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21.12. Na podnet CMUS se zástupci o
pozicních parlamentních stran obráti
li na vlády evropských státu, USA
a Japonska s výzvou na ochranu práv
Moravy a Slezska.

22.12. Poslanci KDU-CSL predložili
parlamentu návrh zákona o dokonce
ní nápravy nekterých majetkových
krivd ("restitucní tecce").

25.12. Václav Havel a kardinál Miloslav
Vlk navštívili Sarajevo.

18.12. Václav Havel predal Václavu
Klausovi návrh na podzimní konání
senátních voleb .• Vítezem rakouských
voleb jsou sociální demokraté, v Rus
ku komunisté.

27.12. USA prostredkují jednání
Izraele a Sýrie o mírové dohode.

19.12. Vláda jedná o kladenské
Poldovce, za niž Vladimír Stehlík dlu
ží 750 milionu, splatných do konce ro
ku .• Parlament zamítl modernizaci le
tounu typu MiG.• Ceská televize pocí
tá na rok 1996 s deficitem 563 milió
nuKc.

20.12. Parlament zamítl vládní návrh
vysokoškolského zákona. • Lech
Walesa obvinil premiéra Oleksyho ze
špionáže .• Slovenský parlament od
mítl ratifikovat základní sloven~ko
madarskou smlouvu .• Bonnská vlád
ní koalice se nedohodla na cesko-ne
mecké deklaraci.

24.12. Pro nekázen návštevníku chrá
mu Nanebevzetí Panny Marie v Moste
odmítl biskup Josef Koukl sloužit pul
nocní mši.

25.12. Zemrel filosof Emmanuel
Lévinas (*1906).• Jan Pavel II. pro ne
volnost nedokoncil poselství Urbi et
Orbi.

26.12. Poslanci KSCM predložili parla
mentu návrh zákona na ochranu ces
kého jazyka.

14.12. V Paríži byla podepsána dohoda
o míru v Bosne .• Ceské bance odnata
licence. Richard von Weizsiicker vy
stoupil v Karolinu .• Volbyv Cecensku,
obsazeném ruskou armádou.

16.12. Stávková vlna ve Francii se po
nekud uklidnila: Juppé vyhovel želez
nicárum, ale sociální reformu ne
vzdal.

15.12.Bojnický oltár vrácen z Prahy na
Slovensko a deset gotických desko
vých obrazu z Bratislavy do Prahy.

17.12. Parlamentní volby v Rusku
a mimorádne i v Rakousku .• Zacíná
obsazování Bosny vojsky NATO.
• Cecenci opet bojují s Rusy.

1.12. Lékarský odborový klub odsunul
stávku na brezen .• Soudce Michal
Hoooušek pro podjatost vyloucen
z kauzy Chadimová .• Vrchní státní zá
stupce: pro obvinení Zdenka Mlynáre
z vlastizrady nemel Benduv úrad du
kazy.

2.12. Šírící se stávka ochromila
Francii.

6.12. Ministr vnitra Jan Ruml se zastal
bývalého sekretáre vládní protidrogo
vé komise Pavla Béma, kterého pred
tím odvolal ministr Igor Nemec kvuli
osobním neshodám.

15.12. Vláda CR je pro odtajnení svaz
ku StB. Krajský soud v Brne neshledal
u Zdenka Podrázského, který ubil
Tibora Berkiho ze Ždáru nad
Sázavou rasistickou motivaci.

8.12. Poslanecká snemovna schválila
vyslání ceských vojáku do BOSRy.
Okruh CT 2 zustane Ceské televizi.

7.12. Epidemie chripky zachvátila
Moravu a Slezsko .• Vladimír Dlouhý
usporádal tiskovku, kde obhajoval
svuj postup v kauze Bredy.

10.12. Sjezd Ceské lékarské komory
zvolil predsedou opet Bohuslava
Svobodu. Václav Klaus tam priznal ne
koncepcnost reformy zdravotnictví.

9.12. Kosmická sonda Galileo se ocitla
v blízkosti Jupitera a zacala o nem in
formovat.

5.12. Svobodní demokraté a Liberální
stran~ národne sociální se spojili.
• Podle námestka policejního prezi
denta Jana Zátorského spolupracoval
novinár z nejmenovaného deníku s
ruskou mafií v souvislosti s policejním
zásahem U Holubu .• Clinton prosadil
nasazení vojáku USA v rámci sil NATO
v Bosne.

11.12. Francouzský premiér Allain
Juppé odmítl požadavek odboráru,
aby ustoupil od reformy sociálního za
bezpecení.

12.12. Poslanecká snemovna CR
schválila 114 hlasy rozpocet na rok
1996.

4.12. Zahájení zkušebního provozu ro
povodu Ingolstadt -Litvínov.

5.12. Zacala poslední letošní schuze
Poslanecké snemovny; hlavní téma
= rozpocet na rok 1996~ • NKÚ zjistil
právní nekorektnost prodeje opavské
ho obchodního domu Breda, za niž
nese odpovednost ministerstvo
Vladimíra Dlouhého. • Václav Havel
zahájil v Hirošime konferenci
Budoucnost nadeje. Javier Solana no
vým generálním tajemníkem NATO.
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Soupisy
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Na prelomu roku obvykle bilancujeme, tedy sestavujeme jakési verejné i soukromé
soupisy toho, co se nám podarilo a toho, co treba zlepšit Zdá se mi, že délka a obsah
techto seznamu jsou dány spíše momentální náladou než skutecným stavem vecí.
Presto je jako svého druhu rezoluce vážne a slavnostpe vyhlašujeme pri silvestrovském
slavení. A druhý den na ne zapomeneme.

To potvrzuje existenci jedné z nejduležitejších lidských potreb: katalogizovat všechno
možné do príslušných soupisu. Jsme jediní tvorové Boží, kterí dokáží spojovat nejen
jednotlivé myšlenky, ale i celé seznamy nejruznejších položek - to proto, abychom
dokázali svet vnímat netoliko retrospektivne, ale i perspektivne. Zlom jednoho roku

v druhý k tomu nabízí skvelou vc:rejnou príležitost
Význam nekterých události roste tím, jak zustávají ojedinelé, jiné se naopak stávají pozoruhodnejší,

jestliže se opakují. To druhé platí o událostech roku 1995, které mely jedno spolecné: mír. V jejich soupisu
najdeme nikoli jeden, ale hned tri konflikty, které byly pokládány za nerešitelné: severní Irsko, Izrael vers.
Palestina a Bosna a Hercegovina. Nerešitelné se tyto konflikty zdály proto, že byly roznecovány
náboženským a etnocentristickým zaujetím. Nakonec se však jakési jejich rešení našlo. - Pokud bychom
porizovali podobný seznam za posledních pouhých šest let, museli bychom doplnit ješte nastolení míru na
Haiti, pokojný rozchod dvou národu ve stredu Evropy, klidné predání moci v Jihoafrické republice
a nenásilné osvobození desítek milionu lidí z podrucí totality. To všechno se stalo za necelé desetiletí.

A tak je možné, že poslední desetiletí tohoto tisíciletí se stane nejpozoruhodnejším a nejduležitejším
desetiletím nejen tohoto století a tohoto tisíciletí, ale možná celých známých dejin lidstva: tím, že nejen
potvrdí existenci spolecného zájmu lidstva na míru, ale navic také schopnost lidí takový zájem prosadit

Na ceste ke "globální vesnici" zdají se události v jedné cásti sveta stále casteji ovlivnovat myšlení
a politické postupy v jiných cástech sveta. Když ne prímo a aktivne, tedy alespon neprímo a pasívne.
Na pozadí takovéhoto vzájemného ovlivnování stoupají šance lidské potreby porozumení, a nikoli
etnocentrismu; míru, a ne války.-
Neverohodný optimismus
Ludvík Kychler, Valtice
Protože Lidové noviny pro jejich
castou neverohodnost dávno ne
sleduji, vyvedl me optimisticky la
dený traktát jejich redaktora
Michala Achremenka (NP, 11/9S)
ponekud z míry. Proc? U nás na
jižní Morave není problém sledo
vat v rakouském teletextu denní
valutové kursy naší koruny
v Rakousku (...) Až do rozpadu
Ceskoslovenska býval její kurs pri
nákupu i prodeji uváden mezi
hlavními zememi sveta. Po vzni
ku Ceské republiky - bez ohledu
na vyhlášení ministra Kocárníka
o její volné smenitelnosti - je již
v Rakousku vyhlašován jen její
kurs prodejní (nákupní chybí),
a to zásadne v seznamu exotic
kých zemí, jejž tak zesmešnuje
pan Achremenko. Její kurs pritom
(...) soustavne klesá. Momentálne
obdržíte v Rakousku 100Kc za 40
šilinku a v Nemecku asi za 6 ma
rek. Zda za svých 100Kc dostane
te alespon 35 šilinku nebo S ma
rek, už není tak jisté. Jak napsal
pan Achremenko, ponechávaje
svému optimismu zadní vrátka:
Jedna vec je volnou smenitelnost
'lJyhlásita druhá korunu jako ta
kovou akceptovat (...)

MARTIN JAN STRÁNSKÝ

/'1117 .

Obava
Stanislav Fischer, Most
(...) Nepotešila me zpráva o slou
cení Nové Prítomnosti s tou
z Literárních novin. Tam si jacísi
lidé, kterí jsou si vedomi své vý
lucnosti, spechají vylit své nápady
a výlucnost. V takových prípa
dech vzpomínám na první, mo
notématické cislo Nové Prítom
nosti a na vlastní prání, aby ta
ková cisla vycházela každý týden.
Když vyšlo tretí císlo o zdraví
a zdravotnictví, nabízel jsem ho
svým kolegum se stredo- i vysoko
školským vzdeláním, aby se se
známili s poznáním, že i mimo
náš technický obor jsou oblasti
plné názoru, kde se o to hure pro
vádí volba cesty. Byl jsem prímo

t

zdešen, že se mi císlo vracelo s po
známkami: S cím mám souhla
sit? Co je správné? Na co mám
nadávat? Bylo mi smutno, že jsme
si zvykli na "propagandisticky
predifvýkaný" názor a že si sami
neumíme vytvorit názor vlastní.
Prál bych sobe i príštím redakto
rum Nové Prítomnosti, aby se po
koušeli o uchopení problému v je
jich celé šíri, aby nezamlcovali to,
co sejim do jejich predstav neho
dí, ale to je prání nad možnosti
nejen té dnešní, ale možná i príš
tích generaci. Aby se neco mohlo
vykonat, musí se to napred zjed-
nodušit (...) ,

Dosavadní zkušenost Nové
Prítomnosti ukázala, že odpurcu
monotématických císel je mno
hem vice než príznivcu. Proto bu
de i nory redakcní tým respekto
vat standardní strukturu casopi
su. Vynasnaží se neoslnovat výluc
ností (v zájmu srozumítelnosti
mela být tato kritika konkrétnej
ší). Snad se mu bude lépe darit za
chycovat problémy v celé jejich ší
ri, bude k tomu mít vetší prostor.
I když, uprímne receno, požada
vek oné šíre je v jistém napetí
s voláním po zjednodušování.
(pri)
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Koncem tohoto mesíce podá premiér VáclavKlaus
oficiální prihlášku Ceské republiky do Evropské unie.
Nepochybuji o tom, že o clenství treba usilovat, že je pro
nás žádoucÍ. Práve proto však vznáším pochybnost: jsme
skutecne pripraveni? Anebo skromneji: pripravujeme se?
.Na všechno, nejen na výhody?

••

Poukázka na blahobyt
je zarucena jen tehdy,

obstojíme-Ii
v konkurenci.

(2) Druhým duvodem je "tvrdost"
prostredí, v nemž se naše hospodár
ství bude pohybovat. Uspejeme-li
v konkurenci v rámci spolecenství,
nemusíme mít obavy pred globální
svetovou souteží. Spolecenství nám
pritom nabídne pomocnou ruku pri
adaptaci na nárocnejší klima. ic
víc.

Je zrejmé, že tyto výhody jsou pomerne abstraktní a jejich efekt
nelze jednoduše predvést.
Všimneme si, že poukázka na bla
hobyt je zarucena jen tehdy, obsto
jíme-li v konkurenci. Argumentace
"Výprodejem", nebezpecím prílivu
"barevných", roztahováním "cizá
ku" atd. se pritom muže oprít o "ji
stoty", které lze demagogickou ar
gumentací vycarovat velmi lehce,
napríklad sugestivní otázkou - patrí
Škoda-VW Nemcum nebo nepatrí?
Koho už dnes zajímá, mela-li by
šanci prežít bez miliardových in
vestic, které VW prinesl!

Adaptacní procesy, které v západních zemích probíhaly de
sítky let:, probíhají u nás jako ve
zrychleném filmu. Promena, kterou
vnímání cizincu treba v Anglii pro-

nosti (a to jak vuci vnejšímu neprí
teli, tak proti organizovanému zlo
cinu), ochrany životního prostredí
a rozsahu sociálních služeb bude
steží možné rešit na úrovni národ
ních státu. Nadnárodních institucí
bude potreba i ke kontrole globálne
podnikajících spolecností.

Ú A N Á
naši I!QPulisté a EU

Proc máme
o clenství v·Unii

vlastne stát ?

Václav Žák

POPUliStiCkývudce SvobodnýchHaider, propagujícího neo-izo
lacionistickou politiku neprátel
skou vuci cizincum s rasismem je
nom cudne prikrytým prusvitným
pláténkem, si i v "evropském"
Rakousku udržel své pozice.

Nechceme-Ii se dockat podobných potíží, meli bychom otáz
kám vstupu do EU venovat daleko
vetší pozornost. Proc máme o clen
ství v Unii vlastne stát?
(1) První duvod souvisí s povahou
problému, s nimiž se budeme v 21.
století stretávat. Problémy bezpec-

Víme již, jaké nám budoucí clenství v EU prinese výhody a cím
za to zaplatíme? Clenství v Unii se
spíš chápe jako poukázka na život
ní úroven vyspelých evropských
státu. Protiargumentem je pritom
populistické tvrzení o "výprodeji
národního majetku emcum",
k cemuž komunisté tvurcím zpuso
bem pridávají i americké imperia
listy.

Obe predstavy jsou falešné.Optimistická varianta však
v sobe skrývá nebezpecí: zklamaná
ocekávání po vstupu mohou vést
k znacnému otresu. Pro príklad ne
musíme chodit daleko: zklamání
v Rakousku je rok po vstupu tak
velké, že vyvolalo predcasné pro
sincové volby: vládní koalice neby
la schopna dohodnout se na rozpo
ctu, který by dokázal splnit podmín
ky EU vcetne platby do jejích fondu.

Obcanská spolecnost
je u nás stále ješte spíš bojové heslo,
než reálná predstava. A pritom
práve o ni jde treba v novém vyso
koškolském zákone. Ten totiž neza
vádí jenom školné, jak by se ctenár
podle novin mohl domnívat.
Hlavní tendence je jiná: omezit ne
závislost ci samosprávnost vyso
kých škol a zase je silneji podrídit
- inu ovšem, jak jinak, ministerstvu.
To bude vysoké školy akreditovat,
protože dosavadní samosprávný
orgán, Rada vysokých škol, se zru
ší. O nejstarší univerzitní výsadé,
akademické svobodé, v zákone ani
slovo. Takže i tam, kde se princip
obcanské spolecnosti objevil a za
vedl už v temném stredoveku, my
s ním udeláme krátký proces. Zato
se ovšem peclive prichystáme na
velkolepé oslavy šestsetpadesátého
výrocí pražské univerzity. Co na
tom, že císar Karel a arcibiskup
Arnošt se budou vrtet v hrobe?
(sok)

Solidarita,
která se vyplatí
Prijetí Ceské republiky do OECD je
tak jednoznacným úspechem, že si
troufám tvrdit: kdo je bagatelizuje,
prozrazuje na sebe, že patrí k de
struktivní cásti opozice.

Naše úcast v jednotkách NATO,
které mají garantovat mír v Rosné,
je však presto necím víc: záleželo to
hodne na nás a nebylo vúbec obtíž
né predstavit si, jak a proc s gustem
odmítneme. Pokušení nebyla malá.
Do role tech, kterí by nás vemlou
vave presvedcovali, proc máme zu
stat stranou, si každý dokážeme
dosadit príslušné hráce: situace je
tam neprehledná, mýlí se, kdo si
myslí, že ví, kdo je viník a kdo obet;
nebudeme prece cedit krev pod ko
mandem Ameriky; nedelejme ze se
be spasitele, když na to nemáme;
copak nemáme dost svých starostí,
treba práve s armádou?

Nakonec prevážila odpovednost
a solidarita, a to i u rozhodující
cásti opozice. Klidne ale pripustme,
že ješte více zavážil kalkul: jednou
by se nám to mohlo hodit... Nic pro
ti tomu, slovo solidarita zní pro

2
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šlo za posledních dvacet let, je ob
rovská: od prezíravého postoje, kte
rý paroduje George Mikes v knize
Jak býti cizincem, k normálnímu
partnerskému vztahu. Sociální tre
ní, které u nás rychlý prechod na
otevrenou spolecnost nutne dopro
vází, zvyšuje riziko, že se spolecen
ský konflikt prehreje až k bodu varu.

Násilí vuci cizincum, zejménaproti Thrkum, v Nemecku sice
existuje, vyvolává tam však ostré
protesty verejnosti. Demonstrace
proti násilí na cizincích se v milio
novém Mnichove úcastnilo okolo
stopadesáti tisíc lidí. Kolik by se jich
zúcastnilo v Praze, kdybychom zor
ganizovali demonstraci proti násilí
na Romech? Ješte jinak: kolik by
jich pochopilo, že taková demon
strace má vubec smysl, a proc?

ejcastejší odpovedí, kterou by
chom dostali, bude prece omlouvá
ní protiromských postoju tím, že
nejsme s to zvládat romskou krimi
nalitu.

V cem je rozdíl? Vždytkriminalita pristehovalcu je v Nemecku

Touha po necem a usilování o to se v ty

pickém prípade nakonec nemíjí úcinkem 

ten, kdo usiloval o videorekordér, vetši

nou jej vposledku získá, ten, kdo usiloval

o Království Boží, jej snad, byt v statistic

ky nižším procentu prípadu, nakonec do
sáhne.

Jedním z dosti specifických usilování je

pak touha po moudrosti. V naší ére se

jedná o prání dosti neobvyklé, dokonce

tak nekonvencní, že nebude na škodu po

kusem o krátkou definici pripomenout, co

že to moudrost vlastne je. Nejlepší je asi

ríci, že moudrost je schopnost rozeznat

v té které situaci podstatné od nepodstat

ného (pošetilost by byla opakem téhož).

Co je kdy podstatné, záleží na kontextu,

moudrý umí podstatného využít tak, aby

vedlo k dobrému. Dobré je to, co zdrave

cítící clovek jako dobré pocituje. Zdrave

cítící cloveK je ten, kdo je schopen dobré

rozeznat.. Z tohoto expozé je patrné, že

pojmy lze pochopit nejspíše intuitivne

a že definice kruhem jsou vetšinou defini
cemi kruhem.

Moderní prírodoveda, jejíž dávné kore

ny nejak s usilováním o moudrost souvi

sely, se od tohoto cíle dokonale émanci

povala. V obrovském sebepotvrzujícím

systému, reprezentovaném v praxi navíc

systémem institucí a výzkumných agen

tur, je otázka po podstatném pocitována

jako absurdní. Pokud by na ni kdo uprím

ne a opravdove odpovedel, ocitá se již mi-

vážným problémem také! Nemci si
jsou, na rozdíl od nás, plne vedomi
toho, jakou roli hrála tolerance vu
ci politicky motivovanému násilí
v úspechu nemeckých nacistu.
Násilí používané extrémní pravicí
vuci nevinným obcanum, kterí se
"provinili" pouze tím, že patrí k jiné
skupine, dnešním Nemcum pripo
míná nástup fašistických režimu
v Evrope, a predevším nemecký ra
sismus. Máloco ukazuje rozdíl me
zi naší a západní spolecností tak
zretelne, jako necitlivost ceské ve
rejnosti k rasovému násilí.

Je zrejmé, že taková situce kladeznacné nároky na politiky stojící
v cele státu. Nároky o to vetší, že po
litika v západní Evrope po druhé
svetové válce prošla podstatnou
promenou, od níž jsme po spuštení
železné opony byli oddeleni, a která
se i dnes, po jejím pádu, jenom má
lo docenuje.

V cem ta promena spocívá? Krizemeziválecných demokracií byla
zpusobena mimo jiné tím, že s~)lltež
o politickou moc vedla k hluboké-
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leckoho zrejme príliš socialisticky,
ackoli práve reálný socialismus
z nás vychoval dnešní sobce.
Mužeme si ale slQvo solidarita pre
ložit: není to vlastne kulturní, civi
lizovaná forma egoismu? Tedy ta
kového egoismu, který vidí dál než
na špicku nosu, dál než na ukazo
vácek ostatne neviditelné ruky tr
hu: pomohu-li, bude to nakonec vý
hodné i pro mne.

Nakonec ...Napadá me v této sou
vislosti, že podstata obtížne smiri
telných konfliktu mezi trhem a so
lidaritou, ekonomickými a sociál
ními prioritami, zájmem na zisku
a starostí o prírodní prostredí, im
perativy trftu a morálky je v tom, že
tato více ci méne dílcí hlediska vní
mají svet s jinak narízenými budí
ky. Jedno hledisko, jedna starost
má budícek nastavený na zítrek, ji
né na príští volby, tretí hledisko po
cítá s dekádami, a další dokonce se
staletími (což o to, dríve dokázali
lidé vnímat a respektovat i vec
nost). Kdyby se budícek i velmi uti
litárního tržního kalkulu nastavil
na vzdálenejší casovou metu, jeho
hledisko a všechna hlediska ostatní
by se urcite priblížila.

Od toho je ale práve politika: skr
ze ni se lidé dohadují, jak si narídí
budíky svých dílcích hledisek, jak si
sladí nebo nesladí casová hlediska
svých starostí. Cím vetší rozdíly
v tom, jak zvoní budíky té které sta
rosti, tím více nedorozumení a kon
fliktu. Záleží ovšem také na tom,
zda okrskem své odpovednosti uci
ním katastr Dolních Mechollfp,
anebo treba celou Evropu.

Dnes je naše výprava do Bosny,
dejme tomu, znacným bremenem,
ale z hlediska starostí, které nás
mohou ocekávat za pár let, to mu
že být zánedbatelná položka. Která
se tedy snad vyplatí.
(pit)

.Dobrá maticka
univerzita
Spor o vysokoškolský zákon se cas
to zužuje na spor o školné. Toje jis
te duležitou, zdaleka však ne jedi
nou cihlickou v systémufinancová
ní vysokoškolského vz(ielávání.
Nelze jedním dechem protestovat
proti tomu, že studenti budou pla
tit moc (ci zas málo), a nevzít pri
tom v úvahu rubovou stranu téhož
problému: v jaké výši a forme jim
bude stát naopak prispívat.

To lze cinit v zásade dvema zpu
soby: prímými, nebo neprímými

otevreno
mo hru. Mašinérie vedeckých institucí se

naopak pred touto otázkou, namnoze po

vedomou i prodavaci párku, dobre chrání

- v lidové tradici a poverách je totiž dosud

veda s moudrostí jaksi vágne spojována

(archaické predstavy vždy prežívají pre

kvapive dlouho poté, co z reálu dávno

zmizelo cokoli, co jim odpovídá).

Je-Ii jakýmsi predpokladem k usilování

o moudro alespon vágní prání tohoto usi

lování, pak je to prání v dnešní dobe

(a obavám se, že i v tech minulých) rela

tivne rídké. Tím dojemnejší je situace

tech, kterí o neco zajímavého ci nevšední

ho usilují, ale jejichž duševní síly na to ne

stací ci jsou jen zcela prostrední. Tato si

tuace kupodivu není nijak vzácná, protože

ruzné typy schopností a ruzné typy tužeb

jsou v zásade volne kombinovatelné.

Stejne jako promarnené talenty budí tato

úsilí správne vetrících prumerných jakýsi

smutek a nostalgii.

Moudrost je ostatne cosi, co lze jen ve
velmi omezené míre šírit institucionálne

a cemu lze napomáhat v nejlepším prípa

de asi tak, jako pri vedení prirozene pro

bíhajícího porodu. Pomoci na svet lze

v zásade toliko myšlence, která je u neko

ho už "tesne pod povrchem". A pouze to

mu, kdo je pro to již vnitrne disponován

- takový clovek však vetšinou prijde sám

a nemusí být príliš prácne "odlovován"

nejakou rozsáhlejší mašinérií.
STANISLAV KOMAREK O

,
vambu·dea• • •



~oválecnáevropská
politika je založena

na dobrovolném

omezení politické
i hospodárské

souteže.

v

Celní evropští politici (Adenauer,Schuman), kterí stáli u zrodu
myšlenky evropského sjednocová
ní, se rozhodli získávat politickou
podporu, aniž by se uchylovali k vy
tvárení obrazu neprátel.' Pochopili,
že jenom taková politika dává nade
ji, že nedojde k další evropské válce.

Pochopili také, že hospodárská
soutež má 's politickou mnoho spo
lecného. Není náhoda, že evropská
integrace vychází puvodne ze snahy
omezit konkurenci v nejcitlivejších
komoditách: uhlí a oceli. Je zrejmé,
že kontrola výroby oceli tehdy zna
menala kontrolu zbrojního prumys
lu, a že dohoda o kvótách výroby
znamenala snížení zápasu o trhy,
který hrál urcitou roli v obou sveto
vých válkách.

Ochota poválecných politiku prosazovat omezení výroby uhlí
a oceli ve vlastní zemi, s rizikem, že
budou oznaceni za ty, kdo "ožebra-

mu rozštepení spolecnosti. V mo
cenském zápase o hlasy volicu se
politický oponent lícil jako neprítel,
kterého je treba znicit. Rozštepení
spolecnosti šlo tak hluboko, že za
sáhlo samotné ústavní usporádání:
je-li politickým cílem neprítele zli
kvidovat "jako trídu", jsou liberální
instituce kontroly moci veteší, které
je treba se rychle zbavit.

V politice všech vyspelých demokracií se proto po druhé svetové
válce zacala odlišovat ústavní politi
ka, v níž se hledal širší konsensus
zahrnující i opozici, od bežné politi
ky, v níž probíhal i tvrdý politický

.zápas. Moc parlamentu se omezila
tak, aby vládní vetšina nemohla mít
pod kontrolou celý verejný sektor,
a to dukladnou delbou moci. Krome
tradicní horizontální delby moci
(parlament, vláda, soudy) se prosa
dila i delba vertikální (regionální
a obecní samosprávy). Kontrola ur
citých sfér verejného života se vy
jmula z politické souteže 'pomocí
tzv. verejnoprávních institucí, je
jichž vedení se nemení podle vý
sledku voleb.

cují zemi ve prospech cizincu", od
nich vyžadovala znacnou odvahu.
Patrí jim uznání, že ji meli.

