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Prosperovat znamená duverovat
Jan Culík 10

20.1. MMF prislíbil Rusku pujcku
ve výši 10 mld dolaru.

21.2. Okresní soud v Breclavi od
soudil k šesti letum odnetí svobody
skina M. Tótha pro ublížení na zdra
ví romskému obcanovi, který ná
sledkem zranení prišel o oko.
• Poslanecká snemovna rozhodla, že
sídlem senátu budou malostranské
paláce: Valdštejnský, Kolowratský
a malý Fiirstenberský.

24.2. Václav Klaus prevzal z rukou
Margaret Thatcherové cestný dok
torský diplom Buckinghamské uni
verzity.

25.2. Dvema sebevražedným úto
kum teroristu z hnutí Hamás v Jeru
zaléme a Aškalonu padlo za obe!
26 lidí.

26.2. Arabský ridic vjel do zástupu li
dí cekající na autobus v Jeruzaléme,
dva usmrtil a dvaadvacet zranil.

27.2. Ministr zemedelství Josef Lux
oznámil, že"ceskézemedelství zazna
menalo v lonském roce rust o 4,2%.
• Reditel SIS Ivan Lexa podal žalobu
na prezidenta Michala Kováce za to,
že ho již dríve obvinil ze zosnování
únosu svého syna.

28.2. Vedení SD - LSNS rozhodlo, že
predsedu svého poslaneckého klubu
Šterbu nebude nadále pokládat za
predstavitle strany.

29.2. Ceská národní banka rozšírila
pásmo pro pohyb devizového kurzu
koruny až na 7,5 %.

jala zákon proti legalizaci výnosu
z trestné cinnosti. • Boris Jelcin
i Gennadij Zjuganov budou kandi
dovat na úrad prezidenta. • Slo
venský prezident obvinil Sloven
skou informacní službu z únosu
svého syna.

17.2. V Ríme se konala vrcholná
schuzka predstavitelu zneprátele
ných stran z bývalé Jugoslávie.
• Šachový velmistr sveta G. Kaspa
rov tentokrát zvítezil nad compute
rem IBM hrajícím šachy.

18.2. Referenda o dalším postupu
privatizace v Polsku se zúcastnila
ll'etina oprávnených volicu. • V Lon
dýne explodovala další nálož (tento
krát predcasne a patrne v atentátní
kove náruci).

19.2. Helmut Kohl navštívil Rusko.

12.2. Bosenské úrady vydaly srbské
ho generála Djukice a plukovníka
Krsmanovice haagskému tribunálu.
• Slovenský zoolog zjistil, že šelma
mi ohrožujícími beskydské ovce
jsou vlci.

14.2. Expertní komise Francouzské
biskupské konference doporucuje
užívat prezervativ v zájmu prevence
AIDS.

6.2. Bosenští Srbové prerušili styky
se sarajevskou vládou, protože ne
cllala zatknout osm bosenskosrb
ských dustojníku podezrelých z vá
lecných zlocinu.

7.2. V Mostaru zaútocil dav
Chorvatu na predstavitele EU.

8.2. Parlament CR schválil novelu
zákona o vlastnictví pudy. O její na
vrácení mohou žádat i ti obcané,
kterí trvale nebydlí v CR.

9.2. Irští teroristé zosnovali výbuch
v londýnské výškové budove Canary
Wharf, címž porušili prímerí mezi
britskou vládou a IRA, trvající pul
druhého roku.

15.2. Poslanecká snemovna CR pri-

1.2. Novým polským premiérem se
stal Wlodzymierz Cimoszewicz.
• Statisíce ruských horníku zahájily
stávku. • Podle spolkového minister
stva zahranicí nelze vyhnání sudet
ských Nemcu zduvodnit Postu
pimskou dohodou.

2.2. Benduv úrad navrhl obžalobu
deseti funkcionáru KSCa SNB, kterí
se meli v srpnu 1968 dopustit vlasti
zrady.

5.2. Pohreb Olgy Havlové. • Ruští
horníci ukoncili stávku poté, co jim
vláda prislíbila vyplatit mzdu. • Na
Svetovém ekonomickém fóru
v Davosu VáclavKlaus mj. kritizoval
dotacní zemedelskou politiku EU.

4.2. Americký ministr obrany
William Perry prohlásil, že se NATO
bude rozširovat.

15.2. Vladimír Stehlík (Poldi Ocel)
nepristoupil na podmínky vstupu
Škody Plzen do oceláren, což by prý
byla jejich jediná záchrana pred
konkursem.

10.2. Sudetonemecké krajanské
sdružení si zvolilo do cela opet
Franze Neubauera.
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Tak zní tradicní odpoved kuráka, když se ho zeptáte, proc kourí. Na tom neco je, vždyt každý z nás 
kuráku i nekuráku - by asi radeji volil kratší život plný zážitku než život sice dlouhý, zato však nudný
a prázdný. Co však kuráci získávají za to, že umírají dríve, než my ostatní? Cím je jejich život bohatší?
Jen rostoucími zdravotními potížemi.

A nejde jen o ne. Na kourení, které je prícinou drtívé vetšiny plicních, cévních a mozkových one
mocnení, doplácí celý národ. S rostoucím poctem kuráku, zvlášt tech mladých, se zvyšují i náklady
na jejich lécbu. Navíc klesá jejich pracovní výkonnost - úmerne tomu, jak roste pocet zameškaných
hodin. Jaké jsou tedy prícíny dnešního stavu a co se s tím dá delat?

Chyba 'je v naší lhostejnosti a v lhostejnosti vlády, která otevrela náruc investicím do tabákového
prumyslu, ale už ji nezajímá, jaké to zpusobí škody. Jen fll'ma Philip Morris investovala ve strední

a východní Evrope pres 1.5 mld dolaru. Zatímco v západních zemích je kourení na ústupu, Stredo~ a Východoevropané
vykourí rocne neuveritelných 700 mld cigaret, tedy o 40% více než ve Spojených státech, a spotreba dále roste. ejvetší
tabákové koncerny - americké Philip Morris a RJ. Reynolds, britský BAT Industries, nemecký Reemtsma - se radují z re
kordních príjmu ze stále rostoucího prodeje cigaret v tomto regionu. Ceská republika jim musí pripadat jako zeme zaslí
bená: nevyhovující zákony, které témer neregulují reklamu na tabákové výrobky, ministerstvo zdravotnictví, které nalé
havá potreba protikurácké kampane nechává chladným.

Takže, zatímco se vláda predcasne raduje z prílivu tabákem nacichlých investíc a náklady na lécbu kuráckých nemo
cí stále stoupají, zisky z prodaných éigaret odtékají do cizích kapes. Vracejí se do zemí, kde kuráku ubývá. Svetová zdra
votnická organizace (WHO) uvedla, že zdravotní stav populace ve strední a východní Evrope se kvuli cigaretám blíží ka
tastrofe. A my? Ceská republika zaznamenala v lonském roce v pomeru k poctu obyvatel nejvetší výskyt rakoviny plic na
svete! Rád bych se zeptal pana prezidenta i pana ministra zdravotnictví, co o tom soudí, oba však bohužel verejne kourí.

MARTIN JAN STRÁNSKÝ

~

Ad "Benduv maják spra
vedlnosti".
Tomáš Homof, tiskový mluvcí ÚDV
(...) Pan Camrda (NP 1/96) vytýká
Úradu dokumentace a vyšetrování
zlocinu komunismu (ÚDV), že obvi
nil z vlastizrady muže, který "svoji
vlast nikdy zradit nechtel, at byly fak
tické dusledky jeho chování jakéko
liv" - ÚDV je orgán cinný v trestním
rízení, tudíž má povinnost ze zákona
zahájit trestní stíhání, pokud existuje
duvodné podezrení, že došlo k napl
není skutkové podstaty trestného ci
nu. Pri vyšetrování událos!í roku 1968
bylo vyslechnuto témer 100 svedku
a deset obvinených. Z techto výpovedí,
dále pak z rozsáhlých archivních ma
teriálu, se podarilo vyšetrovateli shro
máždit natolik závažné dukazy, že
v prípade nezahájení trestného stlhá
ni by se sám dopustil trestného cinu.

Dále autor mylne (...) informuje
o predchudcich a pravomocích ÚDV.
Ten vznikl k 1.1.1995 sloucenim dvou
jiných úradu - Strediska pro doku
mentaci protiprávnosti komunistické
ho režimu a Úradu pro dokumentaci
a vyšetrováni cinnosti StB. Neni prav
da, že "Stredisko" vzniklo pod
Ministerstvem spravedlnosti (vzniklo
pri Generální prokurature a pod MS
prešlo až po jejim zániku), neni prav
da, že Úrad pro dokumentaci a vyšet
rováni zloé!inu StB nemel vyšetrovací
pravomoci (tento Úrad mel pravomo
ci orgánu cinného v trestnim rlzenl).

Stejne neni pravda, že by se kompe
tence ÚDV od jeho zrlzení k 1.1. 1995
jakkoli menily nebo rozširovaly.

(...) Pokud jde o kvalifikacní pred
poklady pro výkon funkce vyšetrova
tele: ze všech vyšetrovatelu ÚDV pou
ze dva nesplnují podmínku dokonce
ného vysokoškolského vzdelání, vyso
kou školu však v soucasnosti studuji
pri zamestnání. To je v porovnání
s bežnými Úrady vyšetrování nezvykle
vysoké procento. Mimochodem pan
Camrda zasvecene iirovnává ÚDV
s okresními a krajskými Úrady vyšet
rování, aniž by vedel (nebo byl ocho
ten pripustit), že existuje Úrad vyšet
rování pro Ceskou republiku, který
má celostátní pusobnost a v jehož
rámci predstávllje ÚDV jen malou sa
mostatnou složku.

Pripouštím, že jsem ve snaze o co
nejvetší strucnost skutecne zkreslil za
motanou historii vzniku ÚDV a pravo
mocí jeho predchudcu. Za to se panu
Bendoví, pracovníkum Úradu i ctená:

t

rum omlouvám. V ostatním odkazuji
na doslovné znení mého clánku.
Jakub Camrda

Ad "Podivná válka".
Ivan Soudek, Praha
K tomuto éláneéku (NP 1/96, str.6) mó
hu pripomenout (...), že jsem už v roce
1990 doporucoval zajistit predškolní
výchovu romských detí, která by jim
dala dokonalou znalost ceštiny a se
známila je se zvyky ceské spolecnosti,
aby tak mohly bez problému od první
trídyvyuživat zdejši vzdelávací sousta
vy. Upozornoval jsem zároven, že je
nutné temto školkám a jejich pedago
gum zajistit mezi Romy potrebnou au
toritu. Od té doby už nejaká taková
školka vznikla, takže by mohly být
zkušenosti.

Muže to ovlivnit etnickou identitu
Romu, ale ani my nemáme identitu
svých predku, nebot každá generace se
geneticky obmeni nekolikrát za stoleti
a kulturni vlivy pusobi ješte rychleji.
Aktuálni životní stylformuji objektivní
životní podminky, které se s casem me
ni (...); život neni muzeum. Chce-li se
nekdo od ostatních výrazne odlišit,
musí pocítat s následky. Tradiéni rom
ský folklór mohou Romové pestovat ze
záliby, jako se pestuje treba slovácký
nebo chodskÝ.

Poškozováni a nadmerné obtežo
váni jiných ovšem musi spolecnost ne
kompromisne a úcinne potírat. Jsou
specifika, která tolerovat nelze.(. ..)
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Tomáš Masaryk a Václav Havel

aneb
Dotace chalupáru.m?
Kdoví, proc nám pri predstave
kritizované zemedelské politiky
EU naskakuji pouze francouzské
obrazy: rozzureni zemedelci blo
kuji dálnici hromadami puklých
melounu a krávy zoufale buci
pred svým Ministerstvem. Práve
u nás bylo by prlpadnejši pred
stavovat si coby analogii ciste
tržnich vztahu vuci zemedelstvi
(beze všech dotaci) splše tachov
ské pohranicl padesátých, šedesá
tých let - liduprázdná krajina,
zaru;stajícikoprivami a bolševnl
kem. Prerostlé, a proto prekysele
né louky, ze kterých zmizely sko
ro všechny kvety, a rozpadaj{cl se
stavení. Zarustajíci cesty, zborce
né mostky.

Parlž dotuje zemedelce skutec
ne jen jako producenty, kterl tra
ti. Bonn a Viden však dotují kra
jinu, aby v ni vubec zustali lidé.
Prisplvaj{ venkovanum (malým
a strednlm rolníkum) na to, aby
udržovali pole a louky a cesty
a lesy a rybníky a neodstehovali
se do preplnených mest. Pr{jmy
z dotací musejl totiž naši sousedé
použit výlucne na ekologicky pro
spešné cinnosti (jsou povinni udr
žet v zájmu tzv. potravinové bez
pecnosti státu úrodnost pudy,
i když na ni obcas pestuj{jen trá
vu, kterou pak zaoraji), nikoli na
to, aby se zhojili vzhledem k tem,
co produkuj{ lacineji. Bez takto
podporovaných venkovanu se
kulturnl krajina promenl v plo
chy lebedy mezi dálnicnlmi pri
vadeci a venkov v kulisy filmu
o tricetiletéválce. "Práveproto, že
se ve Francii dotuje produkce,
a nikoli venkovská krajina," vy
práví mi Ivan Dejmal, "celéoblas
ti Massif Central se dnes ze všeho
nejvlce podobají našemu pohra
nicl: v opuštené vsi poslednl deda,
který už nemel sllu odejit za mla
dými do mesta."A práve proto vy
padá krajina už hned za našimi
západnlmi a jižnimi hranicemi
jako park. Zkrátka v Evropské
unii nenl zdaleka jen jeden režim
dotaci do zemede'1stvl.

Logika pouhého trhu dovede
na do dusledku prece znamená
máslo nakonec jen z Dánska, pše
nice toliko z USAa Kanady, hove
zl pouze z Argentiny, tulipány le
da z Holandska, chmel doufejme
že odnikud odjinud než od Žatce.
Kde jsou náklady vyšší, tam maj{
smulu, tam se nechaj{ jablone

Emest Gellner

Masaryka s Havlem leccos duležitého spojuje, mnohé je však také
odlišuje. Oba jsou "prezidenty-osvo
boditeli" (i když pro Havla se toto
oznacení asi nevžije), oba pomohli
uskutecnit prechod od odmítaného re
žimu k liberálnejšímu, který pak ná
rod podporil. Oba jsou intelektuálové
a moralisté, zaujatí problémem mo
rálních základu politiky a morálních
souvislostí své vlastní úcasti v ní. Pred
vítezstvím patrili oba k menšinové
opozici vuci režimu, který pak po
mohli likvidovat. Havel se postavil
proti režimu, který byl špatný, ba od
puzující, Masaryk naopak proti reži
mu, jehož odsouzení zustává dodnes
sporné. Sám jej sice odmítl, ale dosti
pozde, po dlouhém váhání a za výji
mecných okolností.

Nonkonformista
vudcem národa
Pred svým osudovým rozhodnutím
Masaryk stávající režim neodmítal.
Dokonce se na nem podílel, a to i jako
poslanec. Zato vybojoval radu mrav
ních, lec nepopulárních sporu, které
casto rozzurily jeho krajany víc než
predstavitele režimu. Zaujal pevné
stanovisko k rukopisným podvrhum
a zastal se verejne Žida, obvineného
z rituální vraždy, prestože, jak se po
zdeji sveril Karlu Capkovi, své in
stinktivne negativní reakce vuci
Židum sám nikdy neprekonal. Rozzu
rit národní ješitnost i antisemitismus
svých soukmenovcu, to je jiste zvlášt
ní cesta k politické proslulosti u muže,
který se mel nakonec stát vudcem ná
roda! Tento paradox má však svou lo
giku: Masarykuv nacionalismus, jak
se lze u neho docíst, byl ospravedlnen
tím, že realizace národního programu
byla soucasne realizací jeho morálne
historického plánu.

V Masarykove i Havlove prípade 
což je významné - byl prechod od od
mítaného režimu k novému, demo
kratictejšímu, "sametový". Spoluvina
na odmítnutém režimu mela rozho
dující vliv na mravní problémy, které
pak v dobe prechodu zamestnávaly je-
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ho "hlavní ceremoniáre". Obzvlášte to
platí v prípade Havlove."

Vyhlášení ceskoslovenského státu
28. ríjna 1918 melo pro Masaryka zá
sadní historicko~filosofický význam,
který sám opakovane vyložil: bylo to
ukoncení svazku ceského národa
s habsburskou dynastií, která zname
nala teokratický absolutismus a proti
reformaci. Podle Masaryka je politic
ký absolutismus odvozen z církevní
ho: "Teorie panovnického a státního
absolutismu není nic jiného než kibi
cování teoretiku klerikálního absolu

tismu a diktátorství" (!), ríká pohrdave
ve Svetové revoluci. Zastánci absolu
tistického státu se sice sami chtejí
zbavit dozoru církve, rádi by však zde
dili kus její neomylnosti.

Už v tomto díle Masaryk ukázal,
jak neomylnost bolševismu i protire
formace. dospívá stejnou cestou k in

.kvizici. Masarykovo odmítnutí leni
nismu je odmítnutím nároku na ne
omylnost. Vztahovalo se i na režim,
který pozdeji svrhnul, byt byla jeho
osobivost zmekcena veky. Nám jde
však predevším o to, jaký význam pri
kládal první ceské revoluci tohoto sto
letí její uznávaný vudce, profesionální
filosof a profesor. Co pro neho zname
nala a cím zapadala do širšího smyslu
dejin?

Je zrejmé, že pro neho mela dvojí
význam, i když obe témata spolu sou
visejí a vzájemne se potvrzují.
Vytvorení ceského státu nebylo pro
Masaryka vubec izóTOvanou událostí.
Ceskou revoluci ospravedlnuje
a umožnuje to, že je soucástí a príkla
dem procesu mnohem širšího, totiž
vystrídání teokracie a absolutismu de
mokracií, jež sebou nese i sebeurcení
národu. Ani stopy vzdorovité vule ná
roda: nezávislost je potvrzena i umož
nena tím, že je soucástí mnohem šir
šího a eticky založeného procesu.

Profesorská
konstrukce
Smernice svého myšlení Masaryk ja
ko by prejímal od jiných (což je pro
moderního ceského ducha príznac-



né). Z toho pak vychází jeho filosofie
i strategie. Politický cíl musí být zdu
vodnen jako logický dusledek vše
obecného historického trendu a stra
tegie- spocívá v takových cinech, které
presvedcí tvurce svetového mínení, že
i Ceši patrí k národum tvorícím sveto
vé dejiny. Masaryk mel sklon smešo
vat vstup Cechu do dejin s jejich pri
jetím temi Velkými a Dobrými na
Západe; proto se mu mísila politika
s propagandou a tvorbou image státu.
Podporil tak mimodek iluzi, že když
se toto podarí, bude národ v bezpecí.
Tato víra precenovala Západ i jeho
oddanost demokracii. Není potom di
vu, že Mnichov byl takové trauma pro
národ, jehož velká cást Masaryka
s úctou poslouchala.

Rozumel Masaryk tomuto širšimu
smerování dejin skutecne správne?
Nekterí z jeho krajanu o tom pochy
bovali. Masarykova Svetová revoluce
byla preložena do anglictiny pod ná
zvem The Making of a Stale, který vy
povídá o obsahu knihy presneji. Aby
však nedošlo k nedorozumení: Ceši si

podle Mas~ryka netvorili stát svévol
ne, ale proto, že to bylo v souladu
s obecným smerem vývoje, toho glo
bálního i toho eticky založeného záro
ven. Masaryk dal jasne najevo, že by
se nikdy nepouštel do vytváreni státu,
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kdyby to nebylo mravne správné
a kdyby dejiny nerozhodly, že se to
má udelat

Jenže - a to je druhé téma
Masarykovy interpretace - Ceši se
prece nepridali k vítezum na poslední
chvíli, aniž by sami prispeli. Vždyt
pred staletími stanuli v cele tohoto
procesu, k nemuž se nyni znovu pri
dávají: husitská protoreformace, soci
álne radikální praxe táboritu i vojen
sky brilantní obrana tohoto hnutí,
volené kralování Jiríkovo, s jeho his
toricky predjimavým návrhem mezi
národního míru a bezpecnosti,' tím
vším se Ceši stali spolutvurci onoho
hnutí, které nakonec roku 1918 zvíte
zilo. O prukopnickou roli pripravila
Cechy až porážka na Bílé hore.
A smyslem Masarykovy revoluce bylo
obrátit - po trech stoletích - výsledek
této bitvy.

Také Olto von Bismarck se zabýval,
zdá se, premítáním o tom, co by se
stalo, kdyby to bylo na Bílé hore do
padlo jinak. Cechy by zustaly protes-

. tantské, pripojily by se k Prusku a do
pomohly by mu k nadvláde
v Podunají i dál... Masarykovi odpurci
oduvodnovali práve tímto Bismarcko
vým nocním snením svuj katolicis
mus a austrofilství: Prusové by nás ca
sem germanizovali. Tento klasický ar-
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padnout, stáda vybit, pole zarust.
Rybniky zanést bahnem, lesy za
rust krovim. Podobaná ceská pa
nenská jablicka nemaji prece šan
ci proti bezchutným virtuálnim
jablokum z Nového Zélandu.

Pokud neni krajina prlmo za
topena mlékem a zalepena str
dim, pokud se v ni nemá k svetu
nejaká ta Komparativni Výhoda
(žádnej ji tam nezalejvá, vona sa
ma roste), zesudetovati. Nevyplati
se v ni ohnat se kosou, naroubo
vat štep. Na krajinu jsme holt už
nemeli, vysvetli jednou provinile
rodice detem.

Chvála Bohu, že v té ceské zu
stanou leckde aspon chalupári,
tento osobitý domáci relikt stude
né války: plod nejen industriali
zace a urbanizace, ale i vyhnáni
puvodnich obyvatel, násilné ko
lektivizace a tech našich zlatých
rukou, které za reálného socialis
mu nemely do ceho pichnout.
Zltra tak bude mlt vláda komu
zaplatit za to, že posece ješte ten
kousek louky za plotem. Aby ales
pon ze silnice to nevypadalo.
Zemský ráj to.

Napohled.
(pit)

S e b e m r S k a 'V
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je víc než nadávka: neznamená totiž ni

cemu, nýbrž zrudu. O takových radši

vubec nemluvit. Pohled na cloveka, kte

rý mrská sám sebe, nás poburuje a urá

ží jako neco obscénního, nesmyslného

a zvrhlého. Nejspíš to ale nebude tím, že

bychom byli tak útlocitní: pro cloveka,

který mrská nekoho jiného, máme po

merne znacné pochopení, nekdy do.kon- .

ce sympatii. Pripadá nám jaksi "normál

ní", nebof nemrská sebe, ale nekoho ji
ného. Netreba dodávat, že v atomovém

veku pak zpravidla mrská necím úcin

nejším, než jsou nejaké ty nemožné bi

ce a dutky. Takovému pak ovšem pozor

nost neodepreme, a cím víc a úcinneji

mrská - to jest vyhazuje do povetrí, zná

silnuje nebo etnicky cistí -, tím víc si za

slouží i naší televizní pozornosti. Jak by
také ne - ten clovek neco dokázal.

Prosadil se a udelal "díru do sveta". Že

v míste té díry byli predtím nejací lidé,

to byla jejich smula. Je to zkrátka rízek,

frajer, chlapík. Mrskac tech druhých, ci-
li tebe-mrskac.

Klasictejší spolecnosti vídaly nebez

pecí práve naopak v tech, kdo sami sebe

nikdy nemrskají: v nadutých, pyšných

a se sebou samými spokojených. Od rec

kého KOROS - HYBRIS - ATÉ až po

Havlíckova troubu, který "mysli.. že ví

dost", moralisté všech dob varovali pred

temi, kdo nikdy nevidí žádný duvod, proc

by meli mrskat sami sebe. Až pak prišel

Nietzsche, sám ostatne životem vymrs

kaný až až, a zacal prehodnocovat hod

noty. Korunu tomu nasadil Freud, který

všecky mrskace oznacil za sexuální devi

anty a hodil do jednoho sado-maso-pyt

le. Tam af se pekne mrskají.

