišlo cukrátko: za to budete mít nejen klid, ale i v rámci
,našeho zrízení" dosažitelný blahobyt: auto, chatu ci chalupu a obcas
cestu do ciziny, alespon do Bulharska k mori nebo do Madarska
k Balatonu. Vaše deti pujdou na studie, a cím budete hodnejší, tím
vyšší funkce a lépe placená místa dostanete. A cím více penez bude
te mít, tím snáze si doplníte to, ceho se nedostává na našem trhu, ze
zdroju stínové nelegální ekonomiky, kterou sice rádi nemáme, ona
nás také ne, ale navzájem se potrebujeme. (Z této sféry vyrostla
i rada našich dnešních zdatných podnikatelu.) Tak se na pracovištích
predstírala práce (špatne placená), ale pracovalo se hlavne na
melouších, placených velmi dobre. Odtud se rodila hesla typu ,Kdo
nekrade, okrádá rodinu". Navazovala na heslo starých komunistu
,Majetek je krádež" a tak tedy ,Kradte nakradené!". Vlastnické pome
ry se v našich dejinách menily nejednou: za náboženských válek stát
okrádal církev a církev okrádala stát, okrádaly se církve mezi sebou,
panovník okrádal své vazaly a ti zase své poddané. Dvacáté století 
,století válek a revolucí", pritom dvou válek svetových a revolucí,
které zachvátily tretinu sveta, dokonale zamíchalo vlastnickými
pomery. edivme se, že se to ted težko dává dohromady. Máme
u nás majetky, puvodne patrící Židum, kterým je vzali Nemci, tem je
vzali Ceši a tem je vzali komunisté. Nyní se všichni predchozí majite-



lé dovolávají svého vlastnichého práva - všichni zde neco investovali,
nekterí onen majetek i rádne zaplatili.

Od listopadu 1989 je ceský národ, po druhé ve dvacátém století,
opet svobodný. Nemá nad sebou žádného protektora, má za úkol
vybudovat demokracii a tržní hospodárství. Je to, s odpuštením, jako
když zestárlá prostitutka se rozhodne provdat a žít nadále sporáda
ným životem. Úkol težký, pretežký. Morální zásady této dámy nebý

vají i pres dobrou vúli priliš cisté a hlavne pevné. Nemúže také
odvyknout od snadného vydelávání penez. Obcas se jí zasteskne po
_protektorovi", proto po nem nekdy zašilhá, hlavne když má bohatý
mešec. Má také tendence k recidivám - nedivme se, že tu a tam

zatouží po "sladkém" (a hlavne pohodlném) živote v minulosti. Ted,
když "múže všechno", sní hlavne o tom, jak rychle zbohatnout a své
bohatství vystavovat na obdiv. Kapitalismus, jaký hlásal Rašín
v pocátcích první republiky, jí nesedí. Rašín totiž vyzýval podnikatele
k neúnavné pracovitosti, asketické šetrnosti (sám chodil v obnoše
ném obleku) a k investování. To válecným zbohatlíkúm a ketasúm

priliš nevonelo. Možná, že si leckterý z nich aspon tajne oddechl,
když anarchistický atentátník ukoncil Rašínúv život.

Bože múj, jak se ty dejiny opakují! Ona ta "nová prítomnost" bude
v leccems hodne podobná Peroutkove prítomnosti z roku 1924: možná,
že jsme tehdy ješte nebyli zralí pro svobodu; ale jsme snad pro ni po

bezmála padesáti letech totality, která národ k prostituci nutila prímo
karabácem, zralí víc? I Masarykove republice trvalo nejméne deset let,
než se stala opravdu dobre fungujícím státem. Dnes nám to bude asi
trvat déle - a pritom od toho možná závisí naše bytí ci nebytí. Do vyš
ších celkú integrované Evropy se dostaneme jen jako slušný stát. To
znamená nejen svobodné volby, dodržování lidských práv, svobodu
tisku, projevu a náboženského vyznání, ale také poctivost v práci
a podnikání, v placení dluhú, daní, cel a nemocenských dávek, v dodr
žování smluv, omezení kriminality, vymýcení organizovaného zlocinu

a praní špinavých penez, tvrdý boj proti korupci, zajištení bezpecnosti
obcanu na ulicích i v bytech, úcinné akce proti rasismu, alkoholismu,
nikotinismu a drogám, fungující školství a zdravotnictví, zachování sne
sitelného životního prostredí, ochranu národních památek a vytvorení
podmínek pro rozvoj nosné a silné kultury, vytlacení pravicových
i levicových extremistických skupin na okraj spektra stranicko-politic
kého života - ale to prece mají v programech všechny státotvorné stra
ny, jenže jejich plnení práve v techto bodech velice kulhá.

Experti se shodují v názoru, že prostituci úplne vymýtit nelze.
Uvažuje se tedy o tom, jak ji vykázat do míst, kde by budila nejmenší
pohoršení a jak ji dostat financne a hygienicky pod kontrolu.

Budiž, ale predevším je ji treba omezit na minimum a v žádném prí
pade ji nepodporovat. Platí to jak o prostituci poulicní, tak národní. O

František Kautman, PhDr, CSc, spisovatel (z knih: Boje

o Dostojevského, 1966, Masaryk, Salda, Patocka, 1990,

Svet Franze Kajky, 1990)

5

.•...•••..-....
----..

Kresba Ondreje Coufala



Syndrom
Vítezného února

Je snad základním omylem obvinovat nebo vychva
lovat ten ci onen" národ". Takovému zevšeobecnení

schází podstata. Národ, konec koncu, je predevším
sdružením, spolecenstvím a systémem jednotlivcu.

Jirí Nehnevajsa

Už sám pojem .národa" se nijak nevyznacuje jednoduchostí:
Spolecné území "národ" dobre nedefinuje (Israelité); spolecný jazyk

též není dobrým kritériem (Švýcarsko); "stát", tedy vládní suverenita,
je zcela nevhodným vymezením (lidé rlizných národních soukmenov
ských identit casto žijí, nebo jsou nuceni žít, ve stejném státním útva
ru).

Podstatou skutecnosti je identifikace s dejinnou tradicí mravní
i kulturní; s hrdinstvím i utrpením predkli, s nimiž do jisté míry se
ztotožnujeme; a též s temi soucasníky, které považujeme za své spo
luputovníky.

Je tedy možno oslavovat nebo vinit predevším jednotlivce,
z jejichž zvnitrnení .národní" sounáležitosti se vlastne národ skládá.
Jednání jednotlivcli (propojených v rodinách, obcích, organizacích,
politických stranách atp.) je nejdliležitejším kriteriem pro hodnocení,
které vede (ci snad svádO ke kritikám nebo pochvalám. Je to tedy
snad i vhodným standardem pro zamyšlení nad tím, do jaké míry
.ceský národ" (Ceši, Moravané a Slezané) nese na svých ramenou

obtížné bremeno viny za desítiletí režimu a systému, který charakteri
zují léta 1948 - 1989.

Jde však o situaci trochu složitejší: jednotlivci jsou zapojeni do rliz
ných demografických seskupení, svým pohlavím, vekem, vzdelaností,
povoláním a tak. Už z takových spolecných sociálních znakli vyplýva

jí mnohé podobnosti normativního druhu, z nichž pak plyne i urcitá,
byt i omezená, diferenciace v jednání. Soucasne ovšem není témer
nikdy možno mluvit v tomto smyslu o .všech ženách" nebo .mužích",
o ,mládeži" nebo o .pensistech", jako by uvnitr takových seskupení
neexistovala významná rozdílnost. Jednotlivec je též mnohdy clenem
organizací a úcastníkem spolecenského života do znacné mílY jejich
prostrednictvím. A v nitru každé organizace a spolecenské instituce
existuje rliznorodost myšlení i konání jednotlivcli, i když je znacne
organizacní kulturou zamaskována. To vše však dovoluje zamyslet se
nad seskupeními, skupinami a organizacemi jako celky, ciníme-Ii tak

s vedomím jejich vnitrních diferenciací i skrytých rozpolceností.

Pomineme-Ii první svetovou válku a zrod CSR, je nezbytností
zmínit se o období nacistické okupace. Nekolik záverli je na míste,
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i když jsou jen karikaturou postrehli vyžadujících podrobnejší ana
lýzy:

- Ve Francii, a po jejím pádu v Anglii a na nejrliznejších frontách
se ceští (a, ano, slovenštO vojáci a letci úcastnili boje proti nacismu;
a stejne tak legie v (tehdejším) Sovetském svazu prispely svým úsilím
a svými obetmi k osvobození republiky a k porážce nelidského nacis
tického režimu.

- Nekolik set tisíc našich vlastencli zahynulo v koncentracních
táborech a nekterí, skoro zázracne, to prežili a vrátili se v roce 1945.

- Také partyzánské skupiny daly svedectví o odvaze tvárí v tvár
nacistické vojenské presile.

- A ti, kterí byli soucástí neválcícího, ale skutecného odboje a byli
spojeni s odbojem zahranicním i se skupinami partyzánli, se zapsali
do novejších tradic ceského národa jako hrdinové.

- Naproti tomu existovala jenom hrstka kolaborantli s hitlerovským
režimem.

Bylo tedy mnohem více tech, jejichž ciny korenily v nejlepších
národních tradicích, než bylo tech, kterí se .prostituovali". JesUiže
vetšina národa nacistický režim pouze prežívala a prožívala (vesmes
v jasném psychologickkémm odporu a ve vnitrním vyhnanectvO,
aniž by byla aktivní v odboji (nebo kolaborovala), není nijak pre
kvapující a jiste to nesignalizuje nejaké "národní" provinení. Každý
není schopen být hrdinou a hrdinství není dokonce ani obcanskou
povinností, i když nevlile ke kolaboraci takovou povinností snad
prece jenom je.

V této stati však snad jde více o (smutná) desítiletí od .Vítezného
února" 1948 do konce listopadu 1989. I zjednodušené zamyšlení vede
k nekolika záverlim:

- Pár set tisíc politických veznli hovorí k dnešku, ac mnoha sluchu
nedocházejí, o své mravní nadrazenosti nad režimem. Mnozí z nich
zahynuli v táborech ceského Gulagu. Mnozí, po létech utrpení, zem
reli doma. A nekterí stále prežívají - ac se pro republiku po .sametové
revoluci" vlastne stali neviditelnými (s malými výjimkami).

- Existovaly též podstatné skupiny odbojárli, z nichž nekterí
v táborech ceského gestapa neskoncili (protože o nich StB nevede
la). Ale i zde se ukázalo, že v epoše jaderných zbraní a v technolo
gicky vyspelé spolecnosti úspešná skutecná .revoluce" nemá šanci,
vetšina takových skupin postupne vymizela z horizontu možné
demokracie.

- Po únoru 1948 prešlo do zahranicí nekolik set tisíc .uprchlíkli".
Vlna poúnorová se venovala odboji proti bolševickému systému
doma. A v té cinnosti pokracovala celá ta dlouhá desítiletí. Ale i vetši
na z tech, kterí odešli až po .Pražském jaru", se cinnosti pro osvobo
zení republiky úcastnila. A témer všichni .zahranicári" byli pracovníky
na vinici ce ké (a slovenské) kultury po celém svete.

- Disidentské .hnutí", snad nejlépe (ale snad trochu karikaturistic
ky) charakterizované Chartou 77, získávalo mravní i financní podporu
práve ze zahranicí a prední aktivisté v tomto hnutí byli známi svetové
verejnosti (prací práve nás v zahranicí) mnohem lépe, než byli
(a mohli být) známi doma.

- Jiste též mnozí rodice, dedecci a babicky poucovali své ratolesti
o tom, co v naší ceské minulosti je hodnotné, o našem .národním utr
pení", i o tom, v cem je smysl slušného lidského soužití. Ale své deti
a vnoucata museli též poucovat, jak nejlépe prežít režim, v nemž se



jejich život rozvíjel. Kolik takových rodin bylo, není možno posoudit.
Málojich však nebylo.

Postrehy tohoto druhu o sobe snad vyvracejí názor, že se "národ"
jako takový zaprodal totalitnímu režimu v desítkách roku, které zrodil
,Únor".

Mezi cleny Komunistické strany byla rada idealistu. Lze je považo
vat za naivní. Lze na ne vzpomínat s jakýmsi údivem, že nevedeli, ci
vedet nechteli, o brutalite režimu v Sovetském svazu, a nevyvodili
z toho dusledky pro sebe samé - jen nekterí tak ucinili. Nekterí
pomerne brzy, a nekterí až po smutném konci Dubcekova Pražského
jara. Nebylo by však správné obvinovat ze zaprodanosti ty, kterí jed
nali podle svého (jakkoliv i tragicky mylného) presvedcení.

Mnozí se stali cleny "rodné strany" nikoliv z idealismu nebo ze zis
kuchtivosti, ale oportunismu korenícího v necem, co se blíží "zbabe
losti".Jestliže však hrdinství není obcanskou povinností (ac muže být
jinak velmi žádoucí vlastnostO. tak také zbabelost sama o sobe není
precinem nebo zaprodáním Cikdyž ji lze považovat za charaktetistiku
zcela nežádoucO.

Jinak však je nutno posuzovat ty, kterí se stali cleny strany z opor

tunismu skutecného - aby získali moc, status, privilegia, majetek,
peníze. Nejsou jedinými, jejichž hlavním mravním kritériem bylo pre
svedcení, že "úcel svetí prostredky". Takové oportunisty lze ovšem
vinit ze zaprodanosti.

eexistují žádná dostatecná data, která by umožnila zjištení, kolik
clenu Komunistické strany "patrí" do té ci oné z takových (zjednodu
šených) skupin. S velkou pravdepodobností však "idealisté" predsta
vovali jen menšinu clenu, a ziskuchtiví oportunisté pocetne zcela pre
vládali, a to zejména v tech kritických desítiletích po únoru 1948. Jen
ve svém vlastním svedomí, pakliže mravní cítení zcela neatrofovalo,
muže každý komunista najít odpoved na zhodnocení svého života
v létech moderního národního temna.

o zaprodanosti nekterých seskupení a skupin lze však pochybovat

jen s velikými obtížemi. Patrí mezi ne:
- ti, kterí se, ac nekomunisté, dali komunisty kooptovat do

Akcníchvýboru a byli úcastníky poúnorových cistek a pronásledování
všech, jejichž postoj nebyl v souladu s novým režimem;

- ti, kterí hned po Vítezném únoru uverejnili sebekritické dopisy,
v nichž si "uvedomili" své "omyly" a velebili komunistickou stranu
a ,nový" spolecenský rád;

ti, kterí vedli poúnorové takzvané "nekomunistické" politické stra
ny, ac o své bezmocnosti museli dobre vedet a ac se museli cítit
podivnými loutkami v divadle, které prispívá k mravní deformaci
celého národa;

- ti spisovatelé a jiní umelci, kterí svou tvorivost venovali totalitní

mu režimu a jeho krásám;
- ti novinári, kterí svým ctenárum vedome nalhávali nejen o repub

lice, o Sovetech, ale o celém svete, a kterí byli prvoradými agenty
dezinformacního systému vládnoucích elit;

- ti ucitelé a profesori, kterí se aktivne podíleli na degeneraci
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národní omladiny, místo aby pecovali o její šlechtení alespon do té
velmi omezené míry, kterou doba dovolovala;

- ti vedectí pracovníci, pro které se primitivní dogmata ždanovov
ské a Iysenkovské éry stala docasne urcujícími, kterí tedy prispívali
dobové pavede;

- ti, kterí byli nezbytnou soucástí právní frašky soudního systému,
jejichž obetmi byli práve ti, kterí skoncili jako politictí vezni - tedy
soudci, prokurátori a casto i "obhájci", kterí pomohli dát totalitní per
zekuci docasné imprimatur "spravedlnosti";

- všichni donašeci a agenti StB, jakož i ti sadistictí zamestnanci StB,
kterí se dopustili vraždení, týrání, mucení, zastrašování a vydírání
svých obetí.

Syndrom Vítezného února postihl tyto konkrétní skupiny a asi by
nebylo správné ani úcelné obvinovat národ jako celek. Ne že se
vyznamenal plnou odolností, ale mel dost skrytých sil obrany.

Lze se zamyslet s urcitým smutkem, s rozpaky a studem nad tím,
že úcast v pseudovolbách této epochy byla skoro úplná, a že kandi
dáti jmenovaní komunisty získali vždy témer všechny hlasy. Ale i zde
jde o smes idealistického rozhodování, strachu hranicícího se zbabe
lostí, švejkoviny a cynismu. Neúcast sama o sobe by na výsledcích
nikdy nic nebyla mohla zmenit a hlasovat bylo možno jen pro dané
kandidáty. Skoda, že protestních "prázdných lístku" nebylo treba více,

ale za existující situace, z níž nikdo (ani v republice ani v zahranicO
nevidel východiska, je to alespon cástecne omluvitelné nebo pochopi
telné.

ijak to neodporuje záveru, že velká vetšina národa totalitní režim
nepodporovala. O tom svedcí nadšení, které vítalo liberalizacní poku
sy krátkého období Dubcekova; a ješte více to signalizuje listopad
1989, kdy mohlo konecne znovu dojít ke svobodnejšímu vyjádrení
skutecných postoju, tak dlouho utajených.

Porovnání období 1948 - 1949 s casem nacistické okupace není

ovšem príliš príznivé: za nacismu byla jen hrstka kolaborantu
a odpurcu nacismu byly statisíce; v epoše komunistické totality bylo
kolaborantu více než bylo tech, kterí si zachovali mravnost a slušnost
a svým hrdinstvím se postupne zasloužili o pád tohoto nelidského
režimu. A v obou obdobích bylo nejvíce tech, kterí stáli stranou - vet
šinou však v sice mlcenlivém, ale skutecném odboji jak proti nacis
tum tak proti systému, který nastolili stalinisté.