Strucne receno, poválecná evropská politika je založena na do
brovolném omezení politické i hos
podárské souteže. Jenom tam, kde
se vládní vetšina snaží dohodnout
o duležitých problémech s opozicí,
nemusí politický zápas probíhat de
struktivne. Jenom tam, kde se
o hospodárských problémech jedná
(treba práve o kvótách), nestává se
politický konflikt nebezpecným
prodloužením .konfliktu hospodár
ského.

Jak jsme dnes na tom s pochope
ním techto úhelných kamenu ev~
ropské integrace my? Polistopadové
vlády se snažily ustavit standardní
ústavní usporádání liberálního de
mokratického státu. Nové instituce
se však velmi rychle samy ocitly
v ohni mocenského zápasu.

POlarizace politické scény, kteráv Cechách probíhala na scéne
ozvucené rétorikou antikomunismu
a' na Slovensku v národním kroji,
nebrala zretel na ústavní respekt
vuci opozici. Konflikt v OF propukl
poté, co se prosadilo pomerné za
stoupení všech, tedy i komunistu,
v predsednictvech Federálního
shromáždení a CNR. Na Slovensku
se o to ani nepokusili: predsednic
tvo SNR nebylo paritne složeným
orgánem. K polarizaci tam také do
šlo podstatne drív než v Cechách.

Po volbách 1992 polarizace na
brala otácky. Vítezové voleb, prý
kvuli "nedemokratické opozici"
(kde se vzala, vždyt i ten Levý blok
vzešel z demokratických voleb?), si
rozdali vedoucí role i v parlamentu.
Dali tím opozici zretelne najevo, jak
s ní hodlají zacházet. Do kouta za
hnaná opozice se pochopitelne za
cala chovat obstrukcne.

Vládní politika se stala originálnísmesicí poucek teorie verejného
výberu (Buchanan, Tullock) narou
bované na životní zkušenost pozd
ního "reálného" socialismu. Taková
politika je ovšem podstatne odlišná
od politiky, která stojí v základech
evropské integrace. Pod hesly radi
kálního odmítnutí "státu blahoby
tu", který se ztotožnil se starým so
cialistickým státem, se vláda zbavi
la odpovednosti za rozhodování, bez
nehož se integrace stává prázdným
pojemem. Premiér v televizní deba
te (CT1, 15. ríjen 1995) verejne pro
hlásil, že se vláda nebude zabývat
tím, kolik uhlí a oceli se u nás bude
produkovat! Nechtelo se mu sdelit

pRITOMNOSTN O V A

Stávka
státních zamestnancu ve Francii
proti vládnímu návrhu na duklad
nou reformu sociálního a zdravot
ního pojištení vyvolala plno otá
zek. O Francouzích se sice ríká, že
cas od casu neco takového potrebu
j~ ale dlouhodobé ochromení veš
keré dopravy, pošty a dalších je
prece jen trochu moc. Ac státní za
mestananci tvorí kolem trí procent
obyvatelstva, jejich stávka postihla
nejen hospodárství jako celek, ale
úplne každého cloveka. Teprve pri
takové príležitosti si také všichni
najednou uvedom~ na kolika ji-
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dotacemi. Doposud u nás funguje
druhý zpusob. Je všeobecne známo,
že špatne. V administrativním blu
dišti kolejí a menz mizí hromady
penez. Navíc se kriticky nedostává
kapacit. A kde neco chybí, zasahu
je, jak známo, ruka trhu. V tomto
prípade ovšem pekne cerná.
Zatímco se z Mariánských Lázní do
hlavního mesta denne dojíždí, lec
který obyvatel Vinohrad za malou
"dlanovku" v klidu obývá kumbá
lek na koleji, pronajímaje pritom
svuj luxusní byt.

I vyskytl se rozumný návrh, aby
se zrušily ci omezily dotace socia
listicky hospodarícím institucím
a státní príspevek na bydlení, stra
vování, prípadne dopravu dostá
vali prímo studenti. Ti by se pak
mohli sami rozhodnout, zda jej
utratí za kolej a menzu, nebo jinak.
Tak by na místo cerného trhu na
stoupil ten skutecný. Menzy a kole
je by na sebe musely vydelat a byly
by vystaveny konkurenci. A neštast
níci, ,kterí, ac zdaleka, kolej nezís
kali, by ze státního príspevku as
pon zcásti zaplatili podnájem nebo
dopravu.

Návrhsezdálnabízetúsporn~š~
a navíc spravedlivejší rešení.
Nicméne nenašel u akademické ve
rejnosti pochopení. Svou roli tu jis
te sehrála lobby správního aparátu
kolejí a menz, vedená parkinson
ským pudem sebezáchovy. Naštestí
však ješte žijí dobrí lidé, kterí prí
mé dotace odmítli z duvodu ciste
idealistických: jak zaznelo na aka
demickém senátu naší nejctihod
nejší univerzity, studenty nutno
pred podobnými pokušeními chrá
nit. Jiste by totiž státní príspevek
propili nebo dokonce - jaká hruza!
- misto delikates školní kuchyne
pojídali vlašský salát z papírku.

Dojemná péce, zvlášt v case, kdy
za okny Karolina zurí thatcheri
stická revoluce.
(cam)
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volicum, že evropská integrace nás
také muže neco stát. Predseda nej
vetší opozicní strany u toho mlcky
asistoval. Jak si pri takové populis
tické politice, která odmítá prebírat
závazky, máme predstavit naši "ces
tu do Evropy"?

Vláda, která nechce prebírat odpovednost, samozrejme kritizu
je "bruselský socialismus". Premiér
totiž vubec nechápe širší souvislosti
evropské integracní politiky.
Nechápe, že plné obnovení hospo
dárské souteže znamená, že se celá
Evropa rozletí na kousky, které bu
de držet na uzde jenom síla. Není
težké odhadnout, cí. ení také teŽké
odhadnout, jaké by to melo dusledky.

Druhým težištem evropské politiky je politika ústavního kon
sensu, snaha zapojit opozici do zá
kladních dlouhodobých rozhodová
ní. Jak se u nás pecuje o férovou po
litickou soutež? Tyto principy jsou

Situace uvnitr Evropské unie jenyní znacne neprehledná.
Pritom do zacátku konference, kte
rá má rozhodnout o její budoucnos
ti, tedy mimo jiné také o prijímání
nových clenu, zbývá neco pres dva
mesíce. Dávno už nevystacíme se
známým schématem "deepening or
widening" - tj. prohlubování inte
grace na úkor prijímání nových cle
nu, anebo vice versa. Ctyri roky po
Maastrichtu stojí Unie na další vý
znamné križovatce, z níž se rozchá
zejí ruzné cesty.Každá z nich má své
zastánce i odpurce v rámci rozlic
ných regionálních a politických blo
ku uvnitr Spolecenství. Zkusme si
vyjmenovat ty nejduležitejší.

Uchu bruselských eurokratupravdepodobne nejlépe zní va
rianta nekdy oznacovaná jako EC
Orthodoxy (ortodoxní ES), která
dává jednoznacne prednost prohlu
bování Unie pred jejím rozširová
ním. Prijímání nových clenu bude
možné až po vytvorení tzv. "inte
gracního soklu" - nadnárodního
útvaru blížícímu se federaci, který
ovšem bude tak vysoký, že na nej
stredoevropské zeme nedosáhnou
ješte po mnohá desetileti. Podobný
prístup, kterému se ríká Gore
Europe (jádro Evropy), má své za
stánce ve státech Beneluxu, ale i na
latinském krídle, zahrnujíc v to
i "predchirakovskou" Francii. Ten

Opatrení, která mela
vést k emancipaci

obcanské spolecnosti
z pod rucí státu a k

reálné decentralizaci
moci se stala

Achillovou patou
politiky vládní koalice.

vládní koalici znacne vzdálené.
Prosadila agresivní mocenskou po
litíku, s konsensem získávaným
technikou nálepkování. Kdepak ar
gumenty, jde o to deklasovat soupe-

. re jako rudého, ružového, nebo
alespon naružovelého. Premiér se
dlouho snažil zrušit verejnoprávní
charakter rady institucí (proto trva
lé útoky proti "nejakým radám",

podminuje úspešnost další integra
ce uzavrením EU do exkluzivního
klubu, kterému ovšem nic nebrání
v udržování cilých kontaktu s ostat
ními zememi.

Nekterí stredoevropští politici rádi slyší na tzv. Dream Option
(snovou variantu), která pOCítá se
soucasným prohlubováním i rozši
rováním integracních procesu.
O tom, že je plne uskutecnitelná, se
donedávna nepochybovalo v Ne
mecku. První trhliny se objevily po
nedávných prohlášeních sociálních
demokratu, zpochybnujících meno
vou unii. Jiní stredoevropští politici,
napríklad ti ceští koalicní, zase ho
rují pro tzv. Linear Approach (line
ární prístup). Znamenal byl zasta
vení další integrace ve prospech
rozšírení na Východ.V tom nacháze
jí spojence až za Kanálem - Velká
Británie by se ráda zbavila neprí
jemné nálepky -vecného rebela brz
dícího kvuli svým konzeravtivním
zásadám sjednocovací proces.

Nejrealistictejší se zdá být koncept Multispeed Europe (více
rychlostní Evropy), podle nehož by
bylo vytvoreno více integracních
stupnu, a každá evropská zeme by
dosáhla toho, na který "má". Ac to
na první pohled nevypadá, je to zá
roven varianta pro stredoevropské
zeme nejvýhodnejší, nebot by jim
otevrela dvere do spolecného trhu
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které rídí CTK, rozhlas a televizi),
címž by dostal pod kontrolu sdelo
vací prostredky. Opatrení, která me
la vést k emancipaci obcanské spo
lecnosti z podrucí státu a k reálné
decentralizaci moci - územní refor
ma, neziskové organizace, samo
statnost církví atd. -, se stala Achillo
vou patou politiky vládní koalice.

Konecne za tretí· je tu nemeckáotázka: populismus prakticky
všech politických stran ve vztahu
k Nemecku zacíná delat z nemecké
karty trumfové eso politického zá
pasu.

co dodat? Politici, kterí nemajíodvahu prosazovat v domácí
politice nepopulární opatrení vyplý
vající z evropské integrace, mají
malou nadeji, že se jí budou moci
úcastnit. Bez podstatné revize do
mácí politiky zustane smerování do
Evropy spíš zbožným práním.
VÁCLAV ŽÁK

EU bez dlouhého cekání na splnení
dalších nárocných kritérií potreb
ných napríklad pro menovou unii.
Myšlenka se ujala v poslaneckém
klubu CDU v bundestagu a získává
si své príznivce i jinde, napr. ve
Francii, kde jí odpovidá vize Europe
of Goncentric Gircles (Evropy sou
stredných kruhu), v níž "hustota in
tegrace" roste smerem ke stredu,
který tvorí samozrejme Francie,
Benelux a Nemecko.

EurOSkeptici ruzných národnostía politických dresu tvrdí, že EU
zašla príliš daleko a musí se vrátit
- pred Maastricht. Zduraznjí tzv.
lntergovernmental Approach (me
zistátní prístup), který by znamenal
oslabení pravomoci evropských in
stitucí, opetovné posílení národních
vlád a zároven otevrení se novým
clenum. Ješte dál jde vize Europe
ti la carte (Evropa jako jídelní lís
tek), jež by ponechala na rozhodnu
tí každého clenského státu, jaké
pravomoci dá ci zase odejme Rade,
Komisi ci jiným orgánum. Tento
prístup je pro bruselskou elitu sku
tecnou nocní murou.

Toto vše a mnohé jiné je ve hre.Ve hre, v níž mužeme hodne
získat a hodne ztratil, a presto jsme
vice ci méne odsouzeni do role di
váku. Doufejme, že naposledy.

JAKUB CAMRDA



5 Manismus

Po feminismu vzniká nyní "maní
smus": muži prosazují své právo
jednat jako muži. N,.ejpopulárnejší
knihou, která vyjadruje "manistic
ké myšlenky", je "Železný John",od
Roberta BIye. Bly flrgumentuje, že
by muži meli znovu objevit boje
chtivé, fyzické vlastnosti mužské
existence. Ve Spojených státech
vzniklo hnutí, které v reakci na prí
liš silné postavení žen prosazují
mužskou mentalitu proti femini
srnu a tzv. politické korektnosti.

podle britského lndependentu
zpracoval Jan Culík

vcetne lidského, je tu od toho, aby
predalo genovou linii dál, tedy že
jsme jakýmsi efemérním jevem, vy
skytujícím se v toku genu od rninu
IQstido budoucnosti.

6 Práva zvírat
V devadesátých letech pronikla
myšlenka ochrany zvírecích -práv
do samého jádra politického života
mnoha zemí. Cílem úsilí bojovníkú
za práva zvírat je primet lidstvo,
aby zaujalo skromnejší postoj vúci
prírode a svetu. Cím dál víc lidí si
uvedomuje, že clovek nezaujímá
v prírode zvláštní postavení.
Prispely k tomu i doklady, že clovek
se odlišuje od šimpanzu jen nekoli
ka málo procenty genetické výbavy.

4 Evolucní biologie

Rýsuje se nový pohled na vývoj,
který není rízen jen selekcí jako
v klasickém darwinismu, ale i pro
gramem, vznikajícím v dedicném
aparátu samém. Rozruch zpusobil
i "sobecký gen" sociobiologa
Richarda Dawkinse - to je ostrá for
mulace faktu, že organJsmus, telo,

volných organizací. Ty poskytují ži
votne duležitý spolecenský tmel
a solidaritu, kterou spolecnost ži
votne potrebuje. Celným predstavi
telem komunitarismu je americký
sociolog Amitai Etzioni.
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Teorie chaosu

1 Asijské hodnoty

Západ se nyní velmi intenzívne za
jímá o hospodárskou, politickou
a spolecenkou kulturu asijských ze
mí. Je obrovský hospodárský
úspech asijských zemí dusledkem
státního intervencionismu, anebo
tamejší neobycejne ostré konkuren
ce? Byl by Západ ochoten vzdát se
individuální svobody, aby získal vy
sokol! hopodárskou úroven? Byla
by asijská mentalita vubec prenos
ná? Nejzajímavejší analýzou tak
zvaných "tygrích ekonomik"
Dálného východu je kniha Ezry
Vogela - "Ctyri tygri".

Minimální zmeny mohou privodit
obrovské dusledky. Zatrepetá-li ne
kde na svete motýl krídly, nekde
jinde na svete to muže zpusobit hu
rikán. Lidstvo nyní celí nejistote, ži
je ve svete, ze kterého zmizela pev
ná fakta. Vedecká teorie chaosu re
zonuje s pocity radových obcanu, že
se všechno vymklo z rukou. Teorie
chaosu se zabývá hlavne úsilím po
rozumet složitým jevum.

Teoretikové chaosu bojují proti
vžité falešné predstave, že se casem
všechno vrátí do prirozené rovno
váhy. Prukopníkem teorie chaosu
byl francouzský matematik René
Thom. Myšlenky belgického chemi
ka J. Progorina z knihy "Porádek
z chaosu" aplikoval v oblasti mana
gementu známý teoretik Tom
Peters.

3 Komunitarismus
Je reakcí na individualismus osm
desátých let a zároven na strach ze
spolecenské roztríštenosti a z kon
fliktu. Prosadila se myšlenka, že
jednotlivý obcan musí být odpoved
ný za své ciny a za dobro spolec
nosti. Nemuže jen sobecky realizo
vat svá práva. Komunitári zduraz
nují velký význam institucí "strední
úrovne": rodin, -škol, církví, dobro-
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ných lidech jsme v moderní spolec
nosti závislí.
Práve stát je ovšem zvlášte citlivým
tercem stávkového protestu, který
tak nutne dostává i svoji politickou
stránku: priživí se na nem i nespo
kojenost politická. Do budoucna je
to možná další duvod pro to, že
i radu dnes verejných podniku by
bylo rozumné privatizovat. Refor
mu, proti níž se stávka obrací, pri
tom pokládá za nutnou a správnou
nejen vláda a pravicová parla
mentní vetšina, ale dokonce i nekte
rí odboroví predáci. S rostoucím
státním dluhem, který do budouc
na ohrožuje plnení Maastrichtské
dohody, je totiž tak jako tak treba
neco udelat a vládní návrh je pod
le názoru vetšiny novináru - ne
jenom provládních, kterých je
ostatne ve Francii pomálu - dobre
pripraven. Ruší však, mimo jiné,
nekteré výsady treba železnicáru
- a ti si to nechtejí nechat líbit.
Ale ~távky ve verejných službách se
od techjiných liší také tím, že se ne
týkají jen zamestnavatelu a za
mestnancu. Je v nich silná složka ji
stého vydírání: rukojmím je tu celá
spolecnost. Pri pohledu z Cech clo
vek chte nechte porovnává a musí
ocenit, jak treba stávka našich lé
karu probíhala vskutku v rukavic
kách.
(sok)

Podivná válka
Romové, násilím kdysi vykolejení
ze svého sveta, jsou nesnadno pri
zpusobiví. Nekterí z nich vykrádají
nejen kapsy gádžu, ale i signální
kabely s medenými vodici. Nekterí
loupí. Skinové nekteré Romy vraž
dí. Gádžové neboli Cešije nevšíma
ve míjejí. Další Romové manifestují
proti rasismu, ale na nikoho to ne
delá dojem. Je to rok od roku horší.
Obe spolecenství, majoritní i mino
ritní, se sobe vzdalují. Zdá se, že
mrtvých Romu bude pribývat rych
leji než mrtvých gádŽu. Romu se ale
rodí víc. Jak to muže dopadnout?
Nijak, bude to jen rok od roku hor
ší. Romové se tady budou cítit stále
nenávidenejší, budou nezkrotnejší,
možná i zákernejší, protože jsou
nevítanou menšinou a nemají kam
odejít. Skinové budou agresivnejší,
Cešijim budou držet palce a budou
stále-netecnejší, prípadne nemilo
srdní. Lhostejnost k utrpení nevin
ného z nich uciní odosobnené auto
maty. Romský problém se tak ca
sem stane naším problémem císlo
jedna. Jeho rešení nejen že není
v dohledu: ono proste není. Nebo
snad je? Není-li, pak my sami, ni
koli už jen "romský problém", se
staneme problémem císlo jedna.
Jeho rešitelem se potom ale stane
neco vetšího než my. Nebo jen neco
silnejšího. Vždycky zatím chybela
predstavivost, co by to mohlo být.
(pri)
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Je to snad nejvýznamnejší myšlen
ka devadesátých let Šírí ji americký
filosof Francis Fukuyama (viz jeho
nová kniha "Trust"). Duvera mezi
lidmi, mezi politiky a obcany, za
mestnanci a zamestnavateli se nyní
považuje za základní spolecenský
tmel, bez nehož nemohou být spo
lecnosti ani hospodársky úspešné.
O

Ani Thatcherové, ani R·eaganovi se
nepodarilo minimalizovat vliv vlád
na život obcanu, jak slibovali.
Myšlenky Friedricha von Hayeka
a Miltona Friedmana selhaly. V de
vadesátých letech se lidé snaží vy
tvorit nový druh vlády, která by me
la být schopna reagovat efektivneji
a citliveji. David Osborne a Ted
Gabler tvrdí, že úkolem vlády nemá
být "veslovat", ale jen "volne pridr
žovat volant", vytváret pouze obec
ný politický rámec pro aktivitu ob
canu.

10

Bolševická justice
Rozcilil Vás nejaký nehorázný roz
sudek soudu? Slyšeli jste, že soudy
skoro nesoudí? Videli jste, jak jsou
v pátek odpoledne liduprázdné?
Slyšeli jste o desivých úplatcích,
které soudci berou? Urcite ano.
Urcite jste slyšeli i vysvetlení: muže
za to bolševická justice. Kdyby se
vyhodili všichni soudci, kterí sou
dili za komunismu, to by byl jinší
cvrkot.

Opetjedno z klasických Murphyho
zduvodnení: jasné, prehledné
- a špatné. Je skutecne k nevíre, ja
ký kocicí život má touha po jedno
duchém paušálním odsudku.
Copak je možné strcit všechny
soudce do jednoho pytle, ted, stejne
jako pred listopadem?

o CEM SE (NEl MLUví

Duvera

Jak "znovu vynalézt vládu"97 Vliv informacní superdálnice

Je všude. Predevším americtí "filo
sofové Internetu" argumentují, že
pocítacová superdálnice je symbo
lem nového zpusobu života - osvo
bozujícího, nehierarchického, ome
zujícího vliv národních státu a tra
dice. Tyto myšlenky formulovali už
pred casem autori jako Alvin Totner
ci Marshall McLuhan. ej
významnejším hlasatelem význa
mu pocítacové superdálnice je dnes
Kevin Kelly, šéfredaktor casopisu
Wired. Spojuje moderní technologii
s novým biologickým myšlením.

8 Medievalismus

Mnoho myslitelu dochází k názoru,
že studiem primitivismu a hrubosti
stredoveku se dozvíme nejvíce o na
šich dnešních moderních spolec
nostech, protože jsou stále založeny
na primitivních stredovekých zása
dách. Nejvýznamnejším propagáto
rem nového medievalismu je fran
couzský filosof Alain Mine, autor
knihy "Nový stredovek".

t
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Trestní zákonodárství prijaté
v roce 1961 bylo pripraveno týmem
právníku, kterí se snažili vytvorit
v novém trestním procesu takové
záruky, aby se zverstva 50-tých let
nemohla opakovat. Náš trestní rád
(pravidla trestního rízení) proto
dodnes snese srotJnání se zákony
platnými v západní Evrope. I vetši
na paragroJ'u trestního zákona
- vražda, krádež, vloupání, atd., je
plne porovnatelná napr. s nemec
kým právem.

Soudci, kterí podle zákonu plat
ných v bývalém režimu soudili, by
li prirozene ruzní. Byli mezi nimi
ti, kterí dokázali paragroJ'y ohýbat
na telefonní pokyn mocných, byli
takoví, kterí to nedelali. Politické
procesy soudila speciální menšina
peclive vybraných soudcu. Podle
svedectví pronásledovaných, napr.
Ivana Jirouse, se i mezi nimi našli
korektne jednající lidé.

Nezapomínejme pritom, že od še
desátých let predstavovaly politické
procesy zlomky promile soudních
sporu. Vubec, na rozdíl od všeobec
ného mínení, k "ohýbání" práva
docházelo mnohem méne v trest
ních vecech než v obcansko-práv
ních sporech, v nichž se - kvuli je
jich cetnosti - potreba mocného
"prímluvce" vyskytovala casteji.

Paušální odsudky justice kvuli
minulosti cásti soudcu jsou - jako
ostatne všechny paušální odsudky
(Nemcu, Židu, buržoustu ci bolše
viku) - nebezpecné a zavádející.
Nevysvetlují nic, jenom budí nedu
veru k instituci, která je pro fungo
vání státu klícová.

Zabývat se justicí je pritom na
míste. Pri všech (oprávnených) stíž
nostech na justici je však treba
klást otázku, jestli duvodem, proc
nefunguje podle našich predstav,
není predevším "náklad", který jí
uštedril parlament (vezmeme
v úvahu treba jenom restituce),
a mnohé problematické zákony, je
jichž nejednoznacnost vyvolává
zbytecné soudní spory.
(zak)

THE ""MA""""'"''

SPECfATOR

Koncem ríjna otiskl britský konzervativní týdeník Spectator os
tre kritickou analýzu dusledku
j denácti let vlády Margaret
Thatcherové pro Velkou Británii.
Nebyla to zdaleka první taková ana
lýza. Autorem byl Simon Jenkins,
renomovaný komentátor listu
Times. Clánek byl shrnutím hlav
ních myšlenek nové Jenkinsovy
knihy " eodpovedni nikomu: jak
konzervativci zestátnili Británii",
která práve vyšla v londýnském na
kladatelství Hamish Hamilton.
"Zeptal jsem se mnoha lidí zamest
naných ve verejném sektoru," píše
Simon Jenkins, "jak by definovali
thatcherismus. Odpovedeli, že that
cherismus znamenal privatizaci,
decentralizaci, osvobození od byro
kracie a omezení státních pravomo
cí. Jenže, konstatovali všichni dotá
zaní, tato široce inzerovaná pozitiva
jaksi vubec nedospela do oblastí,
v nichž oni sami pracují. At už to
byli lékari, ucitelé, právníci, vojáci,
univerzitní profesori, policisté, do
konce i rozvedcíci, thatcherismus
znamenal pro ne osobne pri práci
víc vládních zásahu, více zákon
ných omezení, více inspekcí a více
predpisu."

Thatcherová teoreticky prosazovala jednoduchou myšlenku: je
treba skoncovat se socialistickou,
etatistickou spolecenskou smlou
vou. Je nutno radikálne omezit prí
liš velkou moc státu nad životem
obcanu a institucí. "Obávám se
však", zduraznuje Simon Jenkins,
"že Thatcherová v této veci napros
to selhala. Moc státu neomezila, na
opak rozšírila vládní vliv do nejza
ších koutu verejného sektoru. Po
prechodném období hospodárské
ho rozkvetu spotrebovává dnes
thatcherovsk~-majorovský státní
leviatan tatáž 43 procenta národní
ho bohatství jako v 'roce 1979,v po
sledním roce vlády labouristu".

Simon Jenkins priznáváThatcherové urcité úspechy na
príklad pri omezení moci odboru,
ale pak pokracuje: "Spektakulární
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privatizace podniku verejných slu
žeb byla jen úcetním cvicením, jen
aby dluhy techto podniku zmizely
ze státního rozpoctu.

Za Thatcherové se stát zmocnildríve decentralizovaných uni
verzit, policie a zdravotnictví.
Thatcherová a Major pFevzali kon
trolu nad hodnocením podniku,
nad renovací mest, nad správou
Londýna, nad prídavky na deti, nad
prokuraturou a dokonce i nad lote
riemi. Tyto a mnohé další instituce
britští konzervativci vlastne zestát
nili. Demokratickou vládu totiž ne
musí zajímat, kdo- vlastní urcitý
majetek, ale kdo má nad ním moc.