Mrskání sebe sama má tedy dnes ve

lice špatný kurs a kdo na sebe trochu

dbá, vyhýbá se mu jako cert kríži. Na ta

kového rtlrskace, který sám sobe neco

vycítá, jiste není zrovna príjemný pohled,

a tak kdo chce vyhrát volby, pochopitel

ne hledí mrskat ty druhé. Ale cím to je, že

i mezi temi, kdo žádné volby vyhrát ne"

chtejí, má sebemrskání tak špatný zvuk?

Dokonce i kdyby bylo prehnané nebo

ujeté, rozhodne není spolecensky nebez

pecné. Pravda, bývala kdysi masová

hnutí treba sebemrskavých dervišu, ale

kde je jim konec. I dnešní derviši radeji

mrskají ty druhé: sebemrskání nikam ne

vede a žádný Savonarola by dneska davy

nestrhl. Ty pujdou spolehlive za populis

ty a tebe-mrskaci, za temi, kdo vidí nerád

jen nekde jinde, mimo nás a mimo sebe.

A tak z našeho sveta pomalu, ale jiste

mizí nejen sebemrskaci - jak ti skutecní,

pokud takoví ješte jsou, tak i domnelí 

ale s nimi nejspíš zmizí i schopnost videt

vlastní chybu. Té schopnosti se kdysi rí

kávalo "soudnost" a starí Rekové ji po

kládali za nejcennejší lidskou vlastnost.

Kresfané šli ješte o krucek dál a chteli,

aby se clovek své chyby ucil nejen videt,

ale také priznat a dokonce snad napravit

nebo odpykat. Videli v tom, tmári jedni

zabednení, pravou lidskou velikost. To až

my jsme kápli na to, že tihle všichni dáv

ní ubožáci jen kazili svým spoluobcanum

dobré zažívání. Byli to sebemr~kaci.

A tak s nimi udeláme krátký proces: pus

tíme na ne tebe-mrskace, nejlépe s autíc

kem dynamitu. Aby se už sakra jednou

naucili, že mrskat je treba ty druhé. A že

pak bude svet samá díra? To má holt
smulu!

JAN SOKOL •
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Radikálním rezem
by vyrešil pan poslanec Severa
problém drog. Poslal by za mNž
toho, kdo i pro vlastní potrebu
prechovává nejaká narkotika.
Jednoduše by pozavíral všechny
ty závisláky a byl by pokoj. Deti
by nemely špatný pNklad a koka
inoví pašeráci ci pervitinoví vá
recníci klientelu. Prosté by do to
ho Nznul tak, jako v jedné
Nohavicove pisni: ,,Aby se nekra
dlo, urež lidem - hoj, hoj - rucic
ky, aby nezdrhalo za kopecky 
hoj, hoj - nožickyl"

Ješte,že poslancum rucicky zu
staly, mohou s nimi aspon ovlá
dat hlasovací zaNzení. Tak si pri
prvním ctení Severova návrhu
odhlasovali, že sejím budou váž
ne zabývat. Naštestí se zvedla do
statecne silná vlna odporu od
borné verejnosti a na pana
Severu už nasnežilo dost rozum
ných protiargumentu, takže jeho
novelka trestního zákona, dou
fejme, neprojde.

Sám ten pokus však svedcí
o velké chuti našich volených zá
stupcu k radikálním rezum. On
i takový návrh na obnovení tres
tu smrti nebo na "rešení" krimi
nality, podeprený nejakým tím
slavným arénovým vítezstvím,
prijde v predvolebním case (ci
spíše necase) vhod. Jenom pozor
na to, kde koncí politika a zacíná
reznicina.
(cam)

Nové ceské pohádky,
aneb zlato nad sul
Ješte jsme ani nestacili zapome
nout komunistické báchorky
o 'zlých kapitalistech a už tu má
me nové. V duchU;doby je v nich
kapitalista hodný, cestný, lidu
milný, ba i štedrý. Ke všemu ješte
nepríliš chytrý, takže na nej
snadno vyzrajeme. Tak nejak to
alespon na nás potutelne pomr
kává z ruzných obhajob geolo
gického pruzkumu na ceském
území.

Už je to tak, na asi dvaceti lo
kalitách Ceské republiky utrácejí
nadnárodní težarské spolecnosti
milióny dolaru, aby zcela nezišt
ne prozkoumaly pNpadná ložis
ka zlata. Nic víc, ujištují nás úra
dy. Dozkoumaj{, predají doku
mentaci, sbalí veci a pujdou dál.
Zkrátka lidumilové jak z predvá
lecného kalendáre: Kdyby se snad
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gument austroslavismu, vyslovený ro
ku 1848, se potvrdil za Hitlerových
i Stalinových casu: bez habsburské
podunajské ríše jsme sevreni mezi
nemeckou expanzí a ruskou autokra
cií. Masaryk sám se této autokracie
obával a zamlada mel pochopení pro
sílu tohoto argumentu.

Pro Masaryka byl nicméne ríjen
1918 naplnením základních zámeru
dejin a nápravou jejich tristaletého
prekroucení v ceském prípade. Za ta
kového stavu vecí by clovek ocekával
aspon malé krvavé drama, zvláš{ když
se za velezradu Habsburku popravo
valo do posledních dnu války. Nic po
dobného se však nestalo. I když se to
tehdy ješte neríkalo, predání moci
melo v roce 1918 "sametový ráz".
I Masaryk zduraznuje pokojnost toho
to prevratu. Vše se uskutecnilo jedná
ním. Noví funkcionári byli nejprve

uznáni temi starými za kompetentní.
I v Havlove prípade byl prechod

zdvorilý a mel jaksi technický charak
ter. Pomohl svrhnout výjimecne od
porný režim (což se nedá ríci o reži
mu svrženém Masarykem), ale jako
by to bylo vecí pouhých požadavku
a dohod: "...i komunistický prezident
na naši žádost rezignoval," pozname
nává Havel s potešením i zadostiuci
nením. Tato revoluce se' skutecne
skládala z požadavku a rezignací.
- Cechové kdysi vyhazovali agenty
neprátelských siL z oken, jednou na
hroty kopí, jindy na hnojište. V listo
padu 1989 však byla zdvorilá žádost
o rezignaci laskave prijata a shodou
okolností se z pomocníka starého re
žimu stal nový premiér. Nebylo tomu
tak ostatne poprvé: mužové 28.ríjna
vyjednávali s pražským vojen
ským velitelem, Hácha s Hitlerem,
Ceská národní rada s generálem
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Toussaintem, Beneš s Gottwaldem,
Dubcek s Brežnevem a dokonce i od
stranení termínu "socialistický" z ná
zvu státu provedl parlament s proce
durální cistotou. Cloveka napadá, že
Praha musí mít jedinecnou zkušenost
s predáv4ním politické moci a práv
nická fakulta Karlovy univerzity by na
to mela zrídit zvláštní katedru.

Je na tom snad neco špatného?
Proc by politické zmeny musela po
každé provázet krev? Proc by nemoh
lo preklenout revoluci zdvorilé part
nerství minulého s prítomným? -

ekdy však z toho mohou vznikat
morální problémy. Pro Masaryka
ovšem nebyly stejné jako pro Havla
a je tedy zajímavé, jak se oba k tomu
to dilematu staveli.

Masarykuv problém spocíval
v tom, že bylo treba vysvetlit, proc

habsburská ríše, kterou tak dlouho

podporoval, musela být nakonec roz
bita. Nemohla být prece tak špatná,
když ji tak dlouho schvaloval. I dnes
na ni mnozí vzpomínají s nostalgií. Co
se tedy zmenilo? - Masaryk by odpo
vedel, že habsburská ríše se nedoká
zala zdokonalit. Proto tedy první sve
tová válka a konfrontace mezi de
mokratickým dobrem a autoritár
ským zlem. Václav Cerný, jeden
z Masarykových kritiku, však pouka
zuje hned na dvojí rozpor. Na prekva
pivé zahrnutí ruských caru do tábora
liberální demokracie a zejména na
precenení údajné jednoznacnosti
a definitivnosti vítezství demokratické
revoluce, oné Svetové revoluce, jež da
la název Masarykove knize.

Domýšleno dusledne
Toto dodatecne nabyté presvedcení
vedlo k nevyslovené, ale do hloubky
pronikající úvaze, která prostoupila
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vzdelávací systém Masarykovy repub
liky. Západ je demokratický, Západ je
silný. Je demokratický, protože je silný,
a je silný, protože je demokratický
a protože toto je smer, jímž se ubírají
svetové dejiny. My jsme se úcastnili to
hoto velkolepého pohybu dríve než ji
ní. Pak jsme byli zbaveni svého prvoro
zenství, ale nyní jsme zase bezpecne
tam, kam patríme. Jsme v bezpecí, pro
tože demokratický Západ je mocný,
takže se svetem je všechno v porádku.

Velká premisa této úvahy zní: sve
tové dejiny jsou naším vudcem a zá
rukou. A malá premisa: svetové dejiny
zvolily demokracii a Západ za své jed
natele. Proto jsou demokracie a Západ
nepremožitelní a proto jsme zcela
v bezpecí.

Co se však stane s lidmi, kterí si
hluboce osvojili tento úsudek, prede
vším jeho velkou premisu, a najednou
se jim traumaticky predvede, že malá
premisa neplatí? - A co když velká
premisa zustane i potom presvedcivá
a historický trend bude i nadále auto
ritou? Jenom ji doplní nová malá pre
misa: zdá se, že dejiny podporují no
vou sílu z Východu, sílu schopnou po
razit Nemce, kterí porazili
Francouze... Vyhnání trí miliónu
Nemcu, -strach z nemecké odplaty
(velmi živý zvlášte po roce 1945)
i vzpomínka na Mnichov, to ~še spo
lecne hnalo váhavce ke shodnému zá
veru: na odpor proti Stalinovi nemuže
být ani pomyšlení.

Nerad bych Masaryka karikoval.
Demokracii podporoval nepochybne
nejen proto, že veril, že je silná a že
zvítezí, ale i proto, že si ji cenil
z mravních duvodu. Ale soucasne ve
ril, že bude potvrzena behem dejin.
Potíž je v tom, že soud dejin není tak
jednoznacný. Vec je však mnohem
vážnejší: úvaha, kterou Masaryk for
muloval a která se prosadila v celém
vzdelávacím systému, nevyhnutelne
vedla k pasivnímu prijetí roku 1948 
stacilo nahradit chybnou malou pre
misu tím, co se zdálo v dané chvíli
historicky proverené.

Pravda je stejne ironická jako hor
ká, ale nelze jí uniknout. Železná logi
ka vede k záveru: je-li to svetová revo
luce, co' signalizuje Praze správný
smer, a ukáží-Ii se být západní demo
kracie neúcinnými nositeli tohoto re
volucního ,trendu, zatímco na Východe
se objeví vlajkonoš mocnejší a spo
lehlivejší... nu, pak už je snadné ten
záver dodelat. Ti, kdo delali prevrat
v únoru 1948, i ti, kdo ho prijali, jed
nali v souladu s úvahou, jíž tak nalé
have ucil Masaryk: respektovali i na
dále velkou premisu o autorite sveto-

vých dejin. Bylo treba jen malou pre
misu, zdiskreditovanou Mnichovem,
nahradit novou, odpovídající tomu, co
se zdálo být hlavním tahem dejin.
A postupovat v intencích takto vyvo
zeného záveru.

Krédo' dr8lllatikovo
Havluv problém je dosti odlišný a jeho
rešení též. Na rozdíl od Masaryka ne
musí Havel odpovídat na nepríjem
nou otázku, proc se postavil proti reži
mu, který tak dlouho predtím prijí
mal, hájil a v nemž tak dobre pusobil.
Havluv problém zní takto: proc se to
ho tolik z predchozího systému tolero
valo, ac už byl svržen? Proc tolik sa
metu? Proc tolik starostí o technickou

kontinuitu, jež by byla bývala více na
míste v roce 1918, nebo! tehdejší starý
režim mel legitimitu skutecného stárí
a na rozdíl od komunistického se ne
dopustil strašných zlocinu vuci spo
lecnosti?

Jsou jiste dobré duvody, proc ne
kdejší strujce totality i s jejich zisky
nechat na pokoji: je lépe, budou-Ii na
dále bohatnout zde, než aby pašovali
své bohatství do ciziny. Je lépe dát jim
možnost záchrany konverzí k trhu,
než aby se vrhli na šovinismus Oed
ním z duvodu, proc se museli Ceši
a Slováci rozejít, je i to, že si ceský no
menklaturní aparát zrejme vybral
první verzi a slovenský druhou). Také
je príliš mnoho mezních prípadu,
skutecné dvojznacnosti. Avšak necis
te nabyté zisky, starý aparát produku
jící nové zbohatlíky, to je možná dob
ré pro ekonomiku, ale pachu! v ús
tech mnohých, i v tech Havlových, zu
stává ...

Havel si nejvíce stežuje na morální
úpadek: "...spolecnost se osvobodila,
ale v urcitých ohledech se chová
mnohem hur, než když byla spoutá
na!' Osvobodila se spolecnost oprav
du sama? Havel vzápetí vzpomíná:
"Já a hrstka prátel jsme byli schopni
jít hlavou proti zdi.., ale byli jsme pri
tom obklopeni oceánem apatie!' Není
však možné pripisovat spolecnosti ví
tezství nad totalitou 'a zároven jí vytý
kat apatii, i když oprávnene. O kus
dál pripisuje Havel vítezství tentokrát
nikoli celé spolecnosti, ale svému
vlastnímu moralistickému stylu:

,,~ivot, myšlení a lidská dustojnost
svrhly komunismus." - Bylo tomu
opravdu tak?

Masaryk hájil své konecné rozhod
nutí podnetnou i spornou filosofií de
jin, která se stala národu osudnou,
nicméne stojí za diskusi. Havlova po
litická filosofie - slušnost vuci aušuso
vé, cynické, oportunistické diktature
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nakonec chteli prece jen o neco
pokusit, nezmužou nic, chláchol[
nás zodpovednl. My rozhodné ne
povolíme a bez naši vule si ani
nekopnou.

Práve pripominka neoblom
nosti úradu surove trhá ružový
sen: co když ti kap!talisté tak
hodni a hloupi nejsou? Odjedno
ho britského podnikatele vim, že
cástky "bokem" na získáni ceské
ho stavebniho povoleni jsou
u nich automatickou soucásti
rozpoctu každého projektu. Když
se stavi hotel,jde o milióny, v pr{
pade težby zlata rádove o miliar
dy. Museli bychom žit v opravdo
vé pohádce, abychom verili, že
sumy, které se kolem takového
projektu toc€,nikoho nezlomi.

Ke vši smule se tu ke korupci
materiálni druži i korupce ideo
logická. Reknete pred nekterými
lidmi slovo "trh" a dostanou tras.
Dodejte "volný" a ztrati nad se
bou kontrolu. Prihodte "bez pr{
vlastku" a podepiši ci povol[ co
koliv. Je duvod se obávat, že mi
nistr Dyba, pod nehož težba zla
ta spadá, má k tomuto typu
bl[zko.

O reálnosti takového nebezpe
ci svedci dalU pohádka, kterou
v Právu nacrtla mluvci Dybova
ministerstva slecna Michaela
Kucharová. Už to, že ji vyprávela,
dokazuje, že se možnost povoleni
težby krci kdesi v koutcich minis
terských dušicek. Slecna mluvi ci
piše o predkupnim právu tuzem
ských organizaci na vytežené zla
to, nájmech, nákupech služeb, in
vesticich do irifrastruktury atd.
To vše dohromady prý zaruc€, že
"vetšina hodnoty vytežené surovi
ny by zustala v nejruznéjšijorme
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bez zábran - je hrdinská a obdivuhod
ná. Jakmile se však z ní udelá teorie

o tom, jak se podobných diktatur zba
vovat, ci dokonce jediný zpusob, jak to
provést, stává se absurdní a lze ji vy
vrátit vlastní zkušeností jejího puvod
ce. Havlovo motto žít v pravde muže
znamenat dvojí: 1) nenechat se vý
hružkami špatného režimu donutit
k souhlasu se lží, anebo 2) nedovolit si
dát volný pruchod vznešeným iluzím
jen proto, že se v nich clovek dobre cí
tí. V prvním ohledu se Havel zachoval
skvele. Priznat mu absolutorium
v tom druhém nebude snadné.

Kdo vlastne zvítezil
Tomuto rozporu v Havlove myšlení se
venuje mj. i Petr Fidelius (Literární
noviny, 6. 6. 1992), který tvrdí, že bud
byl komunismus svržen necím jiným
než naší spolecností, anebo naše spo
lecnost nemuže být tak prohnilá, jak
si stežuje Havel. Fidelius inklinuje
spíše k variante druhé.

K té první se prekvapive hlásí Petr
Pithart. Poznamenal, že výraz "same
tová revoluce" užívá vždycky v uvo
zovkách. etvrdí, že by nebyla same
tová, ale popírá, že to byla revoluce.
Ríká, že vnitrní rozklad komunistické
moci trval tak dlouho jen proto, že
jsme ji "my" tolerovali; že mezi srov
natelnými komunistickými spolec
nostmi jsme byli poslední a prišli až
deset minut po dvanácté ...

Z tech trí názoru - Havlova,
Fideliova, Pithartova - se zdá být
správný ten tretí. Komunismus nezni-

NovA pRITOMNOST

cila spolecnost ani poctivost: tu první
by dokázal ovládnout a tu druhou
umlcet, anebo zkorumpovat. At se
nám to líbí nebo ne, komunismus zli
kvidovalo konzumní myšlení, západní
militarismus a výron naivity a sluš
nosti v Kremlu. Tvárí v tvár dvojí po
rážce - ve spotrebe a ve zbrojení - se
sovetské vedení rozhodlo liberalizovat
v prostoduché nadeji, že to povede
k ekonomickému zlepšení. Díky tomu
je dnes východní Evropa svobodná.

To, co v roce 1989 skutecne pre
vládlo, byla konzumní orientace a ce
loevropský odpor proti systému, který
v tomto ohledu zklamal a navíc byl
odpornou tyranií. Demokracie a sluš
nost se svezly k vítezství na hrbete
konzumního triumfu. Za to musíme
být náležite vdecni, bylo by však ne
bezpecné namlouvat si, že ony vdecí
za vítezství jen své politické pritažli
vosti. V ideálním svete by tomu tak
melo být, ale v tom reálném sotva.
Musíme samozrejme obdivovat ty,
kdo se zastávali slušnosti, když to ješ
te bylo nebezpecné. To ale nezname
ná, že musíme prijímat jejich obecné
teorie o tom, cím bylo vítezství zaru
ceno. Iluze nikomu neprospejí.

Kde se berou
prezidenti
Masarykuv a Havluv moralismus není
jedno a totéž. Každý z nich stál pred ji
nými problémy a každý nabízí neco ji
ného. Masaryk nabídl teorii, která je
vypracována s akademickou profesio
nalitou; je však sporná, nebot ironií

osudu vedla národ pozdeji smerem,
který by se Masarykovi prícil. - Havel
potrebuje svou teorii pouze tehdy,
když formuluje své krédo. Když ale
konkrétne popisuje, co se skutecne de
lo, nebo když ve svých skvelých hrách
odhaluje mechanismus toho, jak se to
delo, sám ukazuje, že se predtím mýlil,
nebot ví, jak pravda nevítezí.

Oba muže však prece jen neco
spojuje. Havel je príliš dítetem
Masarykovy republiky, a proto uznává
její zásadu, že jen profesori s'e hodí na
místo hlavy státu. Když zacne nahlas
snít a lícit idylické (tehdy ješte)
Ceskoslovensko, které se snažil vytvo
rit, ríká: "V cele státu bude šedovlasý
profesor se (...) šarmem ...". To je prece
ma,sarykovský model. První republika
mela jen profesorské prezidenty.
Neprofesori, natož neakademici, by
kandidovali zbytecne. Kdyby byl ko-

,laps komunismu nacasován jinak,
Praha by asi mela prezidenta v Janu
Patockovi. Ale casy se mení, anebo
profesori primerených kvalit nejsou
k dispozici.

Tak nám profesor nabídl obecnou
teorii toho, co se deje a co by se dít
melo, a dramatik brilantne popsal, jak
se stalo to, co se skutecne stalo, ale
zcela jinak se vyslovil ve svém vyzná
ní víry. Snad potrebujeme kombinaci
obojího. Bude zajímavé sledovat, z ko
ho bývají lepší prezidenti, zda z profe
soru ci z dramatiku.

ERNEST GELLNEH •

Kráceni i mezititulky redakce.

Nekolik slovo Pražanovi Arnoštu Gellnerovi

Arnošt Gellner se narodil r. 1925 v Paríži,ale detství a mládí prožil v Praze.

Málokdo rozumel ceské situaci v evrop

ských souvislostech tak, jako práve on.

Válku prožil jako voják našich jednotek
ve Velké Británii. V roce 1945 se vrátil, ale

pochopil, kam vývoj speje, a odešel zpet.

Studoval v Oxfordu a pozdeji na London

School of Economics, oddelení sociologie.
Tam se stal žákem Bronislawa

Malinowského. Patril k celným reprezen

tantum britské sociální antropologie.

Kriticky se zabýval módní oxfordskou ling

vistickou školou. Záhy formuloval svá zá

sadní témata: role vedení a vedy ve spolec

nosti, vznik moderní prumyslové spolec

nosti, rozum a kultura. Znalost specifik ev

ropské spolecnosti komparoval studiem

spolecností jiných, zejména muslimské.

Práce Muslim Society patrí ve svém oboru

mezi klasická referencní díla. Opírá se o te

rénní výzkum v Maroku.

Z jeho prací ze 70. let je pozoruhodná

Legitimation of Belief (1974). Zabývá se

predvedeckým versus vedeckým myšle

ním. Otázkou, k níž se zde i jinde Gellner

vracel, je problém relativismu a také gno

seologického fundamentalismu. Jeho pozi

ci lze snad oznacit jako kantovskou. Ale

predevším byl svuj.

Neobycejným prínosem je jeho inter

pretace lidského myšlení v rámci vývoje

globálních spolecností. Gellner byl pre

svedcen, že urcité prototypy filosofie, jako

platonismus, francouzský racionalismus

nebo britský empirismus, jsou integrální

soucástí struktury jednotlivých typu spo

lecností. Snažil se vysvetlit, jak spolu sou

visí hospodarení, moc a vedení a jak roste

role vedení a vedy v západních spolecnos

tech. Epochu od Descarta k prítomnosti

interpretoval v jedné z jeho posledních

knih Culture and Reason (1990). Jejím té

matem je zásadní relativita, živost a lid-
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skost kultury, univerzálnost rozumu a jeho

snaha nebýt kontaminován partikularitou
kultur.

V soucasné dobe jsou nejvíce známy je

ho práce o nacionalismu a národu. Jeho

Nation and Nationalism z roku 1983 je je

ho nejprekládanejší knihou. Vyšla i cesky.

V posledních letech svého života praco

val Arnošt Gellner opet v Praze. Vedl odde

lení sociologie Stredoevropské univerzity

a projekt o etnických konfliktech soucas

nosti. O jeho poslední velmi významné kni

ze Conditions of Li berty, Civil Society and

Its Rivals (1994) jsem referoval v ledno

vém císle Nové Prítomnosti. Je to jedna

z nejoriginálnejších obran obcanské spo
lecnosti.

Ceská verejnost by mela o nem vedet
mnohem víc.

Arnošt Gellner zemrel loni v listopadu
v Praze.