Rychle už vymírá generace tech, kterí zažili masarykovskou repub
liku. A tak dnešní Ceši, Moravani a Slezané byli již z velké cásti
zespolecenšteni mezilidskými vztahy a školeni v období bolševické

nadvlády. Stopy významné mravní deformace zustávají viditelné. Ale
není jich tolik, jak by se dalo predpokládat, kdyby komunistický
režim byl skutecne získal národní vetšinu. Snad naopak: pres všechny
problémy, které zpomalují procesy demokratizace, je dnešní aktivní
život spolecnosti dokladem o mravní porážce komunismu a o jeho
neschopnosti národ premenit ke svému obrazu. Už v tom lze najít
duvod k optimismu. O

Jirí Nehnevajsa, PhD, Dr. h. C., profesor sociologie,

vedoucí katedry University of Pittsburgh



Je sklon
k prostituci
naší národní
vlastností?

Vyjasneme si napred pojmy. Za národní prostituci
budeme považovat takové postoje, v nichž se projevu
je komplex ménecennosti vuci cizine, doprovázený
servilitou navenek a ochotou menit elasticky své
názory vždy podle momentální konstelace.

Jan Keller

Vázanost na kontext zahranicní pritom není náhodná, nebot sou
cástí prostitucní strategie v rámci národním je nevíra ve vlastní síly

a možnosti, která národ mravne rozkládá. Opakem národní prostitu
ce vubec nemusí být vypjatý nacionalismus, stací elementární ochota
stát si za všech okolností za svým (nebo alespon približne za svým).

Sociologa v prvé rade napadne, že hovorit o prostituci ceského
národa souhrnne je velmi povrchní a nepresné. Ceská spolecnost
patrila až donedávna ke spolecnostem nejvíce príjmove a snad
i majetkove nivelizovaným, avšak co do schopnosti a ochoty morálne
se prostituovat vždy byla a nepochybne také je bohate vnitrne strati
fikována. Mužeme se pokusit vymezit stratifikacní prostor ceské
národní prodejnosti alespon rámcove. Poslouží nám k tomu nekolik
jednoduchých hypotéz.

1. Sklony k postojové prostituci korelují s výší dosaženého vzdelá
ní. Není v tom nic ryze ceského. Již zakladatel sociologie vedení Karl
Mannheim, tedy clovek, který svého casu vkládal obrovské nadeje

práve do schopnosti vrstvy inteligence povznést se nad pouhé
mocenské zájmy a z vyšší perspektivy prehlédnout omezenost svárí
cích se výkladu sveta, musel uznat, že se mýlil.

2. Komplex národní ménecennosti a jemu odpovídající vzorce

krajne elastického jednání se budou do jisté míry menit také
s vekem. Jejich vyšší intenzitu lze ocekávat spíše u strední generace,

jejíž aspirace byly až dosud z velké cásti blokovány a která správne
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tuší, že jí nezbývá dostatek casu ani energie k tomu, aby jich dosáhla
svým vlastním výkonem. Chybí jí tech pár desetiletí, jež prožila sice
v normalizovaných, nikoli však normálních podmínkách. Ironií
ovšem je, že zvlášt silne pocitují tuto ztrátu ti, kterí by to v normál
ních podmínkách asi zrovna daleko nedotáhli. Smerem k vyšším
i nižším vekovým kategoriím se bude situace zrejme menit, meli
bychom si však opet dávat pozor na to, abychom nedelali z nouze
ctnost. Starí lidé mohou hájit své presvedcení v prostredí své samoty
pevne a neohrožene, po jejich názorovém prostituování není ani ta
nejmenší poptávka. Mladí zase ješte nemeli príležitost zmenit své
názory vhodne podle zmeny vetru a nepocitují, troufám si ríci, ve
své vetšine ani komplex národní ménecennosti. Definují se spíše

svým mládím, než svým cešstvím.

3. Vlohy k postojové ohebnosti se mení prímo úmerne s velikostí
sídla. Jde ovšem o falešnou korelaci, rozhodující bude spíše typ pro
fesní aktivity, které se lidé v daném míste venují. Zvlášt problematic
ká je v tomto ohledu kategorie služeb. Zde je opravdu obtížné rozli
šit, co z mentality prodejnosti hodnotové a postojové pramení
z povahy ryze ceské a co je pouhým prumetem vyplývajícím již
z popisu práce, které se tito lidé venují. Setkal jsem se s vydatnou
servilitou (nikoli pouhou úslužností) u pracovníku služeb v jisté
západní zemi, se vstrícností více než prehnanou, která ovšem velice
rychle prešla v chladnou zdvorilost, když mi zacaly docházet peníze,
a která se promenila dokonce v príkladnou národní hrdost, jakmile
pod vrstvou posledních jednodolarových bankovek vykoukl muj
ceský pas.

Tato zmínka nás dovádí k souvislostem obecnejším. Pokud již
chceme mluvit o tendenci našeho národa k názorovému prostituová
ní ci o pokrivenosti ceského národního charakteru, nehledal bych
hlavní indikátory tohoto postoje ve vztahu Cechu k Západu obecne.
Kulturne jsme chválabohu smekali pred Západem i v dobách, kdy
zde byli Rusové, a za ruble by se i tehdy nechal koupit jenom opra
vdový podivín. Jestliže nás dnes neodolatelne vábí marka, nevidel
bych v tom nic specificky ceského. Každou konzumne orientovanou
spolecnost musí neodolatelne vábit marka. Jestliže si však zároven
nekterí z nás chtejí snad namlouvat, že jsme o cosi lepší než Slováci,
Madari ci Poláci, pak to už je na pováženou.

Celá otázka po prípadné prodejnosti v merítku národním je ovšem
vysoce relativní. Odpoved na ni bude záviset na zorném úhlu,
z nehož budeme celý problém posuzovat a hodnotit. Což by v iro
nické nadsázce mohlo znít takto:

Homo politicus nám jiste odpoví protiotázkou, ve které vyjádrí
obavy, zda ti, kdo s otázkou prostituce národa pricházejí, mají na
neco podobného od národa vubec mandát. Zároven prislíbí, že
kauzu otevre okamžite, jakmile se k tomu projeví dostatecne silná
politická vule.

Homo ecologicus prohlásí, že prostituci je zapotrebí predevším
decentralizovat. Její nadmerné soustredení v Praze predstavuje
obrovskou zátež, kterou tato zeme dlouhodobe nemuže unést. Míru

národní prostituce bude zapotrebí od nynejška monitorovat a bdít
nad tím, aby byla provozována udržitelne. Meli bychom si vzít už
konecne príklad z našich predku, kterí dokázali zmínenou cinnost



provozovat po celé generace, aniž by byly její zdroje nacházející se
v ceské kotline jakkoli ohroženy.

Homo economicus bude naopak tvrdit, že jakékoli omezování
charakterové prodejnosti by bylo vážnou ranou pro trh. Pokud
opravdu má náš národ urcité vlohy k prodejnosti, je treba na to
pohlížet zcela strízlive a vecne jako na naši nezanedbatelnou kompa
rativní výhodu. Pokud skutecne jsme schopni produkovat tuto službu
v hojné míre a se zanedbatelnými náklady, mereno napríklad dopady
na vlastní svedomí, bylo by hríchem toho nevyužít. Tím spíše, že
všechny naše ostatní komparativní výhody, vcetne práce témer
zadarmo a koruny témer za fenik, jsou spíše jen krátkodobého cha
rakteru. Kaolín zmizí, vápenec dojde, dynamická pružnost ve veci
národní hrdosti nám však zustane. Akumulovali jsme ji díky mimo
rádne príznivým geopolitickým podmínkám dlouho a vytrvale. Ted
jde jen o to, umet tuto prodejnost dobre prodat. Základem je pocho
pitelne dobrá reklama. Musí být svetová, ale zároven ryze ceská. Náš
charakter v ní musí zárit všemi barvami, musí být príjemne hebký na
dotek, musí zákazníkovi pekne šmakovat a hlavne musí typicky,
nezamenitelne a dlouho vonet. I cizinec pricházející až odnekud
z daleké Evropy ho musí zcela bezpecne poznat po cichu. Nesnažme
se ho prekrývat lacinými spreji sebevedomí a hrdosti vyrábenými
s vydatnými státními dotacemi na Západe. V naší reklame se vyvaruj
me vulgarity a velikášství, vsadme na roztomilost.

Odpovedi ryze pragmatické bylo venováno více pozornosti ne snad
proto, že by byla nejpresvedcivejší, nýbrž proto, že je v ní ukryt docela
vážný problém. Jde o to, jaká je skutecná výše poptávky po postojové
pevnosti, národní hrdosti a po nekompromisních postojích všeho
druhu uvnitr moderní spolecnosti, která práve pružnost a prizpusobi
vost cení nadevše, nebot predstavuje záruku jejího dynamického rustu.

Nebudeme snad pusobit ponekud nemoderne, strnule a krecovite,
pokud bychom se rozhodli tvrdošíjne trvat na cemkoliv príliš dlouho?
Situace se prece tak rychle mení a inteligentní tvor dokáže na zmeny

reagovat. Pokles doby obratu je prece známkou výkonnosti a perspek
tivnosti, vyrazuje ze hry príliš strnulou konkurenci. Proc by toto pravi
dlo nemelo platit také v otázkách našeho presvedcení, jestliže jednou
uznáme, že logika ekonomiky je jedinou pragmatickou cestou k úspe-
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chu? Kdo by chtel našemu svedomí už zase neco direktivne prikazovat?

Je to opravdu vážná vec. Jakmile se kritérium prodejnosti stane jedi
ným, posledním a nejvyšším arbitrem kvality cehokoliv, kde udelat
delící cáru a prohlásit, že za ní již toto kritérium proste nesmí platit?

Chyba není pochopitelne v ekonomice. Chyba je v tom, že jsme si
zvykli klást ekonomické videní suverénne na prvé místo, at již jde
o cokoliv. Ekonomové jsou za takovýto pohled placeni, my ostatní

jim jen snažive fušujeme do remesla. Jakmile prijmeme beze zbytku
jejich kritéria a zacneme se jimi rídit i tam, kde bychom se meli cho
vat bytost ne neekonomicky, steží si pak zduvodníme, proc bychom
predmetem dražby nemeli ucinit treba i náš národní charakter. Opak
by predpokládal nalézt odvahu a motivaci nevstupovat do transakcí,
které se vyplácejí. Prostituta ci prostitutku poznáme zcela bezpecne
podle toho, že takovou motivaci proste nemá.

Vypestovat takovou odvahu bude obtížné. Tím spíše, že minulost
nás tak casto ucila vstupovat do transakcí, které se ocividne nijak
zvlášt nevyplácely. Odtud cynický argument na podporu morální
vlácnosti: Proc se vlastne krecovite pretvarovat a hrát si na hrdý,
nepodplatitelný a neservilní, morálne velký národ? Pokrytectví
korumpuje a absolutní pokrytectví korumpuje absolutne. Nenechme
se zkorumpovat. Alespon ne tímto neštastným zpusobem. Budme
tím, cím umíme být nejlépe. Oni už si na nás stejne takhle zvykli.

Odvahu chovat se v jistých letech bytostne nepragmaticky v nás
minulá doba zrovna nepestovala a obávám se, že ani doba soucasná
jí príliš prát nebude. Je to doba postmoderní v tom smyslu, že v ní
snad neexistuje strategie jednání, která by se pri troše duvtipu nedala
obhájit práve tak elegantne jako strategie naprosto opacná.

Predevším je to doba pružnosti a dynamiky a my v ní nejsme bez
šance, vytrénovaní jogínskou prupravou minulých let.

Je to však také doba optimismu, a proto nebudme škarohlídy.
K dokonalému prostituování patrí prece také to, že je bráno jako
neco zcela samozrejmého a naprosto prirozeného. Pokud s kladnou
odpovedí na otázku položenou úvodem treba jen trochu váháme,
nebude to s námi snad ješte tak zlé. O

Jan Keller, PhDr., sociolog, Katedra sociologie filozofické

fakulty Masarykovy univerzity, Brno.

PROC MÁ PARLAMENTMEZI LIDMI TAK SPATNOU POVEST?TAKÉ SI TU OTÁZKU KLADU A NEPRISELJSEM NA NIC JINÉHO, NE2 2E TU HRAJE ROLI KVANTITATIVNÍ

STRÁNKA.PREZIDENT JE JEDEN A NENÍ VE sVÉ POVESTI OHR02ovÁN CHOVÁNÍM JINÝCH. S DVACtTKOU CLENU VLÁDY u2 JE TO O NECO HORSÍ A DVE STE POSLANCU,

TO JE ÚPLNEJINÁ. PARlAMENT JE V PODSTATE SKORO DOKONALE VERNOU KOPIÍ, VZORKEM, CESKÉ POPULACE.JSOU TU LIDÉ MIMORÁDNE KVALITNÍ, PRACOVITf,

DRÍCI,JSOUTU I NESKUTECNfFLÁKACJ. BOHU2EL TI FLÁKACI A TLUCHUBOVÉ JSOU VÍC VIDET.

Tomášježek (v rozhovoru pro Týden, prosinec 1994).
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Produktivita

práce na E 55
Michallgnotus

Koncem padesátých let vybuchla v Londýne bomba. Vrchnost se
rozhodla ocistit mesto od nerestného pocínání prostitutek, jež kolem
jdoucím osobám mužského pohlaví nabízely své služby na ulici.
Dámy, které by napríšte byly pri této cinnosti pristiženy, musely
pocítat s pokutou, pri opakovaném prestupku byly by dopraveny do
šatlavy. Ty, jichž se to týkalo, to pochopitelne prijaly s nelibostí
a všemi zpusoby proti tomu protestovaly. Jednu z nich, neobycejne
bystrou a výmluvnou mladou ženu, pozvali do televize. Slecna využi
la této príležitosti predevším k tomu, aby napadla autory nového
zákonného opatrení. Je to typický prípad britského pokrytectví
a svatouškovství," prohlásila, naznacujíc, že mezi temi, kdo narízení
odhlasovali, nechybeli ani její zákazníci. "Znesnadnují našim klien

tum kontakt s námi. Predstírají pohoršení nad naší cinností místo
toho, aby nám byli vdecni. My prece obetave uspokojujeme sexuální
potreby osamelých a frustrovaných mužu. Když to nebudeme delat,
budou se tito muži - a není jich veru málo - vrhat, vážení ctnostní
gentlemani, na Vaše ženy a dcery, jejich znásilnování bude na den
ním porádku. My chráníme jejich pocestnost, riskujíce zdraví i životy.
Když se ocitneme se zákazníkem, kterého jsme drív nikdy nevidely,
v uzavreném prostoru, nevíme, ceho se od neho mužeme nadít.
Muže to být clovek duševne nemocný, násilník, sadista, zvrhlík, vrah.
Naše služba verejnosti není docenena, naopak máme špatnou povest
a naše cinnost je hloupými vyhláškami komplikována."

Nezdá se, že by tato apologie mela v Anglii vetší ohlas; dámy vykli
dily ulice a uchýlily se do útulných pokoju. Inzertní stránky novin se
zaplnily nabídkami služeb ruzných "modelek", "masérek" a "hostesek"
a jejich telefonními císly.

V emecku je téma prostituce pretrásáno pomerne casto. I tady se
dostává príležitosti objasnovat úcelnost, ba nezbytnost vlastního remes
la jeho provozovatelkám, jež se ucházejí o lepší sociální postavení,
uplatnují nároky na sociální péci i duchodové zabezpecení. Jedna
z nich vyjádrila své kredo zvlášte pregnantne: "Na trhu práce se každý
uplatnuje tím, cím muže a co umí. Nekterá žena vydelává hlavou, jiná
rukama, já to delám ..."

Není správná domnenka, že prostituce v naší zemi rozbujela až po
listopadu 1989. Už nekdy v padesátých letech se v nezverejnovaných
statistikách uvádelo, že jen v Praze se prostitucí živí nejméne 20.000
žen. V hotelích, kde se ubytovávali cizinci, nebyla nikdy nouze
o nabídku sexuálních služeb. V šedesátých letech letadla našich
Aerolinií privážela každý týden do Alexandrie tucty dívek, jež si tam
behem týdenního sexuálne pracovního pobytu vydelávaly tucné obno-

sy, aby se "v balíku" vracely stejnou linkou domu. Nemálo prostitutek
pracovalo se souhlasem a z poverení Státní bezpecnosti, pro které byly
zdrojem informací, získávaných pri nejintimnejším ze všech možných
styku.

Pokrytecký režim však se radeji tváril, že o prostituci nic neví.
Pokud ji chtel nejak postihovat, uplatnoval z trestního zákona paragraf
o príživnictví. Nebyl ovšem problém opatrit si do obcanské legitimace
razítko, potvrzující zamestnání. Prostitucí se ostatne intenzivne zabýva
lo neco žen, které pres den chodily do práce nebo studovaly.