Pred rokem 1979pracovali britštíucitelé a policisté pro volené
místní komunální úrady. Nemoc
nice a kliniky byly rízeny profesní
mi zdravotními radami. Bytová
správa patrila mezi komunální
služby. Mnohé tyto struktury byly
jiste zastaralé a nutne potrebovaly
reformu. Avšak když Tocqueville
srovnával pluralitní americkoú de
mokracii s francouzským dirigi
smem, dospel k záveru, že americ
ká demokracie je sice chaotictejší,
ale v konecném dusledku sta'biJnej
ší a výkonnejší. Byla to totiž partici
pující, obcanská demokracie, na
rozdíl od atomizované francouzské
demokracie obcasného hlasování
pro vzdálené Národní shromážde
ní. Každou atomizovanou demokra
cii nakonec zadusí byrokracie, va
roval Tocqueville, a to se nyní deje
v Británii."v

Ceský premiér Václav Klaus po-važuje Margaret Thatcherovou
a její politickou filozofii za celnou
inspiraci své politiky - alespon to
tvrdí. Nemeli by ceští novinári pod
robovat v zájmu ceské demokracie
filozofii thatcherismu a její aplikaci
v Cechách obdobne pozorné analý
ze, jakou napsal Simon Jenkins,
a sledovat, co se deje v Británii po
šestnácti letech konzervatismu?
Kde je v Cechách list, který by tako
vé analýzy tiskl?
JAN, CULIK



Washingtonská demonstrace
Národa islámu

Trináctého ríjna 1995 se konala ve.Washingtonu nejvetší demonstra
ce, jakou kdy hlavní mesto USAzaži
lo. Prostranství ležící mezi Kapitolem
a Washingtonovým památníkem za
plnil sporádaný zástup nekolika set
tisíc cerných mužu (policie jejich po
cet odhadla na 400 tisíc, organizátori
na 1,5 milionu). Demonstrace tak
svojí velikostí znacne predcila akce,
porádané v šedesátých letech proti

válce ve Vietnamu,· i obdobná shro
máždení aktivistek Národní orga
nizace žen (NOW) požadujících
v sedmdesátých letech prijetí dodatku
k Ústave USA, který by zakotvil rov
noprávnost žen. (Tento dodatek - zva
ný ERA - však nezískal potrebnou
podporu trí ctvrtin státu Unie; Ústava
USA sice ženy nediskriminuje, avšak
jediný dodatek, který diskriminaci
specificky zakaZuje, se týká pouze vo
lebního práva - dodatek XIX z r.
1920.) Ostatne americké feministické
organizace byly dotceny tím, že po
zvání na demonstraci bylo adresová
no jen mužum.

Od tohoto dne
budu milovat

svého bratra jako
sebe samého ...

Zajímavejší než pouhé pocty jezmenená atmosféra mezi cernoš
ským obyvatelstvem USA, o níž mo
hutná demonstrace svedcí. Zatímco
v šedesátých letech se slavné kampa
ne za obcanská práva cernochu vede
né reverendem Martinem Lutherem
Kingem úcastnily tisíce (idealistic
kých) belochu, nyní se boj cernochu
segregoval. Na Washington MaIl pri-

NovA PRfTOMNOST

šli predevším starší a také spíše
stredostavovští cernoši.

Prubeh obrovské sešlosti byl klidný a dustojný, daleko civilizova
nejší - píše britský týdeník The
Economist - než bežný rockový
koncert. Úcastníci si se zájmem vy
slechli radu recníku, vcetne radi
kálního politika Jesse Jacksona,
a pak se v klidu rozešli. Na obrov
ském prostranství prý nezustal ani

The
ECOnOlllist

jeden odhozený papírek. Demon
straci svolala organizace Národ is
lámu vedená aktivistou Louisem
Farrakhanem, který prý nedávno
prohlásil Židy a Korejce obchodují
cí v - cernošských - centrech ame
rických velkomest za "pijavice".

V dlouhém projevu plné~ odkazunejen na Korán, ale i na Starý
i Nory zákon však Farrakhan obvi
není z antisemitismu dementovalj
mj. prirovnal postavení amerických
cernochu - právem ci neprávem

k egyptské porobe starých
Izraelitu a výslovne vyzval k dialo
gu mezi cernochy a Židy. (Kdo má
prístup k Internetu a v nem k síti
World Wide Web, muže si celý
Farrakhanuv projev - který se mož
ná jednou ocitne v cítankách hned
za slavnou recí Martina Luthera
Kinga "Mám sen" z roku 1965- pre
císt na adrese servisu CNN:
http://wwwcgi.cnn.com/US/951O/
megamarch/10-16/transcriptl in
dex.html). Farrakhan ostre kritizo
val nejen prezidenta Washingtona,
který byl, jak známo, otrokárem,
ale také Abrahama Lincolna, který
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Nepodarený
experiment

Dne 14. prosince 1995 byl v praž
ském Karolinu završen cyklus
prednášek •zvaný "Rozhovory
o sousedstvi", porádaný Karlovou
univerzitou a klubem Bertelsmann
pod záštitou ceského prezidenta.
Zahájil jej lonského 17. února
Václav Havel. Zakonceni pripadlo
Richardu von Weizsiickerovi,jemuž
byl pri té priležitosti udelen titul
doktora honoris causa. Z téhož rec
nište mezitim promluvili Kurt
Biedenkopf, Miloslav Vlk, Antje
Vollmerová a Josef Zieleniec.
Náležité publicity se v našem tisku
dostalo Václavu Havlovi a Josefu
Zieleniecovi, pozornost venovaná
ostatnim byla nesrovnatelne menši.

Tvrzeni, že pohnutkou této igno
rance bylo národni citeni, lze celit
poukazem, že mezi málo povšim
nutými byl i ceský primas. Dra
maturgie všech expozé byla velko
lepá, už jen pro vznešenost vysoce
akademického rituálu. Ano, pokaž
dé se nejak pojednalo o sousedstvi.
"Rozhovory" to však byly jen podle
jména; spiše vzájemne se mijejici
s6listické výstupy. Bývalý spolkový
prezident zduraznil, že je obtižné
nadit se srustáni Evropy v života
schopný organismus, nesroste-li
v cesko-nemeckém švu, probihaji
cim práve jejim stredem. Pravda,
odsoudil vyhnáni a distancoval se
od "Benešových" dekretu. Proto ho
Lidové noviny pochválily pouze
- za krasorecnický výkon.

Inu, Nemci maji svou pravdu a my
taky svou. ,,Rozhovory" v Karolinu
se o jejich premosteni priliš neza
sloužily. Jakpak asi probihaji "roz
hovory" o spolecné deklaraci?
(pri)

Návrat oltáre
Nakonec se priSlo na to, že bojnický
oltár se vyjimá nejlip v Bojnicich.
Zasveceni kunsthistorici pražšti
i bratislavšti s tim velmi nesouhla
si, ale marná sláva, kdekoli jindt
než v Bojnicich pusobi oltár kom
plikace. Jeho navrácenim ziskaly
obe strany, ceská i slovenská. Ceská
ziskala na cti: ukázalo se, že tech
deset gotických deskových obrazu,
za než byl po válce (údajne na jej{
nátlak) vymenen, neni žádné pod
radné zboži, naopak. Slovenská
(s výjimkou neštastných bratislav
ských odborniku) ziskala duvod
k radosti. Politický kapitál z trium
fálniho návratu oltáre však zúroci
ona sila, jejiž zámery vyvolávaji
obavy na všech stranách s výjim
kou mátušky Rusi. Škoda, že
k zpetné výmene nedošlo za casu
nejakého jiného slovenského pre
miéra.
(pri)
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Duvod k oslave?
Neprovede-li Ceská republika re
strukturalizaci svých podniku,
udelaji to za ni zahranicni investo
ri, varuje list Financial Times.

Konstatuje, že vstup CR do
OECDje symbolický triumf. V zemi
je hodne co oslavovat. Stabilni ko
runa a zvládnutá inflace zpusobi
ly, že se CR jako prvni postkomu
nistické zemi podarilo ziskat od
firmy Standard and Poor's úverové
hodnoceni skupiny A.

"Neni však pravdepodobné, že by
burzovni investori otevirali šam
panské. Pražský burzovni index
PX-50poklesl od svého vzniku o ce
lých padesát procent," zduraznuje
Financial Times.

Podle britského deniku bude
Ceská republika stále obtížneji zá
polit s problémem konkurence
schopnosti. Ceské výrobni náklady
v dolarech stoupLy od roku 1992 do
roku 1994 o celých devadesát pro
cent. Dusledkem je rychle rostouci
obchodni deficit. Ucebnicovou od
povedi by bylo devalvovat korunu,
což však neni pravdepodobné.
Vláda chce totiž udržet inflaci na
uzde, hlavne kvuli vstupu do
Evropské unie. Proto ponechává
vysoké úrokové miry a silnou ko
runu.

,,Jestliže ceská vláda nehodlá de
valvovat, ceské podniky budou mu
set být výkonnejši, aby se dokázaly
prosadit na svetových trzich," pri
pominá Financial Times. Z komu
nistické éry zdedila Ceská republi
ka relativne vysokou životni úro
ven a nizkou zadluženost. Ceši ne
zažili dusledky šokové terapie jako
Polsko ci Madarsko. CešUpodnika
telé dosud jen málokdy likviduji
prodelecné provozy a jen zNdka
propoušteji i prebytecné zamest
nance. Nezamestnanost je daleko
nejnižši v celé oblasti. To je podle
názoru Financial Times neudrži
telné. Restrukturalizaci si vynutí
zahranicni kapitál, jak napovídaji
nedávné nájezdy americké inves
torské firmy Stratton, která zakou
pila velké podíly v osmi ceských
podnicich.
(Jan Culík)

Mladý hýril
a bohatá starena
z praxe známe všelijaké dvouslož
kové substance, jejichž komponenty
jsou predem uzpusobeny tak, aby
jejich interakci vznikla nová látka
s užitecnými vlastnostmi. PNklad:
epoxidové lepidlo. Co však muže
vzejit z politického snatku národ
ních sociálu a svobodných demo
kratu? Jedni mají sekretariáty
a minulost, druzí osobnosti a dlu
hy. Ti i oni meli (ti první velmi dáv
no) svou vizi, pricemž jedna se
s druhou míjela, a lze vést akade-
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"nás údajne osvobodil" a který od
mítal cernochum priznat stejné po
stavení jako belochúm a stavel se
i proti clenství cernochú v poro
tách.

Budu zakládat firmy,

stavet domy,
nemocnice,
továrny ...

Farrakhan svojí velebnou náboženskou rétorikou vyzval k no
vému separatismu, píše dále The
Economist. Cernošské školy, cer
nošská predmestí s cernošskými
bankami, potravinárskými obchody
(které dnes v cernošských ctvrtích
patrí prevážne asijským
Americanúm) povedou k tomu, že
peníze zústanou v cernošských ru
kou. Z povrchního pohledu tato vi
ze pripomíná staré doporucení bá
(ušky Stalina, který v roce 1929 po
žadoval od konsternované delegace
Komunistické strany USA vedené
ješte Jay Lovestonem, aby si dala do
programu "sebeurcení pro cerný
pás" - tedy odtržení Jihu od USA,
jenomže tentokrát pod vedením
cernochú. Farrakhan však nic po
dobného nežádá. Usiluje o obrodu
cernošské komunity zevnitr. Vyzývá
své bratry, aby se vyporádali se zlo-

. cinností ve svém stredu, vytvorili
atmosféru kázne a sebeúcty, založi
li své vlastní firmy, odmítli drogy,
násilí, pornografii, adoptovali osa
melé deti - a prakticky americky
svým posluchacúm hned sdeluje
telefonní císlo, na které se v této ve
ci mají obrátit: 1-800-419-1999 (do
dejme, že rozhovory s volacím zna
kem 1-800 sice jdou na úcet volané
ho, avšak pouze je-li volající na
území Severní Ameriky).

Odtud

nikdy nepozdvihnu
ruku s nožem

ci strelnou zbraní ...

Místo aby svým posluchacúmpodstrkoval hlavní proletár
skou ctnost, závist, vyzývá je, aby se
prosadili vlastním výkonem - tak
jako se prosadily japonské banky
na úkor Wall Streetu, tak jako slav
ná japonská houslistka Midori
(známá nahrávkami Paga-
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niniho sólových skladeb). Farra
khanovi separatisté vyzývají své
stoupence, aby se prestali považo
vat za bezmocné obeti belošského
útlaku a nezájmu, aby si uvedomili
svoji sílu a zmobilizovali se.

Vedle pozitivního tónu zazníváve Farrakhanove projevu i velká
horkost. Není divu: zatímco i po
merne nedávno dorazivší Korejci,
Tchaj-wanci a Vietnamci si vedou
velmi zdatne, cernoši (kterí jsou
v Americe již 440 let) spolu s prí
chozími z Latinské Ameriky se ne
a ne "chytnout". Zatímco tradicne
bílí rasisté verili, že cernoši jsou
ménecenní a že je nutno je "držet
pri zemi", dnešní beloši mají z cer
nochú spíše strach. A mají k tomu
dobré dúvody. Prestože cernoši tvo
rí pouze 12% americké populace,
mezi odsouzenými za vraždu jich je
více než 50%.

Budu podporovat

cernošské noviny,
cernošský rozhlas,

cernošskou
televizi ...

Tyto vraždy však nejsou rasové- vetšinu jejich obetí tvorí opet
cernoši. Nejvetší problémy, pred
kterými stojí cerná Amerika, posti
hují i mnohé belochy: zlocinnost,
ztráta pracovních míst nevyžadují
cích vysokou kvalifikaci, mizerné
školy a predevším kr{ze rodiny. To
ukazuje, že rasové prizma zkresluje
a že svým krivým obrazem stojí
v ceste rešení problému. apríklad
krize rodiny: ve více než v 60 pro
centech cernošských rodin s detmi
schází otec. Tento smutný trend
však kopírují i beloši, jenže jsou
o jednu generaci pozadu.

IPresponekud bizarní magii císelse Farrakhanuv projev vyznaco
val dustojností, výzvami k nenásili
a bratrství a americkým vlastenec
tvím. Zatímco v šedesátých letech
mladí vúdcové organizace Cerných
panteru vyzývali k ozbrojenému
boji a destrukci, Farrakhan dobre
ví, co i pro nej a jeho bratry zname
ná americká demokracie: "Na svete
není jiné zeme jako tato. Kdybych
žil jinde, možná bych nikdy nedo
stal príležitost mluvit tak, jako
dnes. Asi bych byl rovnou zastre
len ... Ale protože jsme v Americe,
dovolte mi ríci i to, co se vám nebu
de líbit... Ústavní svoboda projevu,
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TheGuardian

shromaždování a náboženství je
milostí od Boha..."

Setkání milionu cerných mužumelo i dimenzi bohoslužby, na
níž se milion lidí kálo z hríchu
a slavnostne prísahalo: "Od tohoto
dne budu milovat svého bratra jako
sebe samého... Budu usilovat

. o vlastní duchovní, mravní, mentál
ní, sociální, politický a ekonomický
rust ve prospech sebe, své rodiny
a svého lidu ... Budu zakládat firmy,
stavet domy, nemocnice, továrny...
Odtud nikdy nepozdvihnu ruku
s nožem ci strelnou zbraní... Ode
dneška nebudu otravovat své telo

Britští konzervativci svou politikou
v posledních letech silne podporují
nárust vezenské populace, argu
mentuje v liste Guardian známý po
litolog, bývalý konzervativec John
Gray.

Pokud totiž politika, která propa
guje volné tržní vztahy bez ohledu
na to, jaký má dopad na rodinu
a komunitu, zpusobí rozklad sociál
ní soudržnosti, prestanou být nefor
mální spolecenské zábrany vuci
kriminalite úcinné. Pak už zbývá
jen soudní postih.

Od roku 1992 stoupl pocet veznu
v britských vezni cích témer o 30
procent. Nyní je v Británii vezneno
52 400 obcanu. Tak jako ve
Spojených státech, nyní i v Británii
používá vláda trestu odnetí svobody
jako hlavního nástroje proti rozkla
du sociálních institucí, který nastá
vá v dusledku prosazování politiky
volného trhu.

Ve Spojených státech dnes mají
problémy s rychlým stárnutím ve
zenské populace. Ve veznicích se
zakládají geriatrická oddelení, kde
dožívají ztracení a zmatení starí li
dé. Podle Graye je to "logický dopad
revolucního kapitalismu": "Dusled
kem radikální tržní politiky, prosa
zované ve Spojených státech v osm
desátých letech, bylo rozbití komu
nit z amerických mestských ctvrtí.
Jejich obyvatelé byli tak ponecháni
vlastnímu osudu."

Gingrichova politika devadesá-

drogami... Budu podporovat cernoš
ské noviny, cernošský rozhlas, cer
nošskou televizi... K tomu mi dopo
máhej Buh."

Farrakhan pro cernochy od nikoho nic nežádá. Svým durazem
na svépomoc, obrodu cernošské ko
munity zevnitr, na to, že si americtí
cernoši mohou najít lepší místo
v americké spolecnosti a získat její
respekt jen vlastním pricinením,
a také durazem na pokání, možná
našel klíc ke zlepšení údelu afro
americké komunity.

MILOS CALDA

tých let vystavuje témer všechny
Americany zvýšenému hospodár
skému riziku, zároven však omezu
je existující sociální sít jen na mini
mum, urcené tem nejchudším.
V soucasném americkém hospodár
ském klimatu se musejí zamestnan
ci, chtejí-li si udržet práci, casto ste
hovat a spokojit se s klesajícími prí
jmy. Rychle postupující globalizace
ekonomiky ztežuje Americanum
možnost uplatnení v mezinárodní
konkurenci. Americané jsou nyní
vystavováni tOJ1lutoklimatu hospo
dárské nejistoty, aniž by se mohli
oprít o životne duležitou podporu
fungujících rodin ci úspor na stárí.
Ty musejí casto vydávat již dríve,
protože jsou nuceni hledat nová za
mestnání, aby uspokojili požadavky
"pružného pracovního trhu".

Prekvapivým dusledkem hospo
dárské politiky nové pravice je vy
razování stále vetšího poctu rodin
z pracovního procesu. V roce 1979
mela každá dvanáctá britská rodina
nezamestnaného clena, dnes je kaž
dá pátá britská rodina nezamestna
ná. Vzniká tak ústrední rozpor poli
tiky nové pravice - je to rozpor mezi
destabilizujícím radikalismem trž
ních sil, osvobozených od veškerých
politických pout, na jedné strane
a stabilní rodinou a komunitou na
strane druhé. Proto bylo treba zahá
jit "sociálne inženýrský" experi
ment masového zavírání do vezení.
JAN CULfK
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mický spor o to, zda pred to míjení
predsadit sluvko "dosti", anebo
"naprosto".

Stací to, aby vznikl - odborne re
ceno - nový politický subjekt? Jak je
videt, ano. Ale mnohé z toho, co
hodlá vyznávat a nabízet, má už
své místo v rejstríku jiných politic
kých stran; jednou té, jindy oné.
Protože karty jsou už rozdány, má
tento snatek asi jedinou nadeji: že
vzbudí zájem tech, kdo zatím pro
samé rozpaky váhají, zda vubec
pujdou k volbám. Taky možná tech,
kdo snili o nejaké solidní sociální
demokracii a to snení je už prešlo.
Je to koneckoncu lepší než nic.
Premýšlím, bude-li mít nový poli
tický subjekt dorost.
(pri)

Referendum
Mluví se stále o referendu. Nikoli
o referendu tom ci onom, ale o refe
rendu vubec, o institutu referenda.
- Jak by se nemluvilo: Ústava jej
prece predpokládá, ale vetšinová
vule v parlamentu, který Ústavu
kvalifikovanou vetšinou pred tremi
lety schválil, dnes referendum od
mítá: je prý zneužitelné, muže
ohrozit demokracii.

Kdo by nedokázal snést dukazy
o tom, že institutu referenda lze
zneužíti Takové dokaz'ování má
jednu závažnou vadu: neexistuje
žádný demokratický institut, který
by již nekdy demagogové, z nichž se
pak stávají tyrani, nezneužili proti
demokracii. I když jiste ne všechny
jsou zneužitelné stejne. Nástupu
autoritárského ci dokonce totalit-
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ního reZlmu muže posloužit jak
pomazaný monarcha, tak republi
kánský parlament, jedno komorový,
práve tak jako dvoukomorový, sil
ná, práve tak jako slabá exekutiva.
Kde není dost demokratu, kterí by
byli rozhodnuti demokracii bránit
do posledního dechu, tam demo
kratické pomucky samy o sobe
mnoho nezmohou.

Naposledy varoval pred refererv
dem Jefim Fištejn (LN, 6.12.95). Kdo
by nás ale mohl prinutit, abychom
pustili referendum ze retezu a ne
chali je mluvit úplne do všeho, jako
je kdysi pustili Švýcari? A kdo by
nám dnes v Evrope dovolil porušit
námi ostatne ratifikované konven
ce a pripustit, aby byl referendem
znovu zaveden trest smrti? Meli
bychom prece svá pravidla referen
da, nikoli pravidla Švýcarského
spolku.

Docela by stacilo mít referendum
jako pojistku - pravidla jeho použi
tí by mohla být tak prísne dietní,
aby bylo možné použít je opravdu
jen zcela výjimecne. Ale byla by tu
ta možnost, ta pojistka. Poslancum
by vubec neuškodilo, kdyby vedeli,
že nejsou až úplne nejvýš na demo
kratických nebesích. Že je tu ješte
neco, coje muže primet respektovat
sebeomezení, s nimiž demokracie
stojí a padá. Sebeomezení i té nej
vyšší zastupitelské vule.

Takže by se vubec nemuselo spe
chat s každou hloupostí hned za

-plenty. Vetšinou by stacilo již vedo
mí, že plenty je možné zítra zavesit
a urny postavit na stul.

tím pozdeji se o referendu bude
vážne jednat, tím více bude poslan
cu, kterí budou zásadne proti. I ti
s úplne nejdelším vedením jednou
pochopí, že je to zarízení - pojistka
užitecnejší obcanum než jim.
(pit)

Blábol?
Pod titulkem Slovo a blábol otiskl
v LtN C. 49 Jefim Fištejn rozsáhlou
stat o kongresu Asociace pro vzde
lávání v žurnalistice a hromad
ných sdelovacích prostredcích.
V implicitní polemice s Janem
Culíkem, jehož (snad až príliš) váš
nivou prednášku "Dluhy ceských
vzdelancu" prednesenou v kláštere
v Teplé pretiskly Listy C. 8, Fištejn
prohlašuje, že "velmi se mýlí, kdo si
myslí, že se diskuse na kongresu

NovA pRfTOMNOST

Když se obec rozhodne dát si zpracovat územní plán, mel by urbanista a jeho tým vedet, co

se obyvatelum v jejich obci líbí, co ne, o co se prou a co je jim lhostejné. Místo nekolika týd

nu v místní hospode jim nabízím metodu nejSilnejších protikladu. Ke každému z necelé tri

cítky snímku z jejich obce hledá tak patnáct místních lidí snímek, který pocifují jako nejvíc

protikladný, a pak obe strany protiklad ješte charakterizují slovne. Protiklady, které se ve

skupine opakují - tedy silné - se podivuhodným zpusobem retezí. Z rozboru slovních cha

rakteristik se dá zjistit, které motivy vidí všichni ve vsi jednoznacne pozitivne - jako jakési

symboly -, negativne - jako terce kritiky - a výrazne rozporne - jako predmety sporu. Nekteré

pak popisují bez hodnocení - a to je neutrální zóna.

Od roku 1993 jsem takto spolu se tremi architekty - Jirím Veselým, Ivanem Plickou

a Alešem Brotánkem - a dvema fotografy - Jaromírem Cejkou a Kryštofem Blažkem - na

hlédl hluoko do hlav venkovanu již v peti lokalitách. Pripravujeme srovnání s vesnicemi

mentálne nám nejbližšími, v Dolním Rakousku a v Bavorsku. Postupne se ukáže, zda je ta

to metoda použitelná jako nástroj transkulturního srovnávání vesnic v rámci Evropy.

Rozhodne se ale podarilo to, že díky obi.ednávce architektu, kterí stojí o participaci míst

ních obyvatel na tvorbe územního plánu, a díky vzácné vnímavosti fotografu vzniká jedi

necná rada hlubinných sond do tajuplné duše soucasných venkovanu a zároven záznam tvá
re ceské vesnice koncem 20. století.

Mgr. Bohuslav Blažek je reditelem nadace EcoTerra

a místopredsedou Spolku pro obnovu venkova.

Fo T o Jaromír Cejka (1-9) a Kryštof Blažek (9-10).
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nesla ve stejné sebejistém a domýšli
vém tónu, kterým se vyznaéuje
názor, podle néhož éeské sdélovací
prostredky, pokud vubec néco po
trebují, pak více nevybíravé a ne
zaujaté kritiénosti podle zásady
padni komu padni". Experti prý
dospéli k prekvapivé shodé, že aé
koliv tohoto všeho je v americké
žurnalistice vrchovaté, "média
v USA se už nerídí žádnou obecné
sdílenou filosofií nebo teorií novi
nárské éinnosti, vymkly se spole
éenské kontrole a predstavují váž
nou hrozbu samotné demokracii".
Nechme stranou potouchlé otázky,
jestli se média vubec kdy /ídila né
jakou obecné sdílenou filosofií
a jestli by bylo dobre, kdyby to dé
lala. Fištejnuv élánek je protestem
proti delegitimizaéní moci médií:
vadí mu, jak média rozkotávají ar
chetypy. "l(do rozhojnuje védomos
ti, rozhojnuje smutek." Náš souéas
ník se prý dovídá véci, které podko
pávají jeho víru v pohádky, což je
ho život ani neusnadnuje, ani ne
zkrášluje. Na príkladu britské mo
narchie ukazuje, jak symbol morál
ní ctnosti a nositel spoleéenské nor
my podléhá banalitám prezentova
ným bulvárním tiskem.

Moc médií a její kontrola je dnes
skuteéné problém. Nejde pritom jen
o bulvární tisk a jeho touhu po
skandálech, i solidní DER SPIE
GEL píše treba o náboženství a pa
peži stylem, který balancuje na
hrané urážlivosti. Autorita není
statkem, s nímž lze beztrestné ha
zardovat. Jenže Fištejn zachází do
extrému: "kritický žurnalismus" je
pro néj "jiné oznaéení pro beznázo
rovou vzteklou destruktivnost
a kverulantství". Píše to prece v ze
mi, která snad "kritickým žurnalis
mem" netrpí.

Nechová-li se symbol morální
ctnosti morálné, je chyba v mé
diích, která to zverejní, nebo v sym
bolu? Že se díky mýtum lépe vlád
ne, je nepochybné pravda, ale což
pak zkušenost masových spoleénos
tí dvacátého století neukazuje, že
vláda jednoho "pohádkového" ar
chetypu je tisíckrát nebezpeénéjší
než vláda, která je pod palbou kri
tiky, nékdy treba i neoprávnéné?
Odmítat bulvár a urážky místo ar
gumentu je namísté, odmítat kritic
ké myšlení je nebezpeéná zpozdi
lost. Poté, co Václav Klaus dostal
milion za své prednášky, napsal
Jan CuUk komentár o tom, že brit
ští politici v úradé nesméjí za pred
nášky prijímat honoráre. Svobod
ná Evropa ho odmítla odvysílat.
Jde o projev servility vuéi vládé ne
bo o odmítnutí "vzteklé destruktiv
nosti"?

Je-li totiž néco blábol, pak to jsou
výzvy k "odpovédným slovum",
která mají zachovávat pohádky.
(zak)

zdeji periférií sovetského impéria,·
kdy se o všem duležitém rozhodo
valo v Moskve. Bylo tedy asi docela
prirozené, že jsme se naucili hledet
si tak ríkajíc svého, uzavreli se do
ceského mikrosveta a prenechali
úsilí o svetovost mohutnejším náro
dum, jejichž vojska se pres území
Cech pravidelne prelévala - at již ja-

. ko vojska vítezná ci poražená - od
Západu k Východu ci z Východu na
Západ.