Jlrlf MUSIL •



NovA PRfTOMNOST 3/1996

doma-". Teoreticky to možné je.
l jen zbežný pohled nafungování
nadnárodních težarských spolec
ností jinde ve svete však mení to
to tvrzení v pohádku. Nejen to,
v pohádku ve svých dusledcích
nebezpecnou.

Prumyslový rozvoj a ctyricet
let komunismu zdevastovalo tuto
zemi vysoko nad evropský pru
mer. Každé další riziko pro život
ní prostredí je proto nutno vážit
pecliveji než kde jinde. Naše otáz
ka tedy není, kolik težba vynese,
ale zda stojí za to podstupovat ri
ziko s ní spojené.

Podle odborníku je na svete
zlata -pomerne dost, alespon pro
praktické užití, jako napríklad
v elektronice ci pri barvení skla.
V další tradicní oblasti nabízí
pokrok stomatologických techno
logií tem, kterí by na zlato meli,
lákavejší varianty. Nad tím vším
prevažuje užívání zlata pro
uspokojení marnivosti a jako
ukládání bohatství. Tato skutec
nost dále mení již zmínenou
otázku na: má zeme, jejíž životní
prostredí je na hranici kolapsu,
riskovat velmi nebezpecné tech
nologiejen proto, aby ve svete by
lo více zlata do šperku a trezoru?

Ani ceské barevné sklo, ani
elektronika v dohledne dobe svet
nezaplaví - tj. i to zlato, které zu
stane "doma", skoncí ve špercích
a trezorech. Tím se dopracovává
me k odpovedi na výše uvedenou
otázku: dokud neumíme vytÚené
zlato mistne zhodnotit a zhodno
cené vyvézt, je každá dnes známá
technologie težby pro tuto deva
stovanou zemi nadbytecným rizi
kem. Dále: dokud neumíme za
bránit korpuci, je zbytecným rizi
kem i každý povolený pruzkum.
Že to všechno nakonec špatne do
padne, za to rucí silná dvojka re
zortne zodpovedných ministru
Dyby a Bendy. Více dodávat ne
treba.
Daniel Kummermann

Verme, že se její síly dosud nevycer
paly.

Rozsáhlou diskusi vyvolal projev
Václava Havla také v ceském prostre
dí. Diskusi velice potrebnou, protože
jsme se ješte nepropracovali k pravdi
vému zhodnocení naší minulosti.
Doma se totiž stále ješte skrýváme
v bludišti nesmyslných klišé a blud
ných predstav. Aktivní politici však ke
škode veci prenechali diskusní arénu
- nehlede na strucná, veskrze však po
zitivní stanoviska - komentátorum,
mediálne aktivním intelektuálum, od
borníkum skutecným i odborníkum
samozvaným. Je škoda, že za takové
situace prinesla domácí debata jen
málo pozitivních výsledku. Vetšina
publikovaných stanovisek ~eprispela
ani k nalezení schudné cesty k ro
zumné dohode s nemecku stranou,
ani nepovzbudila ceskou verejnost
k objekti.vnímu vnímání vlastní mi
nulosti. Ceské emoce, predsudky
a strašáci zustali nedotceni.

Prednesená stanoviska se zretelnedelí do dvou skupin. Jedna nekri
ticky obhajuje oprávnenost všech po
válecných aktu našeho státu vuci bý
valým ceským Nemcum. Druhá skupi
na zase bojuje v gardu bojovníku pro
ti ceskému šovinismu, aniž by si
všimla pastí reálpolitiky velkého sou
seda. Z hlediska prínosu k rešení ces
ko-nemeckých problému jsou však
obe skupiny stejne jalové. Jejich prota
gonisté se predhánejí v odpalování in
telektuálních petard, které patrí do bo
žíhodového pruvodu, nikoli však do
vážne mínené diskuse. Cemu asi tak
pomohlo zvolání Dušana Treštíka
"Podporujme svého prezidenta" (LN
28.3. 1995)? Do jednoho eintopfu smí
chal krutosti, páchané v poválecných
mesících ceskou luzou na Nemcích
mnohdy i zcela nevinných, s legitim
ním násilným odporem proti okupan
tum. Pak nonšalantne oznacil trestní
oznámení L. Vaculíka a jeho kolegu na
neznámé pachatele zlocinu proti lid
skosti za pouhé gesto. Cemu asi tak
pomohl Václav Žák, když zpochybnil
prezidentuv projev slovy, že "... dejiny
vylícil z ceské perspektivy, proto mel
doma takový úspech"? Považuje snad
za jedine správné svoje stanovisko,
podle kterého "Hitler pro sudetské

Jirí Hanák, Jan Hon

Vetšina publikovaných sta

novisek neprispela ani
k nalezení schudné cesty
k rozumné dohode s ne

mecku stranou, ani nepo
vzbudila ceskou verejnost

k objektivnímu vnímání
vlastní minulosti.

Zákopoví borci

Nemecká politická scéna reagova
la na projev ceského prezidenta roz
porne. Predstavitelé vládní koalice,
nepochybne s ohledem na sudetone
mecké volice bavorských krestan
ských sociálu, prijali v podstate sta
novisko vyhnancu. Bylo to stanovis
ko velmi neprívetivé. Havlovo vy
stoupení oznacili za populistický
ústup z jeho drívejších, vyhnancum
vstrícnejších pozic. Stanovisko leh
kovážné a jako by predem naprogra
mované. Nevycházelo totiž z duklad
nejšího studia Havlova projevu.
Navíc zcela postrádalo kritické za
myšlení nad vlastní reakcí ci spíše
nereakcí na drívejší Havlova slova
kdysi tak vrele v Bavorsku ocenova
ná. Opozice naproti tomu pochopila,
že Nemecko má ve snaze prekonat
závažné, minulostí podmínené pro
blémy mezi Ceskem a Nemeckem vý
znamné manko. K jeho vyrovnání
proto vyvinula pozoruhodné úsilí.

, Už více než rok ubehl od sedmnác-tého února 1995, kdy ceský prezi
dent Václav Havel pronesl v pražském
Karolinu projev k cesko-nemeckým
vztahum. Projev v pravde historický,
nebot rozproudil diskusi a oživil ces
kou i nemecku politickou scénu me
rou nebývalou. Není divu, vždyt vztah
obou sousedních zemí není práve bez
významným cinitelem pomeru stre
doevropských. Rok, který uplynul, je
dostatecne dlouhá doba k bilanci vý
sledku. Jen zdánlive je jich málo. A to
i pres docasné ztroskotání ceského
úsilí o spolecnou cesko-nemeckou de
klaraci. Ta mela završit proces preko
návání temných str.ánek spolecné mi
nulosti.
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Zemanova nemecká
karta
Sociálni demokracie vytáhla do
voleb s nemeckou kartou. Miloš
Zeman obvinil vládu, že v jednáni
s Nemeckem neháj{ národni zá
jmy. Trumfnout se ho pokusil
predseda KSCM Grebenicek.
Prohlásil, že vláda národni zájmy
nejen neháji, ale pnmo zrazuje,
což on ovšem nkal dávno pred
Zemanem. S vetšim trum,fem pri
šli už jenom Sládkovci. Dali ro
vnou do obehu pnslušný doklad
o zrade vlády. Kdo by se priliš sta
ral o to, že si ho vyrobili sami?

Budiž, každá strana má právo
hledat si své volice. Hra s nemec
kou kartou, do které se sociální
demokracie pustila, je ale obo
jetná.

Sociálni demokracie totiž na
znacuje, že ona sama by se s ne
meckou sociálni demokracii
snadno dohodla, nejen na nejaké
spolecné deklaraci, ale proste na
všem, co nás v minulosti strašilo
a straši. Potiže s minulosti maj{
totiž jenom konzervativci. Až
v Nemecku padne Kohl a u nás
Klaus, bude deklarace jedna bá
sen, sociálni demokraté z obou
stran ji v pohode zveršuji. Zni to
pekne, ale podsouvá se k vereni
neco, coje velice sporné.

Naše sociálni demokracie hlá
sá: omluva za odsun Nemcu ne
pripadá v úvahu, Benešovydekre
ty platily a plati, žádné jejif;hzpo
chybneni nepripustime... atd. Je
práve to pozice, kterou zastává ta
ké nemecká sociálni demokracie?
Spiše opak je pravdou. Zdá se, že
jediný rým, který by pro pnpad
nou spolecnou básen snad pripa
dal v úvahu, je rým obkrocný, ale
i ten by vyznel disharmonicky.

Staci si jenom precist, co nkaji
ti, kten na nemecké strane delaji
pro zdar deklarace, co mohou,
kten upnmne pomáhaj{ smireni
a nepochybne háji i ceské zájmy.
Antje Vollmerová považuje mo
rálni distanci od odsunu z ceské
strany za samozrejmou. Expert
nemecké sociálni demokracie na
sudetonemeckou otázku Peter
Glotz žádá, aby ceská strana celý
odsun oznacila za zlocin a majet
kové otázky chce nechat otevrené
s tim, že z praktických duvodu
nepripadá v úvahu majetkové
odškodneni. S kým chce tedy
Miloš Zeman spolecnou deklara
ci vubec psát?
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Nemce neznamenal válku a vyvraždo
vání židu, ale porádek a naplnení snu
o dustojnosti ..." (Lt /Prítomnost
6. 4. 1995)? Pred Václavem Žákem
jsme se s takovými názory mohli set
kat jen v jistém spektru sudetonemec
kého tisku. Desítky tisíc sudetonemec
kých sociálních demokratu, ale ani ti
síce jiných demokraticky smýšlejících
ceských emcu netrpely v roce 1938
iluzemi, kterými strádá dnes svobodný
demokrat Václav Žák. Asi proto, že
vnímali proud tisícu politických
uprchlíku, židu a demokratických in
telektuálu, prchajících pred Hitlerem
do zrejme nedustojného a neporádné
ho (logicky podle Žáka) Ceskoslo
venska a dále do sveta. Václav Žák tak
klidne muže konkurovat Rudolfu
Hilfovi, který tvrd!, že "projev pana
prezidenta našel v ceském národe
podporu, protože u nej panuje, podob
ne jako v širokých kruzích ,pravice'
v Nemecku, pokud jde o období nacis
mu, shodný názor - považovat se za
obet jiných, a nechtít nic slyšet o vlast
ní vine". A že "nyní také prezident se
stoupil z podstavce pomníku a zamí
chal se do vlcí smecky profesionálu"
(RP 7.4. 1995, str. 19). O verohodnosti
autoru cosi vypovídá i casto základní
neznalost materie, se kterou pracují.
Jak Dušan 1'reštík, tak Václav Žák zrej
me nikdy nevideli onen tak casto a tak
vehementne kritizovaný zákon c.
115/1946 Sb. Jinak by nemohli jeho
obsah interpretovat, byt každý z jiných
pozic, tak mylne a nemohli by ho
shodne zarazovat mezi prezidentské
dekrety. Avšak ani pouhá právní pre-
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ciznost stanoviska nepohne vecmi byt

jen o píd, pokud se ze zákopu strílí na
protivníka jen municí argumentu ju
ristických. Po vecné stránce jim sice
nelze vytknout nic, avšak klíc k rešení
soucasných mezinárodne politických
problému nenabízejí žádný (napr.
V.Pavlícek, LN 6.4. 1995).

Také smešování právního a politického hlediska muže nevhodne
ovlivnit diskusi o problému tak kom
plikovaném, jakým je pro cesko-ne
mecké vztahy sudetská otázka. To do
kázal zpusob rešení stížnosti Rudolfa
Dreitalera Ústavním soudem necelé tri

týdny po Havlove karolinském proje
vu. Ústavní soud se zbytecne a neštast
ne dal vmanévrovat do argumentace
proti námitce navrhovatele, podle kte
ré prezidentské dekrety z roku 1945

"odporovaly právním zásadám civili-
_ zovaných spolecností Evropy~' Místo

toho, aby se touto právne sotva defino
vatelnou námitkou vubec nezabýval,
zformuloval z právního hlediska krko
lomný pojem "politické odpovednosti"
celé komunity bývalých ceskosloven
ských obcanu - a tuto odpovednost po
výšil na právní argument! Takové sal
to mortale se právne obhájit nedá
a není divu, že vyvolalo bourlivou
odezvu jak u nás, tak v emecku. Tam
bohužel i u osobností, které jsou jinak
cesko-nemeckému narovnání velmi
príznive nakloneny. V nastalé vrave
unikly jak verejnosti, tak nepozorným
politikum ony pasáže nálezu, které ne
jen presvedcive potvrdily legalitu de
kretu v dobe jejich uplatnení, nýbrž
i definovaly jejich nynejší pozici



v právních pomerech ceského státu:
že nemají "konstitutivní povahu" a že
"za techto okolností postrádá smysl
zkoumat, zda jsou v rozporu se sou
casnou ústavou:' Škoda, že novinári
s kritickým stanoviskem tuto skutec
nost vubec nezaznamenali. V disku
sích o problematice prezidentských
dekretu jsme mohli být ušetreni ne
jednoho pustého tlachu.

Nekterí úcastníci domácí

pre o cesko-nemecké
vyrovnání vytáhli do boje

ozdobeni olivovými

ratolestmi. Nebylo to
k nicemu, ke sblížení
stanovisek nedošlo.

v

Cesko-ceský dialog prirozeneovlivnoval i vlastní dialog cesko
-nemecký. Nekterí úcastníci domácí
pre o cesko-nemecké vyrovnání vy
táhli do boje ozdobeni olivovými rato
lestmi. Nebylo to k nicemu, ke sblíže
ní stanovisek nedošlo. Ani nemohlo,
protože pozice "smírení za každou ce
nu" bez primerené vstrícnosti druhé
strany je toliko zvuk Prášilovy trouby.
Potvrdil to osud výzvy "Smírení 95".
Na myšlence pripravit v roce padesá
tého výrocí cesko-nemeckou obcan
skou proklamaci oboustranné dobré
vule se svého casu shodla skupina ta
kového složení, které slibovalo vyrov
naný a široké obci prijatelný doku
ment Celá akce však vyústila v doku
ment velice jednostranný a pro širší
verejnost zcela neprijatelný. Není di
vu, že z ceské strany ho podepsala jen
hrstka osobností, jejichž stanovisko
naprosto oprávnene sdílí jen mizivá
cást ceské verejnosti. Nesvedcí o pro
zíravosti autoru textu (Rudolf Hilf,
Bohumil Doležal), že v rozporu s pu
vodním zámerem pripravit dokument
širokého konsensu se uchýlili ve vzta
hu k ceským úcastníkum puvodního
plánu k metode takrka konspirativní.
Logickým výsledkem byl text názoro
ve jednobarevný. Oznacit však tuto·
výzvu, podepsanou radou nám velmi
vstrícných nemeckých osobností, za
podraz (Dušan Treštík, L 4. 4. 1995),
je výrazem prinejmenším politické,
ne-li intelektuální omezenosti. Tak ci
tak, "Smírení 95" vzájemné sblížení
stanovisek neprineslo a v dusledku to
ho sehrálo roli jednoznacne negativ
ní. Zdá se, že si to uvedomil i nejeden
její ceský signatár. Jinak by ani Petr
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Pithart necítil potrebu dodatecne smy
sl výzvy y rozsáhlém clánku vysvetlo
vat (LN 7.4. 1995). Ostatne, letošní už
pouze ceská repetice lonské výzvy po
tvrdila, že nekteré historické události
se dají opakovat pouze jako fraška 
tentokrát jen jako podnet jednostran
né pozornosti nemeckého tisku.

Pravdivá reflexe spolecné minulosti, jež je právem pokládána za zá
klad oboustranného porozumení, se
musí prirozene týkat obou stran.

emuže-li ceská strana prijmout su
detonemecké stanovisko, jako by deji
ny cesko-nemeckých vztahu zacínaly
8. kvetna 1945, nedá se prece hovorit
o "platforme ceského šovinismu". Ani
tzv. Detmoldskou deklaraci z 25. led

na 1950 za základnu porozumení ne
lze prijmout. Prohlašuje se v ní totiž,
že "...sudetonemecká národnostní
skupina (...) chce být v okamžiku, kte
rý bude slibovat možnos·t znovuzíská
ní své vlasti, jednotne pripravena, aby
mohla rozhodnout ve vlastní odpo
vednosti o svém budoucím osudu". To
je stanovisko pro utvárení politické
budoucnosti práve tak málo produk
tivní, jako ceské lpení na oprávnenos
ti veškerých ceských kroku vuci

emcum po poslední válce.
Objevují se názory, že snad byla

chyba záležitost cesko-nemeckého
vyrovnání vubec otevírat Jisteže není
životne duležité, jak nakonec dopadne
úsilí o spolecnou deklaraci, jež bylo
prezidentovým projevem pred rokem
odstartováno. Možná bude prijata
v dohledné dobe, možná pozdeji,
možná vubec ne. Že je jí treba, to se
dnes všeobecne na obou stranách
uznává. To už samo o sobe je vý
znamné pozitivum, které rok uplynu
lý od karolinského projevu Václava
Havla prinesl. Z hlediska perspektivy
evropské integrace je však odstranení
prvku pretrvávající neduvery mezi
Prahou a Bonnem nesmírne duležité.
Neméne duležité je, aby Nemecko
svým postojem v otázce cesko-nemec
kých vztahu prokázalo, jak to do
opravdy myslí se svou rolí v integro
vané Evrope, se svým .vztahem ke
svým malým sousedum. My bychom
zase meli prokázat, že pri pohledu na
vlastní minulost se už obejdeme bez
berlicek predsudku, strašáku a zavá
dejících bludu. Posloužil-li k tomu ka
rolinský projev prezidenta Havla, po
sloužil velké veci. A posloužil dobre.
JIRI HANÁK, JAN HON •

Jan Hon (1950) pusobil jako cs. konzul
v Bonnu v letech 1990-1992.Nyní ex
terní spolupracovník kanceláre prezi
denta republiky.
Jirí Hanák (1958) je nezávislý publicista.
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Nemecká karta v Zemanove
podáni možná získá sociálni de
mokracii nejaké volice, ale u ne
meckých prátel, nemluve o pseu
dopráteUch a kazisvetech, nemá
nadeji na prijeti. Demokratický
dialog karetnimi triky proste ne
nahradiš.
(zno)

o
"

o

o

o

o

Treštíme
Ceské zeme obcházi strašidlo
a národ propadá psychóze proti
nemectvi. Jakoby v predtuše re
prizy zárijového týdne pred osm
apadesáti lety zvaného "mni
chovská krize". Pritom Nemecko
nemá proc ohrožovat naše život
ni zájmy, naopak, velice potrebu
je i na své východni hranici sou
sedy loajálni a životaschopné.
I z našich nejvyššich míst lze slý
chat, jak znamenité je to dnešni
Nemecko a jak dobré máme vzta
hy. Presto bychom si prý meli na
ne dávat pozor, ujištuji pánové
Bodenlos a Sládek, žel i pan
Ludvik VacuUk,i když to neriká
tak jednoduše. Popliveme prý pa
mátku našich obeti nacismu, pro
hlásime-li "odsun" za etnickou
cistku, pravi s histrionským pato
sem pan Zeman.

Práve on je zvlášte úspešným
podpurcem psychózy a spolu
s nim bossové všech levicových
stran. Temto syrrifonikum sekun
duj{ osobitým zpusobem napri
klad Václav Belohradský a Du
šan 1'reštik, pánové z nejucenej
šich, lec nikoli z nejmoudrejšich:
prvni si hodne sliboval od
Berlusconiho a poklddá vliv
"klerikalismu" u nás za srovna
telný s pusobenim TV Nova, dru
hý velebil výsledek polských pre
zidentských voleb jako vitezstvi
moderny nad tradici (což je jen
malá ukázka jejich diagnostické
ho umeni). - Oba volaj{ Nemecko
k porádku, je to prece poražený
stát. Obema je nebezpecným
barbarem, couhii mu z bagan
cat jehlici z teutoburských pra
lesu a jeho demokraticnost je
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Prosperovat
duverovati

Francis Fukuyama, Trust: The Social
Virtues and the Creation oj
Prosperity, Hamish Hamilton,
Londýn, 1995. 457 stran. 25 liber.

Na telefonické zavolání se v ceském úrade ci podniku ješte
dnes vetšinou setkáte s nevrlou nebo
aspon ostražitou reakci. Mnoho lidí
je porád jaksi ve strehu vuci okolí,
v nemž žijí, jako by v nejbližším
okamžiku cekali nejaký podraz.
Neduvera se rozplyne, až když se
ukáže, že jste známý nebo prítel.
Muže mít tento a priori neduverivý
postoj ceských lidí vuci neznámému
okolí nejaké hospodárské dusledky?

Francis Fukuyama, donedávna
námestek reditele plánovacího od
delení amerického ministerstva za
hranicních vecí a nyní analytik spo
lecnosti Rand, je presvedcen, že ano.
Fukuyama zacátkem devadesátých
let tvrdil, že pádem komunismu byl
vyrešen spor mezi totalitním a libe
rálním pojetím spolecnosti a že na
stal "konec historie jako evolucního
procesu lidských spolecností, spejí
cích k urcitému cíli".

V nové knize Duvera: Sociální
ctnosti a vytváfení prosperity, která
vyšla loni na podzim, Fukuyama rí
ká, že duležitou podmínkou zdárné
ho rozvoje ekonomiky je živá a ak
tivní obcanská spolecnost, vzájem
ná duvera mezi obcany, že je sou
sed, spolupracovník ci partner
nepodvede a neokrade. Tento "soci
ální kapitál" je schopnost obcanu
spontánne se sdružovat, jež vyrustá
z urcitých tradicních etických zvy
klostí. Hustá sít sdružení podporuje
vznik velkých a mocných firem,.
a má-li se zeme prosadit v technolo
gicky a hospodársky perspektivních
prumyslových odvetvích, potrebuje
podle Fukuyamy predevším velké
firmy.

V zemích se silnou centralistic
kou vládou, která nezávislá obcan
ská mocenská centra likvidovala ja
ko konkurenci, prevládá obcanská
neduvera. Lidé se sdružovat neume
jí a tudíž nevznikají ani obrí soukro
mé firmy s velkým I'Ozvojovýmpo
tenciálem a mezinárodním význa
mem. Zcela bez sociálního kapitálu,

schopnosti sdružovat se na základe
vzájemné duvery, byli v dobe otro
kárství americtí cernoši, stejne jako
jiné nejchudší vrstvy v amerických
velkomestech, atomizovaní - a tedy
neschopní podnikat Hospodárský
neúspech cernochu ostre kontrastu
je s podnikatelským úspechem
Cínanu a Korejcu, kterí se ve
Spojených státech vždy sdružovat
dovedli. Díky téže schopnosti ces
kých exulantu mohla na Západe exi
stovat exilová nakladatelství a pro
sadit do svetové literatury radu ces
kých autoru.

V atomizovaných spolecnostech,
kde si lidé neduverují a nedokáží se
spontánne sdružovat, kvete patolo
gická náhražková forma sdružování
- zlocinecké mafie: treba v jižní
Itálii, v amerických velkomestech
nebo v postkomunistickém Rusku.
Britskou tradici neformálního ob
canského sdružování oslabují ostré
trídní konflikty, které zemi balkani
zují a ochrom ují její hospodárský
rozvoj.

V neformálním prostre

dí duvery jsou instituce
daleko efektivnejší než
tam, kde si lidé nedu

verují, partnery poklá-
dají za podvodníky, tak

že se všechno musí

dopodrobna regulovat
právními predpisy.