Ovšem po listopadu 1989 došlo k nevídanému rozmachu tohoto
remesla; vpádem zahranicních turistu se zmnohonásobila poptávka. Do
domácího i do mezinárodního povedomí vstoupila pražská Perlová
ulice, ale zejména silnice E 55 v severozápadních Cechách, jež se teší
nemenší proslulosti než hamburská St. Pauli ci frankfurtská nádražní
ctvrt, abychom zustali jen u nejbližších sousedu. Nejsou asi daleko od
pravdy ti, kdo odhalují celkový pocet žen, pusobících v tomto oboru,
na 40.000 (pocet pražských prostitutek odhadují policejní zdroje na
dvacet až tricet tisíc). evím, jsou-li v tom množství zahrnuty ceské
dívky, provozující svou cinnost v Itálii, Rakousku a Nemecku. Jsou, jak
víme, žádaným exportním artiklem "Czech Made". Jejich cinnosti na
domácí pude venuje - na rozdíl od dob reálného socialismu - tisk
a televize velkou pozornost. Z toho, co se verejnost dozvídá, nijak
nevyplývá, že by provozovatelky této profese považovaly svou cinnost

za sociálne charitativní, bohu libou a obetavou službu verejnosti. Jak je
u nás už všeobecne zavedeno, o "peníze jde vždycky až v první rade".

V provozování prostituce jde o peníze velké, mimorádne velké.
Jejich lesku se težko odolává. Na domluvu policisty odpovídá pred
televizní kamerou mladická dívenka: "Vydelám si za jednu noc víc, než
moje máma za mesíc ve fabrice".

Klientelu prostitutek, pusobících na ceském teritoriu, tvorí do
znacné míry cizinci, a platí se v menách už dávno konvertibilních.
Podle toho, co cteme v denním tisku, je výdelek jedné prostitutky
prumerne 300 marek denne. Nekteré (zejména ty noblesnejší z hote
lu) inkasují víc, jiné - nepríliš vábné - méne. Mnoho dívek pusobí
cích v pohranicí má už své stálé zákazníky, kterí se dostavují pravi
delne. Program jejich krátké návštevy je, jak víme z tisku, pomerne
stereotypní: sex s partnerkou, vydatná vecere, porád ješte levnejší,
než jakou by dostali doma, naplnení nádrže auta benzinem o tretinu
lacinejším než v Nemecku. Nutno si uvedomit, že klienti prostitutek,
at už náhodní nebo pravidelní, utrácejí na našem území v prumeru
daleko víc než normální turisté - batužkári i úcastníci krátkodobých
autokarových zájezdu.

O príjem ze své cinnosti se devcata ovšem vetšinou musejí delit
s osobami, kterým se ríká pejorativne "pasáci". Stejne dobre by se
mohli nazývat manažery; rídí a organizují výdelecnou cinnost, vyzna
cující se produktivitou, jaká nemá obdoby. Režie pranepatrná, platí
se v hotovosti, výnos nezdanený.

Nedávno - rovnež podle denního tisku - zavreli v Plzni paní, která
se zabývala "pasením", tedy provozováním jedné osmnáctileté dívky.
Za jediný rok nahospodarila 120.000 DM, tedy bratru dva miliony sto
tisíc korun. Toto úrední sdelení naznacuje ekonomický rozmer pro-

10



stituce. Odhadnout, kolik marek (a jiných valut) se dnes a denne
dostává do rukou pilných provozovatelek tohoto nejstaršího remesla,
si nikdo netroufá; patrí to do sféry necitelné šedé ekonomiky.

Lze se domnívat, že tyto peníze zustávají v naprosté vetšine na

našem území, prevážne v rukou pasáku. Sotva má nekdo zájem jez
dit je utrácet za hranice, když už je u nás všecko k dostání a je tolik
prOežitosti podnikat. Je pravdepodobné, že valutová cástka, která se
k nám dostane touto cestou, není o mnoho nižší než prostredky, jež
nám každý rok pricházejí od cizích investoru (ti je ostatne nevyna
kládají tak nezištne a za tak efemérní protislužby jako Jrajeri", což je
nemecký název pro zákazníky v tomto oboru podnikánO.

Laikum nekdy vrtá hlavou, kde se bere to množství cizích valut,
které k nám pricházejí, když se zahranicní investori do naší republi
ky nijak zvlášt nehrnou a když náš vývoz zaostává za dovozem;
hovorí se prece o tom, že tyto valuty vytvárejí u nás inflacní tlaky.
Od 1. ledna 1995 si muže každý obcan zakoupit cizí menu až i za
100.000 Kc za rok, což potešilo zejména duchodce. ebude to prý
dlouho trvat a ceská koruna bude plne smenitelná.

Prestože produktivita práce u nás se rovná zhruha tretine pro
duktivity v zemích Evropské Dnie, prestože hrubý národní produkt je

ješte stále hluboko pod úrovní z roku 1989, prestože se velké podni
ky, jež tvorily páter našeho hospodárství, sotva drží nad vodou,
predvádíme svetu svuj ceský ekonomický záZrak: témer úplná smeni
telnost koruny.

Otázka zní: Neprispívá k tomu podstatnou merou trvalý prísun
tvrdých valut, vyplývající z cinnosti svrchu popsané? Tyto miliardy,
vhodne •vyprané", nezustávají a nezustanou snad zašité ve slamní
cích, nýbrž vstupují do ceské ekonomiky. Soucasne se z jejich pro
ducentu vytvárí nová vrstva financne silných podnikatelu, jejichž vliv
v hospodárství i v politickém živote bude jiste stále významnejší.

Není málo tech, kdož nad penezi z tohoto ponekud obskurního
zdroje ohrnují nos. Syn rímského císare Vespasiana Titus vycítal otci, že
uvalil dan na provoz verejných záchodku. 1 dal mu otec pricichnout
k minci, jež pocházela z této dane, aby se presvedcil, že .pecunia non
olet" - peníze nepáchnou. A tem obcanum, kterí neverí tvrzení nekte
rých duveryhodných ekonomu, že naše zeme .ve stínu krásných námes
tí a bankovních palácu chudne" (M. Pick, Listy 6/1994), avšak marne
hledají vysvetlení, kde se u nás bere tolik valut, je možno doporucit jiný
klasický výrok. Údajne se poprvé objevil v roce 1864 v Parížských
mohykánech Alexandra Dumase staršího. Zní: Cherchez la femme! Za

vším hledejte ženy. Snad i za valutovou produktivitou práce. O

*
PROSTITUCE VZKVÉTÁ JAKO NIKDY PREDTÍM - V CELOSVETOVÉM MERÍTKU. MASÍVNf IMPULS K SOUCASNÉMU RUSTU OBCHODU SE SEXEM PRINESLO PREDEVSfM ZHROU-

CENÍ KOMU ISMU: DESETlTIsfCE 2E z VÝCHODNÍ EVROPY SE PRODÁVAJÍ DOMA I v CIZINE JAKO NEVESTKY. MAFIE ORGANIZUJE OBCHOD S DEVCATY A VSUDE INKA

SUJE.

*
V mMECKU MÁ TATO BRAN2E PODLE ODHADU KA2DOROCNÍ OBRAT VE výSI 50 MILIARD MAREK. NEJVETSÍ NEMECKÝ PRUMYSLOVÝ PODNIK DAIMLER-BENZ

MUSEL LONI PRODAT PREs puL MILIONU AUTOMOBILU, ABY DOSÁHL OBRATU O DESET MILIARD NI2SÍHO.

*
OBCHOD S DEVCATY JE V CESKU OBCHOD TÉMER BEZ RIZIKA. PROTO SEM PRIJÍ2DEJÍ PASÁCI SKORO Z CELÉ ZÁPADNÍ EVROPY, ABY SI ZORGANIZOVALI PRÍSUN,

CASTO I NÁSILÍM.
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Údiv

Pocátkem prosince se v pražském Rudolfinu konferovalo na téma
byznysu a etiky. A to ješte nedávno, možná dokonce ješte loni
v listopadu, bylo dobrým zvykem stavet tyhle dva pojmy do protikla
du. Do znacné míry urcite proto, že slovo byznys se prekládalo jako
kšeft a ne jako obchod.

Rozdíl mezi necistým kšeftem a etickým obchodem popsal dekan

Harvard Business School pomerne jednoduše, když mi vysvetloval,
co že se na té škole ucí zvláštního, že její absolventi vydelávají tolik
penez. My tu studenty neucíme kšeftovat, ríkal, to se mnohem líp

naucí na bleším trhu. My jim vysvetlujeme, proc je duležité obchodo
vat slušne. Ne proto, že bychom byli filantropický spolek, ale proto,
že se to v dlouhodobé perpektive vyplácí všem. Tem, kdo vyrábejí,

kdo prodávají, kdo kupují.
Když se na konferenci v Rudolfinu prezentovaly výsledky pruzku

mu etiky podnikání u nás, dopadli jsme tak napul. Máme sice vetší
problémy než Spojené státy nebo západní Evropa, ale zase o hodne
menší než jiné zeme strední Evropy nebo dokonce Ukrajina a Rusko.

Interpretovat si ten výsledek lze metodou otevrené láhve s vínem.
Mužeme se na ni dívat jako na zpola plnou nebo poloprázdnou.
Dávám prednost prvému pohledu a mám pro to duvody vyplývající
se soucasného stavu i z historického vývoje ceské spolecnosti.

Soucasný stav nejvýrazneji ovlivnila nestabilita ekonomického
prostredí v prvních letech hospodárské transformace. Zacínající pod
nikatelé a obchodníci pocítali spíše s týdenní a mesícní perspektivou
než s tím, že zakládají podnik, který bude trvat nekolik generací.
Prícin bylo samozrejme víc, od neduvery ve vývoj postkomunistické
ho režimu pres probíhající prerozdelování majetku až po neexistenci
.pravidel hry", legislativního systému. V takovém ekonomickém pro
stredí je pro znacnou cást podnikatelu a obchodníku výhodnejší sou
stredit se na co nejvyšší a co nejrychlejší zisk, ne na solidní povest
stabilní firmy, když ta zítra muže zaniknout z duvodu docela jiných,
než jaké patrí do standardního podnikatelského rizika. Jen to, co je
doma, se v takovém prostredí pocítá, ne to, co je ve vecném kolobe
hu obchodu.

Nestabilní údobí transformace se ale pomalu chýlí k záveru.
O dobrých perspektivách našeho politického systému muže pochy
bovat jen opravdový odvážlivec, díry v legislative jsou ze znacné
cásti zalátány, prerozdelování je témer u konce. Poslední faktor je

pro premenu krátkodobého kšeftu v byznys nejduležitejší. Nove zfor
mované ci po desetiletích obnovené majitelské subjekty mají výrazný
zájem, aby dosažený stav prerozdelení obhájily. Obhajoba tohoto
prerozdelení, a to nikoli pouze prostrednictvím legislativy, ale také
vedomým zavádením nepsaných pravidel etiky do podnikání je

z tohoto hlediska jen další fází transformace, do níž práve vstupuje
me. Nikoli protože nás náhle posedl vyšší princip mravní, nýbrž
proto, že je to výhodné pro ty, kdo vyrábejí, kdo prodávají, kdo
kupují.

Chovat se výhodne je výrazný rys ceské povahy. Kde se Polák

zachová statecne a Nemec jak slon v porcelánu, zachová se Cech
výhodne. Prícinu tohoto stereotypu národního chování je nutno We
dat v jeho dejinách, konkrétne v jeho znovuzformování v procesu
národního obrození. Ceský národ byl sice resuscitován romantickými
metodami, za pomoci obnovování a prípadného falšování národních
mýtu, avšak na bázi velmi obchodní. Objednávku na jeho oživení si

zadala formující se zájmová skupina výrobcu a obchodníku, která
hledala novou niku na trhu. Tou nikou se stal obnovený ceský
národ. Nejduležitejším heslem národního obrození nebylo Mluvte
cesky, ale Kupujte ceské zboží! Smirme se s tím: národní obrození
bylo jednou z nejúspešnejších reklamních kampaní v dejinách, jakko
li zvencí vypadá jako romantický boj za vymanení se z podrucí trista
leté habsburské a nemecké poroby. Povedlo se díky úspešne fungují
címu hospodárství (tehdy) a nikoli díky partyzánskému boji.
Hospodárský úspech a nutnost uchovat ho pokud možno navždy
poznamenal také navždy ceský národní stereotyp. Je to i jeden
z duvodu, proc nejsilneji ze všech projevu transformace spolecnosti
po pádu komunismu je akcentována transformace hospodárská, která

se bez vytvorení etického kodexu dlouhodobe neobejde.
Jakkoli to zdánlive nesouvisí, vybavil se mi rozhovor s jedním

z fotbalistu Slávie, který jsem zaslechl v rádiu. Fotbalista vyprável
mezi jiným o svém srbském spoluhráci, jehož jméno mi ulétlo do
prostoru. Ne však to, co o nem bylo receno: je jiný než my, on by
treba za to své Srbsko šel i bojovat, povídal fotbalista a z jeho hlasu

znel cirý údiv nad clovekem s tak podivným hodnotovým systémem,
který ho nutí chtít se chovat na první pohled nevýhodne.

Je to však práve tento údiv, kvuli kterému si klademe otázky,

proc se v ríjnu 1938 nebo únoru 1948 nebo v srpnu 1968 stalo, co se
stalo a ne neco jiného, co by naše dejiny vedlo alespon trochu jinou
cestou, proc se dnes s vážnou tvárí mužeme (a musíme) ptát, zda
ceský národ náhodou není prodejný.

Jaroslav Veis

Od Stalina po Zimmer frei
Obec na jihu byla v šedesátých letech priclenena k Praze 4.

Protože jména ulic jsou u nás zpravidla obrazem stavu duše panující
ho byrokrata a panující byrokrati vznikají klonováním, vetšina obec
ních ulic se jmenovala stejne jako ulice v puvodní Praze 4, což je
zajisté neprípustné, nebot aspon na tabulkách nesmí být žádná
nejasnost ci duplicita, stací ty úrední duše.

Radním dané obce se podarilo prejmenovat všechny duplicitní
ulice jmény zasloužilých místních kádru, ale zbyla hlavní tepna. Zde
návrh nebyl prijat, to jméno už bylo v Michli. Navrhli další, neco
obecného na zpusob Družby národu. Ale i ta už byla. Když se neu
spelo ani poctvrté, pojali radní dábelský plán. Stalin už byl sice
úredne odhalen a poboren, ale cinitelé v Praze 4 si zajisté ve stranic
ké duši rozmyslí nám Stalina zatrhnout, v hlubší duši to byl stejne
pašák.

Rozmysleli. Vznikla Stalinova ulice osm let po zániku Stalina.
Bylo v tom neco bájeslovného, asi tak jako ulice U Belzebuba
v dobe, kdy se oficielne zjistilo, že peklo není.

Obcané obce, nyní v Praze 4, meli co sundávat, když cas oponou
trhnu I.

a jedno uvolnené místo po Stalinovi umístil jeden uvolnený
radní tabulku ZIMMERFREI, 250 m.

I v tom je cosi bájeslovného, nebot radní je dnes zásadní národo
vec republikánské razance.

Naštestí i v této obci na kraji mesta je více lidí než radních a více
obcanu než národovcu.

M.H.
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Emanuel Chalupný
a Ivan Lendl

Dr Emanuel Chalupný /1879-1958/, jeden z našich prvních sociolo
gu, napsal studii Národní povaha ceskoslovenská. Ferdinand Peroutka
ji oznacil v roce 1922 jako .snad jediný kus moderní sociologie, veno
vaný tomuto tématu".

V této studii se cte památná charakteristika: "". ceská povaha je
anticipacní, stejne jako ceská rec, která klade prízvuk na první slabiku;

Ceši jsou velmi cilí; casto dumyslne anticipovali budoucnost; dejte
Cechovi popud, a on rozžehne sirku v plamen; aby však plamen brzo
neuhasl, nýbrž nesl užitek, o to musí pecovat zase jiní; Cech nevytrvá,
uchvátí primát, ale pozbude ho brzo; uciní skvelý vynález, jako Ressl,
ale nedovede jej zpenežit; Cech razí cestu, ne však sobe, nýbrž jiným;
dejiny reformace jsou skvelým príkladem: z nepatrných popudu cizích
vytvorili jsme dílo, které otráslo nejvyšší mocí duchovní i svetskou;
prorazili jsme cestu nemecké reformaci, ale sami jsme brzo couvli; Hus
predcházel Luthera, Chelcický Tolstého a Kanta, Komenský
Pestalozziho - ale nic jsme nedokonali; ukázali jsme cestu moderní tak
tice válecné, ale sami jsme to privedli na Bílou horu; pronikáme do
hlubin filozofických problému stejne rychle jako emci, ale nevytrvá
me tam; u nás nic nevytrvá v delším klidném rustu; pri velkém díle,
i literárním, dojde nám brzy dech."

Aniž bychom soudili, že lidská povaha a národní povaha jsou
nemenné, byli jsme v r. 1982 (nikoli nemile) prekvapeni, že Ivan Lendl
použil v rozhovoru pro NY Times Sunday Magazine témer úplne shod
né charakteristiky ceských obyceju a uvedl, že proto se rozhodl pro
život v Americe, aby to skutecne dotáhl na vrchol, aby vytrval a aby
mu nedošel dech, jak se to u nás deje nejen tenistum.

M. H.

Televize a násilí

Jakýsi zretelnejší zájem o duši ci chování národa se u nás projevil
debatami o televizním násilí a jeho možném vlivu na agresivitu. Jak jest
obvyklé v intelektuálních kruzích, vec je pojednávána z obou stran za
pomoci mnoha slov, nekdy i myšlenek, avšak bez pomoci faktu,
s vyjímkou obcasných narážek na odborný tisk, nikoli však citací.