Za takových okolností byly sebezahledenost a útek do vlastního
mikrosveta nejenom výslednicí
prosté snahy o prežití. Byly také ur
citým obranným filozofickým po
stojem tvár v tvár silám, proti kte
rým zpravidla nemelo velký smysl
se vzpírat, alespon ne fyzicky, a je
jichž historické ambice pripadaly
malému ceskému národu nejen ci
zí, ale casto i smešné.

Pád komunismu, a s ním i pád sovetského impéria, nás postavily
do zcela nové a svým zpusobem ne
zvyklé pozice. Po dlouhé dobe mu
žeme opet svobodne rozhodovat
o svém osudu a mužeme tak cinit,
na rozdíl od první republiky, v geo
politickém klimatu, v nemž nám

Tento snímek se stal nejnapadanejším tercem kritiky. Pracovní neporádek na venkove

~amozrejme musí být, ale nekde "v zákulisí". Vesnicany rozhorcí, když je na nej videt
"ze scény" ulice. (Tetin 1993)

CES K Ý

provincialislll US
Jirí Pehe

Podle úsudku jiných jsme národpragmatický, prirozene liberální
a demokratický - zpravidla se sou
dí, že do jisté míry práve tyto vlast
nosti nám dopomohly k relativní
mu úspechu politické a hospodár
ské transformace. Zároven se však

temto pozorovatelum a znalcum
našich pomeru jeví, že tato umírne
nost, strízlivost a zemitost až príliš
casto prerustá v pouhou prízem
nost: soudí, že více než ostatní ná
rody strední a východní Evropy tr
píme provincialismem.

Provincialismem se zpravidla rozumí jistá zahledenost do vlast
ních problému, intelektuální ome
zenost na domácí scénu, která vylu
cuje ci relativizuje možné zájmy ji
ných, tedy také malost, úzkoprsost
a neznalost ci ignorování širší per
spektivy. To jsou všechno vlastnos
ti, které se získávají, chybí-li neu
stálé konfrontování se s širším,
obecnejším kulturním a intelektu
álním kontextem.

Lze to pochopit - vždyt ceskézeme byly po staletí provincií
Rakouska-Uherska, kdy byla cent
rem veškerého dení Víden, pozdeji
protektorátem Tretí ríše a ješte po-



Hornické predmestí Príbrami se vyznacuje neobycejne úsporným hospodarením

s prostorem i s vodou a radostným kutilstvím. Hodnocení spoluobcanu však ukazuje,

že je to predmet sporu. (Podlesí, 1993) .

nehrozí témer žádné vnejší nebez
pecí. Skutecným rozhodovacím
centrem státu není ani Víden, ani
Berlín, ani Moskva, ale Praha.
Holocaust, poválecný odsun emcu
a rozpad Ceskoslovenska nav.íc
zpusobily, že jsme poprvé postaveni
tvárí v tvár skutecne pouze sami so
be: nemužeme se ani vymlouvat na
ostatní národy, které by s námi sdí
leli spolecný stát.

Podíváme-Ii se ale na naše pocínání od pádu komunismu, nej
prve ve spolecném státe se Slováky
a pak ve státe témer veskrze ces
kém, nelze si nepovšimnout, že za
tímco jsme rychle našli uplatnení

pro své tradicní vlastnosti, jako jsou
podnikavost a pragmatismus, a i ji
nak vrchovatou merou využili své
schopnosti prizpusobit se rychle
novým pomerum, jsme nadále su
žováni svým tradicním provincia
lismem. A to i presto, že v posled
ních šesti letech se ceskými zeme
mi prehnaly doslova vichrice nej
ruznejších kulturních vlivu.
Provincialismus se stal urcitým
druhem náhledu na svet, címsi, co
je, a po urcitou dobu zrejme zusta
ne, osobitým vnitrním problémem
ceské spolecnosti.

Jak se provincialismus v novýchpodmínkách projevuje? Naprí
klad ve forme jakéhosi "prehnané
ho pragmatismu", dejme tomu
superpragmatismu, prízemnosti,
neduvery k hodnotám, které
prekracují rámec bežné každoden-

nosti a hranic malé Ceské republi
ky. Projevuje se ale i v zálibe v ža
bomyších politických sporech.
Nejspíše tu jde také o prirozenou
reakci na ctyricet let totálního zideo
logizování spolecnosti; do znacné
míry jde ale zrejme o hlubší, témer
geneticky zakódovaný postoj.

Ten se v praktickém živote projevuje neochotou zabývat se váž
ne událostmi, které se bezprostred
ne nedotýkají každodenního života
ceské spolecnosti, a tedy angažovat
se mimo tento rámec. Vnitrne je
ceská spolecnost prepoLitizovaná,
pohlcena sama sebou a svými pro
blémy; témer všichni jsme do znac-

né míry absorbováni politikou. Ale
toto všechno se dnes, stejne jako
v minulosti, odehrává vesmes
mimo širší stredoevropské, evrop
ské a svetové souvislosti.

Stací si napríklad všimnouvetšiny ceských médií. Otázkám
celosvetového významu se casto
(iostává nedostatecného prostoru
na úkor titerných záležitostí
ceských; zpravodajství o takových
událostech je mnohdy odsouváno
kamsi na periférii zadních stran
deníku a záverecných castí televiz
ních zpravodajství.

Navíc jsou takové událostiaž príliš casto pojednávány
tak, jako kdyby se našeho.malého
ostruvku momentální politické
stability nijak nedotýkaly, jakoby
mezi "námi" a "jimi" nebylo
žádné spojení.

PRíTOMNOSTN O v A1/1996
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"Neprátelské"
transakce
Na konci lonského roku se, jak ko
mentují Financial Times, "tésné
semknutý a znacné nepružný ceský
podnikatelský svét" stal svédkem
prvních "neprátelských transakcí"
na pražské burze. Málokdo oceká
val, že k nim dojde tak brzo. "Ceši
jsou zvyklí být nejlepší. Nemají rádi
povýšence, kterí jim zacnou opra
vovat domácí úkol~" soudí
Financial Times.

List analyzuje dva druhy"neprá
telských" financních akcí, k nimž
došlo na pražské burze. Firmy
Stratton a Motoinvest "plné využily
Achillovy paty pražské burzy - totiž
nedostatku otevrenosti". V CR do
sud neexistuje povinnost zverejno
vat, kolik akcií v urcitéjirmé inves
tor vlastní, prípadné jaké burzovní
transakce podniká. Deník si všímá
transakce americké investicní spo
lecnosti Stratton, která koupila od
Harvardských investicních fondu
akcie sedmi celných ceských podni
ku, címž se z ní stal prátelský, nic
méné aktivní akcionár. Stratton
priznal, že za akcie zaplatil pri
bližné 200 milionu dolaru.

Firma Stratton, která se charak
terizuje jako "investor stredné
dlouhé casové perspektivy", zamýš
lí prinést do ceskýchfirem odborné
marketingové a financní znalosti.
Pak pravdépodobné ceské akcie dál
prodá.

Vstup Strattonu do papírenského
podniku Sepap vyvolal boj o kon-

Unsere
Als-ob-Philosophie
Na Západé chodí lidé do autoškoly,
aby se naucili jezdit, zatímco u nás
tak prý ciní proto, aby získali papí
ry. Tento postoj ostatné není vlastní
jen našim autoškolákum. Fiktivné
se protlouci životem se nejednou
u nás stalo programem celých soci
álních skupin; stává sejím i dnes.

Není napríklad duležité, že jsme
dosud postkomunistickou zemí,
v jejíž ekonomice panují nejasné
vlastnické vztahy a navíc smlouvy
nejsou dodržovány, hlavné že už
jsme cleny OECD. Nesejde na tom,
.že nám chybí étos a patos evropan-
ství, existuje-li vubec néco takové
ho, hlavné abychom se stali cleny
EU. Nevadí, že se bojeschopnost na
ší armády blíží limitné nule, hlav
né se dostat co nejdrív do NATO,
atd. - Administrativní akty, které
za normálnéjších okolností néja
kou realitu pouze stvrzují, ji v na
šich pomérech vytvárejí.

Je to ovšem realita jiné povahy.
Jako bychom stáli jednou nohou
v pohádce. Jmenuje se "Císarovy
nové šaty".
(pri)
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Spojení prírody a drobné sakrální stavby se pocituje jako veskrze

pozitivní symbol - tím spíš v této haldami ponicené krajine.

(Podlesí, 1993)

.,.

To je ovšem postoj velmi zvláštní, uvedomíme-li si, jak casto
jsme byli v minulosti obetí práve ta
kových událostí, které se zprvu za
caly odehrávat jakoby mimo náš
obzor. Tato kritika namírená na na
še média neznamená, že by si ne
které domácí události nezasluhova

ly vetší pozornosti nežli události
svetové; v každé zemi je naprosto
bežné, že ctenáre novin, posluchace
rozhlasových stanic a diváky televi
ze zajímá predevším, co se deje do
ma. Našim problémem je nikoliv
tato zcela bežná nerovnováha, ale
spíše skutecnost, že ono posuputí
k záležitostem domácím se casto

deje nejenom mimo širší kontext,
ale i ve prospech zpráv, které už
svou podstatou patrí opravdu na
zadní stránky, anebo do bulvárního
tisku.

_ Naše zahranicní politika je pakdo znacné míry odrazem toho
to stavu vecí. Pokusy, které se obje
vily po sametové revoluci, totiž dát
jí širší vizi, zviditelnit ji a zaclenit ji
do širších kontextu, byly rychle vy
tlaceny postoji, vyplývajícími práve
z našeho provincialismu: opatr
ností, sebezahledeností a odmítá
ním širšího morálního kontextu. Na

jedné strane, pokud jde o jednotlivé
praktické politické kroky, jde Ceská
republika cílevedome za svým cí
lem integrace s Evropou, na strane
druhé, pokud jde o skutecné pocho
pení podstaty a smyslu evropanství
a otevrení se evropským hodnotám,

naše spolecnost zatím spíše jen na
kukuje pres západní hranici - a pre
devším to platí o našich politicích.

Heslo "Co je ceské, to je hezké"zažívá jak mediální, tak politic
kou renesanci. Predseda vlády je
pro integraci s Evropou, ale záro
ven varuje pred ztrátou národní
identity. Bližší spolupráce s ostatní
mi stredoevropskými postkomunis
tickými zememi je odmítána argu
menty, které, pokud se z nich setre
náter politické diplomacie, mají
opet spolecné pouze jedno: pocit
naší vlastní ceské výlucnosti.
A v nekterých prípadech se tak deje
s dávkou arogance, pro niž dokonce

žádný diplomatický náter není do
statecne silný. Jsme proste, jak by
rekl Bohumil Hrabal, "mistri sveta
a jednicka krytých dvorcu". Jsme ji
mi ale opravdu? Není tento druh
arogance a sebezahledení spíše vý
razem nejistoty, nedostatku rozhle
du a neschopnosti videt veci v glo
bálním kontextu?

Naše spolecnost a její politickáreprezentace jsou relativne
úspešné v tom, jak prebudovávají
hospodárský systém. Nemají pro
blémy s otevíráním ceského hospo
dárství svetu. Práve to se darí mož

ná proto, že takový postup je tím
nejpragmatictejším a nejužitecnt':j
ším - a to je neco, co vzhledem
k našim tradicím vcelku lehce chá

peme. Navíc ekonomická integrace·
patrila k ceské skutecnosti už za
Rakouska-Uherska. Zato provincia-
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trolu se švédskou firmou
AssiDoman, která vlastní 36% akcií
Sepapu. Strattonu, který má 51%
akcií, se podarilo nad Švédy vy
hrát, rozpustit správní radu
Sepapu a z vlastních lidí najmeno
vat novou.

Jinou "neprátelskou" akcí byl po
kus do té doby neznámé financní
skupiny Motoinvest prevzít šest vel
kých ceských kapitálových fondu,
propustit jejich manažery a vzít rí
zení do vlastních rukou.

"Málokdo na burze vedel, co je
vlastne Motoinvest zac. Firma ne
zverejnila žádné informace o tom,
kdo ji vlastní a jaké má úmysly,"
pripomíná Financial Times. Ti, kdo
o Motoinvestu neco vedeli, ríkali, že
se jim nelíbí, a mezi manažery ka
pitálových fondu se rozšíril strach.
~lké fondy rízené ceskými banka
mi musely od Motoinvestu odkou
pit své akcie zpet, a to za velmi vy
soké ceny, címž "nájezdník vydelal
spoustu penez".

Dusledkem tohoto traumatické
ho vývoje na ceské burze bude zrej
me lepší pozice malých investoru,
které manažeri fondu dosud igno
rovali, když udržovali cinnostfon
du v tajnosti. Útok Motoinvestu
však ukázal, že fondy nejsou chrá
nené pred možnými "neprátelský
mi" transakcemi.

Proto zrejme zesílí tlak na zmeny.
I na pražské burze, kde probíhaly
obchody v tajnosti, mohly probíhat
i na základe výlucných, protekc
ních informací. V anglosaských ze
mích je "insider trading" trestným
cinem.

Tomáš Ježek, budoucí šéf pražské
burzy, pripravil predpisy, podle
nichž budou muset majitelé více
než 10% akcií informace o svém
vlastnictví zverejnovat.
(Jan éulík)

"Tretí vlna privatizace"
totiž akce Plzenské banky

a Motoinvestu s akciemi privati
zacních fondu - se v tisku vetšinou
predstavila jako odvážný, ne-li prí
mo geniální tah mladých podnika
telu. Ale už skutecnost, že se v mé
diích objevoval stále týž "mladý
podnikatel", budila u kritictejších
pozorovatelu jisté pochyby. Také
poucná vyprávení o tom, jak skupi
na skoupila pohádkový majetek
duvtipnou repo - operací, nebudily
zrovna duveru: tyto operace, pri
nichž si kupující na koupený maje
tek znovu vypujcí, mají totiž velmi
vysokou režií, a predstava, že by se
z malého zacátku nabalila jako
snehová koule do desítek miliard,

. patrí do ríše pohádek. Po ruzných,
vesmes však velmi nekvalifikova
ných obhajobách i odsudcích, si
teprve kolegové z Respektu na vec
podrobneji posvítili a dospeli k zá-
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Chatari jsou respektováni pro svou píli,
ale takovéhle kreace vnímají vesnicané jako cizorodý prvek.

(Velký Chlumec, 1994)
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vérum daleko prozaictéjším, zato
však tím více znepokojivým.

Ukázalo se, že za operací stojí ra
da zcela anonymních skupin, re
prezentovaných jen poštovní
schránkou a ovšem stovkami mili
onu korun. Podivné propojení,
v némž se nékterá jména záhadné
opakují, vubec nevypadá nageniál
ní tah mladých podnikatelu, nýbrž
na skupinu mírné receno podezre
lou. Skutecnost, že tyto poštovní
schránky skoupily nezanedbatel
nou cást ceského hospodárství,
však už dál nikoho nevzrušila.
Kupodivu ani ty, kterí jinak o "vý
prodeji národního majeiku" kricí
pri každé príležitosti. Ale ani eko
nomická rozvédka a ostatní bdélé
orgány, strežící bezpecnost zeme, se
neozvaly. Je to proto, že nevédí, ne
mohou - anebo také strkají hlavu
do písku?
(sok)

Uprostred Prahy
Zleva prijíždí masivní džíp s chro
movanými buldozerovými náraz
níky. S cizí poznávací znackou.
Ridic je dáma s dvéma détmi a se
spoustou balícku, nejspíše vánocní
mi dárky. Prijíždí osmdesátkou
a prejíždí križovatku na cervenou.
Nejdríve odhazuje do strany reza
vou škodovku a pak se zaráží o vel
ké nové volvo. Jeho zadek du/dad
né zasouvá do stredu vozu. Džípu
se vysypalo sklo z obou reflektoru.

Dopravní policie se nejdríve vé
nuje odhozené škodovce. Vtom
svižné prijíždéjí dva mercedesy,
tentokrát s ceskými poznávacími
znackami. Jejich osádka se láma
nou ceštinou domlouvá s dopravní
policií. Cosi si predávají, a není to
bonboniéra, a policie náhle mizí ze
scény. Také osádka nabourané ško
dovky cosi dostává, a nevypadá to
na láhev kontušovky, a vzápétí od
jíždí. Osádka mercedesu (jde z ní
až strach, kdo ví, kdo se s ní nedo
hodne, mohl by tu zustat ležet na
dlažbé v kalužích, a nebyla by to
voda z chladice) zacíná jednat
s osádkou volva. Na kolik odhadu
jete škodu? Osádka netuší, ostrí
chlapci z mercedesu pragmaticky
navrhují zajet do servisu volva.
Tam odhadují škodu na 950 tísíc
- mimo jiné je znicena automatická
prevodovka. Vyjednavaci z merce
desu doporucují vyrovnat se bez
policie a bez pojištovny, ale omlou
vají se, je to jísté trapné, ale tako
vou hotovost bohužel nemají zrov
na ted u sebe. Prijedou urcité zítrá,
ale 750 tisíc by snad mohlo stacit.
Osádka volva souhlasí, predstava,
jak se bude rok tahat s pojištovnu,
zrejmé odpuzuje, také to nejsou
žádní troškari, takže cas jsou pro
né peníze. Ostatné policie je v tahu,
a oni prece dobrovolné (dobrovol-

lismus politický prežívá. Dokonce
i móžné budoucí zaclenení do
Evropské Unie vidí mnozí politici
nikoliv jako šanci pro malý národ
ovlivnovat evropské události prímo
z centra, at už je ona povestná ev
ropská byrokracie jakkoliv odstra
šující, ale spíše jako hrozbu, že se
ceské zeme stanou pouhou okrajo
vou provincií Unie a potažmo pro
vincií emecka. Ale není tento

strach ze ztráty naší identity (at už
se tím rozumí cokoliv) a momentál
ního geopoliticky vzato neprovinc
ního statutu práve výrazem provin
cialismu, slabosti a nej istoty?
Jakoby se za naším, v regionálním
kontextu dnes již povestným indivi
dualismem, skrýval postoj premi
anta z malé vesnické školy, který si
ce všem neustále ukazuje svou žá
kovskou knížku plnou jednicek, ale
který si pritom vubec není jist sám
sebou, protože ví, že až se jednou
dostane na prestižní gymnázium,

muže. se najednou ocitnout mezi
beznadejnými trojkari.

Snad nejlepším testem ceskéhoprovincialismu je vztah k prezi
dentu Havlovi. Opakované, casto
nenávistné útoky na Václava Havla
jsou ve své podstate predevším úto
ky na svetovost, na všechno to, co je
již svou podstatou neprovinciální.
Havel je casto kritizován ci dokonce
ponižován pouze proto, že je sym
bolem všeho toho, co je pro ceský
provinci~lismus neprijatelné: širší
ho morálního kontextu, univerzál
ního humanismu, vize, rozhledu
a odmítání politického zápecnictví.
Havel je též protikladem fascinace
politickým partajnicením, neschop
ným povznést se nad užší zájmy
a osobní ambice.
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Nenávistí republikánských extrémistu ci nereformovaných
komunistu vÍ!ci Havlovi se není ani
nutné zabývat; je stejne prirozená
jako jsou neslucitelné ohen a voda.
Je ale také možné pripomenout si
opozici vuci Havlovi v nejsilnejší
ceské politické strane a váhavost,
s níž mnozí z poslancu této strany
nakonec dali svuj hlas Havlovi pri
jeho volbe prezidentem. Ješte sub
tilnejším výrazem stretu Havla co
by symbolu neprovincnosti se za
hranicne politickým provinciali
smem nekterých vládních politiku
jsou spory, týkající se zahranicní
politky. Havel není neomylný a jiste
i on sám by dnes formulovalleckte
ré své drívejší postoje jinak. Ale ar
už se jednalo o pozvání dalajlámy,
Salmana Rushdieho, Jásira Arafata,
nebo o Havlovy názory na rešení si
tuace v Bosne a mezinárodní posta
vení Tchajwanu, výpady vuci prezi
dentovi byly nejenom výrazem spo-

ru o kompetence v zahranicní poli
tice, ale predevším útokem provin
ciálního, opatrnického videní sveta
a naší úlohy v nem na osobnost,
která má nejenom odvahu pojme
novávat veci pravým jménem, ale
predevším vnímá vše v širokém.
svetovém a filozofickém kontextu,
z nehož odmítá Ceskou republiku
vyjímat.

Strach nekterých ceských politikuz vetší decen tralizace státní

správy, a zejména pak jisté opatr
nictví ve vztahu k myšlence eurore
gionu a jejich praktického uvádení
do života, jsou v jistém smyslu též
výrazem provincialismu. Jakoby se
tito ceští politici obávali, že by nám
euroregiony mohly kontaminovat
náš ceský písecek, navzdory tomu,
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že, objektivne videno, je to ješte stá
le práve ten náš písecek, z nehož by
spíše meli mít strach ti na západ od
nás, kterí se nám prostrednictvím
euroregionú tak ochotne otevírají:
to my jsme byli nemocná spolec
nost, ne oni. Je pochopitelné, že
v mysHch mnoha politiku a obcanú
hraje roli skutecnost, že onen ev
ropský vliv, který k nám v podobe
euroregionu vpouštíme, je prede
vším vliv nemecký. To souvisí
s otázkou, jak emce vnímáme. Ale
práve neochota videt dnešní
Nemecko jako moderní demokra
tický národ, jako tažnou lokomoti
vu práve oné Evropy, o níž tak
ostentativne usilujeme, je též výra
zem jistého druhu provincialismu,
nebot se opet jedná o neochotu po
dívat se na skutecnost v širším kon
textu.

Pravdepodobne nejproníkavejšímpríkladem tohoto druhu provin
cialismu je pak otázka spjatá speci-

Je milé, že tato prostá krása dobrého díla

je všemi prijímána jednoznacne pozitivne.

(Velký Chlumec, 1994)

ficky s emeckem a Jemci - tedy
otázka sudetonemecká.

Nejde zde ani tak o to, jak tentoproblém po padesáti letech
konkrétne rešit a vyrešit. Jde spíše
o náš postoj, o neochotu ceských
politiku uprímne se tímto problé
mem zabývat., navzdory tomu, že
sudetonemecká otázka leží jako
balvan pod pomyslným kobercem
cesko-nemeckých vztahu; balvan,
o který se neustále zakopává a za
kopávat bude tím více, cím více se
budeme nutit hledet pouze pred se
be. Náš ceský provincialismus vzal
v tomto prípade na sebe podobu té
mer naprostého odmítání nejenom
se tímto problémem politicky vážne
zabývat, ale v mnoha prípadech

dokonce i priznat jeho existenci.
Mluví se tedy o problému historic
ky uzavreném a pred mnohým, co
tento názor zpochybnuje, se proste
strká hlava do písku. Ceká se, až
problém sám od sebe zmizí; v nej
lepším prípade se doufá, že jeho
zmizení napomohou - deklarace.
Prave zde by stálo za to se poucit
z jednání onech ceskými politiky
(a casto i širší verejností) tolik pod
cenovaných Poláku, kterí (ackoliv
jejich vztahy s emci byly v minu
losti prinejmenším tak traumatické
a komplikované jako vztahy naše),
dokázali prekrocit svuj vlastní stín.
Že by cástecne proto, že nejsou toli.k
sužováni provincním myšlením
a postoji a vidí proto dále?

Je jisté, že postupné otevírání seEvrope (a chtená i nechtená inte
grace s jejím hospodárstvím a poli
tickými systémy) povedou casem
k prekonání mnohých neduhu sou
visejících s naším provincialis-

mem. Zároven je ale asi jisté, že
- stejne jako napríklad v Bavorsku
ci Rakousku - jistý druh provincia
llsmu prežije; to nemusí být nezbyt
ne na škodu, pokud se jej podarí
skloubit s prvky vynorující se re
gionální identity, která je vázána na
vynorující se koncept politicky
sje.dnocené Evropy. Dnes ale hraje
náš provincialismus pri onom tak
casto a tak neproblematicky dekla
rovaném návratu do Evropy spíše
roli mentální a politické brzdy.

J I ~ I PE II E (1955), absolvoval právnickou
rakultu UK v Praze a vystudoval mezinárodní
vztahy na Columbia University v New Yorku
(1985). Do I'. 1994 vedoucí oddelení analýzy ve
Výzkumném ústavu Rádia Svobodná Evropa
v Mnichove, nyní vedouCÍ oddelení analýzy
v Open Media Research !nstitute v Praze.
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ne?) opustili místo nehody, co jim
tedy zbývá než slev(t? Pacta sunt
servanda: druhý den skutecne ci
zinci prijíždejí a predávají domlu
venou cástku. Patrne i v jejich jazy
ce se tomu už ríká "keš".

Všichni jsou spokojenL' ceští poli
cisté, ceští žebráci z rezavé škodov
ky, ceská osádka volva, cizí ridic/w
džípu i její kumpdni, které, jak
bystrý ctenár již jíste pochopil, po
srážce bleskurychle privolala mo
bilním telefonem, dejme tomu, že
znaéky Nokia. Provoz na križovat
ce obnoven.

Provoz ceho?
(pit)

CORA
Skupina pražských architektu,
kunsthistoriku a památkáru spolu
s patronkou Mathildou Nostitzo
vou založili pred rokem Nadaci
CORA (Centrum pro ochranu
a restaurování architektury). Mezi,
hlavní úkoly Nadace patrí doku
mentace ohrožené hístorické archi
tektury, vzdelávání a podpora tra
dicních remesel spojená s uplatno
váním nových technologií.

Odborníci CORA doposud pri
pravili projekt, který bude doku
mentovat graficky, fotograficky
a modelove 14 poškozených solitér
ních staveb v pražských parcích,
zahradách ci oborách. Mezi vybra
nými stavbami je mícovna leto
hrádku Hvezda z roku 1555,
Slechtova restaurace ve Stromovce
z konce 17. století, Sala terrena na
Smíchové z druhé poloviny 18. sto
letí, Letohrádek Kinských z let
1.827-1871a Crébovka (postavena
v letech 1871-1888). Vetšina z ohro
žených a doposud opomíjených sta
veb urcených pro dukladnou doku
mentaci však pochází z období od
1900do 1935. Mezi nimi je sedm vil,
ústrední dum Orechovka a vyhlíd
ková terasa pod takzvaným Býcím
schodištem na Pražském hrade.

Reditel nadace CORA architekt
Daniel Špiéka se obává, že ne'které
z ·techto staveb už patrne nelze za
chránit pred úplným znicením.

Další aktivitou nadace je sesta
vení databáze remeslníku ohrože
ných tradicních remesel a odbor
ná diskuse, která má zlepšit ko
munikaci mezi památkári, archi
tekty, investory, státními institu
cemi a verejností. Nadace chce ta
ké organizovat doplnující odbor
né vzdelávání pro architekty,
konzervátory a dokonce i úrední
ky v oblasti památkové péce, res
taurování staveb a jejich doku
mentace.