Neoklasictí ekonomové jako
Milton Friedman ci Gary Becker tvr
dí, že nejefektivnejším nástrojem
spolecenského vývoje jsou volné trž
ní vztahy. Podle Fukuyamy mají
pravdu možná na osmdesát procent,
ale zapomneli na význam sociálního
kapitálu. Už Adam Smith vedel, že
hospodárský život se nedá oddelit od
sociální kultury dané zeme. Sobecký
prospech není jediným motivem lid
ského jednání, jak se neoklasictí

tO

ekonomové domnívají. a jedné
americké univerzite zkusili, zda lidé
utratí pridelené peníze jen pro svuj
vlastní prospech, anebo ve prospech
celé pracovní skupiny. Ctyricet až
šedesát procent úcastníku experi
mentu dalo peníze ve prospech celé
ho týmu. Sobecky se zachovali jen
postgraduální studenti ekonomiky.

V neformálním prostredí duvery
jsou instituce daleko efektivnejší
než tam, kde si lidé neduverují, part
nery pokládají za podvodníky, takže
se všechno musí dopodrobna regu
lovat právními predpisy. Vypracovat
takové predpisy a dohlížet na jejich
dodržování prijde draho: je to jakási
dodatecná dan, bez níž se spolecnos
ti s vetší obcanskou duverou obe
jdou.

Problémy s nedostatkem sociálního kapitálu bude mít podle
Fukuyamy Cína, protože stavebním
kamenem cínské spolecnosti je rodi
na. Cínané duverují jen príbuzným,
takže vetšina cínských podniku ne
muže prekrocit urcitou hranici roz
voje. Podnik se muže vyvinout ve
významnou mezinárodní korporaci,
jen když puvodní "rodinní" majitelé
predají vedení tem nejlepším mana
žerum, jaké najdou. To se už od de
vatenáctého století nejlépe darilo fir
mám americkým, které se z rodin
ných rychle vyvinuly v organizace
s množstvím rúzných vlastníku.
Cínan neduveruje "cizím lidem"
a nikdy by jím nesveril vedení svého
podniku. Rodinné jmení se v Cíne
navíc tradicne delí mezi všechny sy
ny, takže i v první generaci úspešný
podnik se pak roztríští a promarní.
Spolecnosti, založené na konfucián
ském principu "familismu", naprí
klad Hongkong, Tchaj-wan a Korea,
znají jen podniky malého a strední
ho rozsahu. I když prosperují, rozví
její se vcelku pomaleji než ty, kde
dík spontánní sociabilite a aktivní
obcanské spolecnosti vznikají obrí
podniky mezinárodního významu.

Vjižní Itálii nevznikl vetší prUIllY
sl práve proto, že raný monarchistic
ký absolutismus tamejší spolecnost
zcela atomizoval, takže lidé duveru
jí jen príslušníkum v1astní rodiny
a spontáJ:mí obcanská sdružení té-



mer neexistují. aproti tomu v se
verní Itálii, jež takovou centralizací
neprošla, je živá obcanská spolec
nost:, a proto tam vznily velké sou
kromé verejné firmy jako Fiat ci
Olivetti. Zajímavým prípadem je
strední ci "tretí" Itálie, kde vznikla
rada vysoce technologických rodin
ných firem. Fukuyama však pochy
buje, zda tu rozvoj "príbuzenských"
firem muže zajistit dlouhodobý bla
hobyt

Ve Francii mají v poslední dobe
úspech letecké a pocítacové firmy,
predevším státní, kdežto soukromý
sektor je už sto padesát let nevýboj
ný a bez dynamiky. Francie je podle
Fukuyamy také zemí s nízkým soci
álním kapitálem a málo rozvinutou
obcanskou spolecností, kde dík
centralismu staré monarchie done
dávna témer neexistovala kultura
spontánní obcanské iniciativy a ne
formálních dohod na základe vzá
jemné duvery. Francouzská kultura
je legalistická. Francouzi spoléhají
pri sporech na nadrízeného arbitra,
který je rozsoudí. Vetšinou je to stát
Do prestižní státní byrokracie jde
výkvet spolecnosti a podnikatelská
kultura spoléhá na protekcionismus
a dotace státu.

V Jižní Koreji se prezident Park
Chung Hee snažil petiletými plány
prekonat omezení korejského "fa
milismu" a zavést sociální a hospo
dárské zvyklosti z Japonska, zeme
s velkou mírou obcanské duvery
a hustou sítí obcanských organizací
a velkých podniku.

Japonsko, Nemecko a Spojené státy se staly podle Fukuyamy vel
mocemi proto, že mají vysokou aku
mulaci sociálního kapitálu a všeo
becné duvery - kupodivu v dusledku
zcela rozdílného historického vývo
je, který však mel dosti obdobné vý
sledky. Japonský feudalismus mel
urcité rysy, které vznik vzájemné
obcanské duvery podporovaly. Ve
Spojených státech to byly neformál
ní protestantské sekty, kdežto
v Nemecku zase donedávna pusobí
cí vliv stredovekých cechu.

Vysoceintegrovaný japonský pru
mysl ovládají keirei::u, to jest nefor
mální prumyslové struktury, jejichž
jádrem bývá banka. Cleny keiretsu
jsou velké podniky i jejich subdoda
vatelé, casto ze zcela odlišných od
vetví, a to i na základe velmi osob
ních vztahu. Clenové dávají pred
nost vzájemné podnikatelské spolu
práci, i když to treba není za nejnižší
tržní ceny, protože si více cení solid
ních dlouhodobých vztahu. Casto
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sdílejí kapitál, takže mohou vývoz
treba do Spojených státu dotovat zis
ky z jiných podniku keiretsu, jímž
tuto neformální pomoc casem stejne
neformálne splatí.

Podobne neformální závazky ma
jí velcí japonští zamestnavatelé vuci
svým zamestnancum, kterým se
snaží zajistit doživotní existencní ji
stotu. Zamestnanci jim duverují
a tento závazek splácejí iniciativou,
loajalitou vuci firme a co nejefektiv
nejší prací. Protože japonské firmy
v podstate nepropouštejí, reditelé za
to vyžadují vysokou operativnost:,
ochotu prizpusobovat se menícím se
podmínkám a získávat novou kvali
fikaci - kterou jim casto poskytuje
sám zamestnavatel. Puvodne rodin
né japonské firmy nebrzdil žádný
"familismus", takže Japonci brzy za
vedli profesionální, nezávislý mana
gement

Japonci se dále sdružují v iemoto,
neformálních organizacích neprí
buzných lidí, kterí se k sobe chovají
jako by byli príbuzní a berou tím na
sebe morální závazek na celý život
Kultura tak intenzívního obcanské
ho sdružování se mohla v Japonsku
vyvinout:,protože tam nikdy nevlád
la mocná, centralizovaná vláda
s rozsáWou byrokracií.

emci sice - podobne jako
Japonci - velmi ctí státní autoritu,
nicméne tu je i silná komunitárská
tradice. I nemecké podniky se brzy
sdružily v obrovské konglomeráty
okolo bank, byt zde formálneji orga
nizované než v Japonsku. Zajímavé
je, že Nemci také vždy odmítali ato
mizující individualismus neoklasic
kých ekonomu. Nacistická armáda
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byla v druhé svetové válce vojensky
tak úcinná mimo jiné proto, že byla
rozdelena na malá družstva, jimž
veleli poddustojníci s velkými pra
vomocemi, a kterí byli pritom blízcí
radovým vojákum. Podobne volné

vztahy, ponechávající pr~stor pro
osobní iniciativu malých týmu, jsou
i v nemeckých továrnách. Velká mí
ra vzájemné duvery umožnuje bu
dovat prímé, osobní vztahy, založe
né na sympatiích, takže není treba
spoléhat na neosobní predpisy ci
pravidla.

Japonsko, Nemecko

a Spojené státy se staly
podle Fukuyamy vel

mocemi proto, že mají

vysokou akumulaci so
ciálního kapitálu a vše-

obecné duvery.

Prostredí spolecenské duvery po
máhá v Nemecku vytváret systém
ucnovského školství. Úcast na nem
je sice dobrovolná, je však typické 
opet to pripomíná Japonsko - že sko
ro všichni nemectí zamestnavatelé
i zamestnanci se na nem podílejí.
Poskytne-Ii zamestnavatel mladému
pracovníku kvalifikaci a tím i pres
tiž, zaváže ho také loajalitou vuci fir
me. Nemecký systém ucnovského
školství je podle Fukuyamy kriticky
duležitým mostem ke spolecenské
sociabilite.

Ve Spojených státech zavedlFrederick W. Taylor práci u be
žícího pásu. Rozdelil prumyslový
proces na co nejmenší pracovní
úkony a delníky dehumanizoval po
drobnými instrukcemi, co mají de
lat. Tento nedostatek duvery v pra
covní síly se americkému prumyslu
vymstil: odbory si behem let vynuti
ly složité pracovní smlouvy a detail
ní popisy pracovních zarazení, kte
ré z mnoha odvetví amerického
prumyslu vytlacily iniciativu.
Premíra predpisu a pravidel je
známkou dysfunkce ve spolecnosti,
varuje Fukuyama.

Opakem taylorismu je japonský
systém nezávislých autonomních tý
mu. Reditel automobilky Toyota
Taiichi Ono vymyslel v padesátých
letech techniku tzv. "štíhlé výroby"
(Iean manufacturing), která se uká
zala tak efektivní, že ji zacaly zavá-
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pozlátkem. (Jak by, proboha, ob
stál pred Umto prísným soudem
národ ceský?) Nejgrotesknejším
na jejich pocínání je bohorovný
odsudek ideologizujícího "inte
lektuála", ale jaksi jim uniká, že
ze slonovinové veže Lidovek šírí
ideologii, která vytvárí amalgám
s Um, coje v naší dúši nejpokles
lejšího (vyvrzte, pánové, nejprv
brevno z oka svého...).

Jísteže si musíme dát pozor na
Nemecko, ale i na spoustu jiných
vecí (i na to, co nám tc. zosobnují
pánové Sládek, Zeman, ale
iBelohradský, Treštík),také ovšem
na sebe samy. Napríklad v tuto
chvíli protinemecky treštíme.
Natolik, že ceskoudiplomacii vhá
níme do neobhajitelných pozic.
Zašli jsme v tom daleko. Mel by
nás ne'kdookriknout. Kdo?Nekdo
známý, kdo neztratil rozum a teší
se prirozené autorite, jejíž vero
hodnost doložil celoživotním sve
dectvím. Seifert a Patoéka jsou
mrtvi. VáclavHavel? Tenje spou
tán svým úradem. Co Ludvík
Vaculík, který za normalizacních
casu dokázal svými fejetony držet
mnohé nad vodou? Ne, ten v tom
jede taky. Kdo tedy?
(pri)

Nebezpecná
jednostrannost
Ústav mezinárodních vztahu vy
dal sborník "Právní aspekty od
sunu sudetských Nemcu". Jména
autoru jsou reprezentativní:
Šamalík, Mikule, Pavlícek a další
patrí jiste k nejlepším právním
odborníkum, které u nás máme.
O to víc zamrzí zpusob, jakým je
publikace zpracována.

Ne, sborníku se nedá (krome
state Pavla Winklera) vytknout
propagandistický charakter, kte
rým se vyznacuje bežná publicis
tika. 1'ésborníku vydaném pred
ními akademiky by však ctenár
ocekával krome konzistentního
výkladu ceského stanoviska i po
kus o rekapitulaci stanoviska ne
meckého, aby ctenár mohl poro
zumet argumentum obou stran.
Tomu, bohužel, není venována
ani jedna stat. Nikdo z autoru ta
ké neanalyzuje roli, jakou hrála
nemecká otázka ve složitém
vnitropolitickém mocenském zá
pase po kvetnu 1945.

Co je horši, všechny príspevky
operují s predpokladem, nekde ví-
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det i cetné americké podniky.
Továrna tu vyrábí s minimálními
zásobami a narazí-li delník na neja
ký problém, muže zastavit celou vý
robu. Štíhlý výrobní proces je velmi
úcinná informacní zpetná vazba. Ve
standardní automobilce, kde delník
nemuže o veci rozhodovat, bude ne
kvalitní soucástky klidne do auto
mobilu montovat a nikdo se o tom
nedoví. Muže-li jako li Toyotykaždý
delník továrnu vyradit z provozu,
mají i pracovní týmy dost pravomo
cí k rešení problému okamžite
a hned u zdroje. Zamestnanci jsou
vdecni za duveru a zamestnavateli ji
vracejí. Štíhlý výrobní proces není
snadné zavést, prece však dramatic
ky zvyšuje produktivitu a kvalitu.
Radoví zamestnanci Toyoty sice do
dnes mohou zastavit celou továrnu,
když je treba, ale už to skoro nikdy
nedelají.

Americká spolecnost je podle
Fukuyamy velký paradox, spor dvojí
tendence: velké spontánní sociabili
ty, která se projevovala predevším
vznikem náboženských sekt
(Amerika nikdy nemela jediné stát
ní náboženství, proto prý berou
Americané náboženství tak vážne),
ale také tendence k individualismu,
až k extrémnímu trvání na vlastních
právech bez povinnosti. Spontánní
sociabilita kdysi umožnila rychlý
ekonomický rozvoj, dnes tu však
spíše sílí individualistické, atomizu
jící tendence.

Zpusobu, jak organizovat kapitalistické spolecnosti, je tedy víc,
než si tradicní ekonomové uvedo
mují. Sociální inženýrství jiste se
lhalo, ale schopnost obcanu nezišt
ne se sdružovat k dosažení spolec
ných, komunálních cílu je podle
Fukuyamy rys velmi cenný, hlavne
pro svoji pružnost a operativnost
Nikdo neví, jak bude vypadat pru
myslový podnik jednadvacátého sto
letí. Zeme s aktivní obcanskou spo
lecností ·se však technologickým
zmenám dokáží prizpusobit nej
rychleji.

Je proto duležité, aby vlády svou
politikou neformální spolecenské
organizace nenicily. Jakmile se totiž
sociální kapitál promarní, trvá celá
staletí ho obnovit, je-li to vubec
možné. Vláda by mela podporovat
pracovní etiku, sociabilitu obcanu
i jejich obcanskou aktivitu.
Intelektuálové by se nemeli dívat
spatra na náboženské organizace:
podporují totiž obcanskou duveru,
jež je klícem k hospodárskému ús
pechu. Význam spontánní sociabili-

ty eKonomové dosud podcenovali.
Hospodárskou cinnost však dnes
neprovádejí jednotlivci, ale prgani
zace s vysokým stupnem dobrOvol- .
né spolupráce.

Spolecnosti, kde se absolutní to
talitní moc pokoušela zlikvidovat
konkurencní obcanská ohniska mo
ci, trpí dnes nízkou mírou obcan
ského vedomí a spontánní sociabili
ty. Takové spolecnosti mají dve
možnosti hospodárského rozvoje.
Zaprvé tu mohou ekonomický roz
voj stimulovat státní investice, které
jsou ovšem vždy málo efektivní.
Druhou možností, a to práve delají
postkomunistické zeme, je prilákat
prímé zahranicní investice. Ty na
konec jiste prinesou lepší sdružova
cí a podnikatelskou kulturu, jenže
až za mnoho let. Zavedou sice no
vou technologii, zdrží však infra
strukturální a vzdelávací investice
a s nimi i rozvoj místní podnikatel
ské kultury. Rozvoj zahranicních
podniku na úkor domácích muže
budit i resentimenty s politickými
dusledky.

Cechy mely od národního obro
zení silnou tradici spontánního, ob
canského sdružování. Otázka je, ko
lik jí dosud v Ceské republice preží
vá. Má-li Fukuyama pravdu - a jeho
témer ctyrsetstránkový výklad se
zdá být velmi presvedcivý - je v na
šem hospodárském zájmu obnovit
tradice aktivní obcanské spolecnosti
a zvýšit míru vzájemné obcanské
duvery.

"Sporádaný a svobodný spole
censký systém nemuže vzniknout
v zemi, kde žijí neorganizovaní, izo
lovaní jednotlivci, kterí mohou vy
jádrit své politické názory jen jed
nou za pár let ve volbách. Slabost
a atomizace takové spolecnosti by
jim stejne nedovolila vyjádrit je rád
ne: bylo by to jen otevrené pozvání
pro demagogy," píše Fukuyama na
záver.

Jediným duvodem veškeré lid
ské cinnosti není "sobecké uspoko
jování hospodárských potreb jed
notlivce". Duležitejší je touha kaž
dého cloveka, aby spolecnost uzna
la jeho zásluhy a schopnos i.
V minulosti se lidé prosazovali pre
devším vojenskými výboji, to je ale
už za námi. Souteživá enérgie se
nyní zcela prenesla do oblasti ho 
podárství. Vytvárení a udržováIii
sociálního kapitálu, vzájemné ob
canské duvery, to bude proto jed
nou z klícových otázek dalših.o sve
tového vývoje.
JAN CUL!K



Fenomén Ceský Krumlov

Každé mesto roste dlouhá léta, utvárí se celá staletí, srustá a krystalizuje v nový, vyšší celek. Mesto presahuje cloveka, nemá lidskou míru, ale i tak se v nem clovek muže cítit dobre jako obyvatel ci návštevník.
Ceský Krumlov je fenoménem sám o sobe, labyrintem historie, krivolakých ulicek a bizarního shluku domu. Nahore,

na skalním masivu, se tycí starý hrad, pyšné sídlo Vítkovcu, Rožmberku, Schwarzenberku, Eggeinberku. Starým mes

tem protéká Vltava, tocí se kolem hradu a vysoké renesancní veže. Pravý a levý breh spojuje skoro obycejný drevený
mustek, Lazebnický most. Nekde tady se na chvíli zastavil pri ceste na jih i básník Karel Hynek Mácha a pohlédl vzhuru.

Výklenek i balkón, o nichž se zminuje v deníku, jsou odtud dobre videt.
Krumlov jako bývalé kolonizacní mesto vyrostl na pravoúhlé síti ulic, v jehož stredu leželo ctvercové tržište. Jednou

už definovaný pudorys ovlivnil vzhled mesta, omezoval prostor a podporoval rust domu s vysokými štíty. V Krumlove

nebylo kam se tlacit, jen vzhuru, nebylo kam ustupovat, jen dovnitr. Exteriér se po staletí prolínal s interiérem, zdi mes

ta se križovaly s lidskými osudy. Krumlov je nevšedním útvarem s mnoha fasetami, mesto, kde jedno zapadá do druhé

ho jako starý klíc do težkého zámku.
Architektonicky jedinecnou, ale svým zpusobem i bizarní strukturu mesta intuitivne postihl Egon Schiele, malír dnes

slavný snad jako Picasso. V jeho cyklu "Mrtvé mesto" se objevuje celý krumlovský labyrint, který rád pozoroval ze zá

meckého kopce nebo místní veže. Schiele vnímal nejen domy a ulice, jeho zrak jako by pronikal i dovnitr a objevoval du

ši mesta. Jeho Krumlov zárí a pableskuje jako fosfor i v noci, a vyzaruje utajenou energii.

Schiele nazývá své krumlovské obrazy "mrtvými mesty" a mel k tomu jiste hlubší duvody. Chátrání Krumlova zacalo
už v minulosti; jak se neodvratne blížila a postupovala moderní doba, Krumlov chátral. Charakter mesta neumožnoval

moderní zmeny, a tak se Krumlov stal nakonec svetem sám pro sebe. Bohužel, ríkali asi lidé, ale dnes už mužeme ríci

bonudík. Krumlov prospal celé minulé století a velkou cást i století dvacátého. Až na nekteré novostavby a prístavby se
v krumlovském jádru mnoho nezmenilo. Cas je hlavní správce tohoto mesta, kde neustále probíhá souboj mezi zánikem
a obnovou. .

"Mrtvé mésto" bude asi stále více prijímáno a užíváno jako mesto turistické a historická reservace. Ceský Krumlov

byl už zapsán do seznamu Unesca, mestu je vrácen život, ale pod podmínkou, že práve zustane tím jedinecným, "mrt

vým mestem". A tak i to, co je opraveno, bude muset casem trochu zajít, aby dostalo tu pravou patinu. Najít rovnováhu
mezi krásnou chátrající minulostí a moderními potrebami není snadné, ale snad se to Ceskému Krumlovu podarí.
Josef Kroutvor

Fotografie Jaromír Cejka
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Odnikud
s láskou

o CEM SE (NEIMlUví

ce,jinde méne explicitne vyjádre
ným, že na nemecké strane existu
je monolitní postoj,jehož skrytým
motivem je touha "revidovat vý
sledky druhé svetové války".

Nelze se pak divit, že se autori
nevyjádrili k tomu, proc nález
našeho Ústavního soudu ve veci
dekretu prezidenta Beneše
c.f08/f945 vzbudil mezi nemecký
mi právníky a politiky doslova
zdešeni. Naopak, postup soudu
v podstate schvalují. Jestliže se
však ctenári nedovedí ani zá
kladní argumenty druhé strany,
jak si mají nezkreslene utváret
vlastní názor?

Publikace je smutným dokla
dem toho, jak málo se u nás pes
tuje kritické myšlení. Autori se ze
všech sil snaží dát ctenári hotové
odpovedi v balícku prevázaném
mašli. Snaží sejiste poctivé. Jenže
sebepoctivejší odpovedi, které ne
chávaj{ stanovisko druhé strany
bez povšimnutí, k cesko-nemecké
mu smírení prispejí jen steží.
Máme snad považovat tvrzení
P. Winklera, že napadání dekretu
prezidenta Beneše se deje "ne"kdy
z neuveritelné nevedomosti, vetši
nou však zámerne a se zlým
úmyslem, casto také z kombinace
obou motivu ", za základ ke smí
rení?
(zak)

Ljuca Adin

Když se mi po nekolika letech,. tentokrát už v cizine, znovu
dostala do ruky polemika
Brodského s Kunderou (z nichž je
den je básník a druhý romanopisec,
ale oba dva mám radeji jako eseji
sty), ze zvyku jsem se nechal uná
šet krásou jejich vet. Nakonec mne
i unesla. Svedla. Jako skvelí spiso
vatelé, tj. kouzelníci, "prvotrídní
zaslepovaci", svedli mne. tak, jako
ostatne svedli i sami sebe.
Nepopíratelný lesk jejich vet skryl
skutecnou bídu daného problému.
Základní problém, tedy problém,
od kterého všechno zacalo, kvuli
kterému i došlo k polemice, není
vyrešen. Prorocká výmluvnost,
bezpocet digresí, dodatku, sloho
vých obratu, asociací, v nichž si
ctenár muže libovat a jež mu mož
ná mohou vysvetlit urcité dílcí pro
blémy, nikoli však ten, kterým se
zacalo.

Tedy: Kundera pochopil, že
"i kdyby mel umrít hladem", ne-

muze napsat divadelní adaptaci
Idiota. A "pocítil náhle, nevysvetli
telne, touhu po Jakubu fatalistovi".
"Proc ta náhlá averze vuci
Dostojevskému?" Byla to snad "po
chyba o estetické hodnote jeho dí
la? Ne, protože moje nechut, kterou
jsem byl zaskocen, si nedelala ná
rok na žádnou objektivitu." To, co
na Dostojevském Kunderovi vadí,
je "ovzduší jeho knih; svet, v nemž
se všechno promenuje v cit; jinak
receno: kde je cit pozvednut na
úroven hodnot a pravd." To, co vadí
Kunderovi v Dostojevského romá
nech (ve svete literatury/fikce), mu
nevadí, když to sám ve skutecnosti
cinÍ. A trebaže Kundera v celém
eseji glorifikuje západní racionalis
mus, jeho výhrady ci argumentace
mi nepripadají racionální: "nevy
svetlitelná touha", "náhlá averze",
"instinktivní potreba", "nedelala si
nárok na žádnou objektivitu" atd.
To není nic jiného, než "cit pozved
nutý na úroven hodnot a pravd".



A trebaže tvrdí, že jeho myšlenky
nejsou "protiruskou reflexí Cecha
lraumatizovaného okupací", prece
takový dojem zanechávají. Príliš
lehkomyslne vyrcené, príliš zbrklé
formulace a dalekosáhlé závery.
Banálne vykládá sv. Augustina, na
ivne formuluje západní citlivost
vyrovnávanou doplnujícím du
chem: duchem rozumu a pochyby,
ztraumatizován odkrývá tajemství
ruské duše jako "její hlubokost
stejne jako její brutálnost".