Pritom v ríjnu 1992 vyšel v ceském vydání v Journal of the
American Medical Association, tedy v casopise každému prístupném,
prehledný clánek B. S. CentelWalla "Televize a násilí - Rozsah problé
mu a jak jej rešit". V nem se ctenár doví, že už v roce 1976 snem

American Medical Association prijal rezoluci C. 38 .". že násilí v televiz
ním vysílání ohrožuje zdraví a blaho mladých Americanu".", jinými
slovy je toto násilí zdravotnickým problémem a jeho rešení je z hledis
ka demokratické spolecnosti v zásade na stejné úrovni jako rešení viro
vých epidemií a vzrustající cetnost chorob obehového ústrojí.

CentelWall dokládá, že expozice televiznímu násilí zvyšuje detskou
agresivitu (žáci prvého a druhého stupne zákl. škoD, ale predevším
uvádí výsledek dlouhodobého výzkumu poctu zabití bílými pachateli
v Kanade, USA a JAR: v prvých dvou zemích vzrostl pocet zabití o 92 
93 % za deset až patnáct let po zavedení a masovém používání televi
ze, tedy když deti dospely, zatímco v JAR, kde televize ve sledovaném
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období nebyla povolena, se nemenil (viz grafy). Televize byla v JAR
povolena až v r. 1975, a v roce 1987 se zvýšil pocet zabití bílými
v porovnání s rokem 1974 o 130 %. CentelWall soudí, že porovnání
USA a Kanady ukazuje, že ani rasové ne pokoje a Vietnam neovlivnily
agresivitu lidí v tretím desítiletí života tak markantne, aby se v tabul

kách projevily; CentelWall pripomíná, že vliv televize v detství je jen
jednou z barev spektra vlivu navzájem propojených; ctení bible
a pohádek Boženy Nemcové toto spektrum asi nezahrnuje.

Rizika expozice detí televiznímu násilí by se mela stát predmetem
zdravotní výchovy, praví CentelWall, asi tak jako varování o následcích
kourení, užívání bezpecnostních pásu v autech, prileb na kolech, ocko
vání a racionální výživa.

Mezi prostredky prevence uvádí CentelWall upozornování rodicu
oznacováním stupne násilí pred príslušnou podívanou: s takovým
opatrením souhlasilo v r.1989 v USA 79 % dospelých respondentu.

Pokud vubec uznáváme hygienu, nemužeme z ní vyjmout tzv. duši.
M.H.
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Hledání nové
ceské

spolecnosti
Nedávno me požádal známý ze Spojených státu,

abych mu vysvetlil, co zpusobilo, že Ceská republika 
ve srovnání s mnoha jinými postkomunistickými
zememi - pres hluboké zmeny hospodárského a soci
álního systému zustala politicky stabilní a již ctvrtý
rok sleduje pomerne úspešne program liberalizace své
ekonomiky a zároven iformování nové soustavy soci
ální politiky, práva a zcásti istátní správy.

Jirí Musil

Když jsem se pokoušel na jeho otázku odpovedet, zjistil jsem, že
se mi to nezdarí, nepodám-li mu alespon nejelementárnejší výklad
o soudobé i starší ceské spolecnosti. A to vcetne výkladu o tom, jaké
hodnoty Ceši preferují, v cem jsou si podobní s lidmi z ostatních
postkomunistických zemí a v cem se od nich naopak liší. A potom
jsem si uvedomil, že nám schází ucelený sociologický pohled na naši
spolecnost, že naše soucasné premýšlení a diskuse o formování
ceské spolecnosti jsou vedeny predevším v jazyce ekonomie a práva,
podstatne méne již filosofie a historie a zcela výjimecne v pojmech
sociologických. Zároven jsem pocítil, že na to, kdo a jací jsme, se
neptají jen cizinci, nýbrž i mnozí naši lidé.

Spolecnostem - jak ríká sociologická abeceda - lze pozorumet,
když známe jejich populace, jejich kulturu vytvárenou souhrnem
vedení, ver, hodnot, morálky, zvyku, jejich hlavní hospodárské,
politické, právní, náboženské, rodinné a další instituce a konecne
jejich sociální organizaci a strukturu sociálních vrstev. A samozrej
me, když známe vnitrní napetí a konflikty mezi jednotlivými kom

ponentami spolecnosti a zájmy jednotlivých sociálních vrstev a sku
pin. Úspechy a neúspechy naší transformace jsou nepochybne na
jedné strane dusledkem koncepce, která byla pri premene ceské
spolecnosti použita, na druhé strane jsou i dusledkem specifických
rysu této spolecnosti. Chci tím ríci, že nám hodne pomáhá naše
minulost.

Preferované hodnoty a životní i politické postoje soudobé ceské
spolecnosti souvisí s nekolika historickými vrstvami kolektivní zkuše

nosti a samozrejme se základními sociálne hospodárskými a kulturní-

mi rysy této spolecnosti. Pripomenme si alespon heslovite nejdríve
tyto strukturální znaky.

Ceská spolecnost je pocetne malá a demograficky rychle stárnoucí.
Je a byla v moderní dobe sociálne neúplná. Scházela jí v porovnání
s vyzrálými západoevropskými spolecnostmi témer úplne šlechta a sta
bilizované velké meštanstvo. Ale presto lze ríci, že jsme meli spíše své
Kinské než Buddenbrooky. Naše spolecnost je rovnež výrazne diskonti
nuitní a neustálená, protože ve srovnání se západoevropskými spolec
nostmi - snad s výjimkou nemecké - procházela opakujícími se sociální
mí zemetreseními. Sociální zemetresení byla vetšinou zpusobena zme
nami politického rámce; ke zmenám došlo casto pod vnejšími tlaky.
Znamenaly nekolikrát likvidaci hospodárských a právních základu
celých sociálních tríd: po 1. svetové válce nepocetné šlechty, po roce
1945 beztak slabého velkého meštanstva, po roce 1948 také malého
meštanstva a pozdeji i rolnictva. Jakous takous kontinuitu lze pozoro
vat jen u trí vrstev: úredníku, inteligence a delníku. Ale i tyto tri vrstvy
zaznamenaly ve 20. století nebývalé vnitrní promeny. Delnictvo se po
roce 1950 silne menilo velkým prílivem lidí ze zemedelství a v menší
míre ze stredních a vyšších tríd. Duležité však je, že všechny tyto
zmeny probíhaly v rámci již vysoce industrializované a relativne hodne
urbanizované, to jest modernizované spolecnosti. To ovšem temto dis
kontinuitám dávalo zvláštní charakter.

Ceská spolecnost byla a je v dobrém i špatném slova smyslu spolec
ností malých a stredne velkých mest. Vetší cást ceského delnictva žila
v malých mestech a na venkove. Ani prumyslové delnictvo nebylo kon
centrované v té míre jako v ostatních prumyslových zemích Evropy.
V 19. století sehrála stredne velká a malá mesta klícovou roli v renesan

ci ceského národního života. Ceský sociolog Václav Lamser kdysi vtip

ne poznamenal, že i ceská komunistická strana byla malomestská. Pri
pruzkumech preferovaného místa bydlište Ceši opakovane dávali pred
nost stredne velkým a malým mestum pred velkomesty a venkovskými
obcemi.

Tato spolecnost byla po roce 1948 a - s výjimkou Prahy - dosud je
neobvykle národnostne stejnorodá. K tomu je zapotrebí dodat, že mezi
roky 1948 - 1989 patrila ceská spolecnost asi k nejvíce umele izolova

ným evropským spolecnostem. Omezení prímého styku s jinými kultu
rami, s jejich zpusoby života a míra uzavrenosti dosáhly nebývalých
rozmeru. Dodejme, že naše spolecnost patrí v soudobé Evrope k vyso
ce sekularizovaným spolecnostem, s velmi vlažným pomerem k nábo
ženství. Presto bychom nemeli opomenout rozclenení ceské spolecnos
ti na její katolickou a protestantskou složku. Katolictví bylo duležitým
myšlenkovým základem ceského tradicionalismu, kdežto protestantis
mus byl spíše východiskem liberálního a moderního pohledu na svet.
Ruzne silný vliv tradicionalismu a modernismu, jako odvozených nábo
ženských ideologií, je duležitou stránkou nejen kulturních, ale i sociál
ních a politických dejin ceské spolecnosti.

K významným znakum struktury naší spolecnosti patrí i slušná úro

ven vzdelanostní, zejména silné zastoupení obcanu se stredoškolským
vzdeláním a odborným a technickým vysokoškolským vzdeláním.
Máme deficit lidí se vzdeláním v sociálních vedách, zejména v ekono
mii, sociologii, politické vede atd.

Výcet strukturálních znaku a jejich zmen však nestací k vysvetlení,

14



proc v naší dnešní spolecnosti prevládají urcité hodnoty a vnitrní posto
je a z nich plynoucí politické a hospodárské formy chování. K takové
mu pochopení je zapotrebí znát také kolektivní zkušenosti, to jest pro
žité a v myšlení i pocitech obyvatelstva reflektované úspechy a trauma
ta. Zacneme úspechy. Nekde v hloubce ceského vedomí je stále zážitek
úspešného obrození ceského etnika a zarazení mezi ostatní evropská
národní spolecenství, zážitek formování výkonného a konkurence
schopného zemedelství a prumyslu a vytvorení slušné technické kultu
ry, zážitek pozitivního významu práce a možnosti úspechu na základe

vlastního úsilí, zážitek vzniku a budování samostatného státu po roce
1918 a pocit, že jsme ve velkých konflagracích 20. století stáli na strane
demokracií. Bilance ceských traumat a selhání je však znepokojující:
casté nucené strídání geopolitických rámcu, politických režimu, strídání
politických a svetonázorových loajalit, nikoliv z vnitrního presvedcení,
zážitky hlubokého zklamání ze zrady spojencu, pocity studu, že jsme
se jako národ v kritických situacích nebránili a zejména že jsme v dosti
velkém poctu kolaborovali s vnucenými režimy a že jsme intelektuálne
a mravne podlehli po roce 1945 radikální levicové orientaci. A konecne
to, že se nám nepodarilo udržet spolecný stát se Slováky.

Není pochyb o tom, že se ceská spolecnost po roce 1989 opet
znovu strukturuje. ejde tu ale o to, co nemecký sociolog J. Habermas
a další, jako napr. francouzský historik Francois Furet, nazvali rektifika
cí, to jest o pouhý návrat spolecnosti na puvodní cestu. Mohli bychom
uvést dukazy ze všech oblastí, od státního rámce až po hospodárskou
a sociální strukturu nové republiky. Zmenil se také vnejší kontext, naši
sousedé a Evropa vcelku. Nepochybne se krystalizuje nová sociální
struktura, pricemž dochází do jisté míry k reprodukci elit, ale také
k jejich formování z nových sociálních skupin. Spicky politických elit

prošly nejvetší zmenou, nižší složky politické trídy se rovnež zmenily,
avšak již ne tak výrazne. Cást starých politických elit se prelila do hos
podárské sféry a cást zaznamenala reálný sociální sestup. Situace sta
rých kulturních elit je urcována velkou pluralitou kulturního života
a existencí politicky diferencovaných medií. avíc se i zde, jak receno,
formují nové elity.

Ale spolecnost nejsou jen sociální struktury, zcela nezbytnou sou
cástí spolecnosti jsou i hodnoty, které fungují jako vnitrní kompasy ori
entující chování lidí. V pohledu na tuto složku nove se formující ceské
spolecnosti se názory nejvíce rozcházejí. Podle jednoho nám prátelsky
nakloneného komentátora se v Cechách demokracie plíží podle zdi.
Naší prední politici nás však ubezpecují, že u nás již standardní demo
kracie funguje. Jednou z cest, jak vnést do veci trochu jasna, je podívat
se na výsledky srovnávacích studií, které porovnávají postoje lidí v ruz
ných zemích, vcetne Ceské republiky, k politickým otázkám.
Francouzský sociolog Pierre Kende referoval minulý rok v Praze o poli

tických názorech obyvatelstva 9 postkomunistických zemí strední
a východní Evropy. Ceskoslovenští respondenti na otázku, s cím souvi
sí demokracie odpovedeli vubec nejcasteji, že se svobodou a vubec
nejméne casto, že s rovností a také snížením nezamestnanosti. Jen 20
procent dotazovaných z CSFR soudilo, že by se mely omezovat zisky,
oproti 60 procentum v Bulharsku nebo 59 procentum v Madarsku, ale
i 42 procentum ve Slovinsku. V Ceskoslovensku nejméne lidí v porov-

nání s ostatními 8 zememi myslelo, že vláda by mela opatrit každému
zamestnání - jen 57 procent. V Madarsku to bylo 71 procent.
V Ceskoslovensku rovnež nejvíce lidí soudilo, že státní podniky by se
mely vrátit bývalým vlastníkum. Pozoruhodné bylo, že
v Ceskoslovensku si ze všech 9 zemí nejméne dotazovaných myslelo,
že ,pokud všechno klape, nezáleží mi na tom, kdo je u moci". Bylo to
55 procent, kdežto napr. v Rumunsku 79, v Bulharsku 77, ale i Polsku
dosti více, tj. 64 procent. Ceskoslovenští respondenti však považovali

více než dotazovaní v jiných zemích diferenciaci mezi bohatými a chu
dými za vážný problém a byli ve svých soudech nekde uprostred.
Spolecne se Slovinci si nejméne casto mysleli, že by ,nekolik vedou
cích cinitelu s pádnou rukou bylo spolecnosti užitecnejší než ta spousta
demokratu, kterí se jen scházejí a debatují".

Z nedávno uskutecneného pruzkumu komunálních politiku v pat

nácti státech, z nichž ctyri byly západní, jak jej provádí americko-polská
skupina sociologu H. Teune a K. Ostrowski vyplynulo, že pokud jde
o zastoupení ,demokratického typu" politiku, Ceská republika byla na
tom z 11 postkomunistických zemí nejlépe. Mela v této kategorii vyšší
zastoupení dokonce než Svýcarsko a Rakousko. Mela také velmi málo
tzv. staromilcu, avšak pomerne hodne autoritativních politiku. Duveru
lidí meli naši lokální politici méne než ve vetšine postkomunistických
zemí a na Západe. Naši politici se rovnež vyznacovali vysokou podpo
rou kapitalismu. Vyjadrovali ji ve vetší míre než v západních zemích
a než v ostatních postkomunistických zemích. V souhrnném hodnocení

Teune a Ostrowski radí Ceskou republiku a cásti Madarska do zóny
tzv. západní politické kultury. Ostatní jsou ve stredoevropském a tzv.
sovetském typu. Ceská republika z této analýzy vychází jako výrazne
kapitalisticky a demokraticky orientovaná, ale s autoritárskými prvky,
kombinovanými s malou duverou v lidi a slabým lokalismem. Rada dal

ších komparativních studií, které zde pro nedostatek místa nemužeme
citovat a které nás srovnávaly s jinými spolecnostmi strední a východní
Evropy, potvrzuje obraz, který jsme nacrtli. V ceské spolecnosti je více
individualismu a méne duvery v hospodárskou roli státu, stát je však
prijímán jako politická autorita, je zde také více chuti podnikat a ocho
ty riskovat a prizpusobovat se novým podmínkám a více duvery v nove
vznikající hospodárský a politický systém. V rámci naší reakce vuci
nedávné minulosti jsme v názorech méne ,sociální" než nekteré západ
ní spolecnosti, i když ve skutecnosti tomu tak asi nebude.

Pres všechny uvedené otresy sociální struktury, pres traumata, který
mi ve 20. století prošla ceská spolecnost, a pres velmi znepokojující
projevy soucasné soukromé a zejména verejné morálky, pusobí v ceské
spolecnosti jakýsi pozitivní sociologický kód. Novodobá ceská spolec
nost, díky své strukture vytvorené v 19. století a v první polovine 20.
století a díky svým klícovým osobnostem, na kterých se orientuje,
a také díky svým zkušenostem si v hlubších vrstvách svého vedomí
zachovala v podstate demokratické ,instinkty". Z tohoto hlediska ani
naše dnešní spolecnost není tak ,nová", jak si myslíme. Nepochybne
nemuže být návratem k spolecnosti meziválecné, ale mela by težit ze
svého kódu a mela by ho kultivovat. Takový pohled do budoucnosti,
kde je minulost využívána pro prítomnost, by ceskou demokracii nepo
chybne zpevnoval. O

Jirí Musil, PhDr. CSc. sociolog (urbanismus, bydlenO,

nyní reditel pražského pracovište Stredoevropské univerzity
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Rodinné

strtoro
Koncem roku bude mít Volkswagen GmbH více než

polovinu akcií mladoboleslavské Škodovky. Je to
správné?

George A. Tmitt

Odborárum se to moc nelIbí. Noví spolecníci zavádejí novinky, tak
jako integraci Qevnejších) dodavatelu prímo do závodu, namísto (draž
ších) zamestnancu. A co drívejší koupe Rakony americkou firmou
Procter & Gamble, ci pražských Cokoládoven švýcarskou flfmou Nestlé?
Nevyprodává se rodinné strtbro?

Názory se ruzní. Hlas lidu to jednoho vecera ve smíchovské hospud
ce posoudil takto: Žádné cizí kapitalisty nepotrebujeme, udeláme si to
sami. Druhý den prednášel ceský ekonom v posluchárne Karlovy univer
zity v Celetné ulici a pravil: Schopnost ceského prumyslu ke svetové
souteži závisí na jeho modernizaci. Bez prílivu cizího kapitálu to bude
proces velmi pomalý a neuspokojivý.