Nadace CORA sídlí v Cerné veži
purkrabství Pražského hradu.
Tel.lFax: 02/2437 nO}.
(ngl)
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Bolavé místo nepromlcených vin predku, zanedbaný židovský hrbitov,

skrytý uprostred obce. Není divu, že je predmetem sporu.
(Lukavec, 1994)

Mnoho lidí si už lámalo hlavunad úm, proc mají Ceši ke
svému exilu tak pronikave jiný
vztah než všichni jejich sousedé, to
liž tak problematický, ne-li prímo
špatný. Pro Slováky, Poláky, Madary
a konec koncú i Nemce patrí kraja
né ve svete k vlastnímu národu stej
ne samozrejme, jako k nemu pro
Cechy jaksi nepatri. Jsou to snad
stopy keltské substance? Dúsledek
té jedinecné zemepisné konfigura
ce, ohranicené horami a tudíž ne
podporující lidskou pohyblivost? Je
to proto, že Cech se spíš ztotožnuje
s nemovitou siluetou IIradcan než
s atributy duchovnejšími a ledy ta
ké mobilnejšími, treba s jazykem
a kulturou? Zustává v každém z nás
pres všechnu industrializaci kus
usédlého zemedelce, pro nehož na
obzoru koncí lidský svet a zacíná
temná zeme nikoho? Anebo je to
proto, že každá vlna exilu je u nás
spojena s událostmi, které tento ná
rod práve nejak rozdelily a nese te
dy v sobe také bremeno nevyslove
né výcitky - tady i tam? Kdo to roz
soudí? Nejspíš to bude z každého
neco. Sama skutecnost, že mezi
Cechy "tady" a "tam" cili jinde je
spíš jakási propast a nevyslovené'
napetí, je však mimo pochybnost.
Soucasného Cecha a Cešku by nej
spíš prekvapilo, ne-li rovnou popu
dilo, kdyby je nekdo pokládal za
vlastence. Jsme prece moderní lidé!
A prece je otázka, kde se usadit
a kde bydlet, pro vetšinu z nás jaksi
existenciální. Záleží nám na tom
víc, než jsme ochotni pripustit. Na
tom jiste není nic špatného. Horší je
zrejme to, že si to sami sobe ani
pred jinými nechceme pripustit.
Jako by na tom bylo cosi zahanbují
cího, je tato skutecnost vetšinou ta
buizována a zastirána "dúvody"
zdánlive racionálnejšími anebo as
pon domnele morálními.

Abychom se vyhnuli nepríjemnéúvaze o tom, co nám na tom
"druhém", opacném rozhodnutí

- odejít nebo zustat tady - skutecne
vadí a prekáží, vyprávíme si a píše
me odstrašující historky o všelija
kých nevdecnících, podvodnících
a kolaborantech doma, anebo zase
o odrodilcích a zrádcích tam "ven-

ku", které se Moravcovi, Václavu
Kopec-kému i Husákovi tak dobre
hodily do krámu. Vyprávíme si je
proto, že jaksi potvrzují, jak to je: je
to tak dobre - "my" jsme tady
a "oni", ti co k nám nepatrí, jsou
tam. Jako kdybychom si mezi sebou
nemeli co ríci.

17dyž zaniklo parížské Svedectví'-'-~ a rímské Studie, které se tak
dobre snažily zprostredkovat,
a když se Listy prestehovaly do
Prahy, octli jsme se zase tam, kde
jsme byli. Po letech, kdy byli "prí
buzní v zahranicí" skvrnou snad
ješte horší než dedecek - živnost
ník, jsme za posledních pár let
všichni bohatší o hodne zkušeností.
Nádherných i trapných, všichni ví
me. Ale mluvení o nich se vetšinou
drží zavedených schémat, jimiž si
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podvedome zdúvodnujeme, co jsme
kdysi udelali nebo neudelali, anebo
proste udelat museli - ci zase ne
mohli.

Proto bylo tak cenné, když se objevila Nová Prítomnost doktora

Stránského. Bez velkých proklama
cí se tu na základe jakési nevyslove
né duvery - tady i tam - zacali set
kávat lidé, kterí pri ruzných príleži
tostech zvolili tak - anebo práve na
opak. Napetí, podezrívání a navyk
lých schémat se pochopitelne ne
múžeme zbavit ze dne na den. Veci
mohou vypadat jinak podle toho,
odkud se na ne díváme. Nová
Prítomnost také není a nebude ca
sopis krajanský. Ale pokud se ne
kde nezacneme verejne potkávat,
nezbavíme se svých predsudku
a zbytecných averzí ani do soudné
ho dne. Predevším k naší vlastní
škode. Proto tu, krajané a prátelé
v cizine, tak rádi vidíme a uvidíme
i vás.
VAŠE REDAKCE

NOVÉ PRíTOMNOSTI.



Rybníky (a dokonce i betonové nádrže) vyvolávají v našich vesnicích
jednoznacne kladné city.

(Lukavec, 1994)

Jsem svedkem zajímavého experimentu. Od 1. ríjna 1995 pripravu
ji s kolegou kažodenní zpravodajský
servis z VelkéBritánie pro pražskou
Ceskou tiskovou agenturu, soukro
mého konkurenta Ceské tiskové
kanceláre. Požádáli nás, abychom
pro CTApsali predevším ty zprávy,
které se vztahují - treba i jen obdo
bou - k problémum v Ceské repub
lice. Zejména jsme privítali mož
nost delat zpravodajství o tom, jak
se v Británii neustále usilovne vzde
lává demokratický proces, jak je ve
rejnost trvale ve strehu, nenarušu
je-li vláda svobodu projevu, jak se
intenzívne debatuje o aktuálních

spolecenských problémech, jak na
politiky vykonává tlak nezávislá ob
canská spolecnost.

Od 1. ríjna do poloviny listopadu
vydala cTA z Británie celkem více
než 200 zpráv zmíneného charakteru.

Jak reflektují tento dramatickýa poucný politický vývoj ceské
sdelovaCÍ prostredky? Sledovali
jsme, co v posledních týdnech
o Británii napsaly Lidové noviny,
Mladá fronta Dnes, Právo a Hospo
dárské noviny.

Redaktory zahranicních rubrik
zrejme velmi zaujala informace
o tom, že britské tucnáky zmátl le
tošní teplý ríjen a zacali se proti
všem predpokladum na podzim
rozmnožovat. Zprávu prinesly
24.10. Právo i Mladá fronta Dnes. To
je však hloupost nejen tématická,
ale i obsahová. Tucnáci totiž priro-

NOVÁ PRíTOMNOST

Na
slepou
bábu

aneb co zajímá
ceský tisk

Jan Culík

zene v Británii nežijí a nikdy nežili.
Vyskytují se jen v Antarktide a na ji
hoamerických ostrovech poblíž již
ního polárního kruhu. Že by nejaký
zpravodaj z anglictiny špatne prelo
žil nejaké jiné zvíre? - Jiná duležitá
zpráva pro ceské listy: "Britská krá
lovna letela na Nový Zéland linkou:'

-Mezi další informace, které pri-neslo Právo, patrily clánky s ti
tulky: "Charles a Camilla se nadále
stýkají"; "Siamská dvojcata zemrela
na infekci"; "Britové nesnášejí žeb
ráky" (zkreslený materiál, zpraco
vaný zrejme podle francouzského
tisku); "Dirigent Belohlávek ztratil
v Londýne zápisník"; "Únik toxické
ho plynu z moderní sochy". Mladá
fronta Dnes napríklad informovala:
"Potravinárská chemie snižuje
potenci"; "Britský kutil chce vstou
pit do závodu v letech do kosmu";
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"Zacal souboj o Frankensteinovu
potravu"; VLidových novinách, kte
ré mají nyní velmi špatné zahranic
ní zpravodajství, jsme našli jen má
lo zpráv z Británie.

Snad nejvíce šokující selhání ceského tisku se týkalo nedávné
smrti mezinárodne známého filoso
fa a sQciologa ceského puvodu
Ernesta (Arnošta) Gellnera. Tento
vynikající myslitel, který léta puso
bil na London School of Economics, _
poté na Cambridžské univerzite
a pak na pražské Stredoevropské
univerzite, o prvním víkendu v li
stopadu na letišti v Ruzyni náhle
zemrel na srdecní záchvat. Všech
pet seriózních britských listu prine
slo hned na pocátku príštího týdne
rozsáhlé Gellnerovy nekrology, cas
to více než na polovinu tiskové stra
ny velkého formátu. Už v pondelí
6. listopadu jsme o tom prostrednic
tvím CTA podrobne informovali
ceské novináre. Ernest Gellner, je
den z mála významných ceských
myslitelu poslední doby, kterí do
sáhli svetového uznání, se velmi za
sloužil o popularizaci problému
stredovýchodní Evropy v anglosas
kém svete. Byl mimo jiné i význam
ným kritikem marxismu. Žádný
ceský novinár pohotového zpravo
dajského servisu CTA nevyužil,
podle jednoho pražského pozorova
tele prý proto, že "Gellnera
v Cechách nikdo nezná". Lidové no
viny se zmohly na strucný clánek
o úmrtí Arnošta Gellnera Leprveaž
v pátek 10.listopadu. Delší nekrolog
od Jirího Musila vyšel v sobotních
Lidových novinách až 25. listopadu.
Není toto neuveritelné zpoždení po
zoruhodným dukazem, že ceští no
vinári neplní rychle a efektivne svuj
úkol informovaL ceskou verejnost
o tom, co se deje casLo na jejich
vlastním prahu?

Vpondelí 13. listopadu otisklGuardian delší informaci o tom,
že se na pocítacové síti Internet vy
skytují inzeráty prodejných žen z Asie
a z východní Evropy.Zpráva mela du
ležitýpodtext: materiály o pornografii
na Internetu shromažduje jedna brit
ská univerzitní profesorka jako pod
klady pro zmenu mezinárodních
úmluvo vykoristovánížen, které jsou
v dusledku bourlivého elektronické
ho vývoje nyní naprosto zastaralé. Je
symptomatické, jak se zprávou nalo
žily Lidové noviny. "Obcansky aktiv
ní" kontext redaktori Lidovýchnovin
z informace odstranili a otiskli jen
bulvárne dráždivé vety o inzerátech
na prodejné ženy na Internetu.



I tento rybník si získal srdce obyvatel, ac se postupne stal svedkem zkázy sousedního

lobkovického zámku, statku a pivovaru a dnes už se v nem nelze koupat.

(Libceves, 1995)

JAN C U L r K vyucuje bohemistice na Glasgow

University. Koncem ríjna s ním po sedmi
letech rozvázalo ceské vysílání Svobodné
EVI"opy spolupráci, údajne z "financních du
vodu".

losti, zajímavé myšlenky, záležitosti,
o nichž se ve svete mluví. Ceská mé
dia nevnímají, jak duležitá je v. zá
padních zemích aktivita obcanské
spolecnosti a jak by bylo prínosné
o ní systematicky informovat.

Na Západe probíhá intenzívnídiskuse o celé rade aktuálních

politických, obcanských, filosofic
kých a technologických otázek. Ty
jako by novinári v Cechách nevideli,
i když se už prímo týkají Ceské re
publiky, anebo se jí velmi brzo zac
nou týkat. Nelze je ignorovat jen
proto, že dosud nejsou dávány do

Slovensko
zvonka

a zvnútra
Samuel Abrahám

411.0 chápat, ako spoznat, co jeft dnes na Slovensku podstatné,
co podružné, kde hladat príciny
dnešného stavu a co len symptómy?
Ktoré udalosti signalizujú -KvaliLa
tívne zmeny a ktoré len kvantitatív
ny posun? Ktoré z prebiehajúcich
udaloslí posúvajú demokratickú.
scénu na Slovensku ci už dopredu
alebo dozadu?

Na dnešnej výrazne polarizovanej slovenskej poJitickej scéne
je rozdelenie staníckych zoskupení
tak silné, že liaždý verejne vyjadre
ný politický postoj zaraduje ten kto
rý politický subjekt na jednu alebo
druhú stranu. Snaha o nadstraníc
kost vyznieva nielen alibisticky, ale
podkopáva legitimitu toho, ktorý sa
o takú pozíciu snaží. Táto absurdná
siluácia napríklad zaprícinuje, že
rozhodnutia Najvyššieho alebo
Ústavného Súdu, prijaté po nestran
nom a nezávislom rozhodnutí sud
cov, sú vnímané ako verdikty poli
ticJiYzamerané proti vládnej koalí
cii. Rozdiely medzi stranami nie sú
len v prezentovaných názoroch, ale
v rozdielnom chápaní právneho
štátu ("Rechtsstaat"). Jedni tento
koncept chápu ako prostriedok na
dosiahnutie vacšiej moci, druhí ako
nástroj na striktnú kontrolu moci.

Tri základné demokraticke inštitúcie - parlamen~ vláda a súd- "
nictvo - sú na Slovensku ustanove
né, no duch demokracie chýba.
Demokratická štruktúra je ustano
vená, no ich vzájomné vztahy sú
stále nevyvážené. Duch demolrracie
možno place, no Rechtsstaat nepro
testuje. Registrujeme nedemokra
tické postupy, ktoré však nie sú
v rozpore so zákonmi a ktoré sú od
súhlasené demolrraticky zvoleným
parlamentom. Z tohLo pohladu sa
móže zdat, že parlamentná vacšina
si móže odhlasovat co chce a je
schopná demokratickými pro
striedkami ohrozit samotnú demo
kraciu. Teda akási obdoba
Weimarskej republiliY. Myslím si
však, že takýto posun nie je tak Iah
ko realizovateIný.

Hoci demokratický režim máv sebe zakódovanú nestabilitu,
obsahuje zároven ochranné páky,
ktoré chránia demokraciu, ak niek
torá z jej inštitúcií sa pokúša o vac
šiu moc ako jej prináleží.
Rozhodnutia výkonnej a legislatív
nej moci sú obmedzovanné súdnic-

pRI TOM N O S T'N O V A

prímé souvislosti s Ceskou republi
kou. Ceši se tak na vlastní nebezpe
cí vyclenují z duležité mezinárodní
debaty. Zajímavé je, že se ceským
ctenárum v rade listu dostává ne
ustále clánku od premiéra Václava
Klause. Vmezinárodním kontextu je
nezvyklé, aby mel predstavitel vlád
noucí strany tak obrovský prostor ve
sdelovacích prostredcích bez kritic
ké oponentury. Nakonec to konsta
tovala i nedávná analýza ceských
sdelovacích prostredku v anglickém

"casopise Transitions, vycházejícím
ve strední Evrope. Také její shrnutí
vydala CTA,ale celné deníky, které
sledujeme, to neotiskly.

tu. To nestací. V anglosaském tisku
prichází vetšina informacních pod
netu práve od nezávislých analytic
kých institucí. Pokud je nezávislých
odborníku v Cechách málo, m{;liby
novinári vyhledávat casteji práve za
hranicní názory na aktuální ceské
problémy a srovnávat, jak se obdob
né problémy reší v jiných zemích.

Ze zahranicí se obecne tisknouinformace, které mají konkrét
ní vztah k Ceské republice, ale po
kud možno ne kritický. Pak se otis
kují kuriozity, poprípade - velmi
útržkovite - informace o nejnovej
ším technologickém vývoji.

Všechny ceské deníky prirozene
obcas otisknou strucnou zprávu
z Británie, dojde-li tam k nejakému
výzriamnému politickému vývoji.
Celkove je však mezinárodní zpra
vodajství povrchní. Ceskému tisku
unikají obecnejší; hlubinné souvis-

Nejkvalitnejším ces~ým listemjsou dnes zcela zrejme
Hospodárské noviny, které prinášejí
podrobnejší analýzy problému a ob
sáhlejší informace -.nikoliv nesyste
maticky prezentované povrchní vý
kriky dne, jaké na zpravodajských
stránkách Práva ci Mladé fronty
Dnes mohou ctenáre jen mást.
Hospodárské noviny tisknou obcas
záslužne i názory zahranicních od
borníku. Bohužel však vetšina ana
lýz, které se objevují na stránkách
Hospodárských novin, pochází z pe
ra domácích provládních specialis-
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Bizarními výtvory kutilú jsou nekdy celé domy i s okolím. Nekterí místní obyvatelé

se od nich mírne distancují, jiní je prijímají s vrelým pochopením.

(Libceves, 1995)

v každom prípade ochranný renex.
Len dlhodobá skúsenost s demo
kraciou postupne presvedcí mno
hých dalších, aj ked nie všelkých, že
nacionalizmus a demokracia sú ne
zluciteIné a že v dlhodobej perspek
líve nie je nacionalizmus pre
Slovensko prospešný. Takáto po
stupná kryštalizácia by mala izolo
vat maJú skupinu xenofóbov a hul
vátov, ktorých demokracia dokáže
kontrolovat a trpiet ateraz sú po
prepletaní v zástupoch neistých,
dezorientovaných a ustrachaných,

torých lákajú na svoju stranu na-
clOn . opulisti. DiaJóg, teda
vzájomné re anie sa a hIada-
nie riešení, nemože n skol', ako
sa neukoncí spomínaná izá-
cia spolocnosti. Súcasná nestabl
a patová situácia tento proces para
doxne Ulj"chIuje.

SA MU E L A 111\A II Á M (1960). V roce 1981
emigroval do Kanady. Absolvoval University
ofToronto (B.A.) a Carleton University Ollawa
(M.A.). Dnes žije v Bratislave, dokoncuje di
sertacní tema .Intelektuálove a moc", bude
vydávat kritický ctvrUetník Kritika & Kontext.

Dnešná napiitá doba, nabitá kon
kréLnymi každodennými udalosta
mi, neposkytuje na Slovensku
priestor na všeobecné úvahy, a po
važuje sa za naivné klást zdánlivo
abstrakLné otázky. Nateraz sa ad ab
surdum dennodenne a detailne
rozoberá a konfrontuje to, co nové
ho naservírovali politici.

Nepodliebam zároven naivnejilúzií, že akýkoIvek dialóg bu
de automaticky viest ku konsensu
medzi dvoma kvalitatívne rozdiel
nymi castami spolocnosti - národ
nou a obcianskou. Upevnovanie na
cionálneho vedomia ako východis
ko z tažkosti, ako ochranný štít voci
bezbrehému konzumu a masovej
kullúre je možno iracionálny, no

v minulosti, bohužiaI, znalost
Slovenska nemalo castokrát viac
ako anekdotickú a stereotypnú po
dobu - samozrejme cest výnimkám.
Nepisal by som tieto riadky v tak
ostrom svelle, keby na Slovensku
samoLnom znalost moderných slo
venských dejín bola o veIa doklad
nejšia. Témou jednej analýzy
o zdroji a prícinácb súcasného roz
delenia slovenskej spolocnosti by
m t práve ignorancia vlast
ných mo dejín'. Práve ona
spolu s neochotou . lóg delia
slovenskú spolocnost viac a o
logické importy z roznych sveto
vých strán.

Slovensko potrebuje na riešeniesvojich problémov katarzné de
baty namiesto okrikovania cez bari
kády. Možno v dnešnej almosfére
nie je ešte cas na dialóg, no treba sa
pripravovat na dobu, ked podmien
ky alebo zdravý rozum dollacia za
spolocný stol obidve strany.
Dovtedy je potrebné pripntvit všet
ky témy, poznat detaily a súvislosti,
ktoré bude treba prediskutovat
a riešit, tak ako to urobili disidenti
pocas normalizácie v Cechách.

každú hodnotu a vieru, ktorý pre
vlastnú neschopnost ci nevoTumáv
ne nad všelkým povýšenecky ru
kou, je nebezpecný. Teda aj cynik,
ktorý povie, že Slovensko si nic iné
nezaslúži a že má, co chcelo.
Nebezpecný, pretože k takýmto po
stojom može dospiet, casto racio
nálnym dedukovaním, hociktol'ý
inteligenLný clovek. Ako vždy a vša
de tak aj na Slovensku je cynizmus
skvelý recept pre cast intelektuálov
- bud zdovodnit vlasmú rezignáciu
na veci verejné, alebo zracionalizo
vat svoju vlasLnú nedemokratickú
cinnost.

Ak dnešná obecná znalost slovenských dejín a pomerov je
v Cechách pod bodom mrazu, ta~ aj

tvom a kontrolované médiami.
Medzinárodné právo, clenstvo ale
bo uchádzanie sa o clenstvo
v m~dzinárodných organizáciach
ako aj kredit u financných inštitú
cii, to všelko robí demokraciu dnes
odolnejšiu ako za cias Weimarskej
republiky.

Faktom zostáva, že v Slovenskejrepublike demokratická štruk
túra existuje a práve preto každý
pokus o jej oklieštenie vzbudzuje
vlnu protestu na Slovensku ako aj
mimo neho. KIúcová kontrolná in
štitúcia - súdnictvo - si postupne
upevnuje poziciu, ktorá jej právom
prináleží. Média, ako Slovenska
Televizia a Slovenský Rozhlas, ktoré
nie sú v skutocnosti nezávislé, poso
bia zo dna na den absurdnejšie.
Doba ich posobnosti je v demokra
tickom režime casovo vymedzená.
Vláda a štátna správa nepracujú
mimo zákon a korupcia - bežný jav
v každom zriadení a v každej dobe,
však áno - je vecou prokuratúry. Ak
tá nezasahuje ihned proti tým, co
prekrocili zákon, jedna z demokra
tických inštitúcií si neplni svoju po
vinnost o ak sa prekrocil tresLný
zákon dnes, nevidím dovod, preco
by Rechtsstaat nezasiahol v budúc
nosti a nespravil zadost spravodli
vosti. Hoci mlyny právneho štátu,
zdá sa, melú pomaly - boli dlho mi
mo prevádzku.

DemOkracia má v sebe žakódovaných množstvo absurdnosti,
ba co viac, je to jedna z jej vlasLnos
ti, ktoré k nej neodmyslilerne pat
ria. HIadanie jednoduchých riešeni
na odsu'ánenie paradoxov demo
kracie vlasLnepodkopáva jej fungo
vanie. HTadanie jednoty - v mene
správnej veci a za blaho v budúc
nosti - pomocou akéhokoIvek ideo
logického tárania je len dalšim ne
zmyslom, o ktorý sa obcas pokúšajú
"neznalí" a fanatici, ako sme to za
žili za socializmu.

Problémy slovenskej politicIlejscény sú len zdanlivo obmedze
né na aktivity vládnej koalície. To
sú tie jednoducho popísateTné deje,
ktoré sa nejTahšie prezentujú navo
nok. Fatalizmus a cynizmus .
spolocnosti považujem pre deIÍJ.o
kraciu na Slovenslm za práve tak
nebezpecné javy ako povedzme bi
zarné posobenie Macuškovej komi
sie. Tretími do partie antidemokra
tov, popri "neznalých" a fanatilwch,
sú práve cynici. Práve medzi mno
hými slovensllými vzdelancami ba
dat v poslednom case cynický po
stoj ci odstup voci politickému vý
voju doma. Tento prístup nie je
o nic menej nebezpecý ako vycína
nie ignoranta alebo pustošenie fa
natika. Neznalý si može teóriu de
mokracie osvojit, intelektuál - fana
tik je contradicti~ in adjecto, hoci
20. storocie robí všelko pre to, aby
toto protirecenie podkopal. No cy
nik, ktorý sa snaží zrelativizovat
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e
volbami)

Pekne podle

.I / /'
(Naše parlamentní strany pred

Petr Príhoda

Do voleb do Poslanecké snemovny Parlamentu Ceské republiky zbývá necelých
pet mesícu. V tomto a ve ctyrech následujících císlech Nové Prítomnosti prineseme
v abecedním poradí portréty peti hlavních politických stran a jejich šéfu - na ostatní
se tedy v této rubrice nedostane, víc mesícu k dispozici nemáme. Budeme se jim však
venovat na jiných místech casopisu - pokud upoutají pozornost našich autoru.

CESKÁ STRANA
SOCIÁL E DEMOKRATICKÁ

Historie naší "soc-dem" je vskutku heroická epopej, alespon do
urcité doby. Škoda, že ji vetšina lidí
dnes už nezná. Naše sociální demo
kracie má za sebou stodvacetiletou
historii, ovšem s onou zlopovestnou
ctyricetiletou pauzou. Nabízí tedy,
chcete-li, urcitou analogii vžité
predstavy ceských dejin: slavnou
minulost "pred", "dobu temna"
a krivolakou prítomnost "po".

Vznikla jako ceská odnož stranycelorakouské, s níž snášela dob
ré i zlé. Spolu s ní odolala "detské
nemoci" anarchoterorismu, ale
i nákaze nacionalismu (proto na ni
príslušníci ceských vlasteneckých
kruhu hledívali podezírave). Tomu
ucinila jistý ústupek tím, že se stala
na své rakouské materi formálne
nezávislou; svému internacionalis
tickému krédu se pritom nikdy ne
zproneverila. Byla stranou proletá
ru, jejichž otcové, pocházející vetši
nou z venkovské chudiny, pricháze
li za obživou do mest, kde rychle
ztráceli tradicní katolickou víru, ale
ješte dlouho si uchovávali cosi du
ležitého z krestanské morálky, pre
devším smysl pro spravedlnost a so
lidaritu s bližními.

V prvních generacích se ~traHi:Ivyznacovala dur""cm na vzde
lávání a sen"vzdelání. Sympatický
zpuso~, Jak u nekdejšího venkov
ol..eho chudasa prekonat pocit mé
necennosti. Bylo to vzdelání znacne
ideologické a casto jen "brožurko
vé", ale vykonalo své. Strana si záhy
získala sympatie nejednoho ceské
ho špickového intelektuála (za
všechny jmenujme Nerudu, Masa
ryka a Šaldu) a posléze se k ní neje
den pridal. Význacne s.e podílela na
demokratizaci pomeru v mocnár-

ství, zejména na prosazení všeobec
ného hlasovacího práva. Vyšel z ní
Karel Kautský (Karl Kautsky), za
mlada ceský národovec, pozdeji
blízký stárnoucímu Engelsovi.
- Stejne jako rakouská, mela i ceská
sociální demokracie k nemeckému
reformismu blíž než k revolucnosti.

První svetová válka byla pro celoevropskou sociální demokracii
otresem, protože její internaciona
lismus v zatežkávací zkoušce neob
stál: jednotlivé národní strany se
nakonec solidarizovaly se svými
vládami a stanuly tak vzájemne

proti sobe na opacných stranách
frontové linie. Válecné strádání všu
de zradikalizovalo radové clenstvo,
jemuž se zakrátko dostalo povzbu
zení bolševickou dohrou ruské re
voluce. Témer ve všech zemích,
vcetne té naší, mezitím svobodné,
došlo k "bolševickému" rozkolu.
U nás tím spíš, že se vedení strany

spolu s Jejím funkcionárským akti
vem postavilo za mladou samostat
nou republiku. V ocích vetšiny clen
stva se tak prohrešilo "spoluprací
s buržoazií".