Nevycítám Kunderovi jeho lrau
mata. Snad každý zdravý clovek
musel být traumatizován ruskými
tanky v Praze, asi by bylo nezdravé
a neslušné zustat zdravý a s úsme
vem na tvári, jako by se nic nesta
-10. Opakuji, traumata jsou duka
zem jeho zdraví, nikoli nemoci: Ale
jako spisovateli mu vycítám špatný
vkus. Všechny jeho chyby se zrodi
ly z pochopitelných' pohnutek (což
je neomlouvá): zdrcen událostmi
osmašedesátého roku, v pres noc
zmenené životní situaci a naráz
prevrácené hierarchii hodnot se
Kundera, aby se neutopil v zoufal
ství, jako trosecník stébla chytá zá
padního racionalismu (snad aby si
zachoval "chladnou hlavu" a ob
jektivitu) a obvinuje východní ira
cionalismus, nebut, proboha, není
logické, aby takové zlo bylo možné.
(K tomu i Kundera i Brodskij, stej
ne jako vetšina lidí evropské kul-
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turní tradice, používají termíny ra
cionální a iracionálníjako synony
ma dobra a zla, což je v odborném
vyjadrování nesprávné, a ve figura
tivním nepresné a nevkusné.)

Kundera píše: "Povznesení citu
na úroven hodnot sahá velmi dale
ko do minulosti, možná až tam, kde
se krestanství oddelilo od judais
mu. ,Miluj Boha a cin, co se ti líbí,'
rekl svatý Augustin. Slavná veta je
velmi výmluvná: kritérium pravdy
se takto premístilo z vnejšku do
nitra: do libovule subjektivního.
Neurcitost láskyplného citu (,miluj
Boha' - krestanský imperativ) na
hrazuje jasnost Zákona (imperativ
judaismu) a stává se neuchopitel
ným kritériem morálky." Slavná ve
ta Augustinova je objevitelská: ob
jevitelská je práve kvuli tomu, že
kritérium pravdy je preneseno
z vnejšku do nitra. Vyloucit niterné
kritérium pravdy, nahradit ho
"vnejším", to vede k odosobnení,
demagogii, totalitarismu, práve
k tomu systému, který zakázal
Kunderovy knihy a odebral mu le

gální možnosti ("jasnost Zákona"),
aby vydelával.

Kundera potom pokracuje: "...
Ježíš na kríži nás naucil zbožnovat
bolest..." (!?!) Sestoupení Syna
,Božího, resp. Boha, mezi lidi, je je
den z podstatných momentu kres
tanského ucení, jímž dochází k po
sunu od pasivního k aktivnímu
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Trumfy
Besnení okolo kladenské
Poldovky, které probíhá v techto
týdnech, není zajímavé jen medi
álne. Celá patálie okolo našeho
ocelárského megakomplexu je ta
ké a predevším vysokou školou
politiky.

Nejdríve všechno vypadalo ja
ko jasná záležitost. Stehlík mel
zaplatit dohodnutou splátku
a nezaplatil. Fond to verejné
oznámil v jasné snaze zdiskredi
tovat Stehlíka jako neschopného
podnikatele a neplatice. Ceškovou
touhou rozhodne bylo prezento
vat verejnosti sebe samotného ja
ko neúprosného vymahace dluhu
a vytlouci z toho politický kapitál
jak pro sebe, tak pro ODA. Vždy(
je jedním z jejích volebních lídru.
Kdyby vedel, co zpusobí, rozhod
ne by tento plán pustil k ledu.

Stehlík tot~ž prešel do protiú
toku a obvinil Fond z neplnení
'smlouvy. Slovo smlouva se stalo
zaklínadlem. Najednou se zacali
žurnalisté pídit po tom, jak je
smlouva sepsána a jestli nemá
trochu pravdy také Stehlík.
Zjištena byla zásadní vec:smlou
va mezi Stehlíkem a Fondem by
la koncipována tak, že zarucova
la Stehlíkovi vlastnictví majorit
ního podílu v Poldi Ocel ješte
pred splacením adekvátní cástky



3/1996

o CEM SE (NE)MLUVi

za tento vetšinový podíl. Ceška se
zacal potit, a s ním celá ODA. Co
ted? Nezmohl se na víc než svalit
vše na svého predchudce Ježka, se
kterým nebyl nikdy zadobre,
a který krome toho mezitím ode
šel do ODS.

Tétopro Alianci nepríjemné si
tuace využil politicky geniální
Klaus. V okamžiku, kdy média
probírala alternativy, kam asi
pujde pracovat šest tisíc potenci
álne propuštených poldováku,
oznámil, že celou krizi zpusobily
neomluvitelné chyby na Fondu,
ministerstvu privatizace a minis
terstvu prumyslu. Hledme, všech
ny tyto resorty ovládá Aliance.
Ale koalice nekoalice, máme pre
cepred volbami.

Další šelmou, která vycítila
v Poldovce' lákavou politickou
korist, byl enfant terrible ODA,
Vladimír Dlouhý.' Velkoryse po
skytl svou kancelár na minister
stvu pro jednání mezi Stehlíkem
a Soudkem, který nabídl "záchra
nu" Poldovky. Kdyby Dlouhému
tento tah vyšel a on se mohl pre
zentovat jako spasitel Poldi, jiste
by se jeho popularita vyšplhala
znovu nekam k devadesáti pro
centum. Krome toho by to posílilo
jeho pozici jak ve vláde, tak ve
strane. Páni podnikatelé však ne
meli pochopení pro jeho privátní
ambice a nedohodli se.

.'

Situace je dnes tato:Stehlík ne
ztratil Poldovku, Dlouhý nezís
kal popularitu, Klaus se znovu
ukázal jako správný politik, kte
rý je ve vhodné chvíli ochoten
podtrhnout kohokoliv, a Ceška
sklízí bouri, kterou sám zasel.

Jaké poucení tento príbeh
skrývá? Pro pana Cešku takové,
že vysokou hru muže hrát jen ten,
kdo má nejvíc trumfu neboje nej
lepší hrác. Jemu v této kauze chy
belo obojí. ,
Mojmír Hampl
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principu morálky. A práve tento
posun se deje ve smeru od vnejšku
do nitra. To není "libovule subjek
tivního", to je svoboda volby, která
je nám tím dána a která nám nedo
voluje, abychom pro svou slabost
a chyby hledali ospravedlnení mi
mo nás - v absolutním, "v.nejším
kritériu pravdy". Kitem se Boží
tvor osvobozuje od hríchu predku
prijímaje zároven bríme svobodné
volby (bríme "libovule subjektiv
nosti"), resp. odpovednost za své
ciny. Ježíš na kríži nás neucí zbož
novat bolest, tomu nás ucí z po
chybných pohnutek ruzní vyklada
ci. Utrpení není samo sobe cílem.
To není utrpení kvuli utrpení.
Príklad Ježíše na kríži ukazuje, jak
težká je svoboda volby. Mistr Jan
Hus se mohl zríci svého díla, ale
neucinil tak. Jan Palach se nemu
sel upálit, ale ucinil tak. Neudelali
to z lásky vuci utrpení, nýbrž z lás
ky k Bohu, k lidem, vuci pravde.
Své niterné morální kritérium po
stavili proti "jasnosti Zákona" (in
kvizitorského, resp. zákona síly).
Svoboda volby nám dává možnost
volit mezi dobrem a zlem. Príklad
Ježíše na kríži nás ucí, že volba
dobra muže nekdy predznamená
vat obet a utrpení. Stejne tak nás
ucí ne zbožnovat bolest, nýbrž zvy
kat si na utrpení jako prirozený
stav a vzpírat se mu dusledností
svojí lásky.

Brodskij, který Kunderovi odpovídá a pro nehož je tedy
Kunderuv text odrazovým must
kem, zacíná dobre. Pekne se rozbí
há, odráží se, predvede správne
sestavu a poté, místo na nohou,
skoncí na zadní cásti. A prestože
Brodskij pri jiné príležitosti pri
pustil, že "není dobrý Rus, 'ani
American, ani Žid", popisuje jen
druhou stranu mince (což je kvan
titativní, nikoliv kvalitativní po
sun), ale zustává na Kunderove ro
vine ("traumatizovaný Cech" proti
"dobrému Rusovi", který prese
všechno hledá alibi). Na nekolika
místech Brodskij zacíná problém
správne nastinovat, ale náhle,
snad ve strachu z rešení, jež se
pred ním vynoruje, se rychle vrací
ke Kunderovi a jistote dichotomie,
kterou sám odsuzuje. "Ac nám ta
kové videní sveta pripadá tragické,
prece není bez jistého duchovního
pohodlí. Nabízí neobycejne snad
nou dichotomii: city - rozum,
Dostojevskij - Diderot, my - oni
a tak dále. Nutí jednotlivce k vol
be. Proces rozhodování je nevy-

hnutelne dramatický a nebezpec
ný, jestliže se clovek rozhodne, má
všechny duvody pokládat sebe sa
ma za hrdinu. Jediný hácek je
v tom, že samotná volba je velmi
omezená. Otázka zní doslova: bud
- anebo."

Avšak ani Brodskij nevykrocí
mimo tuto dichotomii, neprekracu
je ji. Píše: "Zlociny, jež se staly
a ješte stále dejí na tomto území,
staly se a dejí ne ve jménu lásky,
nýbrž nutnosti - a to historické.
Koncepce historické nutnosti je
produkt racionalistického myšlení
a do Ruska prišla ze Západu." A tím
nás Brodskij vrací do bezpecí di
chotomie, delí nás do dvou neprá
telských táboru a znovu se tak po
zorujeme strílnami racionalismu
a iracionalismu, anebo, pokud vám
vadí tato vojenská terminologie,
diskusi opet svádí na úroven špat
ného ping-pongu, ve kterém je du
ležité jedine prehodit mícek na
druhou stranu. Kundera (ping):
"Tak jsem si tedy znovu precetl
Idiota a pochopil jsem, že i kdy
bych mel umrít hladem ..." Brodskij
(pong): "Ale proto se nesmí zapo
menout, že Kapitál byl do ruštiny
preložen z nemciny." Kundera
(ping): "... v této jiné rovnováze (ci
nerovnováze) se skrývá slavné ta
jemství ruské duše (její hlubokosti
stejne jako její brutálnosti)."
Brodskij (pong): "Typocity jsou na
víc reakcemi na vyslovené myšlen
ky, vetšinou krajne racionalistické
a posbírané na Západe., Vetšina
Dostojevského románu jsou ruská
rešení deju, které se zacaly odehrá
vat mimo Rusko, na Západe. Ze
Západu se kníže Myškin vrací psy
chicky narušen, ze Západu má
Ivan Karamazov své ateistické ide
je, Západ je zdrojem politického
radikalismu Verchovenského i mís
tem jeho konspirace." Ping:. vý
chodní iracionalismus, pong: zá
padní racionalismus. Ping - pong.
(Ted už mi ta dve slova neznejí ja
ko název pekné hry, ale spíše jako
jméno nejakého komunistického



diktátora jakési dálnovýchodní ze
me: Mao Ce-ping, Kim Il-pong).
Jako kdyby zlo pricházelo
z Východu nebo ze Západu! Zlo pri
chází z páté svetové strany. Zlo se
rodí v mém srdci, v mém lidském
srdci.

Zlociny, jež se staly a ješte" stále dejí na tomto území,
staly se a dejí ne ve jménu lásky,
nýbrž nutnosti - a to historické.
Koncepce historické nutnosti je
produkt racionalistického _myšlení
a do Ruska prišla ze Západu," píše
Brodskij. Nezajímá mne ruský ex
port-import a je mi úplne jedno, je
li "koncepce historické nutnosti"
domácí ci dovezený výrobek, ale
ani tato (ani žádná jiná) koncepce
neospravedlnuje zlocin. Pokud ne
lze najít lidské, vždy je možné najít
"vyšší duvody". Takže: nejsme vin
ni My (nemám rád množné císlo:
nejsem vinen Já), vinen je princip
historické nutnosti (nejsem vinen
Já, vinna je nepríznivá konstelace
hvezd, vinen je úplnek). Takže: eti
ku formuluje astrologie, vyšší du
vody, postavení hvezd na obloze.

Brodskij píše: "Za prvé je treba
mít na pameti, že zrada, rozklad,
snižování standardu a tak dále jsou
organické znaky civilizace; že civi
lizace je organismus, který vyvrhu
je, degeneruje a regeneruje se, a že
umírání a hnití jeho cástí je práve
tou cenou, kterou tento organis
mus platí za svou evoluci." Je pres
né, rekneme-li, že Darwinova teo
rie je amorální a nehierarchická,
že podle ní vítezí schopnost repro
dukce a prizpusobování na místní
prostredí, stejne jako jsou mylné
výklady této teorie, jež v ní vidí
prevahu silnejšího a lepšího nad
slabším a horším v prírode. Avšak
Darwinova teorie platí v prírode
a nelze ji uplatnovat na civilizaci,
nebot je rozdíl mezi prírodou a ci
vilizací, mezi umíráním a zabíje
ním, mezi neštestím a násilím.
Darwinovu teorii nemužeme apli
kovat na etiku, ani z ní odvozoyat
právo.

Brodskij dále píše: "Za druhé, že
cistota ideálu obeti je cistota vynu
cená, tj. umelá, za niž bychom ne
dali ani. kousek naší svobody ..."
Když Rus píše o kontextu osmaše
desátého roku a ruských tancích
v Praze (nikoli o ceských
v Moskve) a mluví o "umelé cistote
obeti", to už není vec etiky, nýbrž
estetiky, dobrého vkusu. To je vec
základní rodinné výchovy, jak
o tom psal Zbigniew Herbert v bás-
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ni Síla vkusu, a Brodskij to dobre
ví, když sám ve svém eseji píše, že
"estetika jednotlivce rodí jeho eti
ku". "Vynucená cistota" - co to zna
mená? To znamená: ty jsi lepší
a cistší než já jenom proto, že jsi
obetí, a obet jsi jenom proto, že jsi
slabší. Kdybys byl silnejší, urcite
bych já byl obetí a ty katem, a já
bych byl cistší než ty... bla, bla,
bla ..., ping-pong! Stupidní, nevkus
né a nebezpecné. Rozvedme tuto
myšlenku do jejích krajních konse
kvencí - a k cemu se dostaneme?
Kdyby nacisté nezabíjeli Židy
v plynových komorách, Židé by za
bíjeli Nemce! Anebo, jak nás po
ucuje cerná sarajevská replika: "Po
vykonaném znásilnení už rozhod
ne ani znásilnující, ani obet nejsou
nevinni."

3/1996

o CEM SE (NE)MLUVi

Peroutlui jako dramatik
Scéna jak vystrižená z absurdni
ho divadla: široké úsmevy hlubo
ko zariznuté do tvári, pravice
"pumpujiC{" jak o život - Jiri
Ruml predává novinárskou cenu
Ferdinanda Peroutky Jirimu
JeŠovi. Pojmy teoretické fyziky
mohou tento moment skvele po
psat - protiklady se stretnou, vý
sledkem je prudký výron radosti
a protiklady zanikaj{.

Na jedné strane clovek, který
cást své soucasné novinárské legi
timity odvozuje od skutecnosti, že
byl v padesátých letech veznen.
Na druhé ten, kdo k nastoleni
veznitelského systému prispel
znacnou merou.

A z jiného úhlu: Jiri Ruml svou



samizdatovou novinárskou prací
prispel k likvidaci režimu, který
kdysi budoval. Výrazne se podílel
na okamžiku jeho pádu a tento
okamžik ho pak definitivne od
vedl z žurnalistiky do politiky.

Proti nemu Jirí Ješ postavil
svuj návrat do žurnalistiky zcás
ti na agresivní bagatelizaci toho
to okamžiku zmeny. 1/e svých
publicistických textech odhaloval
"podivné shody okolností" pr:o
vázející události 17. listopadu. Na
jejich základe pak usuzoval na
jakési podvodné spolcení komu
nistického režimu s disentem.
(Nutno priznat, že na rozdíl od
hlavního odhalovatele pozadí
pana Dolejšího používal Ješpod
statne kultivovanéjší jazyk.)
. A ješte jednou kolem: byla to

predevším "llumlova" komise,
kdo vyvracel (mimo jiné i) Ješovy
výmysly o listopadovém spiknutí.
Pri bližším ohledání by se našly
ješte další podnetné vztahy.
Dosud recenéby však pro odhale
ní absurdního pozadí "pumpo
vací" scény me70bohate stacit.

Peroutku jako novináre známe
dostatecne.Peroutku jako puvod
ce absurdních scén ceské reality
teprve poznáváme. Tešila by ho
tato nová role. anebo ne?
Daniel Kummerman

To už nejsou neštastné formulace vytržené z kontextu, nýbrž
metodologické chyby, neprípustné
II lidí, jakými jsou ci jakými se sa
mi prezentují Kundera a Brodskij.
Dlouho jsem byl zoufalý a nechtel
verit v autenticnost Brodského
vet v rozhovoru poskytnutém
28.11.1989 v Iowa City G.
Musajlowi. Domníval jsem se, že je
to "novinárská kachna" nebo špat
ný preklad, neštastná formulace ci
neco podobného. Brodskij totiž
prohlásil: "Budoucnost, kterou je
možné predvídat, je podle mne 
avšak i v tom se mohu mýlit - kon
flikt mezi duchem tolerance a into
lerance. Už dnes se podnikají opa
trení, aby byl v budoucnu vyrešen:
napríklad pragmatici se pokoušejí
dokázat, že obe tyto zásady jsou
stejne duležité. everím tomu ani
v nejmenším. Domnívám se, že
muslimský pojem obecného porád
ku musí být znicen, vyloucen.
Koneckoncu, at je to jak chce, jsme
o šest století starší než muslimové
a domnívám se, že máme právo rí
ci, co je dobré a co špatné."

Domníval jsem se, že Brodskij
je o dvacet šest let s'tarší než já,
a nikoli o šest století, ovšem nedo
mnívám se, že by mu tech dvacet
šest let dávalo právo ríkat mi, co je
dobré a co špatné (takové právo
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dává cloveku neco jiného). ikdy
jsem si nemyslel, že je pocet let
úmerný kvalite zkušenosti a že
starší clovek je nutne moudrejší
a lepší. Moje zkušenost možná ne
ní bežná, ale ríká "mi, že vetšinu
zla, které se mi stalo, mi zpusobili
lidé starší. Dále se domnívám, že
duchovní zkušenost není pouze
zkušenost náboženská, stejne jako
se mi zdá, že nekteré z civilizací
vzniklých na Východe jsou starší
než krestanská. Ackoli jsem ateis
ta, mou zkušeností prostupuje
i krestanství, i judaismus, i budd
hismus, i taoismus, i islám ...
Predpokládám, že lidé ruzných
kulturních i náboženských tradic
by meli hledat, jak žít vedle sebe,
a ne zpusob, jak znicit jeden dru
hého. Ale kdo ví, treba ta léta pre
ce jen neco znamenají, možná ví
Brodskij prece jen víc než já? Píše:
"Budoucnost, kterou je možné
predvídat..." Bosna? "Už dnes se
podnikají opatrení..." Cecensko?
LJUCA AOIN •

Ljuca Adin (*1966) pochází z Maglaje
v Bosne, studoval srovnávací literární
vedu v Sarajevu a od roku 1992 ji stu
duje na UK v Praze. "Odnikud s lás
kou" je citát z jedné básne Brodského.
JosifBrodskij zemr"el nedávno v ame
rickém exilu (Adinova polemika je
staršího data).
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Z WASHINGTONU
George o. Krizek

V roce 1992 vydalo nakladatelstvíMladá Fronta v edici Kolumbus
knihu archeologa Zdenka Smetánky
"Legenda o Ostojovi".Vzbudila tehdy
zaslouženou pozornost - napríklad
jigurovala na cestném míste v ankete
mesícníku Dejiny a soucasnost o kni
ze, která v minulém roce nejvíce za
ujala.

Ostoj byl podle dochované listiny
skutecnou postavou: rolníkem, hos
podarícím na Levém Hradci za vlá
dy Sobeslava I (1125-1140). Jako
"dušník "patril k únetickému kostelu.
Nic víc se o nem neví. Na neprehled
ném seradišti Evropy zustal po nem
jen jediný otisk. Zdenek Smetánka
Ostojepietne a se smyslem pro detail
zrekonstruoval, avšak pr:áve"jen"ja
ko sádrovou jigurínu. Pritom ovšem
více než bohate vyplnil vitrínu, kte
rou by Ostoj dostal v etnogrqfickém
muzeu, predmety tehdejší hmotné
kultury a navíc ho zaradil do všech
(témer) prokazatelných dobových
souvislostí (geogra/ických, politic
kých, ekonomických).

Také Georg o. Krizek je skutecnou
postavou. V šedesátých letechpusobil
v psychiatrické lécebne v Horních
Berkovicích. Pak emigroval do USA.
Kniha o Ostojovi se k nemu dostala
kdovíjakou oklikou, a tedy se zpož
dením, a on se ted na stránkách Nové
Prítomnosti pokouší figurínu Ostoje
oživit tím, že jí vdechnul cosijako du
ši (dušicku).

Pujde-li to tak dál, ocekáváme, že
Ostoje brzy potkáme na Národní trí
de a jednou nejspíšezaklepe i na dve
re naší redakce.

Také ceský Ostoj, nejen jrancký
](arel Velikýz Braguovy stati v minu
lém císle Nové Prítomnosti, je posta
vou z dob, kdy hustými lesy porostlý
výbežek Asie zacínal být Evropou.

po prectení nádherného díla Dr.Zdenka Smetánky "Legenda
o Ostojovi" se ve mne probudil krep
cící rej pohanských archaických ar
chetypu, oživly dávno potlacené
a zasuté biologické radikály v hlou
bi mého diencefala a allokortexu
(vývojove starší cásti mozku). Zdálo

se mi, že vidím ohromné vekovité
duby a že cítím vuni staletých kve
toucích lip, jimž bych se chtel klanet
a padat pred nimi na zem. Avšak
orác Ostoj, živší v první polovine
XII. století po Kristu v Úneticích se
verne od Prahy, prede mnou nevy
vstal. Zbyl z neho manekýn bez tvá
re a podoby, bez duše a hlasu, bez
vune ci zápachu, bez telesné teploty
a svých parazitu. Zbylo z neho ne-

hmotné vakuum, mající pouze jmé
no. Autor o nem sice vypodobnil vše,
co mohla shrnout archeologie
s ostatními podpurnými obory, ale
toto vše, bohužel, zustalo nekolik
milimetru od tela nekdejšího Ostoje
co biologického individua.

Jelikož jsem psychiatr, zacal jsem
se snažit si Ostoje nejak predstavo
vat, ale nedarilo se mi to. Chtel bych
vedet, jak asi vypadal a jak se asi



3/1 996

choval, myslel, cítil, mluvil. Veškeré
moje další úvahy jsou proto - a ani
jinak býti nemohou - pouze výplo
dem mé neukáznené a prebujelé
fantazie, a predem se za to ctenárum
omlouvám.