Oba názory mají svá opodstatnení. Úspech ceského hospodárství
bude záviset na jedné strane od podnikavosti, znalostí a úsilí ces
kých zamestnancu a manažeru. a druhé strane je velikostí státu
dáno, že nemuže uspet samosprávou. Musí vyvážet do velkých trhu.
Aby export mel úspech, je potreba nabídnout vysokou kvalitu a níz
kou cenu. To znamená predevším investice do stroju a zarízení. Ale
to je jen zacátek. Úspech exportu také závisí na marketingu.
Americká firma Gerber Foods, která vyrábí a distribuuje potraviny
pro nemluvnata, má 2000 obchodních zástupcu v celé zemi a ti mají
úzká spojení s maloobchody. Tomu muže steží konkurovat samostat

ný cizí vývozce. Je lépe se spojit.

Další latka, již je nutno preskocit, je výzkum a zdokonalení vyrobku.
Podnik, který si príliš dlouho gratuluje k vynalezení výnosného výrob
ku, ceká prekvapení. Bud jej nekdo jiný vyrobí levneji ci lépe, nebo
bude prekonán výrobkem novým. Hácek je v tom, že výzkum a zdoko
nalení výrobku stojí spoustu penez. Aby se takové výlohy ospravedlnily,
je potrebí pocítat s mezinárodním trhem. To je s kapitálem a kontakty.

Ale vratme se k rodinnému strtbru. Klenoty jako budejovický Budvar
a plzenský Prazdroj mely zájemce. Jednání o spolecenství s americkou
firmou Anheuser Busch a jinými však neuspela. Podmínky cizích inves
toru se zdály neprijatelné. Takové rozhodnutí mohlo být správné.
Nekteré hlasy dávají prednost zadlužení. Ale vtírá se otázka: Díky popu
larite piva v zemích ceských pivovary stejne vydelávají. Stací spokojit se
s domácím trhem? Neco se již vyváží, ale potenciál ceských kvalitních
vyrobku je mnohem vetší. Kde by byli Svýcari, kdyby byli bankéri jen

sami sobe? Již pred válkou Bata ukázal, co se dá delat. Mel ale domácí

kapitál a slabou konkurenci. Dnes je situace složitejší.

Všechno, co se leskne, není stríbro. Sem patrí koprivnická Tatra a vít
kovické železárny. Jejich ohromné ztráty se dosud nepodarilo zastavit.
V prípade Tatry ani pomocí najatých manažeru flfffiYChrysler. Takových
podniku, ovencených vavríny bývalé slávy, ale bez viditelné budoucnos
ti, je mnoho. Napr. sokolovské hnedouhelné doly. Jednání Skody Plzen
se Siemensem také neuspela, ale vymazat její dluhy stálo stát 1,8 miliar
dy korun. V prípade Aerovky, 1,2 miliardy. To má ovšem dopad na
poplatníky.

Ministri ceské vlády ríkají, že transformace ceského hospodárství již
skoncila. Mají být na co hrdi, pokud se týce makroekonomické politi
ky. Rozpocet je vyvážený, kurs koruny pevný, platební bilance v rov
nováze, inflace prijatelná. Kupónová privatizace nastartovala kapitálový
trh. Na úrovni podniku však transformace zdaleka neskoncila. Príliš
mnoho jich jede jako postaru. Fond národního majetku má ješte podil
jen 20 %. Stát má nadto víc než tretinový podil na kapitálu bank.
Banky, které jsou v cele investicních fondu, nadále obnovují pujcky
ztrátovým podnikum, na nichž mají financní zájem. Hlavní zájem je
neodepsat ztráty. Konsolidacní banka pomohla podnikum prevzetím
starých nedobytných pohledávek a pocítacový dearing mezipodnikové
zadluženosti vyrešil menší cást onoho problému. epríjemná pravda,
která trvá, je, že mnohé formálne privatizované podniky se tržnímu
hospodárství neprizpusobily. Stále ješte závisejí na subvencích a ban
kovních pujckách, které nehodlají splatit. Tyto problémy zustávají pod
kobercem, stejne jako výkonnost pracovníku takových firem.

Zákon o bankrotu, který vstoupil v platnost v dubnu 1993, je
doposud platný hlavne na papíre. To má výhodu v tom, že neza
mestnanost je stále ješte jen 3%. Z hlediska sociálního míru (ne mluve
o politickém) je to tak dobre. áhlý šok by byl neprijatelný.
Madarsko zaplatilo velkou soci o-politickou cenu za pokus o drastic
kou nápravu bankrotem. Ale to smetí pod kobercem klidu nedopreje
a casem se musí vymést, jestliže Ceská republika nemá zustat poza
du ve svetovém hospodárství.

Nejnaléhavejším problémem je fakt, že pokracující financování ztrá

tových podniku a omezený príliv cizího kapitálu ochuzují kapitálový
trh, na nemž tolik závisí rust nových soukromých podniku. Restituce
a privatizace zplodily milión nových podniku. Díky jim republika již
letos zaznamenala rust hrubého národního produktu o 2 %. Jejich pro
strednictvím muže brzy dosáhnout rustu 4 %, tak jak je tomu v Polsku.

A otevre-li vrata cizímu kapitálu tak jako Estonsko, snadno muže
dostihnout jeho rustu o 6 %. To by znamenalo prosperitu pro každého.

Pravda je, že rust za každou cenu není žádoucí. Je treba ujasnit, jak

to vlastne má být s rodninným stríbrem. Rozlišujme kategorie:

1) Etablované podniky s velkou srovnávací výhodou (kvalita a cena), jež

by mely rust razantní expanzí do svetových trhu, pokud možno na
základe domácího, prípadne i cizího kapitálu.
2) Prestižní, ale ztrátové podniky, které je treba postupne reorganizovat
aplikací zákona o bankrotu ci prodejem komukoli, kdo muže podnik
racionalizovat.

3) Nové podniky, které naléhave potrebují kapitál a prístup k novým
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technologiím a trhum, nejlépe ve spolecenství s cizími firmami, které
takové výhody mohou nabídnout.

Rozhodnutí o tom, které rodinné stríbro uchovat a které prodat,
nakonec vyplyne z úvah nejen ekonomických, ale také kulturních.

Ceši a jejich republika musí najít vyváženou formulaci politiky, jež

LISTY

by dala zadostiucinení potrebe jak rustu, tak i sociálního míru, a jak
integraci do svetového trhu, tak i zachování hodnot a tradicí, které
tvorí svébytnost národa. Bude dobre nechat stranou radikální impe
rativy ideologií jako šovinismus a absolutní liberalismus. Aby rešení
bylo vhodné, bude muset být dynamické, ale také integrálne ceské,
to jest vedomé si zájmu všech vrstev národa. O

George A. Truitt, puvodním jménem Jirí Trutnovský, je

evropským reditelem Mezinárodního strediska pro hospodár
ský rust v San Francisku.
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Étos povolání
Aktuální otázka naší filozofie je dána premenou

naší spolecnosti. Politické a sociální otresy vyvolávají
zcela prirozene zvýšený zájem o hodnoty, o etické
normy a principy v ruzných sférách lidské cinnosti.

Ladislav Tondl

1. Aktuálnost zájmu o etické problémy

Otresem byl pád komunismu a režimu monopolní moci a s tím spo

jený rozklad represivních funkcí kontroly nebo toho, co se nazývá kon
trolou pomocí strachu. Pád bariér a omezení tohoto typu pochopitelne
muže u cásti spolecnosti vyvolat iluze, že tedy již nejsou žádné bariéry,
žádná omezení nebo pevné hranice. V takové dobe se také s novou
naléhavostí vynoruje otázka po zvláštnostech národní povahy a psy
chologie, z níž nebo na níž mají normy a hodnoty rust, aniž by byly
dány odjinud. Hodnoty a normy nemají ted jen restriktivní funkci, cha
rakter jistých mantinelu etiky prípustného nebo tolerovatelného chová
ní, ale také funkci konstruktivní, tj. funkci spoluvytvárení hodnotové
orientace jednotlivých clenu lidských pospolitostí.

V úvahách o povaze, zdrojích a funkcích etické a vubec hodnotové

orientace se obvykle nevyhneme otázce, zda pro tuto orientaci neposta
cí jen obecné normy a principy, kterým prirazujeme platnost nebo kom
petenci pro všechny typy lidského jednání, tj. principy tradicne spojova
né s náboženstvím, vírou nebo globálním chápáním smyslu lidského

života. Zajisté nepostací, nebot namnoze setrvávají jen ve verbální rovi
ne, jsou více soucástí literatury než života. A navíc život sám je spjat cím
dál tím tesneji s rozsáhlým spektrem konkrétních cinností, v nichž nejde
ani tak o všeobecné principy, nýbrž o normy, které lze oznacit za mrav
ní i za technické; normy, jež je nutno respektovat nejen jako plnení vše
lidského, rekneme transcendentního nároku, ale také jako plnení pro
gramu, který vede k praktickému úspechu, k lidskému výkonu stále
vyššímu a ke spolecnému prospechu. Problémy slucitelnosti parciálních
(profesních) a univerzálních etických systému mohou pochopitelne
vyvolávat nekteré obtíže a diskuse.

2. Pojmy "profese" a "povolání"

V soudobé interpretaci techto termínu máme casto sklon oba termí
ny chápat jako synonyma. To je však znacným zkreslením jejich puvod

ního významu. Pouze u nekterých typu lidských cinností si dosud
dovedeme pripomenout jejich vztah k puvodnímu významu, mluvíme-li
napríklad o vede jako povolání, o lékarském povolání, o povolání
duchovního nebo kneze, o ucitelském povolání aj. Proto se pokusím
o rekonstrukci puvodního významu termínu "povolání", a to zejména

s ohledem na jeho hodnotový a etický obsah. Dúraz na hodnotovou
nápln nekterých typu lidských cinností, které jejich subjekty považují
za "povolání", nic nemení na tom, že tyto cinnosti jsou a mohou být
také profesí, zamestnáním, které je realizovatelné jen na základe presne

vymezené erudice a odborné prípravy. Profesí rozumíme jistý typ cin

nosti, který je výsledkem nezbytné delby práce a tedy urcité kategoriza
ce lidských cinností, který predpokládá jistou dostatecne overenou
a uznanou kvalifikaci. I když pojem "povolání" ve své zjednodušené
interpretaci (tj. jako synonymum pojmu "profese") byl zbaven nekte
rých svých puvodních významných hodnotových a zcásti i charismatic
kých rysu, je úcelné tyto rysy znovu oživit. Ve všech evropských jazy
cích se zachoval tento termín, který vyjadruje poslání, poverení z vyšší
vule, poskytnutí urcité milosti. To má nepochybne jiste souvislosti jak
s antickými, tak také s judaisticko-krestanskými koreny evropského
myšlení a platí to o anglickém i francouzském "vocation", nemeckém
"Beruf", ruském "prizvanije". Krestanské tradice participovaly na tom,
co bývá charakterizováno jako étos nekterých povolání spjatých
s duchovní, intelektuální, kulturní a humanitne orientovanou cinností.

Pojem "povolání" zahrnuje také nekteré subjektivní, nejen racionální,
ale i emotivní prvky.

Za podstatné charakteristiky náplne pojmu "povolání", respektive za
charakteristiky ideálního typu "reprezentovaného pojmem povolání"
(ve smyslu Weberovy sociologické metodologie) lze pokládat toto:

1) Povolání není jen uplatnením získaných znalostí a dovedností, ale
také sverenou ctí, poctou nebo posláním, kterou ten, komu tyto hod
noty byly svereny, má predávat dalším osobám. (Tento podstatný rys
povolání v zásade zahrnuje i prísaha Hipokratova). Jde tedy nejen
o získání, uplatnení nebo využívání komplexu hodnot, znalostí, schop
ností nebo dovedností, ale také o to, že tento komplex má vyzarovat
tyto hodnoty ve vztazích k jiným osobám.

2) Cinnost, vyplývající z daného povolání, je s to prinášet také vnitr
ní uspokojení, intelektuální i mravní satisfakci nebo jistou podobu
seberealizace. Tyto'duležité rysy povolání mohou zahrnovat také este

tické nebo emociální prožitky po vyrešení složité výzkumné úlohy, po
dokoncení technického projektu, po dokoncení umeleckého artefaktu.
Proto vstup do jistého povolání modifikuje velmi výrazným zpusobem

celkovou orientaci cloveka, jeho zájmy a osobní preference.

3) Vykonávání cinností spojovaných se souborem cílu spolecen
ských funkcí i spolecenských ocekávání vázaných na jednotlivé typy
povolání je tradicne spjato s vysokou mírou spolecenské prestiže. To
platí treba o vysoké úrovni sociální prestiže lékaru, zejména vysoce
kvalifikovaných lékarských specialistu, vysokoškolských profesoru ap.

4) Výkon povolání predpokládá kombinaci nebo spojení racionál
ních a emotivních aspektu. Ve vetšine povolání, at již jde o vedce, uci
tele, lékare, kneze a ve vyspelých zemích nepochybne také politického
cinitele, státníka nebo diplomata (jak na to ukázal práve M. Weber), je
v soudobé spolecnosti sotva možný bez nárocné intelektuální prípravy,
která vyžaduje jistou vnitrní kázen, soustredení a soucasne také vyso
kou úroven osobní oddanosti cílum daného povolání, které prináší
také neúspechy, zklamání, rizika a frustrace. To také znamená, že inte
grální soucástí prípravy na povolání je vytvárení i upevnování odvahy
snášet svetla i stíny, úspechy i porážky, uznání i odsouzení. Na provo
zu povolání tedy participuje celá osobnost subjektu povolání.

5) Provoz povolání vyžaduje úcast subjektu povolání na vymezené
intelektuálne i morálne spjaté komunite stejne orientovaných osobností
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dané profese, muže také úcinne zajištovat kvalitní hodnotovou i mravní
kontrolu provozu dané profese. Jestliže vedecká komunita mezi sebe
nepripustí nekoho, kdo podvádí a klame, jestliže komunity jiných typu
povolání nebudou tolerovat jakékoliv zneužití daného povolání, má
tato podoba etické kontroly zpravidla vetší úcinnost než univerzální
spolecenská kontrola nebo kritika. Pokud je tato funkce vnitrní etické
i intelektuální kontroly narušena, svedcí to vždy o vážném ohrožení
provozu i ryvoje daného typu povolání.

Komplex hodnotových principu a nároku spojovaných s jednotlivý
mi typy povolání, s jejich cílovou orientací a s jejich spolecenskou
funkcí, obvykle nazýváme étosem povolání. Étos rozhodne nelze redu

kovat jen na soustavu etických hodnot, ale zahrnuje zejména požado
vané nebo ocekávané cíle, specifická pravidla, principy a standardy pro
provoz daného povolání v daných spolecenských podmínkách.
Soustava hodnot, jejichž usporádaný celek tvorí étos daného povolání,
není bez závislostí na casu a prostoru. Soucasne je však požadována
jistá stabilita, která má znacný význam pro to, co lze nazvat stabilitou
spolecenského ocekávání spojovaného s daným povoláním.

3. Étos povolání

Podstatnou složkou étosu povolání je specifikace vztahu subjektu
urcitého povolání k cílum, spolecenské funkci nebo k základnímu
poslání daného typu povolání. Tento vztah je zpravidla charakterizován
jako .služba" v pozitivním smyslu tohoto slova, jako závazek nebo
poslání realizovat cinnosti sloužící .vyšším cílum", prekracujícím ome
zené osobní nebo skupinové zájmy.

Ve ryvoji ruzných typu povolání byla vždy prítomna vysoká citlivost
na porušení toho, co jsme nazvali službou nebo posláním. (Príkladem
byl zásadní odsudek zneužití medicíny behem druhé svetové války
japonským militarismem, v cinnosti tzv. jednotky 731 v severním
Mandžusku, a nekolika nemeckými lékari v nacistických koncentrac
ních táborech.) Z ryvoje vedy ve dvacátém století jsou známy situace,
kdy si nekterí významní vedci sami kladli otázku, zda ve své práci

neporušili své poslání, jakož i dobrovolne uložená moratoria na další
výzkum. S výkonem povolání jsou vždy spojeny jisté cíle. Cílem každé
ho dílcího kroku lékare je zlepšení zdravotního stavu jeho pacienta,
avšak toto úsilí je složkou k zajištení globálních cílu, tj. udržení a per
spektivní zachování celkové zdravotní situace celé populace. Je sotva
možné koncipovat nejaké univerzální schéma soustav cílu pro ruzné
typy povolání. Platí-li ve vede, že nejvyšší hodnotou je hodnota vedec
ké pravdy, musí každý tvurcí badatel uznávat, že se muže mýlit, že
jeho výsledky, na jejichž pravdivost je ochoten prísahat, mohou být fal
sifikovány, že se mohou ukázat jako mylné.

Pro soustavu etických hodnot a norem patrne nelze nalézt zcela uni
verzální schéma a ruzné soustavy hodnot a norem, spjatých s ruznými
cinnostmi a ruznou cílovou orientací, mají svá specifika, která proste
nelze jednoduše prenášet do ruzných tematických nebo problémových
okruhu. Zatímco medicínská etika je již po staletí predmetem zcela
oprávnené pozornosti jak uvnitr medicínského sveta, tak také mezi laic
kou a obcanskou verejností, není tomu tak bohužel u rady dalších
povolání a ješte méne u tech typu cinností, které budeme ochotni
považovat za specifické profe e. Je možno uvítat, že se velice seriózne
uvažuje o vedecké etice, o inženýrské etice, o etice projektantu a kon-

struktéru. Zde je predmetem pozornosti zejména hledisko casu a pro
storu, tj. to, jak daleko jsou vedec, inženýr nebo projektant schopni
dohlédnout na možné nebo ocekávané další kroky, další rizika, úskalí
nebo zneužití. Etické principy a normy ve vede, technice, medicíne
a ve vetšine kulturních sfér jsou tedy považovány za rozumné a zdu
vodnené mantinely cinností v techto sférách, nikoliv za omezení svobo
dy nebo tvurcího rozletu. Vedomí takových rozumných a zduvodne

ných horizontu v sociálne-politické a ekonomické sfére je to, co naše
spolecnost práve postrádá.