Bolševický rozkol, jehož dítkembyla KSC, však naše sociální de
mokracie prežila, byt s potížemi,
a rekonvalescenci zvládla. Byla pak
jedním ze spolehlivých sloupu naší
meziválecné demokracie. Masaryk
k ní mel osobne blízko (jeho žena
bývala její clenkou). Její ministri
zasedali ve vetšine vlád. Zdánlive
úspešne probíhající sovetský expe
riment jí odcizil hodne mladých,
presto zustala dusledne protikomu
nistickou, a ovšem i protifašistic
kou. Získala dost stoupencu na
Slovensku a mela blízko i ke své su
detonemecké družce, ale prispet
významneji k prekonání cesko-ne
meckého antagonismu na pude
ceských zemí se jí nepodarilo.

Za druhé svetové války se sociální demokraté významne podíle
li na odboji domácím i zahranic
ním, prinášeli obeti v koncentrá
cích i na bojištích, zasedali v lon
dýnské vláde. CSSD mela svého
cloveka i v Moskve, ten se však poz
deji stal jedním z jejich hrobaru
(Zdenek Fierlinger, který pravdepo
dobne za války vstoupil do služeb
KGB). - Zatímco "Ríjnová revoluce"
jejím sebevedomím otrásla jen
zcásti, sovetský podíl na vítezství
protihitlerovské koalice ji dosti dez
orientoval. Po válce zasedli její cle
nové spolu s komunisty v Národní
fronte a nekolikrát se je dokonce
snažili "pretrumfnout" revolucností
(napr. rozsahem požadovaného
znárodnení). Jejich mládež - ach, ta
mládež! - sympatizovala nezakryte
s KSC, cehož využívalo fierlinge
rovské krídlo. CSSD zvolna spela
k rozkolu.
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Na brnenském sjezdu (1947) sicezískal vetšinu antikomunista
Jan Majer, bylo však už pozde.
Strana byla prošpikována komunis
tickými agenty a zakrátko nastal
"Víteznýúnor". Prozíravejší "socde
máci" odcházeli do exilu. Heroická
epopej koncila. V r. 1949 komunisté
nadiktovali strane sloucení.
Menšina, která se nepodrobila, pak
za tu tvrdohlavost musela platit.

Po techto dvou smrtelných ranách následovalo dodýchávání.
Doma i v exilu. Sociální demokra
cie pak prežívala už jen v politic
kých pracích snech: tamto (CSSD)
by bylo bývalo lepší než tohle
(KSC). Jednu chvíli se zdálo, že sen
se stane skutkem: na jare 1968, za
Dubceka, došlo k pokusu o obnovu
CSSD. Byl to jeden z tech pražsko
jarních rudých šátku, které rozzuri
ly býka Brežneva nejvíc.

Posmrtný život CSSD v dobáchtzv. normalizace však udržovala
nejen nostalgie pametníku, nejen
pár desítek starých' nepoddajných
veteránu doma a pár stovek v exilu.
Byl tu ješte jeden napájecí zdroj:
špatné svedomí reformních komu
nistu. Ti sice "socdemáky" predtím
vetšinou nebyli (pár jich kdysi bylo

NovA PRfTOMNOST

fierlingerovskými modrokošiláci),
ale nahlédli zhoubnost své faustov
ské smlouvy s komunismem a zá
vistive pokukovali po sociálne de-

. mokratických obzorech západní
Evropy. Už to nebyli žádní mladíci.
A tamti veteráni, ti byli ješte starší...

Listopad 1989 nás prekvapil, aleveteráni byli pripraveni. S do
jemnou horlivostí križovali Prahou
s kyblíky lepidla na tapety a vylepo
vali plakáty, které slavnostne vyhla
šovaly: Ceskoslovenská sociální de
mokracie obnovena! - Lid mel ko
munistu po krk, ale nejasná idea
socialismu nesovetského typu mu
byla dosud blízká. Proto zmrt
výchvstání CSSD uvítal. Kolem
strany zavládl cilý ruch. U jejího
kormidla stanuli jednosvorne "starí
verní", domácí (Slavomír Klaban)
i exiloví (Jirí Horák), ale jenom
nakrátko.

Kdyby CSSD Lrvala na "cistém"politickém rejstríku svých cle
nu, zustala by nevelkým klubem se
nioru. Proto bylo treba rady rozšírit.
Strana se rychle sblížila s nekterý
mi reformními komunisty, vylouce
nými v normalizacních cistkách
(Venek Šilhán, Miloš Hájek aj.), což
se nelíbilo "starým socdemákum",
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ale lidí bylo porád málo. Bylo treba
se otevrít ješte víc. O zájemce neby
la nouze: CSSD pusobila jako mag
net na ty cleny Obcanského fóra,
jimž se nezamlouvalo tíhnutí jeho
vetšiny více ci méne doprava. Ti se
k ní postupne pridávali (Zdenek
Jicínský, Petr Kucera, Ivan Fišera,
Valtr Komárek, Miloš Zeman,
Kvetoslava Korínková, Pavel
Rychetský aj.). U každého z nich by
ly ve hre jiné motivy, ale pres odliš
nost jejich individuálních príbehu
byl tento "odliv" z OF do CSSD fe
noménem svého druhu.

Je to paradoxní: o obnovu CSSDusilovala od polistopadových po
cátku zároven také skupina kolem
Rudolfa Batteka (Asociace sociál
ních demokratu), která byla kolek
tivním clenem OF. Z obavy, že se
CSSD stává stranou "postkomunis
tickou", se od ní distancovala.

Zatímco záhy po listopadovémprevratu pusobila ku prospechu
CSSD do znacné míry jako strano
tvorný princip ušlechtilá nostalgie
(i Petra Buzková vstoupila do CSSD
proto, že její dedecek František
Modrácek býval jejím významným
cinitelem), v letech 1991-1992 se to
zmenilo. CSSD se stala útocištem
tech, kdo z nejruznejších duvodu

Ja' mu uka'z'Vu'."" Portrét Miloše Zemana

'.

Náš nejznámejší prognostik upozornil na

sebe verejnost v léte 1989 odvážným

clánkem v Magazínu T, v nemž rozcupo

val na padrf husákovsko-jakešovskou pe

restrojku. Možná že jeho ctenári tehdy

cosi vedeli o Václavu Havlovi, ale ten dru

hý Václav, tedy Klaus, jim byl bytostí ne

známou. Prišel listopad, Miloš Zeman na
obrazovce nekolikrát zdárne zabodoval

pri recnických soubojích se "starými

strukturami" a jeho obliba vzrostla ješte

víc. Následovalo pár expozé na parla

mentním recništi, ale ta už byla ponekud

prkenná. Pak najednou zazáril jako super

nova na nebi sociální demokracie a prešel

do necekaného útoku, v nemž bylo cosi

horecného, bezhlavého. S Milošem

Zemanem se neco delo a deje.

Jeho rozpínavé Já provádí s jeho osob

ností prakticky totéž, co se stranou, v je

jímž cele stanul. Takto ostatne funguje

každý charismatický vudce. Charisma je

výslednicí takové jeho nabídky a takové

poptávky jeho potenciálních prívržencu,

které se ustavují nikoli na úrovni vecných

(napr. ekonomických) zájmu, ale mnohem

hloubeji. Tam, kde sídlí naše potreba

ovlivnit to, jak se jevíme druhým, jak si

sami sebe považujeme, jak se obáváme

své bezvýznamnosti i toho, že "nevíme, cí

jsme".

Zemanovo vudcovství není u nás jedi

ným tohoto druhu; podobne si svého ca

su pripodobnil svou stranu Václav Klaus

a na stejnou strunu v duších svých stou

pencu· stále hraje Miroslav Sládek.

Polemický duch Miloše Zemana našel

své místo na prídi CSSD tak snadno prá

ve proto, že tato nadmíru ruznorodá stra

na, príliš težící z nostalgie po vcerejšku, si

nebyla jista sama sebou. "Jít vláde po kr

ku" a "vstoupit do vládní budovy hlavním

vchodem", to jsou slova, která chtela být

slyšena. - Krome nostalgie žije CSSD

i z negace. Není proti demokracii, ani pro

ti transformaci, ale proti tomu, "jak se to

u nás provádí". Je to bohužel odpor spíše

citový než rozumový, proto CSSD není za

tím s to predložit alternativu.

Také Zeman-politik žije z negace: neu

stále bojuje se svým "alter ego" Václavem

Klausem, který ho v minulosti tuze poní

žil. Puvod této antipatie, pocházející z po

cátku osmdesátých let, prozradil Tomáš

Ježek: " ... Zeman pusobil jako prognostik

ve Sportpropagu. Mel za .úkol vytvorit

25

komplexní model našeho fotbalu ... dal si

s tím velkou práci a melo to opravdu ve

decký punc. Požádal Václava Klause o re
cenzi ... Klaus mu to strašne znectil. V rin

gu, když jeden boxer leží na zemi, ten dru

hý už do nej nekope. Dá mu šanci, aby se

vzpamatoval. Ale Klaus Zemana dodelal.

Nenechal ho vstát a on mu to nikdy neza

pomene." - Miloš Zeman patrne nedá po

koj, dokud nepoloží Klause na lopatky, aby

se pak k nemu zachoval velkomyslneji než

tehdy Klaus k nemu.

V politickém psychodramatu strídá dva

prevleky: prostorekého klauna a andela

Božího hnevu. Nejvíce svuj je však tehdy,

stanul-li ve stredu pozornosti a muže-Ii

poucovat, tj. rozdávat rozumy na všechny

strany. Návyk na sólistické vystupování

ho však indisponuje pro týmovou práci,

což je - jde-Ii o šéfa - pro vnitrní život po

litické strany závažným handicapem.

Strane to zatím, zdá se, tolik nevadí, pro

tože zemanovská predstavení jí stále ješte

mohou získat sympatizanty. Uvedomí si

to, až dosáhne významného volebního ús

pechu a ocitne se pred zcela novým úko

lem. Nebude už pozde?
PETR p~rHODA
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odmítali ostrý transformacní kurs
(rychlost za každou cenu) Václava
Klause. Ten se zacal dosti neprozí
rave vyjadrovat o CSSD s despek
tem a nejeden tzv. pravicový žurna
lista se ho snažil napodobit. V ra
dách CSSD se zacalo hovorit o aro
ganci moci a toto rozhorcení vyne
slo do cela cloveka, který mel
s Klausem nejvíce nevyrovnaných
osobních úctu z minulosti - Miloše
Zemana. Václav Klaus vedle jiných
predností vládne umením delat si
neprátele. V tomto prípade zapuso
bil jeho narcismus vskutku velkole
pe: vyprofiloval vudce odpurcí poli
tické strany.

Tmelem CSSD se tak stal negativismus vuci prevažujícín'm
transformacnímu trendu, což samo
o sobe není dostatecnou živinou
stranického sebevedomí. Toto man
ko jednu chvíli suploval Zemanuv
polemický verbalismus, zpravidla
dosti jalový. - Ceské politické scéne
svého casu hrozilo, že se bude príliš
podobat scéne divadelní. Miloš
Zeman se zasazuje o to, aby toto ri-
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ziko nepomíjelo. Málokdy mluví
prirozene, zpravidla je teatrálne sty
lizovaný do role Kassandry ci
Erinye. Jeho exhibice svádejí k pojí
mání politiky jako velkého psycho
dramatu. Proto se CSSD nabízí jako
trvalý objekt tzv. protestní volby
(motivace volby v afektu je však ne
stabilní), zatímco uvnitr panuje
chaos.

OVládavou predstavou MilošeZemana, posedlého touhou
trumf nout Klause, je maximum hla
su pro CSSD, vem kde vem. Mel
proto neshody s profesorem
Horákem. Ten se sice v dnešních
pomerech staré vlasti príliš nevy
znal, ale s pocitem, že sám ví nejlíp,
jak na to, vsázel spíše na kuloárová
vyjednávání. Tento styl vuci
ZemaIÍovi neobhájil a kolbište
opustil. Zemanova strategie je do ji
sté míry úspešná: v léte 1995 prefe
rence CSSD témer dostihly ODS.
Má to ale hácek, jímž je rozpad po
tenciáního brain-trustu strany.
Nekterí se stáhli do pozadí (Petr
Kucera, tzv. rakovnická platforma),
jiní z ní dokonce vystoupili (Ivan

Fišera, Vlastimil Doubrava, Karel
Hrdý). Jménem CSSD vystupují stá
le casteji zacátecníci (Stanislav
Gross), notorictí populisté (Gerta
Mazalová) nebo lidé, jejichž životní
rozlet byl príliš spjat s predlistopa
dovou KSC (Vladimír Rezác). Petra
Buzková, zevnejšku sice puvabné
ho, ale názoru zatím spíše nejas
ných, mediální prestiž strany neza
chrání.

Rychlý letní prírustek na váze bylsice vystrídán mírným pokle
sem preferencí, ale Zemanova
CSSD presto prokazuje životnost.
Muže ocekávat proud prebehlíku
z ruzných postkomunistických for
mací, trpících na úbyte, možná
i tech chytrejších z KSCM. Príchod
systému dvou velkých stran, prí
znacného pro dnešní demokratické
zeme, tím bude jakoby urychlen.
Pomery, které daly vzniknout feno
ménu Miloš Zeman, však naznacu
jí, že naše velká levicová strana s je
jí populistickou demagogií bude pro
ceskou spolecnost spíše bremenem
- pokud se nezmení.
PETR PR[HODA

L I·D I TO CHTEJ í
Lidi to chteji" je veta, již je možno

pokládat za exemplárni urážku logi
ky, jakož i lidi. Kdykoli slyšime, že li- .
di to chteji, vezme, že to chce kšift
a lidi to chteji asi tak, jako si žádali
potrestáni válecných štvácu.

Lidi nechteji ruže z Jericha, aniž
pudink z tapioky, nebof to nikdy ne
videli ani nejedli. Teprve, když sejim
to osvetli podle Hmkova Švejka, zjis
ti, že neni veselejšiho predmetu pred
jarniho nad zazelenavU se exkre
ment, a až po velkorysé kampani
s pádnou osvetou o pudinku z tapio
ky pfijmou axiom, že to nemusi být
jen pro prasata, nýbrž že to je cenove
výhodné (preiswert) i pro pivare. Lidi
to chteji až po zpracováni a narqfice
ni svých mysl~ což je samozrejmý zá
klad vši reklamy. Bez reklamniho
utužováni svých tužeb toho zas tak
moc nechteji a chteni sejim podle po
treby jenom pripisuje, asi jako svo
bodná vule Schrodingerove kocce.

Podám priklad stejne drsný, jako
skutecnÝ. Asi pred tremi roky se roz
hodla velmi zmarnená polská divka
skoncovat se životem skokem
z Nuselského mostu, drive receného
Klementa Gottwahia. Stála na kland
ru a odmitala diskutovat se záchran
nou službou, policajty a psychiatry.
Dole, na miste obvyklého dopadu se
bevrahu, cekal už nejen ten hostinský,
co vede pres ty veci kroniku, ale i ne-

co náhodných chodcu na sobotni vy
cházce. Pribývalo' jich geometrickou
radou, nebof co má clovek za zábavu
na sobotni vycházce mimo hlavni ná
kupni centra. Postávaly a kolmo
vzhuru hledely zástupy pánu, dam,
hochu, divek a ditek. Soudily, že bude
vzrušo, asi tak jako bývá vzrušo na
obrazovce, kde sejeden gang likvidu
je s druhým a druhý gang se likvidu
je pomoci švarných policajtu a poli
cajtek, za vzniku apartnich ru4ých
tecek na bilých košilich. Odmitáni zá
chranáru vydrželo zmarnené polské
divce skutecne dlouho. Hodiny. Lidi
dole, uvykli tempu televiznich akci
a strihu, se zacali otravovat.

Tu a tam odskocil synek ci otec ro
diny pro f'izek, pivo, párek v housce ci
Goca Golu. Nahore stála sebevražed
ná divka na hranici života a dole se
rozžival piknik. Kdyby byl nekdo tu
a tam promitl reklamu na aviváž ute
rek nebo na Žvýkacku, co chutná tak
úžasne.dlouho, mohla to být televizni
seance. Jakýsi úchylák zarval, Tak už
skoc!, ale nedošel souhlasu.
Normálnim lidem nebylo krvelacno,
byli jen trochu zvedavi, jak to dopad
ne. Dopadlo. Divka skocila, telo na
plocho uderilo tupe o dlažbu, nad
skocilo a zustalo klidne ležet, bez ne
chutných detailu, jakým se i kamera
akcnich jilmu musi vyhýbat.
Pristoupila záchranná služba a lidi
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se zvolna rozcházeli. Existuji i pove
dené reportážni jotogrqfie, zejména
tela ve volném pádu. Komercne a akc
ne zaujatý pozorovatel by byl musel
uzavf'it, že "lidi to chteli", cili že lidi
chteji, aby se skákalo z Nuselského
mostu, zejména o vikendech. Ale lidi
to nechteli, lidi byli jen u toho, když
už se to delo. Krome nejakého toho
úchyláka jim to bylo vlastne proti
mysli a kdyby byli meli kapacitu
Batmana, byli by treba i spechali na
pomoc, radeji.

Komercne zaujatý pozorovatel se
však asi zasnil nad malými režijnimi
náklady a vysokou sledovanosti show
se skutecným skákánim ze skutecné
ho mostu. Lidi Si? nezasnili, šli domu·
spiš schliple a nesli si zbytky cerno
hnedé Goca Goly.

Ono totiž už dost lidi povyrostlo ze
stavu zbožných vytrženi, když se pfi
Hlavnich Slavnostech obetovali vykr
meni zajatci vyrvánim živého sr,dce
z živého tela, kdy se v arénách po
stovkách mordovali projesionálové
s meciky, sitemi a trojzubci, nebo
když se aspon slavnostne lámalo ko
lem, ci slinalo, za vdecné pozornosti
svátecne odených "!ešfanu, ktef'i to
pokládali za zaslóužené vzrušo.

Nepovyrostli jen úchyláci a komerc
ne zaujati pozorovatelé a provozova
telé.
MIROSLAV HOLUB
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Publicislické
porady RSE

Rozlišujte originál (puvodní po

rad) a jeho opakování. U každé- '

ho poradu uvádíme v závorce tr
vání v minutách.

Benduv
maják
spravedlnosti

Události a názory (50):

Orig. denne 18.10

opak. týž den 23.10
a násl. den 06.10

(pouze v so a ne 12.10)

Hlasy a ohlasy (50):

Orig. denne po až pá 17.10

opak. násl. den 08.10

(pouze so 13.10)

Víra a svet (20):

Orig. pá 11.10

opak. so 17.10, ne 13.40,

po 11.10

Úvahy casové a nadcasové (15):

Orig. po až pá 12.45

Co se deje kolem nás (15):

Orig. so 14.25 .

opak. ne 17.10, po 08.10

Otázky naší doby (30):

Orig.st13.10

opak. so 17.30, ne 13.10

Demokracie v teoriia praxi (20):

Orig. ct 11.10

opak. so 14.40, ne 17.25,

po 08.40, út 11.10

Ekonomika pro každého (15):

Orig. ct 13.25

opak. so 14.10, ne 17.45,

po 08.25

V Cechách se nikdy nemuže prihodit nic skutecne zlého. Všechno totiž
skoncí bud jako absolutní kqfkárna, nebo absolutní švejkárna," prohlásil
jeden západní diplomat pobývající jistý cas v ceském prostredí. .

Dukazem hluboké pravdivosti takového úsudku budiž Benduv úrad.
Úrad,jenž má ztelesnovat spravedlivou myšlenku potrest4ní minulých zlo
cinu, jenž však vznikl spíše proto, aby bylo možné nekam upíchnout jed
noho zasloužilého politika, který osvedcil spolehlivost, nikoli však politie
kou schopnost. Úrad, jenž má konecne objasnit nezákonnosti starého reži
mu, jenž si však sám opakovane pocíná nezákonné. Úrad, jenž z vlastizra
dy obvinil muže, který, ac odlišného politického. presvedcení než Václav
Benda, svoji vlast nikdy zradit nechtel, at byly faktické dusledky jeho jed
nání jakékoliv. Obvinil ho na základe výpovedi skutecného vlastizrádce,
kterého pro zmenu stíhat nelze, protože ona vlast mezitím prestala existo
vat - mimo jiné také pricinením samotného pana Bendy, který jako pred
seda SL FS neváhal hlasovat pro její zánik.

Jaké je vlastne právní postavení této instituce? Ponekud delikátní. Nelze
vyloucit, že v tom nemá úplne jasno ani její šéf.

Její predchudce vznikl pod Ministerstvem spravedlnosti jako pouhé do
kumentacní stredisko a nedostal do vínku více pravomocí, než má soukro
mý detektiv. Benduv úrad pak založilo Ministerstvo vnitra, ale pravomocí
mu nepridalo. Mohl podávat trestní oznámení, tedy pouhé podnety k za
hájení trestního stíhání, tak jako každáfyzická ci právnická osoba v CR.

Jenže chtela víc, a tak se stala orgánem cinným v trestním rízení, presneji
receno speciální složkou Útvaru vyšetrování MV CR. Zákon o Policii CR si
ce s necím takovým nepocítá, lze z nej však vyvodit, že Ministerstvo vnitra
má pravomoc takový útvar zrídit. Benduv úrad je tedy kompetentní pro
vyšetrování urcitých trestných cinu vedle okresních a krajských vyšetrova
telu, kterí mají v tomto ohledu pravomoc obecnou.

Postup ne zcela standardní zvášt prekvapí v zemi, která si tak potrpí na
standardní rešení. Ale sicl Podstatné je, že Bendovi vyšetrovatelé se musí
nyní strikine rídit trestním rádem, tedy mimo jiné dodržovat jím stanove
ný postup vyšetrovacích úkonu, podrizovat se pokynum státního zástupce,
a predevším dbát všech práva zásad, které podle trestního rádu a trestní
ho zákona náleží obvinenému. Mezi ne patrí právo na obhajobu, právo na
rádný proces, zásada presumce neviny, zásada "nullum crimen, nulla
poena sine lege",právo odeprít výpoved atd. Vetšina z techto zásad je v na
šem právním rádu navíc zarucena predpisy vyšší právní síly, predevším
Listinou základních práva svobod a závaznými mezinárodními smlouva
mi o lidských právech.

Ponecháváme na úsudku ctenáre, do jaké míry byla tato procesní práva
šetrena treba zrovna ve zminované kauze Zdenek Mlynár. Bylo by zajíma
vé zjistit, zda o nich Bendovi lidé vubec vedí. Zákon požaduje pro funkci
vyšetrovatele vysokoškolské právnické vzdelání.' Pravda, umožnuje také
hojne udelované výjimky.

Jisté je, že Benduv úrad budí svým diletantismem zatím predevším cy
nický posmech. Jak napsal Milan Kundera, vypadá to, že vše bude zapo
menuto a nic nebude odcineno. Pokud by však jeho snažení bylo navíc
možné vykládat jako první signál, že v této zemi chybí vule dodržovat slav
nostne prijaté dokumenty o lidských právech, šlo by o vážnou vec. Nebo
snad ne?

Co dodat? Snad historku o tom, jak si Benduv úrad zažádalo pridelení
výstražného majácku na svá služební auta, "aby byl vcas u prípadu" - sta
rých desítky let. Ovšem vzhledem k tomu, že Václav Benda není chlapík
dvakrát mrštný, potreboval by spíš supervýkonný stroj casu.

Tojsou paradoxy, jaké by nevymyslel ani Hašek, ani Kqfka, a snad ani
Václav Havel.

JAKUB CAMRDA

25



Za císare
1/1996

Erazim Kohák

Otto von Habsburg mohl býtcísarem rakouským, stal
se prominentním poslancem
Evropského parlamentu a váže
ným predsedou Pan evropské
unie. Pred pul rokem poskytl
dlouhý rozhovor Magazínu MF
Dnes (8.6. 1995). Vzhledem k to
mu, že i my se vší pravdepodob
ností jednou staneme soucástí
federální Evropy, není nemístné
si jeho názoru povšimnout.

Zajímavý je napríklad jeho názor,
že rakouskou monarchii "rozbila
její nadnárodnost' To by prekva
pilo nejen Palackého ci Masaryka,
nýbrž i historiky mocnárství jako
Oscara Jásziho ci u nás Olto
Urbana. Mezi nimi panuje jedno
znacná shoda, že Rakousko me
lo podporu svých národu práve
jako nadnárodní spolecenství
a že zaniklo tím, že se pod tla
kem nemeckých liberálu a ma
darských nacionalistu stalo ná
rodním dvoustátím nemecko
-madarským.

Hned na to následuje výrok, že
"kdyby býval realizován program
Franze Ferdinanda, který chtel
napravit omyl z roku 1867, vedlo
by to ke stabilizaci." To mi zas pri
padá nepravdepodobné. Všichni
historikové následníka trunu, i je
mu silne naklonení, se shodují, že
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Rakousko melo

podporu svých národu

práve jako nadnárodní
spolecenství.

Františ.ek Ferdinand zaujímal
jednoznacne dynastický postoj,
odmítal demokracii a plánoval
návrat k autokracii oprené o vo
jenskou moc. I anonym Karl von
Boeheim, který svuj román
Utopia Austriaca založil z velké
cásti práve na vládním programu
vévody d'Este z roku 1910/11, si
musil vymyslet pro svuj román
fiktivního následníka Franze
Istvána. Portrét Františka Ferdi
nanda jako postavy stabilizující
mocnárství 20. století se proste
nejeví príliš verohodný.
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,
pana ...

Nejproblematictejší mi však
pripadá pokus vzbudit domnení,
že T. G. Masaryka v jeho rozhod
nutí budovat na troskách rozpa
dajícího se Rakouska ceskoslo
venský stát nepodporil ani vlastní
syn. Doslova: "Mohlo by se pred
pokládat, že napríklad Jan
Masaryk bude stát na strane své
ho otce. On však byl vuci
Rakousku loajální. Patril k nejlep
ším dustojníkum c. k. armády."

Nemám k disposici doklady
~o vojenské službe Jana Masaryka,

avšak nepamatuji si ani jedinou
zmínku o jeho bojovém nasazení
ci príkladné službe. V tom se
ovšem mohu mýlit. A že Jan
Masaryk nechtel dál ublížit težce
zkoušené matce - jeho sestru Alici
zatkla rakouská policie již v roce
1915, matku mela pod dozorem
" a že tedy nastoupil vojenskou
službu, když byl povolán, to chá-



pu. Jeho poválecná služba repub
lice však svedcí o tom, že stál plne
na strane svého otce. Dovolávat se
Jana Masaryka proti T. G. M. mi
pripadá neseriózní.