Byl Ostoj, jak rádi chceme verita doufat, jen trochu méne vyve
dená, ale jinak víceméne zdarilá re
inkarnace stadického vojvody, mý
tického Premysla Oráce, jenž, žel,
tentokráte nenaplnil svuj osud zpu
sobeni jej dustojným? Který však,
práve pro své kladné rysy, pouze tr
pel, a svým potem zúrodnoval po
svátnou hroudu svých predku jako
jeden z bezejmenných a neznámých
hrdinu, z jejichž kosti zbylo jen tro
chu CaC03 v prsti ceské zeme?
Anebo to byl clovek predobrý, slo
vem zlatý, mírný, zhrdající drsnými
zábavami a smilstvem svých druhu,
tvor tichý, prírody si hledící, který
s dojemnou tklivosti se tajne radoval
nad príchodem Vesny, a slzy jako
hrachy brázdily jeho kožovitou líci,
co projev špatne utajovaného po
hanského pohnutí pri pohledu na
první kvítky jara, na sneženky pro
rážející snehovou pokrývku v ústra
ní lesa. Možná že k nim klekal, než
ne na ne dýchal. Nepozorován mož
ná že i provádel nejaké magické po
hyby a s tím spojené obrady ci tance,
byl-li si jist, že všudyprítomné oko
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církve jej "polopohana" nesleduje.
Možná, že se i zaradoval pri spatrení
prvního motýla. (Dnes by se stal bio
logem a ochráncem prírody - tehdy
nemel príležitost.)

Ci to byl jun ztepilý, tela štíhlého,
urostlého, svalnatého a ušlechtilého,
pri pohledu na než "rozkoš prou
dem rozlila se každým oudem" u di
váka, a( již toho ci onoho pohlaví ci
zamerení. elze vyloucit, že v tako
vém prípade Ostojuv život nebyl
prost nástrah a komplikací. Možná
musel být po vuli osobám stojícím
výše v hierarchii moci. Mohlo mu
z toho plynout i lecjaké prilepšení,
ale i nebezpecí. Mohlo ho to i morál
ne zkazit a udelat z nej prostituta. Za
jistých okolností se ho mohli jeho
zneužívatelé i násilne zbavit coby
nepohodlného svedka ci výcitky sve
domí.

A nebo naopak byl to skret ne11.- vzhledný, pitvorne rozšklebený,
svými sudicemi prokletý, zakrslý
a nevábný, ohavný a odpudivý, nad
merne necistý, páchnoucí mocí
a prischlým lejnem, "krvesmilná
opice" slovy spisovatele Vladimíra
Neffa, hruzne škaredá, nesymetric
ká, neštovicemi podobaná a nežity
zhyzdená tvár, zející a prskající ko
lozubá ústa, vypouštející mrtvolne
páchnoucí nasládlý puch, rty pokry
té podezrelými vredy, krhavé oci na-

plnené hnisem, nervózní, mrkavý
tik vícek, tekavý úhybný a šilhavý
pohled, potrhávání hlavou. Vous
i vlas divoký, zanedbaný, nepestený,
koren nosu vpadlý jako li vrozené
príjice, na špicce nosu tuhé drsné
štetiny, obocí srostlé, uhrancivé,
z nosních dírek vpred trcící dlouhé
chlupy. Byla jeho rec koktavá, ci
breptavá, huhnave šeplavá? Byla to
zdegenerovaná zruda, údesná oblu
da? Pátral po církví zakazovaných,
tajne provádených pohrbech v le
sích, aby jejich obsah tajne vykopá
val, mrtvoly si v skrytu opékal a je
dl? Byl to zhovadilý, ohavný antro
pofág, kanibal, do jisté míry ne
nepodobný Erbenovu Záhorovi?
(Jen na okraj pro mladší generaci:
Jaroslav_Vrchlický o básni Záhoro
vo lože prohlásil, že to je, spolu
s Vodníkem a cástí Svatebních košilí,
to "nejkrásnejší a nejsmelejší, co
ceským slovem kde bylo napsáno" 
viz Kytice, sedmé vydání, 1895, str.
174.)

A co když byl orác Ostoj jen pru
merný, svému zasazení a své dobe
poplatný negramotný polootrok, cel
kem tupý?

Mohl to však být i nenápadne
bystrý, svým zpusobem vypocítave
zchytralý, lstivý a soucasne i servil
ne podlý chám, který již tehdy zvlá
dal základní prvky švejkování, jež
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dalo národu schopnost prežít dal
ších témer 900 roku?

Dovedete si predstavit Ostoje co
by alkoholika, prchlivého a zlolajné
ho otrapu, zlostne spílajícího a bijí
cího své ženy a deti pri každé príle
žitosti? Pak jiste nalezl v údolí Vltavy
krcmu, kde clovek cizí, Ostojovi rysy
tváre a i intonací hlasu nepodobný 
zato schopnejší, bystrejší a inteli
gentnejší - mu i po delší dobu nalé
val na dluh jed, aby mu jednoho dne
oznámil, že Ostojuv majetek dvou
nohý i ctyrnohý vlastne již nenáleží
Ostojovi, lec jemu, krcmári, který je
stejne obdivuhodne dobrý a trpelivý,
že tak dlouho cekal.

V jiném prípade mohl být O&tojclovek okázale a nápadne zbož
ný, strídave se modlící a klnoucí po
hanum, jakoby kádrovák ve služ
bách církve, sledující každé pode
zrelé chování ostatních osob, osocu
jící místní stareny ze styku
s dáblem. Jeho otrocky úlisná, uslin
taná rec a prehnane doterné chová
ní, vedené snahou se zalíbit, mohlo
být nepríjemné i místním církevním
predstavitelum. (Tenkráte prý staci
lo pristihnout ohyzdnou babiznu,
jak si varí raky, a privést svedky, že
ve skutecnosti pojídala ne raky, ale
jedovaté štíry - a šla na hranici.)

Nebo byl Ostoj neblahý, Bohem
zapomenutý idiot, z jehož hrdla se
draly pouze nesouvislé, neartikulo
vané skreky, a jenž jen poctem
svých nohou se lišil od jemu svere
ných dobytcat, která honil na pastvu
ci pole?

At již vypadal jakkoli, byl-li
blon-dýn, zrzavý, brunet ci albín 
koho se mel tento neštastný polopo
han-polootrok více bát? Tech, které
videl a znal, a jimž musel rocne od
vádet 12 denáru, anebo tech, o kte
rých slyšel od své matky již v ko
lébce a jejichž existenci prijímal co
fakt již s materským mlékem, ale
které nikdy nevidel? Do jaké míry
byl sugestibilní? Kalendár na zdi
nemel, vždyt byl negramotný. Co
mohl vedet o prodlužování a kráce
ní dne, v knize tolik zduraznova
ném? Jiste znal dobre rocní cykly,
ale že by odhadoval momenty slu
novratu? Hodiny v dnešním smyslu
neznal a nemel, možná si všímal
délky stínu.

A utor knihy neprisuzuje oráci1"1-0stojovi vlastnosti a schopnosti,
které tento asi mel, ba míti musel.
Ostoj žil asi více pri zemi, jejíž byl
takrka soucástí. Z jeho smyslu patr
ne hrál velice duležitou roli cich, da
leko vetší, nežli tento smysl hraje

v živote cloveka nynejšího. Je to jis
te v souladu s fylogenetickým vývo
jem lidstva, zde "národa", a proce
sem hominizace. Ostoj asi rozezná
val stovky nejruznejších pachu a vu
ní, které ho nejednou mohly na
dálku varovat pred nebezpecím.
Nalezl-li v lese výkal, mozná dovedl
cichem urcit, je-li jeho zdrojem clo
vek únetické skupiny, anebo nebez
pecný ·cizinec.Dle téhož dovedl zjis-

. tit prítomnost dravé zvere. Podle pa
chu svých domácích zvírat možná
umel instinktivne odhadnout jejich
zdravotní stav, totéž u clenu své lid
ské skupiny. (Vždyt dodnes ríkáme
"To smrdí hrbitovem", "Tomi nevo
ní", "Tomi nejde pod nos": Ješte be
hem první svetové války prý doká
zali vojáci v nemeckých zákopech
cichem odhadnout, válcí-li proti nim
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na druhé strane vojáci z Francie,
anebo z mimoevropských kolonií.)

Dle kníhy sestával se Ostojuv ži
vot jednak z Úlllorné driny, jednak
z ruzných forem personifikovaných
i nepersonifikovaných strachu a úz
kostí. Démonu' mnoho neuzrel.
Možná, že. o nich snil ve spánku.
Když ho však zlomyslní kamarádi
premluvili, aby se v lese najedl ne
známých bobulí (ruh'k apod.), pak
ovšem mohl mít zrakové halucinace
a spatrit leccos. Lze odhadnout, že
kolem sebe videl skákat ošklivé vou
saté mužíky s ohromnými ztopore
nýrni pyji, a asi se obával, nebudou
li s ním delat to, co s ním kdysi cinil
pán z vyšší spolecenské vrstvy, který
mu pak dal odmenou peníz a prinu
til ho na kríž odprísáhnout, že o tom
smlcí.



Jaro prichází ...
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Bál-li se Ostoj, jak kniha zduraz
nuje, stále neceho zejména za dlou
hých zimních nocí, pak to asi bylo
vlcí vytí. Vlci byli doslova za humny
a vetrili Ostojuv dobytek. Jinak, po
celodenní drine býval unaven a ob
vykle brzy usnul. Jen štípání a sve
dení vší, kousání blech a bodání šte
nic ho rušilo. Ženy v chýši ho samo
zrejme budily a svádely k souloži,
ale ne vždy jim vyhovel. Jako jiní
muži v okolí i on vedel, že odbornej
ší a ne tak obycejné pomilování po
skytují nevestky, vyhánené z vesnice
staršími ženami. Za svou ve stínu le
sa poskytnutou nehu chtejí jen neja
kou tu slepici. Tím prišel k záveru,
že všechny ty povesti o rusalkách,
vílách a lesních pannách se týkají
vlastne techto pobehlic, ci jsou jen
babskými poverami.

Domácích bužku se v zásade ne
bál. Prepadla-li ho presto podezíra
vost a nekteré ze svých cerných ku
rat považoval za neduveryhodného
plivníka, jednoduše mu zakroutil
krkem.
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Naproti tomu Ostoj dobre vedel,
že nejsou žádné žerty s polednicemi.
Ty totiž, hlavne spícím matkám, kra
dou a jedí malé deti, prevážne ko
jence, a to i v dobách, kdy není hla
domor a normální lidé deti nejedí.
Od své báby vedel, že polednice kdy
si snedly její dva malé sourozence,
ackoli onoho roku byla dobrá úroda
a i slepic a prasat dost.

Ostoj slýchal, že hlub oko v prale
sích žijí divní lidé, jejichž jazyku ni
kdo nerozumí,. a pokud neutekou,
každý se je hned snaží povraždit. Je
jich stále méne a méne. Jsou to lido
jedi a hltají stravu syrovou. Ohen
nepoužívají, aby je nevyzradil. Žijí
v malých skupinách, spíše jen rodi
nách, a obcují všichni dohromady,
bratri se sestrami, rodice s detmi.
Nestavejí si chatrce, ale žijí v zem
ních doupatech, do kterých vede jen
malá díra, zatarasená trnitým hlo
žím. Nejtužší cásti své potravy háze
jí polokrotkým vlkum, kterí se jich
nebojí a zdržují se v okolí jejich br
lohu, a prý je i varují pred nebezpe-

cím. Tito lidé prý páchnou zcela ji
nak než obyvatelé Únetic. Jsou malé
postavy, mají hranaté hlavy a krivé
hnáty. (Ktivice, nedostatek vitaminu
D z nedostatku slunecního zárení,
mužeme dnes ríci na výši našich
moudrostí; je však zajímavé, že lido
vá tradice po staletí uchovala i její
popis - viz napr. Erbenova "Poled
nice"!)

Mel, ci mohl mít Ostoj nejaké es
tetické potreby ci city? Smysl pro
krásu prírody tak, jak ji vnímá dneš
ní clovek? Vnímal vubec prítomnost
tehdy hojných nádherných brouku
rohácu a tesaríku na kmenech stale
tých dubu? Mel pro ne vubec názvy?
Znal kvetiny a ptáky? LíBILY SE
MU soucásti prírody, anebo jen sta
cil myslet na práci, jídlo, domácí zví
rata, medovinu a ženy - v tomto po
radí? Anebo nemyslel vubec, a jen
mechanicky tlacil nedokonalé rá
dIo? Je nemožné si ucinit realistic
kou predstavu o stavu Ostojova du
ševního obzoru, a žádné zázracné
kompjútery asi ani za tisíc let tomu
podstatneji nenapomohou. Vkostele
Ostoje od detství ucili vážit si a sou
casne .se bát predmetu vyrobených
z mrtvého dreva, hrebíku a plechu.
Ty mely naplnit prostor jeho
Superega (Nadjá). Soucasne ho uci
li ignorovat živou prírodu, a kon
krétne staré stromy, pripomínající
kulty pohanských neznabohu.
Pritom u cloveka, který byl vlastne
soucástí tehdejší prírody, vune lesa
v jeho živocišném podvedomí vyvo
lávala pocit identity se stovkami ge
nerací jeho predku, Co v nem vyvo
lávala vune kostelního kadidla?

V knize zminovapá "dvojí víra",
"dvojverí" je závideníhodným opti
mistou Dr. Smetánkou odkazována
do relativne krátkého období minu
losti. Mne se spíše zdá, že jistá forma
dvojverí nikdy neprestala v našem
národe existovat, nebot neco jiného
se vetšinou ríká doma a neco jiného
oficiálne na verejnosti.

Je možné, že dnešní ucitelé príro
dopisu by tehdejší dvojverí brali,
a rádi by, kdyby mohli, své žáky vo
dili jednu nedeli do kostela, druhou
do pralesa s vekovitými stromy
(10ybychom je dnes meli).

Ceho ješte se mužeme o Ostojovidohadovat? Deti v jeho chýši ne
mely televizi ani biograf, ani rádio,
ani knížky, ani bateriemi pohánené
hracky, ani sportovní potreby.
Krátily si cas tím, že trápily hmyz,
pripékaly na ohnícku živá malá zví
rata? Bavilo je špehovat pohlavní ak
tivitu dospelých, anebo k tomu byly



již apatické? "Naturalia non sunt
turpia" - prirozené není mrzké - dí
latinské rcení. V chatrci, kde všichni
leželi na sláme bud nazí ci spore
odení, mohly deti snadno poznávat
pohlavní orgány dospelých a pozo
rovat je pri pohlavní aktivite.

Když Ostojuv synek ci dcerka sle
dovali na obloze kroužícího raroha

ci jestrába, byli pri tom na duševne
vývojove vyšším, anebo nižším stup
ni ve srovnání s jejich vrstevníky po

Od konce druhé svetové válkya vytvorení Organizace spoje
ných národu jako garanta trvajícího
svetového míru nedošlo k vyhlášení
ani jedné války. Nicméne válek nevy
hlášených se již uskutecnilo veliké
množství s výsledným kontem mno
ha milionu mrtvých a zmrzacených.
Jednotka NATO sesnaží zlikvidovat
mnohaleté již neštestí v Bosne.
Americané privážejí tu nejmodernej
ší možnou techniku. Letadla a heli-,
koptéry plují nad terénem a mohou
do minuty v jakékoliv tmé ci pocasí
dodat jednotkám v poli fotogrqfie
prípadných škudcu, Výtecnevycvice
ní a vyzbrojení vojáci tuze opatrne
našlapují v neznámé krajine.
"Dotýkejte sejen toho, co jste si pri
vezli!" nabádají velitelé. Nejvetším
neprítelem seprozatím zdají být mi
ny, mnoho milionu, nekolik min pro
každou neopatrnou nohu. Zabiják,
kterého lze porídit za pár korun.

Odborníci sevyjadrují o nekolika
generacích zbraní hromadného za
bíjení. Prvni generace - zbrane ato
mové. Druhá generace - vodíkové.
Tretí generace - lasery, mikrovlny
a další novinky. V techto devadesá
tých letech se technologie vylepšila
natolik, že od masové devastacepo
stoupila ke schopnosti vybírat mezi
cíli. Pokrok snad správným smerem.

Mezinárodni právo nás informuje
o žádoucim principu vyhnout se
"zbytecnému utrpení". Tedy zabíjet
rychle, svižné, pokud možno bezbo
lestne. Napalm, který se prilepí na
kuži a ubožáka pomalinku usmaží,
bych tedy do této kategorie nezara
dil. Co napríklad vynález "kontrolo
vané chemické ohnové koule" o tep
lote 2300 stupnu Celsia? Když jsem
o techto záležitostech prednášel
v kursu mezinárodního práva, jedna
studentka, veteránka izraelské armá
dy, mi jako pozornost prinesla hrst
dvoucentimetrových jehel, které gra
nát rozprskne' v mnohatisícovém
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900 letech? S temi, kterí fanaticky
kricí pri pohledu na skupinku lidí,
zurive kopající do kulatého, po zemi
se valícího predmetu - a navíc se
pritom dostávají do takové ráže, že
se nejednou k smrti umackají nebo
ušlapou? Tak slaboduché snad
Ostojovy deti prece jen nebyly,
i když treba v nouzi a pri hladomoru
okusily masa svých nejmladších
sourozencu.

V kvarte meli jsme výborného

Treskutá
tématika

množství metr a pul nad zemí a obet
dokonale proderavi.

O vánocich 1979 Soveti poskytli
Afghánistánu nadílku v podobe bra
trské internacionální pomoci. Na po
skytování dárku se podílelo letectvo
rozhazující tužky, hracky, harmoni
ky, rádia, motýly jako živé. Kdo se
jich dotkl, seživotem se bud rozlou
cil, nebo v castejším a též i horším
prípade byl ošklive zranen. A to byl

úcel iniciativy: z hlediska bojového
zámeru je prece.lepšíneprítele nikoli
zabít, ale zranit, sezraneným muže
být vic práce.

V roce 1980 došlo ve Vídni k mezi

národního pokusu nejak ses takovým
perverzním pocínáním vyporádat,
Konvenci o zákazu nekterých techto
hanebných zbraní ratifikovalo 52 stá
tu, tedy necelájedna tretina élenstva
OSN.Zatímco zájmu o další ratifika
ci nepribývalo, zájmu a energie na
rozmístnování min veru neubývalo.
The New York Times uvádí: v pru
merném poctu min na ctverecní míti
vede Bosna (152), v tesném závesu
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ceštináre, rodem z Hané, profesora
Matouše Frantíka. Co príklad "sou
vetí souradného pripouštecího" nás
naucil vetu: "Oblec poleno, dej mu
i jméno - prece clovekem nebude!"
Podarilo se nám ucinit z Ostoje clo
veka? Sice jsme meli jméno, i ten ob
iek, jen to poleno tu chybí. Jak rece
no úvodem, vše známé zustalo ne
kolik milimetru od Ostojova nekdej
šího hmotného tela.
GEORGE O. KRIZEK •

Kambodža (142), pak Egypt (59),
Irák (60), Afghánistán (40), Angola
(31), Eritrea (28), Írán (25). Všeho
všudy 110 milionu min zahrabaných
v pude 64 státu. Každorocne zabíjejí
a mrzaci desetitisícepozemštanu.

Jak se s takovým dedictvim vypo
rádat? Vyhledávání a odstranování
min je mnohonásobne dražší než je
jich kladeni. Experti odhaduji, že
úsilí zbavit se toho smrtonosného
zdroje by prišlo na 200 až 300 mili
ard dolaru, cili na obnos presahuji
cí celonárodní rozpocet mnoha státu
sveta dohromady.

Na podzim r. 1995, tedy 15 let po
prijetí konvence, se ve Vidni znovu
sešli reprezentanti státu a jednali
o dalších krocích. Nedohodli se, po
nevadž jednomyslnosti bylo treba
a Cina restrikce vetovala. Podporily
ji Indie, Pákistán, Irán a postsovetské
Rusko. Cínané pri té príležitosti ob
vinili Americany ze zlolajného poku
su prosazovat nad svetem svoji tech
nologickou nadrazenost. Jediný
úspech na konferenci.zaznamenaný:
prijetí protokolu zakazujícího ame
rický vynález laserové zbrane docas
ne oslepujíci neprítele.

Na porad jednání serovnež nedo
staly další americké novinky uplat
nené poprvé v Somálsku, totiž užití
gumových náboju a protivne lepkavé
peny, která neprítele zalepi, znemož
n~ aniž by mu ublížila. Rovnež se
nerešily výhody plynu s esencíLSD,
po nichž by neprítel byl docasne ob
louzen, blbnul by, ale nezmiral.
S tím už delali Americané pokusy za
druhé svetové války: vypustili plyn
do vezenské kobky surových vrahu,
kterí po vdechnutí prijali zpusoby
dobre vychovaných detí. Ledacos te
dy ješte na poli racionálního mezi
národniho dohadováni nutno uci
niti,
OTA DLe •

Autor je profesorem politických ved na
Státní univerzite v Binghamtonu.
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Pekne podle

(Naše parlamentní strany pred volbami)

Petr Príhoda

KRESTANSKO
DEMOKRATICKÁ
UNIE

Od druhých dvou "historických"stran (CSSD a KSCM) se ta, jíž
budeme ze zvyku ješte dlouho ríkat
"lidová", liší nespornejší kontinui
tou. Zemanova strana se sice dovo
lává dávné predchudkyne i 2. inter-
nacionály, ale výsledný akord je ne
libozvucný; komunisté si ze své mi
nulosti prinášejí iluze i zášt, ale
radeji se k ní moc nehlásí. Naproti
tomu dnešní lidovci jsou s temi
pred únorovými i prvorepublikán
skými sprízneni pokrevne i mentál
ne a hlásí se k tomu ..

Na politickou scénu u nás vstou
pili katolíci na sklonku 19. století,
a to pod tlakem okolností: chudých
se ujímali sociální demokraté
a v cele národne emancipacního
úsilí stanuli mladoceši. Jedni i dru
zí, tj. marxisté i nacionalistictí libe
rálové, byli krestanství a zejména
katolictví velmi nenakloneni. V od
poru k nim a též na podnet encyk
liky Lva XIII. "Rerum nova
rum" (1891) vznikla r. 1894
Krestanskosociální strana
pro Cechy a Moravu
a v r. 1896 Katolická
strana národní na
Morave (o cosi po
zdeji se ustavil její
nepocetný ceský
protejšek). První se ucházela o prí
zen rolnictva a živnostníku, ohro
žených industrializaci a pauperi
zací, ale snažila se pusobit i mezi
delnictvem; druhá krácela ve šlépe
jích starocechu.

Obe si záhy vysloužily nelichoti
vý prídomek "klerikální". Jejich
program byl konzervativní, antili
berání, filantropický a moralistický.
Obe príležitostne prozrazovaly ple
bejský antisemitismus. Katolicko
národní strana byla nevýznamným
anachronismem. Naproti tomu ta
krestanskosociální osvedcila vitali
tu zejména poté, co v jejím cele sta-

nul (1899) novojicínský kaplan Jan
Šrámek. Ve volbách do ríšské rady
1911 získaly obe katolické strany
v cesky mluvících Cechách 11,9%
a na Morave 36,6% hlasu. V samo
statném Ceskoslovensku se spojily.
Tak vznikla Ceskoslove~ská strana
lidová se Šrámkem jako predsedou.
Pres svuj název to byla strana ces
ká. a Slovensku mela jen malý
ohlas, protože slovenským emanci
pacním snahárp. více hovela
Hlinkova Iudová strana. Sudetští
Nemci meli svou krestanskosociál
ní stranu. Trebaže se všechny tri
hlásily ke katolickému krestanství,
valne se nesblížily.

Protože motorem, kormidlemi tykadlem lidové strany byl její
dlouholetý predseda a už nikdo ji
ný, zasloúží si malé zastavení. Jeho
nejvetší ctností byla trpelivost, vytr
valost. Max Weber kdysi prirovnal
povolání politika k "usilovnému
a pomalému vrtání tvrdých prken".

Ferdinand Peroutka, k Šrámkovi ji
nak kritický, se o tomto jeho umení
vyslovil uznale.

Šrámek vedl lidovou stranu pro
stredím nikoli prátelským. Pro
aspirace ceského nacionalismu by
la katolická církev nepoužitelná.
Naše zámožné i vzd~lané vrstvy se
jí proto odcizily už drív. Protože ne
venovala náležitou pozornost situ
aci delnictva (Pius XI. nazval po
zdeji tuto ignoranci "skandálem
19.století"), odcizilo se jí i ono.