Je prirozené, že nemáme žádnou apriorní garanci, že lidé, uplatnují
cí se ve jmenovaných sférách, mají vyšší mravní úroven, vyšší míru
osobní i spolecenské odpovednosti. Podstatné však je to, že si tyto
nároky uvedomují, že takové uvedomení se stává soucástí intelektuální
a subjektivní prípravy. Stejne duležité je však i to, že kontrola techto
nároku není jen ryze subjektivní nebo osobní záležitostí, ale také zále
žitostí príslušných odborných pospolitostí, at již je nazýváme vedeckou
nebo akademickou obcí, oborovými komorami, zájmovými svazy aj.

Centrální otázka naší dnešní reality je, co z toho platí pro ruzné
oblasti ekonomických aktivit, politických cinností, podnikatelské cin
nosti aj. Je jiste možno konstatovat, že tyto problémy jsou v kompeten
ci obcanské nebo demokratické spolecnosti. Tyto problémy však se
nestávají soucástí takové spolecnosti zcela automaticky, bez potrebných
iniciativ a tedy také bez vysoké úrovne príslušných zpetných vazeb
a ruzných forem spolecenské kontroly a kritiky. Lze proto uvažovat
o ruzných úrovních obcanské spolecnosti, lze uvažovat nejen o politic
kých a ekonomických nárocích, ale o dalších postulátech nejcasteji
vyjadrovaných v atributech .otevrená", .aktivní", .iniciativní" spolec
nost. Rozsáhlé sociální a ekonomické premeny, které prožíváme
a které jsou spojeny s pádem režimu monopolní moci a koncem bipo
lárního systému, prirozene nelze chápat tak, že do nových nebo teprve
vytvárených sociálních a politických podmínek vstupujeme zcela opro
šteni od dedictví minulého systému, jeho hodnotových struktur, forem
kontroly, zpusobu myšlení a chování. Pusobí zde to, co lze nazvat
genetickým vybavením ve sfére myšlenkových stereotypu. Stejne mylné
by však bylo príciny ruzných negativních jevu ve výkonu ruzných typu

povolání a zcela obecne také ruzných profesí, at již je nazýváme .kon
fliktem zájmu", .porušením uznávaných etických norem" ci jakkoliv
jinak, videt pouze v tom, co je dedictvím totalitního systému nebo
adaptivním vybavením prevzatým z tohoto systému. Mnohé je spojeno
s tím, že rytmus zmen, a to nejen sociálních, ale také znalostních, tech
nických i ekonomických, není vždy provázen adekvátními a potrebný
mi zmenami celkového hodnotového i etického klimatu, potrebnou
kontrolou nejen celé obcanské spolecnosti, ale zejména jednotlivých