Ostatne i T. G. Masaryk si vážil
Rakouska a usilovalo jeho zacho
vání ješte dlouho poté, co je už
vetšina ceských politiku odepsala.
Svedcí o tom jeho cinnost
v Ríšské rade. Jeho projevy, za
znamenané v protokolech, vyšly
z cásti i cesky ve sbírce Jirího
Kovtuna "Slovo má poslanec
Masaryk". (Podobne je popisuje
i Ernst Rychnowsky v nemeckém
životopise "Masaryk" z r. 1930.)
Teprve jednoznacné ovládnutí
Rakouska nemeckými nacionalis
ty - patril k nim mimo jiné favorit
vévody d'Este, nácelník generál
ního štábu Konrád z Hetzendorfu
- ho vedlo ke zmene postoje. Ješte

K rozpadu Rakouska

prispeli na jedné

strane Habsburkové,
na druhé

nemectí nacionalisté.

po vypuknutí války se radil se
zkušeným rakouským politikem,
min. predsedou Koerberem. Bylo
to Koerberovo presvedcení, že za
tímco v prípade prohry se monar
chie rozpadne, v prípade výhry
nastolí vojáci tvrdou nemeckou
vládu, které teprve privedlo
Masaryka k rozhodnutí postavit
se proti Rakousku, které se tak
dlouho snažil zachránit.

Zdá se mi, že historie je tu jed
noznacná: k rozpadu Rakouska
prispeli na jedné strane Habs
burkové, na druhé nemectí nacio
nalisté. Habsburkové nikdy neu
silovali o podporu svých národu:
dávali prednost vynucené posluš
nosti. OUo Urban ve studii
František Josef I. to dokládá stej
ne jednoznacne jako Oscar Jászi
ve studii The Dissolution of the
Habsburg Monarchy a všichni
mne známí historikové rakouské
ho mocnárství. Jejich protihráci,
ceští nacionalisté, usilovali o fe
deralizaci Rakou81w. Byli to ne
mectí nacionalisté, kterí chteli
Rakousko bud ponemcit, nebo
rozbít - a jako první, 26. 10. 1918,
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Rakousko, o kterém
mluvil Palacký v roce

1848, mnohonárodní
spolecenství

rovnoprávných národu,
sotva kdy existovalo.

vypovedeli poslušnost císari.
Tragický osud Masarykova

Ceskoslovenška vybízí k historic
kému revisionismu. Ke cti dochá
zí Palackého výrok, jímž se
Masaryk rídil ve svém politickém
pusobení od roku 1882 až do roku
1912 - že "kdyby Rakouska neby
lo, museli bychom je vytvorit". Tu
však treba pripomenout, že
Rakousko, o kterém mluvil
Palacký v roce 1848, totiž mnoho
národní spolecenství rovnopráv
ných národu, sotva kdy existovalo
- a pokud existoval jeho projekt,
pak vzal za své potlacením revo
luce roku 1849 - za asistence rus
kých kozáku, znovu pak vyrovná
ním z roku 1867 a zamítnutím
fundamentálních clánku císarem
a konecne s definitivní platností
zrušením Badeniho jazykových
narízení (zrovnoprávnujících
ceštinu v Cechách a na Morave)
v roce 1899. Na jedné strane pod
pora "státotvorných" národností,
nemecké a madarské, na druhé
strane rovnoprávnost všech ná
rodností, to byly podmínky zacho
vání celistvosti ríše, bohužel se
však vzájeII!ne vylucovaly. Pred
stava, že by situaci zachránil ná
vrat k dynastickému pojetí státu,

Není proste pravda,
že by Ceši ci Masaryk
sám svévolne znicili

zdravé, životaschopné
Rakousko.

jak si to predstavoval arcivévoda
dEste, nebyla reálná již v roce
1910, natož v roce 1918.

ení proste pravda, že by Ceši ci
Masaryk sám svévolne znicili
zdravé, životaschopné Rakousko.
O záhodnosti nadnárodního
seskupení ve stredovýchodní
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Evrope bychom težko pochybova
li. Jde však o to, na jakém myš
lenkovém základe je chceme bu
dovat. Puvodne to byla potreba
obrany Evropy proti Turkum.
V devatenáctém století Palacký
nabídl novou "státní ideu": rovno
právnost, svobodu a vzájemnou
úctu všech národu císare rakous
kého. Tato idea se stala obetí ma
darského nacionalismu v Uhrách
a nemeckého nacionalismu v tzv.
Predlitavsku (ci v "zemích a krá
lovstvích v ríšské rade zas toupe
ných").

Jaký muže být myšlenkový zá
klad dnešního pokusu o nadná
rodní spolecenství? Nabízí se nám

Osobne bych dal

prednost lidství, té

humanite, kterou

vyznával Masaryk:
svobodnému soužití

v ruznosti, vzájemné
úcte a spravedlnosti.

idea prudkého, nazastírane so
beckého ekonomického rustu po
vzoru asijských tygru, kterí (pod
le prof. Sachse, MFD 12.6.95) své
hospodárství nezatežují sociální
mi výdaji. Osobne bych pred tako
vým evropanstvím dal prednost
lidství, té humanite, kterou vy
znával Masaryk: svobodnému
soužití v ruznosti, vzájemné úcte
a spravedlnosti.

Roku 1910 Masaryk v ríšské ra
de rekl:" emám nic proti tomu,
aby z nás byli Velkorakušané.
Ano, at je velké Rakousko, ale vel
ké Rakousko se nedá vytvorit fan
tazírováním, velké Rakousko se
dá vytvorit jen spojením všech si~
všech národu v jeden velký celek.
Velkorakousko musí své národy
v každém ohledu pozitivne pod
porovat, kulturne i hospodársky.
Velkorakousko nesmí být jen ne
mecké a jen madarské, Velko
rakousl}o musí být svobodné, po
krokové, demokratické, jinak si
Velkorakousko nedovedu predsta
vit:' Dnes platí totéž, tentokrát
o velké Evrope.

Autor pusobí na katedre filozofie

a reJigionisliky FF UK.
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17arel Steigerwald nedávno.l\...v Lidových novinách ("Pan Nuda
a pan Klaun") odvážne popisoval pre
dáka SD-LSNS Vavrince Bodenlose ja
ko "širitele celkem všeobecných
pravd," který "nudne mudruje ... , je
stredopravý, pravostredý a k veci vám
poví uspávající nic." Steigerwalduv
výrok je sice výstižný, avšak trošku
nefér. Pan Bodenlos zdaleka není jedi
ným politikem v tomto státe, který
nudne mudruje ci ríká uspávající nic.
Dal by se sestavit celý seznam tento
krát nikoliv extremistu, ale prumer
ných, a to jak v opozici, tak ve vliidní
koalici.

Rychlé formování ODS jako stranys cílem prosadit transformacní po
litiku Václava Klause bylo sice dopro
vázeno jevy arogance a ješitnosti urci
tých stranických lídru, avšak další
Klausuv cíl dosáhnout standardní ev
ropské demokracie se vším všudy, te
dy "standard" místo nejakého "nej",
riskuje výskyt ideálního klimatu pro
rozvoj prumernosti celé politické spo
lecnosti.

Ve volbách v roce 1992 zkušenejšíceští politici vetšinou kandidovali
do Federálního shromáždení, protože
ocekávali, že spolecný stát prežije,

anebo protože vetšina ceských politic
kých stran ocekávala politický boj
o osud Ceskoslovenska práve na pude
Federálního shromáždení. Strany po
trebovaly svoje nejzkušenejší poslan
ce tam, a nikoliv v tehdy ješte pro
vincní Ceské národní rade. Pozdejší
pokusy o rychlé sestavení Senátu jako
útocište pro federální poslance, kterí
se zánikem federace prišli o své man
dáty, byly neúspešné.

ODA, sestavená jako strana jednotlivých transformátoru, kterí ne
chteli ci nemohli být v bezprostrední
blízkosti pana Klause a jeho party,
utrpela neocekávanou porážku pri
parlamentních volbách v roce 1992.
Od té doby ODA zaŽila nekolik skan
dálu, které stále vedou prední cleny
ODA k opatrnosti i tam, kde by meli
být odvážnejší. Prílišná opatrnost, aby
neohrozili svoje místa na žebrícku po
pularity ani svoje postavení ve vláde ci
na mezinárodním poli (napr. viz mi
nistr Dlouhý a prípad Tmanské ce
mentárny), bohužel vede také k do
jmu prumernosti a zrejme povede
k další porážce ODA v príštích vol
bách.

Zkušenosti dalších koalicních partneru s prumerností ve špicce roz-

hodne nejsou lepší a jsou poznamená
ny nedostatkem opravdu kvalifikova
ných lidí na ministerských kreslech.

Nejvetší opozicní strana, sociálnídemokracie, zatím nemá dostatek
nadprumerných mladých politiku,
kterí by zarucovali vitalitu, energii
a originalitu.

Podle interního zkoumání ODS zustává 60% stávajících poslancu
Poslanecké snemovny parlamentu na
kandidátkách v príštích volbách.
Ovšem cást poslancu se v prubehu po
sledních trí a pul let hodne zlepšila
a postupne se stala profesionálními
zákonodárci. Prísun cerstvé krve do
parlamentu bude údaj ne znamenat
další zretelný nárust kvality poslancu.
Noví lidé na rozdíl od stávajících po
slancu do vetší míry už prošli politic
kým žebríckem v obecních zastupitel
stvech a podle jednoho predního cle
na vedení ODS budou lépe než dosa
vadní poslanci schopni dojednat kom
promisy. Dokonce snad by se už obje
vil urcitý pocit odpovednosti vuci voli
cum, a nejen politickým stranám.
Avšak ani profesionaJita není zábra
nou pred prumerností.

JOLYON NAEGELE

• •
IZ v Ceské epublice

Scéna na Národní tríde. Je sedm hodin
vecer. Komando skinheadu ozbrojené
baseballovými pálkami se zamerí na
muže a vrhnou na neho popelnici.
Muž leží na zemi, je ho sotva videt
pres postavy, které ho metodicky bijí.
Chodci se zastavují, s rukama v kap
sách sledují scénu. Nekterí se s nezá
jmem ohlížejí, rušeni hlukem. Nekdo
vykrikne (s cizím prízvukem):
"Zastavte je! Delejte neco! Zavolejte
policii!" Jako jediná odpoví vzdalující
se žena: "Na co? Vždyú je to jen
Cikán ..:'

Pro cizince, který se zajímá o ceské
záležitosti, je tato zeme v první rade
vlastí Havla a Hrabala, Škvoreckého a
Kundery. Husa, Palacha nebo sociali
smu s lidskou tvárí. Barokních koste
lu. Nicméne toto klišé rychle bledne

-poté, co cizinec stráví v zemi více ca-
su. Protože není dobré být cizincem v
Ceské Republice. Zvlášte, když máte
tmavší plet

Co vás tady asi nejvíc prekvapí, to je
všudyprítomný rasismus vuci Ro-

mum. Snadno zaslechnete od vysoko
školského profesora, stejne jako od
známého historika nebo lékare nebo
advokáta, s duverným tónem vyslovit
veticku jako:" aštestí u me v dome
nebydli Cikáni," nebo: "Všichni Cikáni
se nechají vydržovat státem."

Mnoho Cechu to možná prekvapí,
ale pro cloveka ze Západu je -taková
veta nadmíru šokující. Znechucený
cizinec vyslechne ridice tramvaje, jak
varuje cestující pred kapsári ve chvíli,
kdy do vozu vstoupí nekolik Romu.
Uvidí policisty (které sám zavolal na
pomoc) pronásledovat Roma, který
byl práve prepaden, bít ho a odvádet

ho pryc, zatímco agresori klidne zmizí. Cas od casu spatrí v hospode nápis:
"Zde Rómum nenaléváme:' A na zdi:
"Cikáni zpátky do Indie!"

Uslyší ve vesnicce u polských hra
nic od paní, která mu práve podala hr
nek s vodou, že všechny cizince by ze
zeme meli vyhodit. Bude každodenne
napadán prodavaci, kompenzujícími
casto katastrofální služby, pod zámin-
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kou, že "tak se to možná delá u vás,
pane, ale tady ne". Dozví se, že všich
ni Poláci a Jugoslávci jsou napul
Cikáni (a to je na pováženou), ostatne
stejne jako Italové a Španelé, a že
Bulhari a Rumuni, nemluve o Ukra
jincích, skoro nejsou lidé. Ve skutec
nosti jen málo národu unikne ceské
mu pohrdání.

Je možné, že útocím nespravedlive.
Dukaz: Ceši jsou jediní na svete, kterí
mají tak humanistického a tolerantní
ho prezidenta. Jenže Chartu 77 se s
Václvem Havlem v roce 1977 odvážilo
podepsat jen 243 lidí. ezustává nako
nec Havel, stále považovaný za štít
cistého svedomí národa, sám?

-Dále cizinec zjistí, že musí platit. To
je nevyhnutelné pravidlo. Od proná
jmu bytu po jízdenku na autobus, od
lístku do muzea po restauraci, nemlu
ve o placení za taxislužbu nebo o bo
ticce, každá príležitost je dobrá k to
mu, aby ho pripravila o peníze.
Protože cizinec je od narození bohatý.
Tak se stane, že zpátecní jízdenka do
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JAN HonÁLEK

Aby se clovék mohl orientovat v case, casu se úcelne "zmocnit" - tj. prede
vším cas pocítat -, musel ho (podobne jako prostor) nejakým zpusobem
partikularizovat, rozclenit. K periodizaci vetších casových úseku dobre
sloužila zemská rotace kolem vlastní osy a kolem Slunce, poprípade pohyb
Mesíce a jeho fáze. Ale i nejkratší z techto prirozených period, strídání dne
a noci, bylo treba clenit na úseky kratší. Po dlouhá staletí byla nejkratšim
casovým úsekem hodina.

Slovo hodina existovalo dávno predtím, než se objevila zarízení, která
den na hodiny (v našem slova smyslu) rozmerují. Tato hodina tedy puvod
ne nemela presne vymezenou casovou hodnotu. Den a noc se clenily na ho
diny denní a nocní, jichž byl ovšem po celý rok stabilní pocet, takže napr.
denní hodiny v léte byly delší než v zime.

Jak ukazuje etymologický výklad tohoto slova, oznacovala hodina dllcí
jednotku celku nazývaného hod (podobne jako rodina cást rodu); s tímto
pradávným významem se dodnes setkáváme u pojmenování velkých cír
kevních svátku - boží hod. Naproti tomu slovo den puvodne oznacovalo
jen svetlou cást ctyriadvacetihodinové periody, bylo opakem noci. Až po
zdeji sejeho význam synekdochicky rozširil, podobne jako u slova léto, pu
vodne jen názvu nejteplejší cásti roku.

S rozvojem stredovékých mest a mestského zpusobu života vzniká potre
ba presnejšího c1enení casu. Na mestských vežích se objevují mechanické
orloje, nezávislé na slunecním svitu. Hodiny, které odecítaly, už predstavo
valy ctyriadvacetinu dne, zprvu ovšem s jistou tolerancí - až do konce 16.
století mely hodiny jen jednu raJicku.

S narustající potrebou detailnejšího clenení casu pricházejí cím dál pres
nejšl prostredky k jeho merení a s nimi i pojmenování kratších casových
úseku. Minuta a sekunda jsou puvodu latinského (pars minuta prima zna
menalo doslova "cást zmenšená první", totiž hodiny, secunda je "druhá"
oné cásti první). Vterinu vytvorili až naši obrozenci; je to poslovanštená
podoba latinské sekundy, inspirovaná všeslovanským adjektivem vterý.
(V ceštine je dávno vytlacilo pozdejší druhý, zachovalo se nám jen v po
jmenování druhého dne-v týdnu, úterý.)

Vterina se v ceské slovní zásobe zabydlela, a nejen jako synonymum se
kundy (casové i úhlové), nýbrž i s významem chvilky, okamžiku. A presto,
není to tak dávno, se dockala pokusu ten význam posunout. Když se
v sedmdesátých letech zpresnovalo matematické a fyzikálni názvosloví,
vterina mela nadále oznacovat pouze šedesátinu minuty úhlové, zatímco
termínem pro jednotku casu byla zvolena sekunda.

To by samo o sobe nemuselo nikoho rušit: odbornici mají na své termi
nologické soustavy plné právo. Ale nejakého horlivého regulátora jazyka
i života tehdy napadlo prosazovat zpresnené odborné názvosloví i do do
rozumívání laického. Místo váhy se zacala zjištovat hmotnost, cas se zaéal
odpocítávat na sekundy i ve sportu.

Protože to bylo v dobe, která prála regulacím a reglementacím všeho
druhu, našlo se - napr. ve sdelovacích prostredcích - dost snaživcu, kterl
nové názvosloví prosazovali. Tyto tendence však narazily na silný odpor
verejnosti; nebylo to ostatne poprvé ani naposledy, kdy se projevil náš ja
zykový konzervativismus.

Za zmínku rovnež stojífakt, že spousta lidí cítila tento spor jako politi
kum (podobne jako pozdeji diskuse o mo:!.némzjednodušování pravopisu);
je pravda, že když se oblíbený sportovní porad B-B-V tehdy prejmenovával
na B-B-S, vysvetlovalo se to slovenskou jazykovou citlivostí (slovenština
má pouze sekundu). A tak je docela možné, že návrat vteriny do oficiální
ho sportovního názvosloví vnímá nékdo jako nápravu starých krivd. Ale
musím se priznat, že když slyším reportéra, jak se omlouvá za ureknutí "se
kunda" místo "vterina", neprijde mi to o nic méne komické, než kdy:!.se
pred patnácti lety obrácene omlouval nezapomenutelný Jan Slepicka.

Naštestí si jazyk tak snadno poroucet nedá; stejne jako by nikdo pred ca
sem nerekl "za sekundicku se vrátím", nebude dnes nikdo merit na-"na
novteriny". Schopnost adekvátního pojmenování a vyjádrení jazyku nikdo
nenarídí, a ovšem ani nevezme. Nakonec náš historický exkurs do nazývá
ní casu to snad potvrdil také.

Paríže ho bude stát 4 400 Kc, zatímco
tatáž cesta z Bratislavy stojí 2 200 Sk.
_Oni totiž ani Slováci, na které se Ceši
pobavene dívají jako na ménecenné,
podobnou diskriminacní politiku ne
mají. Jestliže cizinec ze Západu, pro
tože je bohatší, platí víc, mužeme
predpokládat, že cizinec z Východu,
protože je chudší než Cech, bude pla
tit mín. ° dokonalém rovnostárském
systému, kde každý bude platit podle
svých financních možností, mužeme
jen snít. Slovenský student musí roc
ne zaplatit 28 000 korun, aby mohl
studovat na Karlove univerzite,
a 2 200 korun mesícne navíc za uby
tování na koleji.

V duchu této politiky bychom moh
li navrhnout Cechllm, žhaVÝmto kan
didátum vstupu do Evropské Dnie,
aby za to platili dvakrát tolik co
Rumuni, protože jsou bohatší než oni.
Zároven bychom mohli Cechum pri
pomenout, že jejich sebeuspokojení
a la Klaus, jejich presvedcení o tom,
že jsou nejcivilizovanejší zemí v ob
lasti, a jejich Pohrdání, se kterým pri
stupují k spolupráci s Polskem a
Madarskem, jsou v ocích Západu po
divné·a udivující. ° to víc, že o pád
komunismu se zasloužily víc Polsko a
Madarsko než Ceskoslovensko. Pokud
je opravdu treba rozlišovat, potom pro
Západ je Polsko se svým ctyrikrát po
cetnejším obyvatelstvem strategicky
nejdtlležitejší.

Nakonec to, co šokuje cizince nejví
ce, to není výskyt skinu a násilností.
Existuje ve všech zemích. Mnohem
horší je pasivní až souhlasné prijímá
ní podobných cinú ceským obyvatel
stvem, jeho živoucí rasismus, znáso
bený pocitem výlucnosti, tolik typic
kým pro uzavrenou spolecnost Je
pravda, že v Ceské republice je velký
pocet Romu, že jejich kriminalita je
vysoká. Je také pravda, že Ceská re
publika se nedávno oprostila od ctyri
cet let trvajícího režimu, který nicil v
zárodku jakýkoliv projev konstruktiv
ního myšlení nebo tolerance. Je jasné,
že opravdové obcanské uvedomení se
nezrodí za nekolik dní. Ale soucasná
situace není hodna ceské kultury, kte
rá casto dala svetu vynikající evrop
ské myslitele. Není .normální, že
oznacení za Cikána je urážkou.
Dnešní Ceská republika má mnoho
podobností s poválecnými západními
zememi. Príklady obnovy demokracie
v západním Nemecku nebo ve Francii
a francouzsko-nemeckého usmírení
dokazují, že je možné vymanit se z
bludného kruhu výlucnosti a rasis
mu. Ale proto by bylo treba, aby se de
mokraté a intelektuálové bili se silou
a presvedcením.

Mimochodem, muž prepadený na
Národní tríde byl Alžíi'an a ne
"Cikán". Ale v tom není rozdíl...

MunlEL BLAIVE

Autorka je Francouzka. Žije v Praze jako sti
pendistka francouzského ministerstva výzku
mu. Pripravuje doktorskoll práci o Cesko
slovensku padesátých let

Hodina
a vterina
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Konecne
A N E
cizích sluncí

T y

Protože se hvezdy se podobajíSlunci, dalo by se ocekávat, že i
mnohé planety se budou podobat
Zemi - a odtud vede témer prímá
cesta k nerudovské otázce, jsou-li
tam žáby taky.

Rozvoj pozorovací astronomie v
posledních desetiletích je prirozene
vskutku úchvatný, ale prímé zobra
zení planety li kterékoliv sousední
hvezdy naráží stále na neprekona
telné obtíže. Pokud se totiž cizí pla
netární soustavy alespon približne
podobají té naší, bude zdálky každá
taková planeta mnohonásobne pre
zárena svetlem materské hvezdy a
neexistuje žádný zpusob, jak toto

ptezárení úcinne potlacit.

Rešení problému cizích planetprišlo z necekané strany. Pred
tremi lety ukázal polský radioastro
nom A. Wolszczan se svými americ
kými spolupracovníky, že ry-chle
rotující neutronová hvezda - pulsar
v souhvezdí Panny - má jako své
pruvodce dve telesa planetárního
typu s hmotnostmi približne trojná
sobku hmotnosti Zeme a obežnými
dobami 67 a 98 dnu. Pritom vzdále

nost pulsaru od Zeme je více než
úctyhodná - pres 1500 svetelných
let.

Za objev planet vdecíme v tomto
prípade jedinecné presnosti, s níž
se udržuje rychlá rotace neutrono
vé hvezdy. Th lze neméne presne
merit pomocí obrího radiotelesko
pu, který prijímá rychle po sobe ná
sledující radiové impulsy pulsaru.
Wolszczan a jeho kolegové si však
brzy povšimli, že v tomto prípade se
intervaly mezi následujícími radio
vými impulsy nepatrne, avšak sou
stavne mení. Vyložili zmeny tak, že
neutronová hvezda obíhá kolem te

žište soustavy, v níž dva další cleny
tvorí práve zmínené planety. Urcit
pak z pozorování hlavní parametry
(tj. hmotnost a vzdálenost teles od
težište) je pak už standardní astro
nomická úloha.

WOlszczanuv objev posílil nadeji, že se podarí nalézt pla
nety i kolem standardních hvezd
Mlécné dráhy na základe obdobné-

Obnovená
UCE Á SPOLEC OST

Ceské republiky
se scházívá jen dva
domy od redakce
Nové Prítomnosti.

Donese se nám tedy
snadno, o cem se tam

mluví - mezi vedeckými
špickami této zeme,

prírodovedci i humanisty.
Naše ctenáre otom
budeme pravidelne

informovat.

Pecetní obraz Ceskéspolecnosti nauk
navržený na scht1zi 4. prosince 1784:
podle pt1vodního návrhu mel být v pe
cetním poli ceský lev, jenž z rohu hoj
nosti sype emblémy véd; záhy byl ná
vrh zmenen na obraz ceskéhokoruno
vaného lva, držícího levou prední tla
pou venec. Opis na peceti znel:
Sigillum Societatis 8cientiarum Bohe
micae, na znameních a medailích byl
pak pozmenen na: Societas Scien
tiarum Bohemica. Autor výtvarné po
doby znamení není znám.

ho principu, kdy teleso o planetární
hmotnosti mírne "cloumá" mater
skou hvezdou. Bežné hvezdy ovšem
nevysílají žádné presné radiové im
pulsy jako je tomu u pulsaru, takže
nadeje byla spíše v presných mere
ních vlnových délek spektrálních
car materské hvezdy. Podle
Dopplerova principu se tyto vlnové
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délky zkracují, pokud se k nám ma
terská hvezda približuje a naopak
prodlužují, pokud se od nás mater
ská hvezda vzdaluje. Jelikož plane
ty jsou rádove tisíckrát méne hmot
né než hvezdy, projeví se gravitacní
cloumání ve hvezdném spektru vel
mi nepatrne, takže donedávna ne
byla spektrální merení dostatecne
citlivá - nejlepší merení mela chyby
asi 30 mIs.

Až koncem ríjna 1995 oznámiliastronomové ženevské obser

vatore M. Mayor a D. Queloz, že po
18 mesících soustavných merení"
spektrografem na- francouzské ob
servatori Haute Provence docílili

presnosti 3 mIs, a tak odhalili prí
tomnost planety u hvezdy slunecní
ho typu v souhvezdí Pegasa.
Hvezda, oznacená v seznamech ja
ko 51 Pegasi, je práve na hranici vi
ditelnosti ocima a podobá se svým
spektrem (a tedy povrchovou teplo
tou) našemu Slunci. Je od nás vzdá
lena pouhých 42 svetelných let a
podle citovaných autoru kolem ní
obíhá planeta o hmotnosti asi polo
viny hmotnosti J upiteru v periode
4,2 dne a ve vzdálenosti 7 milionu
km. Následkem malé vzdálenosti

od hvezdy je tato planeta (kterou
hned tak nikdo neuvidí) rozpálena
do bela a její povrchová teplota ciní
asi 1000 C.

Behem jediného mesíce byl objev švýcarských astronomu ne
závisle potvrzen nejméne dvema
dalšími skupinami ve Spojených
státech. A jiste nezustane jenom u
nej. Pri citované presnosti merení
bude možné postupne zjištovat vý
skyt planet u velkého poctu jasných
blízkých hvezd. Je príznacné, že
tento prulom se zdaril malé skupin
ce, pracující se zcela levným prí
strojem u naprosto nestandardního
astronomického dalekohledu o

prumeru hlavního zrcadla 1,9 m.
Pro poznání základních mechanis
mu vzniku a existence planetárních
soustav ve vesmíru má tento ús

pech vpravde nezmernou cenu.
JIRf GRYGAR
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Nový pohled na
obcanskou spolecnost
V nesmírne bohatém proudu produk
ce soudobých spolecenských ved v zá
padních spolecnostech lze rozlišit dva
velké vecné okruhy, o kterých se nej
více premýšlí a píše. Vynechávám
otázky teorie a metodologie sociál
ních ved a samozrejme jsem si vedom
toho, že jiný pozorovatel scény by se
stavil prehled ponekud odlišne.

a prvém míste jsou to globální
problémy, to jest: a) formování glo
bální svetové spolecnosti a rust ne
bezpecí plynoucí z rozdílu a napetí
mezi velkými svetovými kulturami a
civilizacemi; b) sociální a politické
dusledky celosvetového narušování
ekologické rovnováhy, zhoršování ži
votního prostredí a cerpání neobnovi
telných zdroju; c) pokracující rozšte
pování sveta na relativne stále bohat
ší a relativne chudší cásti.