Církev nesdílela ono protirakouské
horlení, pestované mladocechy aj.;
i za války zustávala loajální vuci cí
sarskému domu. Proto u velké cás
ti ceské verejnosti ztratila vážnost.
Stržení mariánského sloupu
v Praze, hesla typu "Rím bude sou
zen a odsouzen" atd., to bylo
ovzduší, které katolickým politic
kým ambicím neprálo. e tak mon
signore Šrámek. Snášel posmech,
aniž hnul brvou, a "vrtal prkna".
Dal lidové strane rytmus a rád. Ta
se pak svými 7,5%hlasu ve volbách
1920 zaradila mezi pet nejsilnej
ších ceských stran.

Svou politickou strategii vyjádril
Šrámek strucne: "Být u toho." Stal
se politikem, s nímž nutno pocítat.
Nikdy nezpochybnil svou loajalitu
vuci republice a vuci demokracii.
Obcasnými mediálními protikato
lickými kampanemi se nenechal
zviklat. Konzervativní kritiku mo
derní spolecnosti i koketování s au
toritativními režimy prenechal ka
tolickým intelektuálum, kterí ho
v lásce nemeli, ale jeho strana zu-

. stala solidní oporou Hradu. Byl
jedním z tech politiku, kterí

se nejdéle zdráhali pri
jmout mnichovský diktát.

Tento pragmatik ne
byl mužem velkých vi
zí. Nemiloval kraj
nosti, nebyl naklo
nen vnitrostranické
diferenciaci a ne

strpel ve své blízkosti žádnou vý-
raznou osobnost. Rídil stranu bez

afér a bez skandálu; stranu pocest
nou, v níž ale jeho autokracie brá
nila vzniku .slibného politického
dorostu.

Válecná vichrice ho zavála doLondýna. Monsignore by tam
sám od sebe nespechal, ale povolal
ho Beneš, jehož predválecné koke
tování se SSSR ho v ocích západ
ních politiku ponekud diskredito
valo. Chtel mít po svém boku kon
zervativne vyhlížejího spolecníka.
K tomu se Šrámek v sutane hodil.
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Stal se predsedou londýnské vlády.
Sám bez vizi nemel cim oponovat
neblahým vizim Benešovým. Byl
mu proto loajálnim premiérem.

Zustal takovým i po válce jako
. predseda lidové strany i jako pou~
hý námestek predsedy vlády. Neni
známo, nakolik predvidal beh vecí,
ale nikdy se neodhodlal k význam
nému cinu. Mlcel, když Praha du
sila demokracii na Slovensku.
Když' Helena Koželuhová otevrene
vystoupila proti komunistické roz
pinavosti a vyvolala prudkou ne
vuli KSC, nechal ji vyloucit ze stra
ny. Bylo mu témer osmdesát.
V únoru 1948 byl lehce odstranen
Plojharem, šéfem komunistické
páté kolony v lidové strane.

Zacalo neblahých ctyricet let satelitni existence, z nichž lidová
strana dosud nevydala pocet a ani
tuto potrebu necíti. Žila totiž dvojim
životem. Pánové, resp. bratri na ka
pitánském mustku strany (Plojhar,
Pospišil, Žalman, Andršt aj.) podlé
zave spolupracovali s KSC v rámci
tzv. Národni fronty. Radovi clenové
to trpelive snášeli a v tichosti .využi
vali stranické struktury k aktivitám
katolického laikátu. Chodili mani
festovat i na brigády, ale také opra
vovali kostely a fary, distribuovali
kancionálky, nekde i samizdatovou
a exilovou literaturu apod. Dobre
vedeli, že spousta kneží i aktivních
lidovcu skoncila v kriminále. Proti
svým stranickým tajemníkum hla-
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site nereptali: nejeden pomohl de
tem z "nábožensky zatižené" rodiny
na školy...

Šrámkovská autokracie rozvoji
politických instinktu clenstva ne
prála. V komunistickém sevrení se
jejich zbytky vytratily zcela. Setba
milostivého léta 1968 nestacila za
pustit korinky. Proto byl listopadový
prevrat 1989 pro CSL necekapým
otresem. Pro novou epochu se ne
dostávalo lidí. Zkompromitovaná
vedoucí garnitura, kterou ani pred
tim nebral nikdo vážne, zmizela ja
ko pára. Co ale cert nechtel: z pred
volebního plakátu 1990 pojednou
shlížela tvár Bartoncíkova
a Sacherova, mužu spjatých s roz
padající se národnefrontovní struk
turou jemnejšimi pouty. Verejná
diskreditace nového predsedy, vec
ne duvodná, ale zpusobem prove
deni nekorektni, zahnala lidovce na
cas do nebezpecné vzdorovitosti.

Týmž smerem je tlacili i krestan
šti demokraté, stranicka sice vy
myšlená, ale tehdy ješte výbojná.
Usilovali o moderní konzervativní
stranu. - O soudobém poslání kres
tanské demokracie premýšleli li
dovci v komunistických kriminá
lech, bylo jich už ale málo a byli
starí. Mládenci z KDS se k tem
z CSL chovali zvysoka a stupnovali
jejich dotcenost. Štestena však prá
la lidovcUffi.Vyplatila se jim jejich
organizovanost (sít sekretariátu)
a konfesijnost, byt nahlas nepripo-

3/1996

mínaná. Jejich rady oživil príliv
mladších krestansky (predevším
katolicky) smýšlejicích a politicky
angažovaných lidí. TolW využil
k svému vzestupu bystrý Josef Lux,
vyšachoval bartoncíkovské vedení
a zacal pretváret stranu do její
dnešní podoby.

Strana, dnes už s názvem KDU, jestejne jako pred sto lety v umir
nené opozici vuci prevažujícím
trendum (post)moderní doby, ze
jména vuci liberalismum ruzného
ražení, ve jménu konzervativních
hodnot; tech, které platily v dobách
"pospolitosti" (Gemeinschaft) a na
které "spolecnost" (Gesellschaft)
pozapomnela. Tehdy pusobila "zpá
tecnicky". Dnes už méne, nebot vy
hlídky modernity se už nezdají tak
ružové. KDU je proto prítažlivá pro
krestany ošklivící si konzumní ori
entaci soucasné spolecnosti, pro li
di z venkova (pokud predtim nevsa
dili na komunisty), pro Moravany
obávající se ztráty moravského své
rázu, pro seniory i pro ty, kdo se
hrozí bolestivosti transformacního
procesu, ale nemaji rádi komunis
ty, ani ty promenené. Spolecným
rysem všech techto skupin je pone
kud menši politická hybnost

Jako kdysi, pusobí strana i dnes
v prostredí nikoli prátelském: ces
ká spolecnost se pro nedostatek in
spirace vrací k starším stereoty
pum, k nimž patrí i protikatolický
osten. C,,-

"Inženýr odnekud z Balíkova" Portrét Josefa Luxe

Tak mu ríkali ješte na zacátku jeho kariéry, když se vyporádal v lidové stra

ne s druhou "národnefrontovní" garnitu

rou. Lidi z té první dnes už nikdo nepa

matuje. Druhá rázem ztratila (po predvo

lebním Rumlove a Rychetského útoku

1990) kredit protikomunistické verejnos

ti, ale vetšina lidovcu to chápala jako útok

na kresfanství. Josef Lux tehdy prokázal
instinkt i dovednost: rozmluvil bratrum

v CSL jejich vzdor a presvedcil je, že jim

zarucí nadejnejší vyhlídky.
Zdá se, že KDU-CSL má v cele našeho

nejúspešnejšího polistopadového politi

ka. Zajisté, i Václav Klaus je velmi úspeš

ný, ale veze se na vlne vzedmuté sveto

dejnými silami, takže se nemusí tolik zdr

žovat vrtáním prken. Josef Lux je navíc

kresfanem, tedy príslušníkem nepríliš

populární minority, zatímco ceský premi

ér se svým odmítáním existence trans-

cendentní autority je národu prijatelnejší.

A do tretice: Josef Lux stojí v cele jedno

ho z nejzranitelnejších resortu. Pres tyto

handicapy si stojí docela dobre; na rozdíl

od armády, vnitra, justice, zdravotnictví
atd. se·o zemedelství moc nemluví.

Osobní zbožnost predsedy KDU klade

duraz na duverný svet rodiny a nejbližší

komunity a na hledání toho lepšího v clo

veku i ve svete. Pro praktickou politiku to

není nejvhodnejší pruprava, protože tam

si ze spektra lidských pohnutek pricháze

jí na své i ty horší. Zbavit se naivity a ne

zvlcit, to není snadný úkol. Lux-politik se

ocitl v situaci neplavce, který práve spadl

do hluboké vody. Neutonul, dokonce si

osvojil osobitý styl, s nímž dokáže pro

plouvat - jak se na politického lišáka slu

ší - i pri samé hranici morální únosnosti

(když napr. doporucoval honem rozpro

dat státní pudu v kdysi nemeckém pohra-

nicí, trebaže se v kauze církevních resti

tucí dovolával zcela jiných zásad).

Tento družný sangvinik hraje dobre na

klavír a hezky zpívá. Dovede tím "táh

nout" celou spolecnost, a co je duležité,

umí-Ii to nekdo taky, on mu tuto roli bez

potíží prenechá. Ale ouha: jednou si blíz

ký spolubratr postežoval: "Když se

Klausovi lidé dostanou do maléru, Klaus

se za ne bere." Dokládal to Macky,

Kovári, Cermáky, Rubáši, a trpce dodal:

"Tohle našeho Pepu ani nenapadne ..." 

Vskutku, v Luxove blízkosti se zatím ne

objevil žádný muž KDU císlo dve, jemuž

by predseda prihrával. Není to tím, že by

chtel zustat primadonou. Kdyby musel

opustit politické hrište, vedel by si se se

bou rady asi líp než ostatní stranictí šéfo
vé. Možná, že muž KDU císlo dve zatím

proste nedozrál.
PETR PR1HODA •
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Lidovci jí v tom pomáhají trváním
na restitutci církevního majetku.
Predstava majetné církve není dnes
nijak populární. Zásada "co bylo
ukradeno, má být vráceno" spíše
znejistuje.

I dnes se lidovci snaží "být u to
ho". Se skrípejícími zuby drží koali
ci s ODS (ODA jim tolik nevadí),
protože jim zatím nic jiného nezbý
vá: v levicové koalici by byli pod
mnohem vetším tlakem. Podobá se
pravde, že KDU by ráda posílila
stredový pól príští pravicové vládní
koalice, aby nebyla tolik tísnena
rozpínavou ODS. Proto ty nedávné
námluvy se SD-LSNS.

Stranu patrne ceká vnitrní pro
mena obdobná té, která nesmele za
cíná v slovenském KDH. V clenstvu
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i volicstvu KDU stále ješte prevažuje
"rurální" (venkovský) typ, zatímco
ten "urbánní" (mestský) je v menši
ne. Napetí mezi obema je zatím
maskováno napr. ideologicky prevy
právenou protivou bohumilé jižní
Moravy (kde sídlí vetšina clenské
základny) vuci Babylonu - Praze.
Životaschopnost KDU bude záviset
od vystrízlivení z této zasnenosti.
Strana má zatím dost lidí na komu
nální politiku v obcích, ale nikoli na
poslanecké a ministerské posty.

O budoucnost si však KDU nemusí delat velké starosti. Po li
stopadu 1989 jí kdekdo prorokoval
brzký zánik, byl to však omyl.
Strana má svuj verný elektorát, kte
rý se neztencuje, nebot - jak si po
všiml Bohumil Pecinka - volici jí

stále dorustají. Stredová poloha
KDU, obcas vybalancovaná populis
tickým tahem, je totiž blízká tem, je
jichž vášne ochladly, kdo si o svete,
jehož složitost se jim prejedla, nede
lají prílišné iluze, ale presto vezmou
zavdek troškou idealismu. KDU ta
ké stále ješte disponuje skrovným
kapitálem ctnosti: v jejím prostredí,
které nepozbylo atmosféry soused
ské solidarity a kde mnozí berou
krestanství vážne, se zatím jen tež
ko muže plne rozvinout exemplární
padouch velkého formátu.

Kdekter;í trpaslicí strana u nás
snila o tom, že si pojistí svou další
existenci funkcí povestného jazýcku
na váze. Není vylouceno, že tato
úloha pripadne nadlouho KDU.
PÉTR PRJHOOA •

Dáti rec v Paríži a Praze
fo debatách a diskutování]

Francouzské débattre difinujeslovnik jako "prozkoumávat
konlradiktorne s jednim ci vlce
úcastníky", substantivum débat
nabizl za možná synonyma spor,
diskusi a polemiku. Etymologiclfy
znamená výraz débatre ",silne bít"
(železo, plech), ve zvratné podobe
pak znací "bojovat, vyvijet úsilí,
bránit se, usilovat o vyproštení, vy
svobození". Slova débat a débatt
re jsou tedy veskrze aktivní a akce,
již vyjadrují, je a priori dynamická,
rincí v ní zbrane i okovy, rétorické
figury q argumenty. "Vítezem" se
ovšem stává ten, kdo do debaty
vnese více ducha (to jest podnetu),
kdo rozetne více okovu (to jest
predsudku a automatismu), nikoli
ten, kdo uhnete vice legrácek a prj
padne to všechno bodre shrne.

Cechovéjsou oproti tomu národ
poklidný, hloubavý a loudavý,
a výrazy debata a debatovat ply
nou veskrze nevzrušené, podeba
tovat si je totéž co poklábosit si.
Chtéji-li si Cechové navzdory své
holubici povaze zaodporovat, ne
debatuji, nýbrž diskutuji. Avšak na
rozdíl od francouzských ekvivalen
tu ani debata, ani diskuse v sobe
neobnášejí predstavu spen~ duleži
tý je toliko pocin, "výmena" názo
ru. Není zdaleka jasné, co si deba-

téri s vymenenými názory pocnou,
a koneckoncu to ani není duležité.

Prou-li se dva ceští intelektuálo
vé, nejde o to, aby snad proboha
svá stanoviska priblížili a donutili
vlastní mozky k úsilí: hnacím mo
torem pre (debaty, diskuse) je toliko
manijestovat, co si o tom myslím já,
a cílem celé akce je presvedcit pro
tivníka, okolí a sebesama, že mám
pravdu. Z toho hlediska je pak pri
znacné, že se v ceském intelektuál
ním svete (navzdory nekolika ne
smelým pokusum) neuchytil žánr
zvaný pamflet, kde je frontální
útok na protivnika povýšen na ré
torickou figuru: Cechovémají hru
zu z ran pod pás, jsou-li jako tako
vé prezentovány, a dávaji prednost
kopat se do koulí nenápadnéji,
v debate ci diskusi.

Nejvlastnéjším rysem ceské dis
kuse je odmítání všeho, co protiv
nik riká, at jde o abstraktní soud
nebo (což je o mnoho komictéjši)
o vecný argument. Rekne-li kupri
kladu A: "Piva se prodá hodné,
protože hodne lidí chodí do hospo
dy," odpoví B: "0 tom nic nevím, já
do hospody nechodim." Rekne-li A:
"Casto jsem slyšel tenisty stežovat si
na bolesti v loktech," odvetí B:
"V živote jsem žádného tenistu ne
slyšel ríkat nic takového." Není do-

konce ani duležité, jestli B néjakého
tenistu v živote potkal (pokud A ne
vyrazl do nového útoku se záker
ným dotazem: "Koliks potkal v ži·
vote tenistu?", v kterémžto prípade
odtuši B: ,,0 to tu prece nejde, mlu
víme o revmatismu a ne o tenis
tech"), diskuse v každém prípade
koncí, pricemž za morálního víteze
bude považován B, nebot protivni
ka "utrel", to jest, receno eufeminis
ticky, "mel posledni slovo". V prav
de kýženým záverem ceskédiskuse
je pak ono vítezoslavné a odvolání
nepripouštéjící "Aha!?!" pronášené
zpravidla s planoucími zraky a po
supne staženými rty (pricemž kuri
ózne nejde tolik o to prokázat, jak
jsem chytreJ:jako dokázat protivni
kovi, jak je blbej).

Ceští intelektuálové ve Francii si
zhusta stežují, že s Francouzi nelze
.rozumne diskutovat: poté, co vy
slechnou naše plamenné argumen
ty made in Kalich, poklidne prita
kají a zacnou se bavit o pocasí ne
bo o jídle, upirajíce nám tak za
sloužené morálnl zadostiucineni.
Jen velmi málo zhrzencu si nicmé
ne položilo otázku, do jaké miry
muže dotycný Francouz v dané
chvíli nechápat, že vám šlo vlastne
o diskusi. .
PATRIK OUREONJK •
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Rudolf Anyalai - HIStory
Jak Romové pricházejí o obcanství.

Rudolf Anyalai už za svuj životprošel ledascím. Byl razicem
metra, vykladacem vagónu, pomocní
kem na pitevne, skladníkem pšenice,
délníkem, zedníkem, topicem. At délal
cokoli, práce se nebál a umél vydélat
peníze. Umél je i utratit, ale nikdy ne
žil na dluh, ani nekradl. Trestní rejs
trík má cistý. Neutrácel jen pro sebe,
ale také pro svou ceskou družku, pro
jejich spolecnou dceru, i pro její déti
z prvního manželství. Klopil jim celou
výplatu, hned jak ji dostaL, a do hos
pody si "pro sichr" bral jenom drobné.
Byl dvanáct let hlavou téhle rodiny,
a když se rozešli, platil alimenty.

Ruda Anyalai je cikán-Rom. To je
diné mu zustalo. Všechno ostatní mu
"vzaly úrady": práci, podporu, sociál
ní zabezpecení, politická práva, do
konce i obcanku.

My víme, že se tak stalo na základe
zákona c.40/1995 Sb. o nabývání a po
zbývání obcanstvÍ. Podle neho vzniklo
bez dalšího obcanstvf samostatné CR
pouze tem, kterí meli k 51.12. 1992 ob
canstvf ceské i federální. Hácek je
v tom, že republikové obcanstvf bylo
zcela formální: clovek ani nevedel, že
bo má. Zákon odkázal na staré predpi
sy platné v dobe, kdy se dotycný clovek
narodil. Prišel-li na svet do roku 1954,
bylo pro jeho obcanství rozhodující
místo narození. Od roku 1954 došlo ke
zmene a kritériem se stal puvod rodi
cu. Kdo se tedy po tomto datu narodil
sice v Cechách, ale slovenským rodi
cum, stal se na 'ový rok 1995 obca
nem nikoli Ceské, ale Slovenské re
publiky - se všemi z toho vyplývajícími
komplikacemí.

Že postihnou predevším Romy, mu
selo být tvurcum zákona jasné od po
cátku, vždyt vetšina u nás dlouhodobe
žijících Romu má puvod na Slovensku;
ty ceské vyvraždili nacisti. Je pravda,
že zákon dával nekolikamesícní lhutu,
ve které se mohli vzdát slovenského
obcanství a zvolit si ceské. Mnozí
z nich to také udelali, mnozí však ne.

ekterí nesplnovali zákonné podmín
ky, napríklad byli v predchozích peti
letech odsouzeni pro úmyslný trestný
cin. Byli tak potrestáni dvakrát: jednou
trestním rozsudkem, podruhé odepre
ním obcanství ex lege. To je praxe
v právním sláte zcela neprípustná. Jiní
by nárok meli, ale nebyli schopni pod
stoupil pomerne složitou proceduru 
byli v nemocnici, na dlouhodobém lé-

cení, ve vazbe, nemeli peníze na kolky,
nebo vubec nepochopili, co se od nich
žádá. Není divu, vždyt jim nikdo nic
nevysveUll.

K tém druhým patrí i Ruda
Anyalai. Mél tu smulu, že se narodil si
ce v Praze, ale "slovenským" rodicum
a právé v neštastném padesátém ctvr
tém. Mél tu smulu, že si v dobe, kdy
mél chodit po úradech, lécil turberku
lózu v ústavu v Prosecnici. Mél tu smu
lu, že nepochopiL, že je z ného ze dne
na den Slovák, i když se za reku
Moravu nikdy nepodíval. Celý život
patril k Benešovu. Pristéhovali se sem,
když mu byly ctyri, tady má mámu,
sourozence, kamarády z hospody. Mél
tady, na malém méste, své místo, nebyl
o nic horší než ostatní. Pak prišel pád
na dno.

"Od té doby, co jsme se rozdélili, to
nestojí za nic. O práci jsem prišeL,
o všechno," stéžuje si, "musel jsem se
prestéhovat do jednopokojáku, kde ne
ní nic, jen zima. Sprchovat se chodím
k máme. Nejvíc mi vadí, že jí sem na
obtíž. Už je stará, nemuže mé živit.
Bere dva tisíce duchod a dvanácet dá
vá za byt. Nevím, co mám délat, krást
sem se nenaucil. Tak chodím a hledám,
co bych prodal do šrotu. Nékdy musim
kopat až metr hluboko. Ted v zimé ale
nemužu, protože zemé je zmrzlá. Tak
chodím po domech, ale je mi to blbý.
Na podzim sbírám houby, a ty pak
v hospodé vyménim za jídlo. Když chci
jít nékam délat, vždycky po mné hned
chtéjí obcanku. A tu já nemám.
Nedávno nám umrel táta. Já sem vérí
cí clovék, tak sem chtél, aby mél sluš
nej, krestanskej pohreb. Stálo nás to
8 tisíc. Ted už nemám z ceho žít."

At to zní jakkoli absurdne, Ruda je
nyní v Cechách cizincem. Musí tedy
požádat o udelení ceského obcanstvf,
to jest podstoupit rízení nárocné na
cas, peníze i na zkušenosti s úrady. Ani
jednoho se mu nedostává, má však pri
vší smule štesú: s vyrízením žádosti
mu pomáhá jeden benešovský advokát
(bez nároku na bonorár).

Pojdme si krok za krokem projít
anabázi, kterou nyní musí Ruda urazit
Rízení se formálne zahajuje podáním
oduvodnené žádosti na matrice okres
ního úradu. Již predÚm je však nutno
obstarat tylo doklady: životopis, dotaz
ník k žádosti, matricní doklady, do
klad o trvalém pobytu, výpis z rejstríku
trestu CR a registru trestu SR.

Žádost pak putuje na MV CR, které
vydá tzv. príslib obcanstvf. Avšak jen
tehdy, jesWže má ubohý žadatel nejmé
ne petiletý trvalý pobyt v Cechách (tato
podmínka muže být prominula) a v po-
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sledních peti letech nebyl odsouzen za
úmyslný trestný cin. Tedy opel onen do
datecný trest, protiprávní a navíc ne
spravedlivý: Koho pred šesti lety odsou
dili za vraždu, obcanstvf dostane, koho
pred peti za neplacení alimentu, má
smulu. (Podle novely zákona o obcan
stvf, který navrhla vláda a parlament
zatím neprojednal, by MV mohlo, ale
nemuselo v budoucnu tuto podmínku
prominout)

Až Ruda projde Úmto sítem; dosta
ne oznámení, že rízení bylo prerušeno,
aby mohl splnit podmínku treÚ: pro
puštení ze státního svazku SR. Žádost
pošle na Slovensko k príslušnému
okresnímu úradu, spolu s príslibem
obcanství, matricními doklady, výpisy
z rejstríku a problášením, že na
Slovensku nic nedluží na daních
a dávkách. Listina o propuštení putuje
pres slovenskou ambasádu zpet na
vnitro. Ruda za ni zaplaÚ 200 Kc. MV
pak vyhotoví udelovací listinu a pošle
ji na matriku. Na konci 2-5 mesícní
krížové cesty konecne prijde slavnost
ní chvíle, kdy Ruda složí slib, prevez
me listinu, a znovu zaplaÚ. Tentokrát
500 Kc. Pak bude opet plnoprávným
clovekem.