intelektuálních a duchovních pospolitostí. Jak to vyjádril Teilhard de
Chardin, mužeme si predstavit, že máme preckat boure, musíme však
být pri tom, máme-li zmenit klima. A klima zmeníme jen profesionální
aktivitou a rozšírením pojmu étos povolání na maximální pocet profesí,
at už díky hospodárskému zájmu, nebo vyšším principum mravním,
jaké jsou zakonzervovány zejména v genetickém kódu i takzvaných
~~~~. O

Ladislav Tondl, prof PhDr. Ing. DrSc. obor - teorie a meto

dologie vedy, informatika, reditel Ústavu teorie a historie

vedy A V éR.
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Význam podnikatelské etiky ve filosofii firmy
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Hlavním ceským problémem, snad po staletí, je noto
rický nedostatek sebevedomí, což se v dobách národu
príznivých, které se mu cas od casu dostanou shury
jakoby na zkoušku, zpusobí reakci, kterou rodice
pubescentu lapidárne oznacují" utržením ze retezu ".

Michal Achramenko

Latentní prítomnost tohoto jevu ciní proto úvahy typu "to za protek
torátu nebylo" ponekud sporné. Pokud by to neco nebylo do našich
genu zabudováno, nemohlo by se to v dobách uvolnení nikdy projevit.
Jestliže proto poukazujeme na negativní jevy, které údajne prináší tepr
ve naše nová doba, musíme ríci i to, že v ní se pouze naskytly nové

príležitosti k dosud nevídaným prestupkum a zlocinum.

Objevila se také staronová vrstva obyvatel, soukromí podnikatelé,
a tento druh, na ctyricet let vymazaný z našeho života, se má cile
k svetu. Jsou to lidé pro napravení pokrivených ekonomických pomeru
zcela nezbytní a vítaní. Soukromý podnikatel má otevreno tehdy, kdy
to vyhovuje jeho zákazníkum, dodává na trh zboží, které na nem najde
svého kupce, a dokonce netrpelive cekající kupce. Podnikatelé ve služ
bách jsou k mání 24 hodin denne, stací jen zavolat.

Ceská ekonomika byla nedávno oznacena renomovanou západní

agenturou Heritage Foundation jako nejsvobodnejší z postkomunistic
kých zemí, což už dávno predtím vycítily stovky zahranicních podnika
telu, kterí si zde otevreli své živnosti. Zájem o podnikání tedy je, ovšem
podnikat se dá všelijak.

Zahranicní svedci našeho velkého prerodu bývají však casto nemile
prekvapeni dravostí zdejšího prostredí, které jen težko charakterizovat
jako dení na hranici zákona. Bud se v mnoha prípadech o tuto hranici
nestará, nebo zákon proste nevyhovuje, pokud vubec existuje. Pojem
etika, cesky mravnost, podnikání je v našich zemepisných šírkách stále
ješte považován za jakousi nadstavbu, o kterou nemusíme dbát, za vec
navíc a za prepych, který si zatím nemužeme dovolit. K ní bychom se
meli vrátit, až si na ni vydeláme, asi jako k péci o životní prostredí.
Tato analogie urcite není zavádející - k cemu nám budou v každé rodi
ne dva automobily, když se budeme dusit nedýchatelným ovzduším,
a k cemu etika podnikání, až všichni obchodníci budou mít v kapse
prukaz mafie.

Základním predpokladem rešení problému je okolnost, že o nem
vubec víme, že jsme si ho vedomi. Nedobrý morální stav podnikání

Význam podnikatelské etiky vefilozofii firmy. Predstavitelé ceských i zahra
nicních firem aktivních na našem trhu se shodují, jak ukazuje graf, že etika
se v podnikání vyplácí. Zjevne se však liší v praktickém prístupu k tomuto
problému. Z ceské strany je to spíše proklamace, o cemž napríklad svedcí
neustálé problémy našich firem se vcasnými platbami za dodané zboží nebo
služby. Lzeproto konstatovat, že vetšinu problému si naši podnikatelé pusobí
navzájem. Teprvepotom se jejich spor dostane k soudu a mají oprávnený
duvod si stežovat na stav legislativy. Asi si neuvedomují, že pri dodržování
etických norem by se do spáru techto orgánu nemuseli vubec dostat.

a ekonomiky je v povedomí predevším spojován s dnešním stavem
legislativy, fungováním justice a státní administrativy a také s malou
pozorností politického vedení zeme k etickým problémum; méne pak
s demoralizujícím vlivem komunistické minulosti a kompromitovaným
komunistickým managementem v cele nekterých ceských firem.
Pruzkum verejného mínení, který provedla agentura Analysis and
Consulting, ukazuje, že demoralizující vliv minulosti s dnešním stavem
ekonomiky spojuje 60 % dotázaných, pricemž nejvetší váhu mu priklá
dají zahranicní manažeri firem pusobících v CR.

Paleta respondentu tohoto pruzkumu byla velmi pestrá. Osloveno
bylo 1023 obcanu starších 18 let, druhou skupinou dotázaných byli
predstavitelé 735 podniku zaclenených do Svazu ceského prumyslu, ale
nejzajímavejší skupinou byli zástupci zahranicních podniku, respektive
ceských s úplnou zahranicní úcastí. Ty byly vybrány z clenu Americké
obchodní komory a z databází hlavních evropských zastupitelských

úradu v Praze. Navíc byly náhodne vybrány další spolecnosti z registru
zahranicních firem. Finální soubor je složen ze 200 podniku asi z 20
zemí. Vzhledem k omezeným fmancním prostredkum sice nelze pova
žovat soubory za reprezentativní, presto však urcitou vypovídací schop
nost provedený pruzkum má.

Zásadní otázkou provedeného pruzkumu byl stav ceské spolec
nosti z hlediska morálnosti a etiky jednání. Respondenti ze všech trí
souboru se shodují na tom, že je "spíše špatný", avšak jenom menši
na ho považuje za "velmi špatný". Zajímavé je, že ve vetšine odpove
dí jsou k nám zahranicní úcastníci pruzkumu shovívavejší, než jak
vyplývá z odpovedí Cechu. Dá se to možná vysvetlit jistou zdvorilos
tí, snahou o "nezasahování", nebo jejich vetšími zkušenostmi s ostat
ními trhy. Nicméne všichni si uvedomují, že o problém jde.
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Následuje proto nutne otázka, v cem tento problém je. Ceská
verejnost se domnívá, že tkví zejména v justici a v policii. Ceští pod
nikatelé jsou toho názoru, že predevším ve státní správe a v úra
dech, v cemž se s nimi shodují podnikatelé zahranicnÍ. Naopak
verejnost má nejméne pripomínek k práci médií a novináru, což se
shoduje s názorem ceských podnikatelu.

Za prícinu etických a morálních problému v podnikání považují
obcané špatnou funkci justice, administrativy a zákonu. Totéž si
myslí ceští i zahranicní podnikatelé. Jakési odkazy na ceskou povahu
a tradici mají podle všech dotázaných skupin na zkoumaný problém
jen velmi malý vliv.

Vetšina dotázaných se rovnež shoduje v tom, že rešení si vyžadu
je aktivní zásahy, címž vylucují možnost, že problémy pominou
samy, nebo že se s nimi nedá nic delat. V podstate je to tedy velmi
konstruktivní prístup, který už sám o sobe je povzbudivý. Výraznou
preferenci má názor, a to všech trí skupin respondentu, že toto reše
ní leží zejména na rodine, škole a organizacích. Ocista od komunis
tického managementu se až tak nezbytnou nejeví, pricemž v nejmen-

o

ší míre na nej jako na zdroj etických a morálních problému pouka
zují zástupci ceských podniku.

Pruzkum verejného mínení predcházel mezinárodní konferenci
o techto otázkách, kterou usporádala nadace Patriae 1. prosince
v Praze. Mezi zahranicními recníky byl i Adrian A. Basora, americký
velvyslanec v Praze. On i všichni ostatní zduraznili, že etika v podni

kání se vyplácí jak firme samotné, tak i prostredí, ve kterém je cinná.
O tom, že to není jakýsi abstraktní pojem, hovoril napríklad Car!
Skooglund, reditel pro etiku spolecnosti Texas Instruments. Stejne
jako v jeho spolecnosti, tak i v 60 % vetších amerických spolecnos
tech má etický kodex dokonce psanou formu a jeho dodržování se
úzkostlive sleduje. Spojené státy, které jsou v této otázce nejdále,
dokonce pred 17 lety uzákonily etiku v podnikání na zahranicních
trzích. Podle ní nesmí americká firma, ve snaze získat zahranicní

zakázku, používat necestných praktik, jako napríklad podplácení.

Ideální stav vzájemné duvery a solidnosti ilustruje podaná ruka na
dukaz uzavrení obchodu. Prijde to totiž mnohem levneji než byrokra
tické postupy typické pro spolecnost, kde si lidé nemohou verit. O

Ing. Michal Achremenko, publicista, redaktor Lidových
novin

Kresba Ondreje Coufala
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Jsou Cechy
cástí sveta?

Rozdíl mezi prostitucí a manželstvím je podobný
jako rozdíl mezi nádenní a smluvní prací. Zatímco
jsou prostitutka a nádeník odkázáni stále znovu
a znovu hledat nové klienty respektive zamestnavate
le, zajištuje smlouva manželce a delníkovi se stálou
prací kontinuitu príjmu a sociální bezpecnost. Není
snad treba dodávat, že oba za tento luxus platí zrek
nutím se svobody najít si jiného partnera. Pro tuto
chvíli vezmu tyto okolnosti za metaforu pro polohu
národa a predstavím si Cechy jako holcicku a tak
dál. Kde jsme v živote této ženy dnes, uvidíme.

Peter Ambros

Na úsvitu ceských národních a státních dejin vypadalo evropské
matrimoniální právo jinak než dnes. Tenkrát patrilo k normálním
zvyklostem, že chasník, který se na to cítil, unesl ne jednu devecku,
ale panenek tolik, kolik mu jen síly stacily. Tak se ceská panna
s nadry sotva rozpuklými ocitla v harému chasnícka - Sasíka, v jehož
rízení se po generace strídali nemectí samci. Za Lucemburku se zte
pilá (eška stala hlavní odaliskou, nejmilovanejší první manželkou

šéfa harému, do její komnaty proudily nejrafinovanejší delikatesy
z celého seriálu a z jejího lože vycházely pokyny, jimiž se celý dum
rídil. ení tedy divu, že když oko velkého milce spocinulo se zalíbe
ním na jiné krasavici a komnata odvržené Cešky zpustla, dala se zhr
zená do povyku a rádení. Neco velmi podobného se událo již jednou
na Sicílii ve XIII. století a pozdeji opet v izozemsku ve století XVI.
Stejne jako Karel lY. Prahu, ucinili rímští císari Bedrich II. Neapol
a Karel Y. nizozemská mesta Gent a Brugge centry své vlády. Jednu
generaci po nich bylo bývalé centrum opet degradováno v provincii,
což vedlo v eapoli k Sicilským nešporum a ve Flandrech
k Nizozemské revoluci. Y (echách byly dusledkem spanilé jízdy

a predcasná dozrálost: Ceši - a to si málokdo uvedomuje - prošli
epochou politického romantismu už v dobe husitské a tudíž o ctyri
sta let dríve, než vetšina jiných evropských národu. Dlouhou dobu

pak lpela na ceské dáme povest ženy zpupné, kterou páni v jejím
loži se strídající od casu Shakespearových krotili, až jí na Bílé hore
zkrotili docela.

Do dvacátého století vstoupily Cechy ve spojení sice poprvé
v dejinách moderní a rovnoprávné, nicméne ve smyslu manželsko
erotickém dosti nekonvencní: stárnoucí a neco povadlá, zato však
moudrá a zkušená ceská paní uzavrela snatek s bujným a rozpusti
lým mladým slovenským parobkom. Je všeobecne známo, že taková-

to partnerství bývají pro obe strany velmi príjemná a plna vášní, ale
také plna problému, jež si vyžadují jemnocit a toleranci - predevším,
prirozene, ze strany staršího a zkušenejšího z obou milujících. Po své
první eskapáde, v níž se bujarý mladícek zpustil nota bene s krimi
nálnicí, se ješte navrátil s pokorou a prosíkem. Ale težkou manžel
skou hádku ve zpropadeném sedmém desetiletí spolecného života
spojení nepretrvalo. A nyní tedy stojí rozvedená dáma v klimaktériu

uprostred Evropy jako single. Co ted?

Ye smyslu definice, jíž jsem tuto úvahu zacal, bych považoval

z pragmatického hlediska prostituci za méne bolestné rešení, mám
však obavy, že vývoj speje spíše tretím smerem. Nemohu se zbavit
dojmu, že si ceská dáma na parketu už netroufá obstát v každodenní
konkurenci a preferuje status milenky, vydržované jediným, velice
silným a ctižádostivým partnerem. ikdo mi zatím ješte nezodpove
del uspokojive dotaz, jak je možné, že národohospodárská jednotka,
jež pred peti lety nastoupila svízelnou cestu transformace z nehospo
dárství k hospodárství tržnímu a jež pred dvema lety prišla o více
než tretinu svého obyvatelstva, je schopna v Evrope predcit stabilne
se vyvíjející tržne hospodárské zeme jak v nízké inflaci, tak v nízkém
poctu nezamestnaných. Jelikož nenalézám strukturální odpoved
zevnitr ekonomické situace, zustává pro mne jediným vysvetlením,
že jde o prosperitu umelou, umele udržovanou zvnejšku. A jelikož je
altruismus v kapitalistických ekonomických vztazích pojmem nezná
mým, je nabíledni, že takový status vydržované milenky skrývá
v sobe nebezpecí nejprve ekonomické a posléze snad i politické
dominance a paternalizace.

Když jsem v zárí 1968 prijel jako cerstvý emigrant ze slovenské
Trnavy do Jeruzaléma v Izraeli, byl jsem zcela iritován otázkou, kte
rou mi kladl málem každý, s kým jsem se seznámil: ,Jak jste mohli
nebojovat?" Má reakce byla velice židovská, jelikož jsem - v souladu
nejen se svým svedomím, ale také s verejným vedomím onech dnu
v Cechách a na Slovensku - odpovídal otázkou Jak jsme mohli bojo
vat?". Trvalo jistou dobu než jsem pochopil, že obe pozice mely své
historické oprávnení. Ye státe Izrael, ctvrt století po Osvetimi

a v situaci permanentního ohrožení armádami státu, jejichž politikové
neupoušteli od požadavku fyzického znicení židovského státu, se

pohybovalo pocínání Cechoslováku po 21. srpnu 1968 v rovine
nepredstavitelného a nepripustitelného absurdna. Strategie prežití,
prýštící z autentické historické zkušenosti, která prikazovala
Izraelcum boj za každou cenu, vedla v Cechách k presne opacné
konsekvenci. Ceši vedí, že Bílou horu, Mnichov i 21. srpen 1968 pre

žít lze, a to i jako národ. esentimentální pohled na lidské dejiny
také odhalí, že ultima ratio ve vztazích mezi národy vždy bylo

a nadále je právo silnejšího, že je jen velice málo prípadu, kdy ke
klasické alternative dominátora anebo dominovaného pribývá tretí
cesta nezávislé suvenerity. To znamená, že chtel-li by kdo vyžadovat

od Cechu ofenzívnejší vystupování na mezinárodní scéne, musel by
zároven souhlasit s ceskou pripraveností postavit se do role dominá
tora. A zde ceská a slovenská tradice zajímavým zpusobem diverguje
od myšlení politické morálky jiných národu. Nejednou jsem patril do
užaslých ocí svých nemeckých, amerických, francouzských, ale také
polských a ruských prátel, když jsem jim citoval Kollárovy hexametry
.Sám svobody kdo hoden svobodu zná vážiti každou, ten kdo do
pout jímá otroky, sám je otrok". Prohlásili všichni jako jeden muž, že
by takové verše jako klasika v jejich literaturách byly nemyslitelné.
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Generace ceských a slovenských gymnazistu se naucily nazpamet
a tím pádem uložily do podvedomí kus politické morální tradice,

která brání "do pout jímat otroky" a tudíž - jakkoli paradoxne to zní 
otevírá cestu k prostituci.

Ceskou strategii prežití bych radeji než negativne prostitucí nazval

pozitivním a pozoruhodným pojmem ze slovníku biologa, totiž
encystací. Jisté mikroorganismy mají zvláštní schopnost, upadnou-li
do podmínek, jež jsou jejich existenci nepríznivé, vytvorit kolem
svého tela nepropustnou blánu, ve které pak setrvávají v nehybném
a smrti podobném stavu celé epochy, než se kolem cysty zase vytvo
rí podmínky pro život techto ustrnulcu vhodné. Pokládám to za
schopnost závideníhodnou a za strategii legitimní, stejne nemám pro
blémy s obrazem šarmantní a suverénní kurtizány, která rozdeluje
svoji prízen mezi nekolik bohatých chlípníkú, aby na žádném z nich
nebyla jednostranne závislá. Podmínkou pro toto ovšem je suverénní
a sebejisté vystupování a zde se mi zdá být jádro vlastního problé
mu. Je na první pohled zcela absurdní mluvit o návratu Cech do

Evropy, když zeme navracející se leží v srdci kontinentu a má za
sebou vysoce kultivovanou tradici, a kde Evropu, do které je treba se
vrátit, predstavují zeme jako Dánsko anebo Portugalsko. A prece je
bod, ve kterém pokládám ceskou i slovenskou tradici za kontra pro

duktivní. Tento bod se váže s pojmem "my a svet". Ve Velké Británii
jsou obcas porádána utkání britské fotbalové elity proti výberu nej
lepších hrácu z celého sveta. a tabuli skóre pak nestojí "Great
Britain" a "World", ale "Great Britain" a "The Rest of the World". A je

to rozdíl zásadní. Protože ceský pojem "my" ponechává Cechy mimo
svet, svet (a život) je nekde jinde a tak my se musíme a vždycky
budeme muset od sveta ucit, abychom se mu alespon podobali, když
už jeho cástí nemužeme být.

a tomto míste bych rád zacitoval dva "svetové" autory moravské-

ho puvodu: Roberta Musila a svého prítele Jaroslava Hutku.
V Musilove románu "Muž bez vlastností" lze najít zajímavou definici
rakousko-uherského státního cítení, která myslím vystihuje beze
zbytku také situaci Cechu v bývalém Ceskoslovensku: "Toto rakous

ko-uherské státní cítení bylo objektem zkonstruovaným natolik
podivne, že se zdá být skoro marným, chtít ho vysvetlit nekomu, kdo
to nezažil. e, nebylo složeno z jedné rakouské a jedné uherské
cásti, jež by se pak podle ocekávání navzájem doplnovaly, nýbrž
pozustávalo z jednoho celku a jedné cásti: z uherského a rakousko
uherského státníllO cítení. To druhé zdomácnelo v Rakousku, címž
zustávalo vlastne rakouské státní cítení bez domova. Rakušan se

vyskytoval pouze v Uhrách, a i tam jenom jako nevraživost; doma si
ríkal 'státní príslušník království a zemí rakousko-uherské monarchie,
zastoupených v Ríšské rade', což znamená asi tolik co Rakušan plus
Madar mínus onen Madar, a cinil tak ne snad s nadšením, nýbrž
kvuli ideji, jež ho naplnovala odporem, jelikož nesnášel Madary stej
ne jako Madari nesnášeli jeho, což celý kontext komplikovalo ješte
více." A Hutka zkonstatoval ve svém fejetonu z emigrace "Hraní
v Delfu" - s pohledem upreným na první slova státní hymny -, že
jsou i Ceši národem hledajícím zemi. A není v tom konstatováni sám.

Základním predpokladem demokratické spolecnosti je svéprávný
obcan. A základním predpokladem svéprávnosti je vedomí vlastní
svrchovanosti a hodnoty, sebevedomí a sebejistota. Tím rozhodne
nemyslím takzvanou "národní hrdost" a záchvaty nadšení pri zlatých
olympijských medailích nebo Nobelových cenách. Spíše naopak.
Tato náhražka za sebevedomí se nejcasteji objevuje v hypertrofii tam,
kde je svéprávnosti nedostatek.

Prostituce tedy Cechám bohužel nehrozí, spíše role stárnoucí a 

jak se na divadle ríká - mrckující subrety, která je sice de iure milen
ka, pusobí však jako puticka malá, ale naše. O

Peter Ambros, M. A., historik, publicista a prekladatel,

tiskový tajemník Zidovské obce v Berlíne.
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Žít v Praze
A1anlevy

Sedel jsem ve meste Cicero, Illinois, v kuchyni Vlasty Capkové, exu

lantky, a už je to jedna generace od té doby. Zrovna mi podávala
buchty a kafe a já jsem se zeptal: ,Vlasto, líbí se vám tu?" Rozhlédla se

po své pomerne vesele zanerádené kuchyni, která se hodila k chicag
skému predmestí, a odvetila: ,Jde to, ale stejne tady nechci umrít."

Já taky ne," dodal jsem a pozdeji jsem zacal zkoumat, co jsem tím
mohl myslet. Samozrejme to nevypadalo, že bych mohl umrít v Ciceru;
vždyt jsem tam byl jen na návšteve a ty tam byly dny gangu, kdy tam
byl život ješte levnejší než je dnes v Americe opatrené kolty proklate
nízko. Ale Vlasta chtela ríci, že by radši umrela v Praze, a mne došlo,

že já taky.

Narození a smrt jsou pevné body života a tak tato predtucha nabyla
hodnoty predpovedi. Ale zatím se Železná opona zatáhla ledem jako
rety Gustáva Husáka za srpnové zimy z "normalizace" a byla tak nepru
hledná, že ani ve Vídni, kde jsem žil, nikdo nedoufal, že by to mohlo
být jen o padesát kilometrú dál. Címž se mi to "umrít v Praze" jevilo

znacne nedostupným.
e že bych kvuli tomu nespal, na poslední vydechnutí jsem vyslo

vene nespechal. Vlastne jsem se rozhodl zemrít až ve veku 98 let, moti
vován zdravým vídenským povetrím, rozvážným tempem života
a vycházkami do Vídenského lesa.

O smrti v Praze jsem choval jen takové detinské nebo surrealistické
sny, jakože až budeme létat nebo až nám pojištovny zaplatí neviditel
nou helikoptéru, která nás donese a vypustí nad tím laskavejším mís
tem, kde je sice nemožno žít, ale teoreticky možno zemrít.

Pak ovšem zcista jasna došlo k roku 1989, detinské a surrealistické
sny se realizovaly, Víden se mžikem priblížila Bratislave na dohled
a Praha se vzdálila Moskve o púl století, slušne receno. Takže jsem se
mohl preventivne vrátit do Prahy roku 1990. Zas jednou nechala sku
tecnost fantazii daleko vzadu. Za celých 19 let mé povinné neprítom
nosti - kdy mi bylo útechou, že stejne umru v Praze - mi nikdy nepri
padlo, že bych mohl nekolik desetiletí pred osudným datem dokonce
v Praze žít.

Pravda je, že jsem od svého plánovaného dožití musel odecíst pet
let. Povetrí, dieta a nová hladina stresu, srovnatelná jen s mým rodištem,
New Yorkem, to vše se nepochybne spikne a ubere mi (pri troše štestf)
pet let života. Takže se domnívám, že zde zesnu v Pánu v roce 2025,
pricemž bych na zbytku života nemenil ani n, ani kdybych jej mel opa
kovat; to na rozdíl od stepare Eubie Blakea, jenž na zlomu století
poznamenal: "Kdybych by! vedel, že se dožiju sta let, byl bych na sebe
víc dbaL" Blake umrel po peti letech na následky oslav svých stotin.

Jelikož jsem žil jinde od roku 1971 do 1990, byl jsem zde casto
tázán: ,Jak moc se to tu zmenilo?" Ze zacátku jsem pri své slušnosti
ríkal: "Moc ne, jen jsou ti lidé štastnejší." Tedy štastnejší než v r. 1971,
kdy byla rodina Levy, ostatne americká, vypovezena a deportována
z Ceskoslovenské socialistické republiky, a to díky mé pravdomluvnosti