Na druhém míste je blok témat, kte
rá se týkají stavu západních spolec
ností. Lze konstatovat, že tomuto
okruhu problému je venována vetší
pozornost. Poradí v seznamu nevy
jadruje v žádném prípade stupen du
ležitosti. Promenující se západní spo
lecnosti proste reší paralelne celou
radu problému, které tvorí ovšem ur
cité shluky. Jde zejména o tyto otázky:
a) nove se formující vztahy mezi indi
viduálním rozvojem a solidaritou; b)
podmínky existence stabilní obcan
ské spolecnosti; c) role a zodpoved
nost státu v soudobých západních
spolecnostech; d) promena tzv. sociál
ního státu blahobytu a sociální du
sledky jeho transformace; e) zmeny
práce, rodiny a denního života v sou
dobých západních spolecnostech;
f) menící se postavení žen ve spolec
nosti; g) politické, hospodárské a kul
turní procesy integrace a desintegra
ce Evropy; h) globalizace a regionali
zace jako mechanismy oslabující tra
dicní národní státy a jako procesy,
které skryte ohrožují demokracii; i)
formy a výsledky transformace auto
ritativních režimu v liberální a demo
kratické, cili demokratizace v Evrope,
ale také v Latinské Americe; j) nové
a staré sociální nerovnosti v západ
ních spolecnostech.

O každém bodu tohoto seznamu už
existují celé knihovny. Zde mohu vy
brat pouze jedno téma. Rozhodl jsem
se komentovat otázku "Obcanské spo
lecnosti a jejich rivalu", jak zní podti
tul jedné z posledních knih Arnošta
Gellnera - "Podmínky svobody", která
vyšla v Londýne roku 1994.

Nejdríve uvedme Gellnerovo vyme
zení obcanské spolecnosti. Je to podle
neho takový soubor ruznorodých ne
vládních institucí a organizací, který
je natolik silný, aby tvoril protiváhu
státu, aniž by pritom státu znemožnil
plnit roli udržovatele míru a rozhod
cího mezi hlavními zájmy a aniž by
pritom státu na druhé strane dovolil
ovládat a atomizovat zbytek spolec
nosti, Je to vlastne jakýsi trvalý stav
rovnováhy a znovu uzavíraných spo
lecenských smluv. Podmínkou obcan-

sk'é spolecnosti je tedy situace, ve kte
ré je zcela jasne oddelen stát, jeho ná
stroje - tj. vláda, od spolecnosti.
Spolecnost nes)1lí být absorbována
státem a také naopak. Druhou pod
mínkou je uvolnení prostoru pro roz
dílné, i konfliktní názory lidí. Ty musí
být reflektovány ve skladbe a politice
vlády.

Gellner rozlišuje dve hlaVní skupi
ny odpurcu obcanské spolecnosti: k
prvnímu patrí všechny druhy tzv. seg
mentárních spolecenství, tj. spolec
ností se silným vlivem príbuzenství,
neformálních skupin a rituálu. Jsou
to nekteré jednodušší neevl'opské
spolecnosti, a v Evrope to byly v mi
nulosti lokální agrární spolecnosti.
Nebezpecnejší jsou ovšem moderní
rivalové, to jest všechny centralistické
spolecnosti, které se snaží stírat rozdíl
mezi státem a spolecností. Jsou to v
podstate všechny formy moderních
diktatur, at levých nebo pravých. Lze
si však predstavit i další, napr. ty, kte
ré jsou založeny na nacionalismu ne
bo na náboženském fundamentali
srnu, jak je tomu v nekterých muslim
ských státech. Pro obcanskou spolec
nost jsou nebezpecné i ty režimy, kte
ré se snaží omezit pocet nestátních
sdružení a organizací, které jsou me
zi jedincem a státem.

Jak vznikla v Evrope obcanská spo
lecnost? Pro Gellnera je odpoved na
tuto otázku zároven odpovedí na to,
jak vznikl náš moderní svet. A to mu
nekterí kritici zazlívali: spojil podle
nich príliš tesne modemu a obcan
skou spolecnost. Uvedme však pod
mínky jejího vzniku, které jsou
ovšem také podmínkami její další exi
stence: 1. trvalý hospodárský rust, 2.
Evropa tvorená více státy, 3. jasné od
delení ekonomiky a politiky, 4. ros
toucí delba práce, 5. seberízení lidí,
cili modularita, 6. ideologický pat,
kterým koncil konflikt mezi protes
tanty a katolíky a 7.politický pat mezi
radikálními demokraty a monarchis
ty, který vedl k zlepšování vlády zá
kona.

Pred jakými nebezpecími stojí a bu
de stát obcanská spolecnost? Gellner
se obává moderních technologií, které
mohou znicit prostredí a mohou být
také použity teroristy. Nebezpecí se
skrývá i v možném vývoji smerem k
mocenskému rozhodování o prostre
dí a zdrojích v globálním merítku.
Nebezpecná je i stále rostoucí tech
nická i sociální infrastruktura, která
se nachází v rukou státu. A konecne
je to také desivá váha hospodárských
sil. Ty v 19. století rozbíjely centrali
zovanou politickou moc a pomohly
vytvorit pluralitní spolecnosti. Dnes je
tomu jinak, Gellner doslova ríká:
"Vedlejší efekty hospodárských opera
cí, kdyby nebyly omezovány, by znici
ly všechno - prostredí, kulturní dedic
tví, lidské vztahy. Tyto síly musí být
proste politicky omezovány, i když je
jich kontrola by mela být jemná, ka
muflovaná, dohadovaná. Hospodár
ství musí být natolik silné, aby vytvá
relo pluralitní instituce, avšak ne tak
silné, aby znicilo náš svet:'
JIRf MUSIL
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Mezidruhová
transplantace
Vážným omezením lécení lidí, jimž
selhaly životne" duležité orgány ne
bo tkáne, je nedostatek lidských
dárcu. Pozornost se proto v posled
"ním desetileti obrací také k mož
nosti transplantace tkáne z' jiného
živocišného druhu, xenotransplan
taci. Bohužel je však obrana príjem
ce proti xenotransplantátu mno
hem intenzívnejší než proti štepu z
dárce téhož druhu, dochází k bles
kovým odvržením a pozdejší obran
né reakce proti štepu jsou širšího
spektra.

Klícovým prvkem obranné imu
nitní reakce je podle tricet let staré
ho dogmatu drobná pohyblivá bun
ka, lymfocyt. nadaná vysokou inte
ligencí: rozpoznává nejen vlastní
telo, ale je predurcen na jeden urci
tý antigen z milionu antigenu ci
zích, systém lymfocytu tedy zná ce
lý vesmír cizího a je s to spouštet
proti nemu obranné reakce. V tom
je nápomocen systém makrofágu,
které rozpoznávají jen "já" - "ne já",
nabízejí lymfocytum polypeptidic
ké vzorky cizích invazoru a v trans
plantacní situaci dokonávají dílo
zkázy; makrofágy, napsal jistý imu
nologický vtipálek, jsou jako malé
deti, žerou všechno.

Samozrejme se ted ukazuje, že je
to jednak tak a jednak jinak. Pri xe
notransplantaci ostruvku pankrea
tu (tedy tkáne, produkující inzulin
a schopné lécit ci vylécit diabetes) z
prasete na potkana se ukázalo, že v
prenesené tkáni je lymfocytu velmi
málo, ale prevládají zde bunky, vy
padající jako makrofágy a vykazují
cí zrejme makrofágové povrchové
znaky, Ovšem navíc vyjadrují i po
vrchové znaky lymfocytu T, bunek
pomocných (CD4) a potlacujících
(CD8), jak referují Wallgren a sp.
(Transplantation 60:594,1995). Tyto
bunky, na rozdíl od transplantace
potkan-potkan nebo clovek-clovek,
jsou tedy škudcem, znemožnujícím
xenotransplantaci. V transplantacní
praxi to znací, že místo sofistikova
ných lymfocytu, které jsou jako
všichni intelektuálové jako pára
nad hrncem a hynou po aplikaci
prostinkých hormonu kory nadled
vínek, by bylo treba kontrolovat
makrofágy, tyto odolné buldoky
mezi bunkami.

V imunologické teorii to znací, že,
na rozdíl od nekterých filosolií, se
bunky nerídí svými jmény, nýbrž
jen neslovne uchopitelnými mole
kulárními charakteristikami. O tom
se v biologických vedách "mluví"
cím dál tim víc.

MIROSLAV HOLUB
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katelé tu zakládají krabí farmy a nikdo
není s to ucinit tomu pritrž, ani obce do
toho nemají co mluvit. Jsem ohromen
tím, jak hlas obcí a vubec verejnosti se
jednoduse smetesestolu. Je to jedno, jest
li se týká TInane, Temelína ci dálnicního
obchvatu Plzné.

Držim se, abych zase nezacal o tech
zverstvech pri vedení trasy druhého úse
ku dálnice D8 kolem Vellruského parku.
Mám ti (a jeste víc Dejmalovi) moc za
zlé, že jsme tomu nedokázali zabránit.
Na DuSnických tunich už si ryby neza
chytáme, nanejvýs se tam mužes podivat
na to, jaký je rozdíl mezi projektem a je
ho realizaci.

Takže radeji je§te jednou o starostovi,
Vilhelm se jmenuje: když mi prisel rici
o dubu, mel na rameni pytel brambor.
Jako nemocného meprisel navstívit s krá
líkem. A nádavkem meprinesl rozmnože
né staré brožúry o Peruci, zprávy o ar
cheologických pruzkumech sousednich
Radonic a Kystry. Obchází s tím Peruc
- jako by se nehodil do této doby.
lmpomuje me jeho obycejnost, priroze
nost. Jako kdyby sestarostou narodil, ale
pred sto lety.

A jedna pro mne milá kuriozita nako
nec: psal mi z Bostonu Erazim Kohák
a zmínil se o tom, jak sli v léte s paní
v Braniku na obeh do motelu. Obsluha
laxní, jídlo spatné, ceny vysoké. Tak se
prý utesovali mými obrazy na stenách. Já
je jeste ani nevidel a on mi o nich pise
z Ameriky! To mi totiž pripomíná ten
jablkový kolác, co pekli v Little Bohemia
v Chicagu a co prý tak chutnal tamejsím
stamgastum Al Caponovi a Carusovi: ale
ten recept na kolác je z rodiny negramot
ného ovcáka z Dýbre, který kdysi ode§el
do Ameriky za prací - vyprávela mi o tom
nedávno jeho vnucka, paní Kadlecová,
Jak je ten svet malý: Dýber a Al Capone.

Porád premýSlim o tom, cemu se dnes
rlká "chopit se príležitosti" (podnikejte,
investujte, riskujte). Chápe se to tedy jako
príležitost jak prijil k penezum, výho
dám, postaveni. Proc si nekdo nerekne:
ano, chopím se tedy prlležitosti a zasa
dím támhle v té stráni pár svestek,vždyc
ky tam prece bývaly ... TYvi§, že já to de
lám, mám právo se takhle ptát.

Jak vidiš, tenhle dopis, o který jsi mne
rekl, není moc útéSnÝ.Nejspíš se moc ne
podobá dopisum, jaké se kdysi posílaly
do Peruce a zpet. Jejiný, jako je jiná do
ba a my v ní. Chtel jsi starosvetský dopis,
tak ho máS.Starosti, ty jsou ovsem velmi
moderní. Nebo snad postmoderni?

4) Jak jste se dozvedel(a) o casopisu?

TVuj Jirí Corvin

1) Jméno a adresa

2) Predplácím na dobu (co se nehodí. škrtnete):
6 mesícu 12 mesícu

3) Ládám minulá císla:Tento lístek spolu s ústrižkem složenky

(príp. s osobním šekem, eurošekem) zašlete,
prosím, na naši shora uvedenou adresu. Casopis
vám zašleme ihned, jakmile obdržíme vaši platbu.
Dekujeme za Vaši objednávku

Pokud predplácíte kreditní kartou
VISA, MASTERCARD:

Císlo karty:. . .....•...

Datum expirace:.

Podpis:

fw-nemeckém pomezí také vule k cesství.
Vevsem,co sek tomu stromu viže, je mož
né rozpoznávát nékdejsí rád veci, pocila
je v to zpusoby, jimiž lidé zacházeli s kra
jinou, sestromy, spamátkami. A to vsech
no odchází a my prílíš snadno prijímáme
provizoria a náhražky. Proto asi ten
strom musel shoret.

Je§tejedna neprljemnost - promin: po
zemek, sousedíci s naším mlýnem, prona
jal Zemedelský pudnífond Ukrajinci, kte
rý ho pozdeji hodlá koupit, stejne jako
ostatní pozemky a stráne v údolí. Hodlá
tu ve velkém pestovat raky a aby mel na

- ohrivání vody pro ne,vztycí nad mlýnem
stožáry vetrných elektráren. Pripadám si
jako blázen: Ukrajinec, raky a vetrné
mlýny! Proc ne zilra Singapúrec, krajty
a prílivová elektrárna? Pochopitelne
v Dyberském údolí. Jako kdyby cokoli
mohlo stát kdekoli ... Pochop, nejde o to,
že jsou to cizinci, podobné nápady mají
jiste i nékteri naši krajané. Jde o to, že
nekterilidé proste nemají cit pro to, co to
které místo unese.

Kdysi lidé dlouho, predlouho hledali
prihodná mista pro sídla, vlastne pro
vsechno, rozmyslne volili optimální trasy
cest,hledali nejlepsi sklon strech, zpusoby
trámových vazeb. PremýSleli o rozmerech
mistností a velikosti dverního otvoru ...
Dne§ní pristupy vsechny tyto zkusenosti
házejí lehkomyslne za hlavu.

Copak tem stožárum reknou lidé
z Purkynovy nadace, kteri již tolik let usi
luji 'O ochranu údolí, zasazují se o úpra
vu krajinných detailu, potoka, cest,most
ku? Zatim lesáci kácejí vsechno kloudné
drevo - než vrátí lesy v restitucích, podni-

Národní trída 11, 110 00 Praha 1
tel.(42-2) 26 62 16, fax (42-2) 26 68 25

CENY pAEDPLATNÉHO:

V CR: 120 Kc/6 mesicu, 240 Kc/rok, 20 Kc/minulé

císlo. V SR: 192 SK/6 mesícu, 384 Sk/rok, .32
Sk/min. císlo. V Evrope (letecky): 9.00 USD/6 mesí
cu, 18.00 USD/rok, 1.50 USD/min.císlo. Ve

Spojených Státech, Kanade a ostatních zemích (le
tecky): 14.00 USD/6 mesícu, 28.00 USD/rok.
Predplatné mimo CR a SR hradle v USD nebo ekvi
valentu.

V Peruci, 28. 11.1995

Milý Petre,
naše nemoci a úrazy nám znemožnují

setkat se a to je dobrá príležitost k psaní
dopisu. Píši TI do nové Nové Prítomnosti
z mé samoty na Dyberí (katastr obce
Peruc pozn. pro nezasvecené).
Dopisování mám ostatne radeji než tele
fonování.

V minulém století politicky a národ
nostne zabarvené dopisy (Jablonský, fa
rár Dane§, Havlícek, Rieger, Palacký,
Celakovský, Sabina, Cech) silne zamest
návaly peruckou postu - Peruc byla kdysi
oblíbeným letoviskem také ceských náro
dovcu. Kdo to dneska je§te ví? Dosud ni
kdy se nestalo, že by sem ke mne nedo
cházela posta, až dnes: asi se to nevypla
ti. Na Dyber je zrusena donáSka posty,
takže dopisy dorucují jen do p. císla 40, já
mám popisné císlo 43! Tri císla, je to ale
lán cesty.Vlastne se mi sem tedy nedá na
psat.

'nsne pred operací jsem dokoncil re
konstrukci fasády perucké radnice.
Snaha pana starosty, aby pri sjezdu ro
dáku zazárila, je hodná úcty. Byly to de
siky a desltky ctverecnich metru neorene
sancnich sgrqfit! Celé to bylo nutno po
jednat malými stetci,proste práce jako na
kostele, ale radostná.

Vzápetí vsak ten požár! Horel a shorel
tisíciletý Oldrichuv dub, ta dosud živá
památka na setkání Oldricha a Boženy!
Mohutný velikán (jeden z deseti evidova
ných tzv. evropských stromu) mel zrejme
mezi koreny dutiny vedouci dovnitr, ne
kdo si tam udelal ohnicek, z dubu se stal
komín a strom vyhorel. Požárníci hasili
sice do noci, nenechali tam vsak hlídku
a dub se znovu vznltil a ráno se stromu
zustala jen cerná slupka. Když mi to dru
hý den starosta oznamoval, mel slzy
v ocích.

Proc o tom vubec píši: vyhorel dub,
dlouho živý a oslovující symbol ce§ství
a národniho uvedomování. Malovaly jej
celégeneracemalíru, dej setkáni Oldricha
a Boženy má i mnoho literárnich podob,

.naposledy v divadelní predloze Frantíška
Hrubina. Petre, bere me to! Nenechává mé
to v klidu! Tenživý strom, který je ve zna
ku Peruce, už nenl! Ted! Zrovna my jsme
svedlty jeho konce! Strom, o kterém psali
stredovecí kronikári, u kterého se za
dlouhá desetiletí vystrídala celá ceskádu
chovní a politická reprezentace!

Tapovest o Božene,dceri l(resinove, ne
ní v tom vsem duležitá, duležité je ale to
vsechno, co se o ni oprelo, co sena ni tak
rfkajíc zavesilo, to totiž byl již výraz vu
le, rozmyslného rozhodnuti. Tady na ces-
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Agentura Bonus, s.r.o.
Korunní 65

120 00 Praha 2

Pokud nemáte o kazetu zájem, mužete
prispet penežním darem. Vaše laskavé príspevky budou

použity k realizaci velmi potrebných a nákladných
projektu prevence i lécby nádorových onemocnení.

Bankovní spojení Nadace
Ceská sporitelna, a. s.

Nuselská 1
140 00 Praha 4

císlo úctu: 524759-048/0800

Nadace onkologického oddelení
Fakultní Thomayerovy nemocnice v Praze

slouží svou cinností verejnému prospechu 
kvalitnejší pécí o onkologicky nemocné.

V preventivním programu vydala
Nadace videokazetu pro každou moderní ženu,

zabývající se samovyšetrením prsu.
Kazetu (150,- Kc vcetne DPH)

mužete objednat na dobírku u:
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Objednací lístek na predplatné, zakoupe
ní minulých císel a další informace na
naši adresu. Pro prímé objednávky za
šlete své jméno, adresu, doklad o zapla
cení složenkou, príp. osobním šekem,
eurošekem. Platba kartou VISA a MAS
TERCARD je možná po obdržení obj.
lístku. V CR: 120 Kc/6 mesícu, 240
Kc/rok, 20 Kc/minulé císlo. V SR: 192
SK/6 mesícu, 384 Sk/rok, 32 Sk/min. cís
lo. V Evrope Oetecky): 9.00 USD/6 mesí
cu, 18.00 USD/rok, 1.50 USD/min.císlo.
VeSpojených Státech, Kanade a ostatních
zemích (letecky): 14.00 USD/6 mesícu,
28.00 USD/rok.
Vychází za podpory FUND FOR CENT
RAL AND EAST EUROPEA BOOK
PROJECTS,Amsterdam; IBM CR; DAN
WELLs.r.o.

Prítomnost
Vám nabízí inzerci
za výhodných podmínek
Naši ctenári jsou lidé, kterí sledují de
ní ve spolecnosti, politiku a kulturu.
Casopis je rozesílán po celém svete.
Ceník inzerce:
1 strana 8.900 Kc
1/2 strana 4.895 Kc
1/4 strany 2.692 Kc
1/8 strany 1.480 Kc
1/16 strany 814 Kc
1/32 strany 447 Kc
Rádková inzerce:
do 25 slov (4 rádky) 245 Kc
do 12 slov (2 rádky) 135 Kc

Slevy:
jednou opakovaná inzerce 5%
(z celkové ceny)
dvakrát. 10%
trikrát 15%
ctyrikrát 20%

Uzáverka objednávek:
Do patnáctého každého predchozího
mesíce. Nové císlo vychází vždy v po
lovine dalšího mesíce.

Objednávky zašlete na: Nová
Prítomnost, árodní 11, 110 00 Praha
1, tel. 26 62 16, fax 26 6825.
Tešíme se na Vaši objednávku!

Ceský dialog
mesícník pro Cechy doma i ve svete, prináší clánky
o aktuálních událostech v Ceské republice, o ekonomi
ce, podnikání a možných obchodních a praktických kon
taktech, zajímavosti o živote Cechu ve svete, clánky
z historie, kultury, informace o nových knihách, rozho
vory se zajímavými osobnostmi z domova i ze sveta, ma
pování ceského zahranicního tisku, reportáže ze sveta,
kde žijí naši, bohatou inzertní rubriku, souteže, krížovky,

písnicky, radu nevšedních clánku, názoru a ohlasu ctenáru z Ceské republiky, USA, Kanady, ~výcarska, Izrae
le, Afriky, Austrálie a všech dalších zemí všech peti kon-
tinentu, kde žijí Ceši. ~
A také - i radu informací o živé podobe casopisu - Me
zinárodním ceském klubu, který nabízí svým clenum radu
výhod a nových kontaktu.

Ceský diaiog i Mezinárodní ceský kiub privítají další spo
lupracovníky z celého sveta ke spOlupráci.

Ukázkové císlo v CR a SR zdarma, v Evrope za 2 DM a
v zámoi'í za 2 USD žádejte na adrese: U Pergamenky 8, 170 00
Praha 7, tel. a fax 42-2-80 36 97.

MALÝ OZNAMOVATEL:

• Prijmeme pracovní sílu na zkrácený úvaze k do kanceláre Nové Prítomnosti.

Znalost anglictiny, práce na PC a zkušenosti s prací v distribuci

a administraci periodika vítány. Tel. 02/266216.
• Koupím malý klavír (krídlo) v dobrém stavu. Kontakt: redakce.



CEKÁNí N A ZASTÁVCE

Judith Herzberg

AUTOBUSU

Vidí se taxi.
Myslí se: ješte ne. Nejsem tu ješte ani minutu.
Vidí se, že už ceká i nekdo druhý.
Dívá se na ne/na ni.
Predstírá se, že se na nej/na ni nedívá.
Nepredstírá se, že se o nem/o ní neví.
Predstírá se, že se kouká za nej/za ni,

jestli už autobus jede.
Vážne se kouká.
Myslí se: už ten autobus jede?
Sleduje se, jak se -blíží.
Zjistí se, že"to není bus, jen velký nákladák.
Myslí se: co tedy taxík?
Myslí se: tak proc jsem si nevzal ten první.
Když si vezmu tenhle, bude to ztráta casu.
Vidí se, že už cekají další dva lidé.
Všímá se, že ješte nejsou netrpeliví.
Myslí se: ti si myslí, že to tu bude každou chvílí.
Hádá se, proc ti dva prišli spolu.
Pozoruje se je nevtírave.
Je se zvedavo, proc ten první není na ty dva zvedav,

jen porád ceká.
Myslí se: co abychom si všichni ctyri vzali taxika.
Uvažuje se, kam jedou ti druzí.
Zacíná se prochládat.
Vidí se spoustu autóbusu v opacném smeru.
Myslí se, kam proboha všechny jedou, nekteré

by mely jet naším smerem.
Jak je to asi na konecné, obrací se nekdo?
Myslí se: když si vezmu taxíka ted, bude to stát

hodne penez a bude stejne ztráta casu
proti tomu prvnímu.

Vzpomíná se, že tohle jsem si myslel i vcera.
Vzpomíná se, že vcera se vzpomínalo,

že jsem si to myslel už predevcírem.
Rozhoduje se: No co, tak si vezmu taxi.
Ceká se na taxíka.
Vidí se, co jich jede kolem, všechny plné.
Myslí se: zítra si vezmu hned ten první prázdný.
Vzpomíná se, že tohle jsem si ríkal už vcera.
Myslí se: ale ted už to musí hned prijet.
Uvažuje se, že nekde v dálce je porádná zácpa.
Myslí se, že radši pujdu pešky.
Uvažuje se, že mne pak autobus pr~djede,

než dojdu na príští zastávku.
Myslí se, jak se clovek chuzí zahreje.
Uminuje se, že už nebudu koukat po autobusu.
Pocítají se auta.

Uminuje se, že nebudu Iwukat po autobusu,
, než prejede sto aut.

Vidí se, že mezi auty je spousta volných taxíku.
Myslí se, že vzít si taxíka ted by bylo absurdní.
Myslí se, že ted už je nejvyšší cas vzít si taxika.
Uvažuje se, že by se to melo napsat.
Uvažuje se, jestli jiní lidé mají podobné nápady.
Uvažuje se, co by byl objektivne ten správný

moment pro taxika: po krátkém cekání,
nebo delším cekání.

Vzpomíná se, že rodice si nikdy nebrali taxíka.
Snaží se si vzpomenout, za jakých zvláštních

okolností si rodice brali taxíka.
Pozoruje se, že zastávka je už nacpána lidmi.
Myslí se: nacpaná zastávka - cekej; prázdná

zastávka - vem si taxíka.
Zjištuje se, kolik by to stálo, brát si taxíka každý den.
I tak, soudí se, bylo by to levnejší,

než jet syým vozem.
Predstavuje se, jaké by to bylo, kdyby praskla

guma na pusté silnici a v zurící bouri.
Zjištuje se, že jsem ta auta prestal pocítat.
Zjištuje se, že jsem se zamyslel už pri triceti,

možná ctyriceti.
Odhaduje se, že ted už muselo projet aspon dveste aut.
Pozoruje se na hodinkách, že vlastne ubehlo

jen šest minut.
Je se rádo, že aspon neprší.
Sní se, jaké by to bylo dát si horký caj.
Uvažuje se, jestli je doma ješte nejaký kus peciva.
Lekne se, kde mám ten klíc - ale najde

se ve druhé kapse.
Uvažuje se, kam by se došlo za šest minut -

ale ve vzduchu je urcite nejaký hnilobný puch.
Myslí se, kolik taxíkáru bylo v poslední dobe

zavraždeno.
Predstavuje se prázdný taxík plný krve.
Uvažuje se, jestli druzí lidé myslí tak casto

na vraždu jako já.
Uvažuje se, jestli vrahové myslí na vraždu.
Myslí se, že asi ne.
Podivuje se, proc ne.
Uvažuje se, jestli se jiní lidé podivují tolik jako já,

cemu se podivují jiní lidé.
Uvažuje se, zdali jiní lidé uvažují o tom,

cemu se podivuji já.
Ani se nevšimne, že autobus je tady.

Judith Herzberg je holandská a israelská autorka.
Básen preložil Miroslav Holub.

Snímek: František Dostál