a pomocí estébáka, který nás ctyri zadrátoval do netopeného oddOu
osobního vlaku a sám sedel na sklopené sedacce na chodbicce. eríkal

jsem "štastnejší než v roce 1968", nebot už nepatrilo k dobrým spole
cenským mravum velebit Pražské jaro. Tomu se už dostalo predpolože
ní "takzvané", jakkoli to byla generální zkouška pro sametovou revoluci
1989 (jíž se dnes na rozdíl od r. 1990 už taky ríká "takzvaná"). Už

v roce 1990 se dali nekterí zahorklí a pomstychtiví historikové do revi
ze a remodelace Pražského jara - casu, kdy cloveka ráno budívaly nové
a nové svobody - na pouhý "vnitrní boj o moc mezi komunisty, pri
nemž prohrálo menší ze dvou zel a na nás všechny padlo 20 let bídy."

Kdyby se mne nekdo zeptal na totéž za rok nebo za dva, byl bych
odpovedel: "Ne mnoho od 1971 do 1990, ale nmohonásobne vÍC mezi
1990 a 1992" - pricemž tech zmen exponenciálne pribývá s každým
dalším rokem.

Tenkrát, v letech 1990-91, mesto prekypovalo desítkami tisÍC mla
dých cizincú, zejména Americanu, kterí prišli ucit anglicky a došli
k tomu, že tu mohou delat i spoustu jiných vecí. Vyrešili své problémy
s ceštinou a udelováním licencí tím, že si brali domorodkyne a soucin
nost byla fantastická: ceskému géniu dúvtipné improvizace se dostalo
energie z americké spontaneity a ambicióznosti "to musí jít" ("vynalez
neme kolo", "napišme knihu století"). Otevírali si pizzerie a bary s hud
bou, mcdonaldovské a mexické restaurace; oživili kuchyne v Obecním
dome a uvedli v Praze bagety, jumbo sendvice, kalifornskou a novou
ceskou kuchyni z cerstvých ingrediencí, netonoucích v omácce; knih
kupectví kombinovaná s kavárnou, otevreli amatérská i profesionální
divadla, s'pojili pocítacovou kontrolu kvality z 21. století s umením lout
narským 16. stolení a ucili se od mistru, které ucili. A publikovali.

A tak se stalo, že se mne jednoho srpnového odpoledne 1991 (šest
mesícu pred mými šedesátinami) dva mladí Americané zacali na
Staromestském námestí vyptávat, jak by se dal založit anglický týdeník.
Znal jsem zdálky jednoho z nich, ale oba byli narozeni v roce 1968,
což se mi zdálo významným.

"Máme dost financního krytí pro první rok a v Praze leží ladem dost
talentu, co by mohli pro nás delat," vykládali s nezdolným optimis
mem. "Mohli bychom zacít 1. ríjna, ale chybí nám jedno. Zkušený šéf
redaktor, který by to kocíroval; nekdo starší, asi tak tricet, nebo i ..."
Zeptal jsem se na plat a další podmínky. Pak jsem rekl: "Víte, když ten
plat zvednete o pulku a udeláte zajímavejším treba podOem na zisku,
kdyby k nemu treba došlo, tak pak bych se hlásil první."

Zkušenosti redaktora nebo šéfa cehokoli jsem nemel, ale zdálo se

mi, že jsem Praze neco dlužen. A tak jsem po jednatriceti letech, kdy
jsem pracoval sám za sebe jako spisovatel, prešel na druhou stranu
stolu a byl ze mne zakládající redaktor listu The Prague Post. A má
první slova v prvním císle byla velice a hluboce, uprímne a nadšene
osobní:

"lijeme na Levém brehu devadesátých let. Pro nekteré z nás je

Praha mestem poslední príležitosti; pro jiné je to zeme zaslíbená, kde

cokoli a jakkoli jde, i když neco casto nefunguje. Vcerejšky jsou pryc,

dnešky jsou v mlhách a o zMku neví nikdo nic, ale všichni nekde

v hloubi duše cítíme, že žijeme na historickém míste a v historické

dobe. Budoucí kronikári - a já si myslím, že už jsou tady - znamenají

naše kroky, ovšem i oni budou muset videt do karet a pod kuži, aby
vystihli, jaké to bylo žít a být v osvobozené Praze v poslední dekáde
dvacátého století. "
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n novafrítomnost..,

Tak jsem pod mottem "Svet, v nemž žijeme, a svet kolem nás" uvedl

naše noviny "velkého" (v Praze se kdysi ríkalo "svetového") formátu
a o dvanácti stranách. 7000 výtiskú zmizelo ze stánkú za tri hodiny
a když jsme chodili a ptali se, kdo to kupuje, prodavaci ríkali vyjevene
"Padesát procent jsou Ceši"; cena byla desetkrát vetší než cena ceského
deníku a na této úrovni zústala: tím vetší to byl div. Dneska už tiskne
me dvakrát tolik, máme 32-44 strany, ale 30-35 % ctenárú jsou porád
Ceši a Slováci, i když máme dost zahranicních predplatitelú.
Prestehovali jsme se ze dvou místností na Staromestském námestí do
dvou oddelení v budove Komunistické strany v ulici vhodne nazvané
Politických veznú (což byl velmi organický jev, my jsme se rozpínali
a Strana se smrskovala) a nakonec jsme osídlili poschodí budovy, která
už zase je YMCA.

Ve svém prvním sloupku "Pražský profil" , kde se razily termíny
"Levý breh devadesátých let" (Levý breh v Paríži znamená tu ucenejší
a moudrejší cást) a "Mesto poslední prOežitosti" (americky Druhé prOe
žitosti, ale ono to vyjde nastejno, clovek nemá moc víc prOežitostí než
rúže Jana Skácela), jsem napsal taky neco, co se mi od té doby vrací:
"Myslím, že jsem našel nebo znovuobjevil to dobrodušnejšÍ, laskavejší
místo, jaké chtel mít z Ameriky George Bush v roce 1288." Tento výrok
jsem mel podložen takovými výzkumnými daty, jako jsou hlasy štekají
cích psú a rozjívených dítek na hrišti (pokud jaké je); to obé zde mno
hem méne pronikavé a rasove odstínené než v Rakousku, Nemecku
nebo Americe. Taktéž jsem onou vetou odkazoval na zpúsob, jakým se
k sobe chovali lidé v dobách všeobecného ponížení, kterému se tu ríká
normalizace. Napríklad muž, který v roce 1270 odcouval z místa diri
genta komorního orchestru na místo pruvodcího v tramvaji a pozdeji
prímo na posluhu a konecne penzistu, byl svými sousedy až do konce
svých dnú oslovován "Maestro". Jedine byrokrati, kterí zpúsobili jeho
nomenklaturní a profesionální pád, se neostýchali jej nazývat tím nor
malizacním "jinak".

Ovšem musím vám ríci o jednom dni v ríjnu 1992, kdy jsem se roz
hodl, že Praha už postoupila o tolik, že není tím dobrodušnejším a las
kavejším místem. Pozval jsem amerického akademického návštevníka,

aby se mnou sdílel marxisticko-Ieninský obed na ulici Politických
veznú, Ovšem komunistická kuchyne byla podle své staroslavné tradice
mimo provoz a tak jsme šli dolú ulicí Politických veznú do salátového

baru hotelu Palace. Múj host byl relativne hlucný a i jinak jsme zaují
mali na úzkém chodníku hodne místa, takže se jakýsi plešatící a nemla
dý protichodec dostal pri vyhýbání až do jízdní dráhy, ale rychle skocil
zpátky, prchaje pred náhle útocícím vozem. Jak tak skocil, otrel se
mému hostu o rukáv i s rukou a nerekl ani Pardón, což mne udivilo,
ackoli už jsem byl obeznámen se syndromem Cecha stresovaného tržní
ekonomikou.

,Je ti jasné, Alane," pravil múj hlucný host ješte hlucneji, "že kdy
bych znal slovo cesky, tak bych toho chlapa poucilo správném chová
nÍ,"

Chlap pohríchu rozumel anglicky a k mému nelícenému prekvapení
se hbite premístil pred nás a zaujal boxerský streh. Výhružný boxérský
streh.

Nemaje nejmenšího motivu býti pobit kvúli expanzivnímu americké

mu akademickému obcanu, použil jsem formule dobrého vojáka Švejka
a zvedl obe ruce nad hlavu jako projev ponižující prohry.

Plešatý Cech stresovaný tržní ekonomikou tak nabyl' plné satisfakce.
Jediným boxerským strehem pokoril dva gringy. Od té doby už nena
zývám Prahu dobrodušnejším a laskavejším místem: už je prOiš blízko
západním standardúm.

Pár týdnú pozdeji mi ovšem kdosi ze Spojených státú poslal tisko
vou svodku z kampane Billa Clintona, jež mela vyhnat autora té vety

z Bílého domu. Byla stejného data, jako moje poucení z ulice
Politických veznú a zacínala slovy: "Amerika není tím 'dobrodušnejším
a laskavejším místem', jaké sliboval George Bush v r. 1988. Tím místem
je Praha, Ceskoslovensko ..." O

Fejeton v prekladu M. Holuba

Alan Levy, americký spisovatel a novinár v Praze, zaklada

tel listu 7he Prague Post, autor knihy Pražské pereje (1991)
a Wiesenthalova akta (asi 1996J

Ceský dialogM:ESÍCNÍK PR.O CECHY DO.M:A I VE SVETE
známý jako první soukromý casopis. který pi'išel s myšlenkou bourat bariéry mezi obcany Jednoho národa
žijíclmi na ruzných místech naší planety. Dokázal si vytvoi'it okruh verných CTenál'ua zlskat dobrý zvuk dlky
úsilí hledat pravdu bez ohledu na politické zámery té které strany, Bez štvaní a stresováni. ale s pozorným.
kritickým i uznalým pohledem. L.:eský dialog prináší aktuální informace ze života v Ceské republice. roz
hovo<y s osobnostmi politického a kulturniho života u nás i za hranicemi. odpovedi na dotazy ctenáfu,
pfíspevky autoru z celého sveta. pohledy do historie, soucasnosti i budoucnosti, ctení pro oddech, i impulsy
k zamyšlení. Ceský dialog chce hledat pozitivní cestu k prosperující budoucnosti ceského státu, k toleranci
a soužití nejrúzneJšlch individualit.
L.:eský dialog nevydává žádná strana. organizace ani ,'Jstav, V7nikJ z potreby skutecného dialogu. Je spo
luvytváren svými ctenári.
Vychází pro ctenáre v L.:eské republice i na Slovensku. ve Švýcarsku. v Rakousku, Ne<necku, Skandináv
ských zemích, Austrálii. Americe. Kanade a v dalších zemích.

Adresa redakce a inzeriofho oddeleni:
('~eský dialf)~. U Per~arnenky 8. (4. patro) 170 00 Praha' 7. Tel. a I'ax80 36 97
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Dokumenty

Naše nezávislost

Aby nám byla správná naše disposice, musí nám predevším být

jasná naše posice. Národ, který by si svou prítomnost okresloval svou

minulostí, prohrál by i svou budoucnost.

IV tomto cítul, porážky jsou nevyhnutelné, ale nenapravitelné

jsou jen, když se neodvažujeme priznat je sami sobe v celém jejich

rozsahu a významu. Ceši a Slováci meli svuj stát, ale ne déle než
dvacet let, a co z neho zbylo je nesrovnatelne horší, než co jej pred

cházelo. Náš obnovený stát se po dvaceti letech skoncil národním

ponížením, jakého nikdy pred tím nebylo v tisíciletých ceských deji

nách. Pokus dr. Beneše a jeho politických prátel vzkrísit po druhé

svetové válce ceskoslovenský stát v jeho svobodných demokratických

formách se nepodaril, náš domov je pod cizím panstvím znova,
a znova se musí naše deti od nejútlejších let ucit cizímu jazyku, aby

z nich byly výkonné nástroje cizí vule. JAK SE TO STALO?

O to tu prece beží - žádný stát není sám sobe úcelem, každý je jen

prostredkem k národním úcelum politickým, hospodárským a kultur

ním. Po dobrém nebo po zlém, novým mírem nebo novou válkou,

vrátí se zase stredoevropským národum sebeurcení. jím však se obno
ví aktualita Palackého ucení, že stredoevropské národy musí žít ve

federaci, chtejí-li žíti svobodne, i Masarykova poznání, že ve svobod

né federaci žíti mohou. Ale (pres to vše), samo se nic neudelá - jsme

pripraveni to udelat my? jestli ne, pak je v této naši nepohotovosti

Etický univerzalismus a naše doba

Naše spolecnost má již dlouhou dobu jistý "mravní komplex",

který si trochu hýckáme a pestujeme, ale nyní je zde i neco navíc.

V totalitním režimu nebyla standardní politická, sociologická a eko

nomická kritika vubec možná (nebo byla povrchní, ci v každém prí

pade parciálnO, a proto bylo daleko jednodušší, a koneckoncu i pro

veditelnejší, prisvojit si jako hlavní zbran proti komunismu morální

apel na obecné lidské hodnoty.

Tento etický univerzalismus, jak já mu ríkám, se vyznacuje jednou

specifickou vecí a tou je stírání rozdílu mezi žádoucím a jsoucím, mezi
normativními a pozitivními soudy, mezi tím, co si preji, aby bylo,

a mezi tím, co je. Zdá se mi, že jeho zastánci práve tento klícový rozdíl

z nejruznejších duvodu bud odmítají, nebo nedocenují.

Proc to delají, je podle mého názoru hlavne asi to, že

- jinak interpretují to, co je, resp. jaké jsou mechanismy potenciální

zmeny reality;
- vycházejí z takové predstavy o základních determinantech lidského

chování, která jako východisko nechce prijmout to, že je clovek auto-

vetší nebezpecí, než v nesvobode našeho domova. Víc než na tom, od
ceho se kdo chce osvobodit, záleží na tom, k cemu se chce osvobodit,

a nikdo se neosvobodí od niceho, kdo se neosvobodí k necemu. je-li

ríše nesvobody ríší prícin, ríše svobody je ríší úcelu.

K historickému spolecenství stredoevropských národu pripadala

strídavá hegemonie Pruska a Ruska novou episodu a tím novou spo
lecnou školu. Vytežit z ní budoucnost lepší, než ~yla minulost, není

ovšem úkol ceskoslovenskÝ. jest nejisté, najde-li se po prestálých hru
zách v nekterém stredoevropském národu politická a duchová auto

rita, jaká by dovedla národ vlastní i národy jiné presvedcit
a nadchnout, aby pochopily, že odpor proti cizímu panství jim uklá

dá kladné vybudování dostatecné síly vlastní.
Nestací cekat. Kdo jen ceká, niceho valného se nedocká.

Nenechávejme se dovléci, kam mužeme dojíti a dovésti druhé.

Ducunt volen tem fata, nolentem trehunt (Ti, kterí nejsou ochotni se

rídit osudem, jsou jím taženi). Pokusme se ješte o odpoved na nekte
ré otázky imy.

JUDr. Jaroslav Stránský

Londýn, 1951

Uvedený clánek byl redigován MUDr. Martinem Stránským, vnu

kem autora, a pochází z vybraných spisu stejného titulu, které

autor publikoval v exilovém casopisu Skutecnost v roce 1951.

nomním, racionálním jednotlivcem, prosazujícím vlastní zájem.

Obhajobu techto postoju dokonce oznacují za výraz kulturního

a morálnlího relativismu, za subjektivismus a za hodnotový niholis
mus. Cloveka a svet proste vidí jinak než standardní spolecenské

vedy;

- mají pocit jisté výsady a oprávnenosti, mají pocit, že vedí, že proto

smejí a že dokonce mají radit ostatním, co je dobré, morální, sociál
ní a navíc verí v úcinnost tohoto zpusobu ovlivnování chování dru

hých.

Abychom to netrivializovali. Nikdo z nás netvrdí, že je clovek

komputerem na racionalitu, že v sobe nemá žádné stopy altruismu

nebo že není zasazen do urcité lidské komunity. Tvrdíme jen, že

východisko, dívání se na svet musí být dívání se na jednotlivého clo
veka, se vším, co v sobe má a co na sobe nese, a nikoli dívání se na

ty ci ony instituce nebo na ty ci ony hodnotové systémy, se kterými

muže být spojován. Pohybujeme se proto v minovém poli ktitiky

prázdného individualismu a obhajoby "kolektivního lidství" velmi

opatrne. je to velmi riskantní.

Citáty z clánku premiéra Václava Klause

v Lidových novinách, 12. 12. 94
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PROTI PRICHÁZÍ PRED PRO. (Pablo Picasso)

Proti

CnMinistrNovák" z Pražské orgie Philipa Rotha)

"Muj táta je prostý tovární delník, ted už dlouho v duchodu, a presto, jestlipak víte, jakou mel zásluhu na prežití ceské kultury, ceského
národa, ceského jazyka - a dokonce i ceské literatury?

Neporovnatelne vetší než vaše lesbická kurva, která je pro jistého amerického spisovatele výrazem pravého cešství, když pred ním roztáh
ne nohy. JestJipak víte, jak muj otec celý život vyjadroval svou lásku k vlasti? V roce 1937 ctil Masaryka a republiku, vzhlížel k Masarykovi
jako k národnímu hrdinovi a spasiteli. Když prišel Hitler, ctil Hitlera. Po válce ctil Beneše, protože byl prezidentem. Když Stalin Beneše vyho
dil, ctil Stalina a našeho velkého vudce Gottwalda. Dokonce když nastoupil Dubcek, ctil chvilku i jeho. Ale ted, když je Dubcekovi a jeho
reformám konec, už ho to ani ve snu nenapadne. Víte, co mi ríká ted? Chcete slyšet uvedomelou politickou filozofii skutecného ceského vla

stence, který prožil v téhle zemicce šestaosmdesát let, který pro svou ženu a ctyri deti postavil pekný pohodlný barácek a ktelý ted žije na
zaslouženém odpocinku a teší se ze své dýmky, ze svých vnoucat, z pullitru piva a ze spolecnosti starých dobrých kamarádu? Ríká mi:
'Hochu, kdyby nekdo prohlásil Jana Husa za špinavého žida, budu s ním souhlasit.' Toto jsou lidé, kterí skutecne predstavují ceského ducha
- to jsou naši realisté! Lidé, kterí chápou príkaz dne. Lidé, kterí se neposmívají neporádku a nevidí v nem jenom to nejhorší. Lidé, kterí
dovedou rozlišovat mezi tím, co je v malé zemi jako je naše možné, a co jsou jenom pitomé iluze maniaku - lidé, kterí se ve vší slušnosti
dovedou podrídit dejinné smule! Toto jsou lidé, kterým vdecíme za to, že naše milovaná zeme dosud všechno prežila. e nejakým odcize
ným, degenerovaným, egomaniackým umelcum!"

.,Ministr kultwy Novák" k Nathanu Zuckermanovi v r. 1976, behem policejní eskOl1y Americana na letište. Z románového epilogu Pražské

orgie od Philipa Rotha. Prekladjihna a Karel Kynclovi.

Pro

(Václav Jamek v rozhovoru pro Mensu)

"Myslím si, že máme v tom plebejství i dobrý základ. Ze plebejství má dobré stránky. Není v nem jenom pohrdání elitami, pohrdání, nebo
rekneme neduvera, k vyšším formám kultury, ale jsou v nem taky veci, které me vždycky fascinovaly, kterých si na ceské mentalite cením.
A to je jednak vule tohoto národa vytvorit sám sebe a vlastní kulturu a spolecnost zdola, tlakem té energie, kterou národ v sobe má. Ta vule

se tady od 18., 19. století projevovala a podle me je to opravdu cenná vec. I když, jak jsem už rekl, je to nekdy trochu hrubé, ale málokterý
národ v Evrope nebo nekde jinde na svete, myslím, projevil takovou vuli k vzestupu. A v tom my musíme pokracovat. A druhá vec, která je
na té plebejské mentalite dobrá, je ta, že si nenechá snadno nic namluvit. Obsahuje v sobe urcitý strízlivý až ironický vztah k svetu a zároven
k sobe. Je v nás taková sebekriticnost, tendence strílet si sám ze sebe, která nekdy ovšem prechází zase až v neco, co není v porádku. Totiž
v jakousi nenávist, sebedeptání a srážení toho popudu v nás, který nás žene dopredu vzhuru. Naše sebeironické videní, cenné a potrebné,

abychom se nerítili "vzhuru" bezhlave, se tak zvraCÍ v onen sklon všechno srážet, všechno nicit, protože proste my na to nemáme. My nemá
me na to, abychom byli chytrí. A to posléze muže zas prispívat k našemu úpadku. Ale myslím si, že základ toho, ta hodnota, je v porádku, ta
je dobrá."

Mensa 12/94

*
NEKDY CKAZejE SE :\ÁROD'ii POVAHA :\E JAKO

:\EjAKÁ POZITIV:\i VLAST:-JOST, :\ÝBRL .JAKO

:\'EDOSTATEK, ;.JE.JAKÁKEMOL:\OST.

Ferdinand Peroutka, 1922

*
PRO "ÁROO :-<E:\i ŽIVOT:\E OCLEŽITO JE:-i TO,

ŽE MÁ SVÉ VELIKÉ MlŽE; STEJ"E M"OHO ZÁLEŽí

:-iA TOM, CO SI Z )JICH VYBERE, CO SI Z NICH

unELÁ.

Karel Capek, 1936
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*
DOO"ES MI T~\1 VSAK ROZKVETOU I NA OSTNATÉM

ORÁTEI SíPKOVÉ RCŽE.

STACí JEN CHVILKC POSTÁTI A TISE POVZDECHNOCT.

Jaroslav Seifert
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Cechy u more
Na dno - to znamená k mori, tam znovu shledám zemi

Ceskou.

Vyrízená, až na dne, procitám úplne klidná.

Až odspoda to nyní znám a tak už se neztratím.

Pojdte sem, Cechové všichni, moreplavci, prístavní devky
a lodi nezakotvené.

Což se vám nechce být Bohémy, vy z Ilýrie a Verony,

všichni vy Benátcané. Rozehrajte ty komedie, co budí
smích

a pritom jsou k pláci. A stokrát si to poplette,

jak já se porád pletla a pri zkouškách propadala

a nakonec jsem prece obstála, poprvé i zase znova.

Jak obstála i zeme Ceská a jednoho krásného dne

vzali ji na milost, na breh more, a nyní u vody leží.

Citát z básne Ingeborg Bachmannové

0926 - 1973), v prekladu M. a A. Brouskových.
Básen použil H. M. Enzensberger v knize Ach, Evropa.

Pan Cogitopozoruje v zrcadle svou tvár
Kdo popsal naše tváre nejspíš neštovice

kaligrafickým perem znacíce své "o"

ale po kom jsem to zdedil dvojitou bradu

po jakém žroutovi když celá moje duše

se pnula k askezi a proc mám oci

posazené tak blízko vždyt to on a ne já

sledoval skryt v houští nájezd Venetú
uši príliš odstálé dve mušle z kúže

dozajista svedectví o praujci jenž lapal ozvenu

pochodu mamutú pochodu dunícího stepí

celo nepríliš vysoké myšlenek mizive

- ženy zlato zeme nedat se srazit z kone 

kníže myslel za ne a vítr je nesl po cestách

prsty rvali hradby když v tom s velkým krikem

padali do prázdna aby se vrátili do me

a prece jsem kupoval v salónech umení

28

pudry mixtury masti

šminky na šlechetnost

prikládal jsem k ocím Veronosovou zelen
Mozartem natíral si uši

zostroval cich pachem rúzných knih

pred zrcadlem zdedenou svou tvár

pytel kde kvasí staré kusy masa

touhy i hríchy stredoveké

paleolitický hlad a strach

jablko nepadá daleko od jablone

retezem druhú spoutáno telo

takto jsem prohrál turnaj se svou tvárí

Zbigniew Herbert
Preklad Josef Vlášek



OBJEDNACÍ LÍSTEK

Národní trída 11,11100 Praha 1
tel/fax (42) (2) 266 216•

1) Vaše jméno a adresa: .

2) Jak jste se dozvedel( a) o casopisu? .

3) Predplácím na dobu (co se nehodí, škrtnete): 6 mesícu 12 mesícu

4) Žádám minulá císla: .

•
CENY P1UIDPIATNÉIIO:

V Ceské republice: 120 Kc/6 mesícu, 240 Kc/rok, 20 Kc/minulé císlo

Ve Slovenské republice: 260 Sk/6 mesícu, 520 Sk/rok, 45 Sk/minulé císlo
V Evrope (letecky): $9.00 USD/6 mesícu, $18.00 USD/rok, $1.50 USD/minulé císlo
Ve Spojených státech, Kanade a mimo Evropu (letecky): $12.00 USD/6 mesícu,
$24.00 USD/rok, $2.00 USD/minulé císlo

Predplatné mimo CRa SRhradte v USDnebo ekvivalentu.

Pokud predplácíte kreditní kartou VISA:

Císlo karty: .

Datum expirace: .

Váš podpis: .•
Tento lístek s osobním šekem, eurošekem, money order nebo kopií príkazu
k bankovnímu prevodu zašlete, prosím, na naši adresu uvedenou shora.
Císlo našeho konta je: 20004076/4100, Ceská Banka, Karoliny Svetlé 8,11121, Praha 1. Casopis Vám zacne
chodit po prevedení na naše konto.

Dekujeme za Vaši objednávku.