Rudolf Anyalai, ceský Rom a slo
venský obcan, je zatlm na zacátku ces
ty. Má už výpis z ceského rejstríku
a ted potrebuje slovenský. Thhle "ma
lickost" jsem mu pomáhal obstaraL
O "Výpis z registra trestov SR" je dnes
treba složité žádat pres konzulární
oddélení slovenské ambasády. 1'ésku
tecnosti je to zadýchaná špelunka pl
ná nervózné prešlapujících a vzdycha
jicích žadatelu.

Nejdrív bylo treba prodrat sefron
tou a vyprosit si tiskopis. Ruda mu
ovšem porádné nerozumí, takie ho
musím vyplnit za ného. Postojíme si,
než se dostaneme k otrávené úrednici
za prepážkou. Naše žádost se zadrhla
kvuli tomu, že Ruda nemá jakési po
tvrzení nahrazující obcanku. Snažím
se ji uspokojit jinými dokumenty, ale

• slecna se zdá být neoblomná. Asi mu
sí. "A odkial ste?" " Já jsem zdejší,"
usmívá se Ruda. Úrednice kroutí hla
vou. V poslední chvíli Ruda vytáhne
vojenskou knížku. To ji uspokojí.
Zaplatíme kolek a mužeme jít. Výpis
má prijít do 14 dnu.

"Hlavné tam napiš, že ten pan ad
vokát je moc hodnej clovék, bez ného
bych si nevédél rady," rekl mi Ruda,
když jsme se loucili na illavním ná
draží. Inu, napsal jsem Co jsem mohl
ješté napsat? - Snad o téch, co advoká
ta nemají.
JAKUB CAMRDA •
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Sametová revoluce" prinesla" vetšine z nás nadeje, které se
v rade ohledu splnily. Pred šesti lety
jsme však ocekávali víc, a hlavne
jsme naivne prehlédli mnoho rizik.
Proto se po velké radosti dostavilo
zklamání.

Pro nekteré se totiž transformace
spolecnosti prakticky scvrkla jen na
transformaci ekonomickou. Než
jsme vystrízliveli z porevolucní eufo
rie, nomenklaturní kádri a veksláci
se stacili zmenit v majitele a podni
katele. Sen o tom, že agresivní ideo
logie bude vystrídána humanistic
kou alternativou když už ne pravdy
a lásky, tedy alespon slušnosti, do
stal vážné trhliny. Agresivita a aro
gance, vyjadrovaná kdysi žargonem
komunistické ideologie, byla leckdy
vystrídána agresivitou a arogancí
formulovanou pouze jinou termino
logií. Hrdinou dnešní doby se pro
mnohé stává podnikatel ci asertivní
manažer, schopný prodat cokoli.

A tak se u nás obcas verejne po
chybuje o tom, zda má morálka
s ekonomikou a politikou vubec neco
spolecného. Apoštolové "trhu bez
prívlastku" a postmoderní relativisté
by se nejspíše divili, kdyby vedeli, na
jak úrodnou pudu dopadají jejich vý
roky u tech, kterí vzali výzvu "mít"
doslova a stali se príslušníky nové
profese: námezdnými vrahy.

Nová profese:
námezdný vrah
Zlocinci se vždycky všelijak vymlou
vají. Nepusobí však dobre, když vet
šina námezdných vrahu cituje na
svou obhajobu okrídlené výroky
o nemožnosti rozlišit cisté peníze od
špinavých ci o tom, že o peníze jde
nakonec až v první rade. Lidé však
nejsou stejní, což platí i o podnikate
lích. Srovnejme príslušníky dvou no
vých, a pritom extrémne odlišných
skupin n,ašich mladších spoluobca
nu: skupinu 25 námezdných vrahu,
které jsem psychologicky vyšetroval
v rámci vazebního soudne znalecké
ho zkoumání, a na druhé strane ko
lem 50 úspešných a pritom charak
terních odborníku, vetšinou ekono
mu, techniku a podnikatelu, kterí
pricházejí na naše pracovište bud
proto, že si hledají primerené za
mestnání, anebo pro radu pri výberu
svých nových zamestnancu.

Osudy námezdných vrahu, kterí
byli loni a letos v Praze trestne stíhá
ni, jsou nezvratným dukazem nut
nosti morální výchovy v rodine, ve
škole, ve spolecnosti, jakožto jediné
ho základního zpusobu prevence
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Vrazi
z povolání

techto hruzných cinu. Tito lidé tvori
li pomerne homogenní vzorek, který
je do jisté míry karikaturou urcitých
postoju, s nimiž se dnes setkáváme.

Jde o mladé muže, vetšinou dosud
netrestané, prumerne až nadprumer
ne inteligentní, v podstate duševne
zdravé. Oni sami se považují za pod
nikatele ci pracovníky v oblasti sou
kromých bezpecnostních služeb,
"ochranek" ci "body guards". Casto
zacínali jako vyhazovaci na diskoté
kách, v barech a v erotických klu
bech. Pak byli opakovane najímáni
na "vymahacky", jak ríkají vymáhání
dluhu, na zastrašování konkurence
apod. Vraždu pojímají za logické
vyústení procesu podnikání, který
zacíná pujcováním penez ci nesplá
cením faktur, nedodržováním slibu
a smluv, pokracuje vymáháním dlu
hu, terorizováním dlužníku ci ob
chodních partneru a koncí jejich prí
padnou likvidací.

Své zatcení považují za "smulu
v podnikání". Bojí se jen svých spo
lecníku (spolupachátelu) a nájemcu
a casto je ze strachu o život nepro
zradí. Na vysvetlenou klidne uvádejí,
že kdyby to neudelali oni, provedl by
to nejaký Rus levneji. Pocházejí z ne
kriminálních, tedy tzv. normálních
rodin, casto komunistických funkcio
nárských a dnes podnikatelských.
S rodici se nestýkají; ti prý dnes mají
ješte méne casu než dríve, protože ta
ké podnikají. Od detství byl jejich
hmotný standard vyšší než ostatních
detí. Dostávali peníze darem k naro
~eninám, k svátku, za vysvedcení
apod., a nyní žijí ve vysoce nadpru
merných hmotných pomerech. Nejde
tedy o zlocinnost z chudoby.

Jejich Wavnízájmy a zábavy souvi
sejí s jejich nezralým narcismem.
Milují rychlá drahá auta, zbrane, bo
jová umení, agresivní spórty, kulturis
tiku a hazardní hry. Všichnido jedno
ho uvádejí, že tráví mnoho casu pred
videem a sledují "akcnáky" a "porná
ce". Knihy nectou vubec, z novin jen
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. nekdy Blesk a Expres. Svou práci po
važují za plnohodnotnou ve srovnání
s jinými podnikatelskými aktivitami,
a proto demonstrativne ujištují, že ne
mají sebemenší pocit viny.Považujíse
za profesionály, vyjadrují se v termí
nech trhu, kšeftu, nabídky a poptávky,
tržní ceny za kus, míre rizika pri pod
nikání apod.
. Na vrcholu jejich hodnotového
žebrícku jsou peníze. Prací opovrhu
jí. Dlouhou dobu pred trestným ci
nem nepracovali. Priznávají, že se
casto nudili. Pripouštejí, že žili v bla
hobytu, ale že nedovedli penez užít
Veciverejné je zajímají jen z financ
ního hlediska. Hluboce opovrhují zá
kony, ale za hlavní politický úkol po
važují privatizaci. Z politiku respek
tují Václava Klause, casto jej citují
a obcas dodávají, že "ješte ten Sládek
má v hodne vecech ·pravdu".Jsou ra
sistictí a netolerantní, zejména ve
vztahu k Romum. O VáclavuHavlovi
témer jednohlasne ríkají: "Tohoneu
znávám." Otázky na záležitosti vzta
hové, na problémy solidarity, pomoci
apod. chápou jako nezávaznou pro
vokaci, arogantne se jim smejí.
S manželkami ci partnerkami nežijí,
o své deti a rodice se nestarají, ve
vazbe jsou zoufalí, protože se cítí
opušteni.

Výmluvné srovnání
Srovnáme-li skupinu mladých mužu
stíhaných za námezdné vraždy se
skupinou stejne starých, výjimecne
úspešných odborníku a podnikatelu,
kterým dnešní pomery umožnily str
mý osobnostní i profesionální rust
vcetne príjmu mnohonásobne prevy
šujících prumer, nenalezneme v hru
bých testových a dotazníkových psy
chodiagnostických znacích žádné
velké rozdíly. Zcela zásadní odlišnost
však nalézáme v jejich výkonnosti
a v hodnotové orientaci.

Vyšetríme-li psychologicky stejný
mi metodami obe skupiny a ptáme-li
se pozorne, neprímo a nesugestivne
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práve na jejich hodnoty, zjistíme, že
stojí v protikladu k hodnotám tech,
co "podnikají" ve vraždách.

(1) Na jedné strane úcta k hodno
tám intelektu, vedy, objevu, vynále
zu, obdiv k moudrosti; pracovitost,
píle, výkonnost, plánovitost, vcetne
znalosti jazyku a praktického využí
vání moderních technických pomu
cek, pocítacu a komunikacních tech
nologií, rekreacní sport a pobyt v prí
rode. Na opacné strane pohrdání te
mito hodnotami s výjimkou obdivu
k zbraním, telesné síle a dokonalosti
mužského telového schématu.

(2) U prvních úcta k tvorivosti,
originalite, kulture, umení a kráse,
hravost, vtipnost a vztah k humoru;
u druhých opovržení temito hodno
tami, banalita, stereotypie, konzum
ní zpusob života, hazardní hry o pe
níze, pasivní zábava u videa s porno
grafií a akcními filmy.

(5) Tady úcta k sobe, vnitrní sebe
duvera a usilování o poctivost, har
monii, symetrii v komunikaci, au
tentická slušnost a úcta k druhým,
úcta k hodnote slova, slibu, smlouvy;
onde arogance jako projev vnitrní
disharmonie a vnitrní nejistoty, ne
poctivost, opovržení slušností jako
slabostí, nadutost, holedbavost, de
monstrace falešné dominance.

(4) Jedni preferují pospolitost,
schopnost bezprostredního vztahu
jak k druhému, tak k lidem obecne,
schopnost intimity, erotické, sexuál
ní, rodicovské, synovské lásky, prá
telství, schopnost altruismu, pocho
pení lidské solidarity s c~udými
a nemocnými, hodnoty pomoci; dru
zí se vyznacují absencí meziosob
ních vztahu, surovostí, krutostí, ko
mercní sexualitou, opouštením part
nerek, detí i rodicu, naprostou ne
vnímavostí k hodnotám altruismu
a solidarity.

(5) Špickové úspešné odborníky
a podnikatele charakterizuje zájem
o filosofická, náboženská, mystická
ci ekologická témata, dispozice
k prožívání transcendence, k pre
sahu každodennosti, úvahy o trva
le udržitelném živote, o smyslu
a o hodnotách; nájemné vrahy bana
lita, všednost, nuda, prázdnota.

Ti druzí jsou naší hanbou, ti prv
ní naší nadejí.
(redakcne kráceno)
SLAVOMIL HUBÁLEK •

Autor je klinický psycholog a sexuolog,
soudní znalec, tc. reditel firmy Alea.
Príspevek byl prednesen na 83. klinicko
psychologickém dni (11.12. 1995), který
mel na programu "Eticko-psychologické
problémy soudobé spolecnosti".

Národ a jazyk

Svet, zejména svet lidi obrustá každého cloveka jak letokruhy: rodina, okruhprátel, obec a tak dál; zevnitr, pres nejbližši vztahy si svet také privlastnuje
me - i svetu sebe. Tudy se stáváme jeho soucásti.

Z tech letokruhu bývá cas od casu problematizován obsah pojmu národa 
a ovšem jeho hodnoceni. U nás se stalo v 90. letech dobrým zvykem národ (ro
zumi se ceský) spiš zpochybnovat. Budto se rovnou dozvidáme, že tento národ
si "vymysleli" cešti obrozenci (Dušan 1'reštik dicit); nebo se alespon vedou spo
lY, co to slovo "národ" vlastne znamená ci znamenat by melo.

V minulé Nové Pritomnosti se pustil Petr Pithart do otázky, je-li národa moc
anebo málo - a jakého. Odmitá národ "již predem hotový, daný"; národ, který
"nesnáši jiné než nekritické prijimáni", a upresnuje, že má na mysli "spolecen
stvi krve (spriznenosti rodem), anebo jazyka, zkrátka národ jako kmen, jako
svého druhu prirodninu". Proti tomu stavi pozitivum - národ "jako projekt, ja
ko program pro budoucnost"; zduraznuje, že "takový národ muže být dnes jen
spolecenstvim obcanu". Pripoušti, že "národ jsou tu také dejiny, které už byly 
", ale vzápeti upresnuje "- jako závazek (...) k tem dejinám, které jsou pred ná
mi, rozhodneme-li se pro ne".

Vim, jsou to vytrhané citáty. Ale jde o klicové pojmy, na nichž clánek stoji.
Vždyt crtá neco jako programový smer, a ten vyznivá zcela sympaticky. Je to
však program národni? Národ zde vidim (až na jednu výjimku) vymezen vel
mi neurcité. Spolecenstvi krve: vnimáme je mimo pribuzenstvi vic než ctyr, peti
generaci? Kmen: co tim lze dnes vecne vzato minit? - Naproti tomu spolecenstvi
obcanu: ceho, jaké obce ci státu? Nebo dejiny jako závazek ku budoucnosti, pro
niž se rozhodneme: což se mohu soudne rozhodnout pro budoucnost jinou, než
'ciste individuálni?

Troufám si rict, že to všechno jsou silné "neprirodniny". Hledám-li své misto
v prirozeném svete, atsi pro futuro, atsi pro praeterito, radeji chci tápat v pfi
rodninách. A v prostoru vymezeném prirodou - jednak individuálniho, jednak
druhového - nacházim jako nejprirozenejši rozmer jazykovÝ.

Deláme neco velkolepe starého a historického, když mluvime cesky, napsal
Karel Capek. Ale to plati i dopredu. Ne program, ne rozhodnuti propojuje mi
nulé s prištim. Dušan 1'reštik di pravdu, má-li na mysli, že obrozenci prvnich
generaci se (úspešne) pokusili znovudosadit caštinu do všech dosažitelných so
ciálnichfunkci - i když rikat tomu "vymyšleni národa"je dost hubený bonmot.
Ledaže bychom se shodli, že zrovna tento letokruh je v lidském byti prespocet
ný; ale na to si, zvlášt jako Cech, netroufnu.

Dyáda - národ - jazyk neni obrozenecký vynález, jakkoli dobové zmatky ná
boženské,filosofické i státoprávni k tomu napohled mohou ukazovat. Už ve stre
dovéké ceštine melo slovo národ centrálni význam "spolecenstvi lidi téhož jazy
ka a zpravidla téhož územniho celku" (Staroceský slovnik). Vedle toho staroces
ké slovo jazyk casto nese i význam "národ", a zdaleka ne jenom u kletého naci
onalisty Dalimila. (Už v preddalimilovské legende o Duchu svatém cteme, že
apoštolé "všech jazykóv reci jmajú", tj. že umeli jazyky všech národu.)

Nebyli to jen Ceši, komu byl jazyk atributem nacionality - viz vše.slovanské
slovo Nemec jako oznaceni cloveka hovoriciho nesrozumitelne ("nemého").
A stari Rekové nazývali národy, neúcastné na recké kulture (zprostredkováva
né predevšim jazykem), barbalY, tedy pojmenovánim lidi, vyrážejicich nesro
zumitelné bláboleni ("bar-bar-") misto smysluplné reci.

Nic z toho neni nové. Nové ovšem nejsou ani sp0ly o pojeti národa - na jed
né strane "západni" (národ vymezen politicky ci obcansky, takto prý na západ
od Rýna) a na strane druhé "východni", spiše tribálni. Ale jazyk sem radeji ne
plést: jaké vášne umi vyvolávat napriklad u Francouzu! Skoro vic než u nás,
pomineme-li svuj oblibený furor orthographicus. Však já se vášni nezastávám,
jen jazyka. Že skrze nej poznávám a proživám svet; a že ten svet mám spolup
roživaný'tesneji s temi, kdo ho se mnou sdileji ve stejném kódu, bez tlumocnika.
Nehájim ho proto, že je nejlepši (každý takto fun$ujici jazyk je nejlepši), ale že
je svébytný. Milý Pánbuh chtel mU svet rozmanitý.

A takto se zastávám i své nacionality, vymezené tak silne, i když ne jenom,
jazykem. Nehodlám ji adorovat ci vyvyšovat nad jine, lec proto si ji ješte nene
chám dusit. Ani mustrovat. Jako by si toho neužila dost driv, tehdy zase skrze
vá slavný internacionalismus!

Nechceme si radej povidat, jestli a jak se o ten (národni) jazyk staráme?
JAN HORÁLEK •
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Evropa,
Vratislav Schreiber

Když od sklonku šedesátých do konce osmdesátých let poklesl podíl
ceskoslovenské lékarské vedy na tvor
be svetového vedního fondu z 1,2 % na
0,6 %, vedeli jsme alespon, proc tomu
tak je: ctyri vlny emigrace mozku, pau
perizace vedcu, ideologické tlaky, roz
máhající se konkurence všude jinde.

A prece: v uplynulých padesáti le
tech byly vytvoreny mnohé ceské léky
- jako je trimepranol, prothiaden, br:o
madryl, adiuretin, pelentan, lisurid,
kontaktní cocky ... Pomohly za malý
peníz statisícum našich nemocných.
Politické pomery bránily ješte vetšim
úspechum, ale i tak tu byly kontaktní
cocky, a DDAVP z Ústavu organické
chemie a biochemie bývalé CSAV se
celosvetove stal lékem volby na nekte
rá onemocnení. Ironie je v tom, že pro
naše nemocné jsme ho meli dríve
v ampulích švédské licence, než ho náš
zestátnený farmaceutický prumysl byl
s to vyrobit A tak tomu bylo v mnoha
dalších prípadech. Takže: nedelejme.
nadále stejné chyby!

Komise OECD doporucila na jare
1990 tehdejšímu našemu ministru fi

nancí, aby pocet vedcu, ucitelu a léka
ru byl zredukován na bežný evropský
prumer. Nevím, zda má pravdu pan
Falbr, když ríká, že nadmerné pocty
lékaru byly tvoreny na nátlak Moskvy
jako kanónenfutr pro ocekávanou
nukleární válku. Souhlasím však, že
v roce 1990 byl nás vedcu, ucitelu i lé
karu nadbytek. Co proti tomu? Inflace
a opoždování nárustu mezd - ješte
dnes se ceští vedci a vysokoškolští uci
telé co do reálné mzdy nedostali na
úroven z roku 1989. Mnozí odešli, AV
CR zeštíhlela na polovinu, mladé
schopné lékare pretáhly expozitury
západních firem, univerzitní ucitelé
stejne jako pracovníci AVsi našli ved
lejší úvazky. Takže tech prvých pet let
jsme prežili, sice chudí, ale nezlomní.
Co dál?

Evropská veda dnes:
nedostatek penez!
Úvodník v "Nature" z 5. ríjna 1995 je
nadepsán: "Jaká jasná prosperita pro
Evropu?" Pojednává o ekonomické
konferenci, která se konala v Paríži.

Pro evropskou vedu mela zmrazující
úcinek. Jde o to, že s 15 % nezamest
naností se zrejme ješte dá žít, nikoli
však v klidu a pohode, jakou rozvoj
vedy a kultury nutne potrebuje.
"Globalizace" svetové ekonomiky
Evrope nepreje: velké spolecnosti pre
nášejí svou výrobu tam, kde je nejlaci
nejší pracovní síla - a to není Evropa.
Cena práce v Evrope je asi o 20 % vyš
ší než v USA, o 25 % vyšší než
v Japonsku a o 40 % vyšší než u "asij
ských tygru". Pri politické stabilite
Dálného Východu se bude situace pro
Evropu dále zhoršovat

Odrazem soucasného stavu je rust
hrubého národního produktu: ten cinil
v Evropské unii za období 1983 - 1992
23 %, v USA 20 %, v Japonsku 38 %,
u asijských tygru (Jižní Korea, Tchaj
-wan) 84 % a v Cíne dokonce 102 %.
S tím evropská ekonomika obtížne
konkuruje. Maastrichtská dohoda stá
tum Evropské unie ukládá, aby do ro
ku 1999 udržely rozpoctové deficity
pod 3 % hrubého národního produktu
(a tedy inflaci menší než 3 % rocne) - to
však dnes dokáže splnit jen Nemecko
a Lucembursko.

Rešení je jediné a pro nás poucné:
evropská ekonomika musí spocívat na
inovaci a ne na rustu prumyslu, který
se stejne prestehuje na Dálný Východ.
Evropa potrebuje vytvorit politické, fi
nancní a sociálních podmínky, které
by jí umožnily obstát v konkurenci.
Euroskeptici však nepovažují za rešení
prenést národní kompetence do
Bruselu. Evropa se potrebuje probudit,
aby si svou perspektivu uvedomila:
blahé doby ekonomického rustu ze se
dmdesátých let jsou dávno u konce.
Evropané se stereotypne konejší tím,
že evropský výzkum bude nadále zlep
šovat zdravotní stav obyvatel a kvalitu
prostredí; bez ekonomického rustu 
srovnatelného se sedmdesátými léty 
však-bude hrozba ·sociálním neklidem
trvat.

Tolik tedy ten úvodník z "Nature".
A co my? Hrubý národní produkt v ze
mích CEITA (Archiv MFD) v roce
1994 cinil (v US dolarech na obyvate
le): CR 3500, Madarsko 3653, Polsko
2128, Slovensko 2407, Slovinsko 7000.

Zmena proti roku 1993 ve stejném po
radí byla +2,6 %, +2,0 %, +5,1 %, +4,1 %
a +5,0 %, míra nezamestnanosti v srp
nu 1955 byla 3%, 11%, 15%, 13,5%
a 13,5%. Zdálo by se tedy, že jsme na
tom dost dobre.

Pro vedu je ovšem rozhodující, jaké
procento z hrubého národního pro
duktu se na ni vynakládá. Poucene
o tom píše v prosincové Nové
Prítomnosti Jaroslav Kríž. Hrozí, že
v zájmu krátkodobých ekonomických
cílu bude umrtvena schopnost ceské
vedy úspešne se rozvíjet a tak posléze
prispet i k ekonomickému rozvoji.
Soucasných 0,4 % hrubého národního
produktu· nesnese srovnání s žádnou
vyspelou zemí. Bohužel to souvisí
i s doporuceními OECD z jara 1990
a jejich realizací.

Rady OECD: jsme
dobrí žáci?
Restrikce nadmerných poctu vedcu
u nás zrejme podarila. Chytií mi však
jistota, že je to pro ceskou vedu a eko
nomiku dobré. Krátkodobe se urcite
ušetrí, dlouhodobe ale mužeme ekono
micky tratit

Co když v pozadí zájmu OECD bylo
vyrazení nebezpecné konkurence (ne
bezpecné pro ostatní evropské zeme,
které již jsou cleny Evropské unie)?
V neúprosné kapitalistické konkurenci
samozrejme financní síly, prumyslové
kartely a koncerny k nám budou rade
ji investovat do vlastní výroby (podle
jejich know-how). a príkladu rady
úspešných léku jsem v úvodu ukázal,
že ceská veda je konkurenceschopná.
Že by západní farmaceutické firmy o to
mely zájem, je vylouceno: radeji si
koupí ceského vedce, aby pracoval pro
ne a u nich. To už dnes z prístupu zá
padních investoru do ceského farma
ceutického prumyslu je zcela zrejmé.

Nejsme v tom sami: podívejme se
na Polsko. Clánek v "Nature" z 6. cer
vence 1995 je nadepsán "Polská veda
potrebuje další reformy". Komise
OECD, která Polsko navštívila, nyní
doporucila: zrídit ministerstvo vedy;
zrídit "Rady ved" omezujících soucas
né pravomoci polské AV (pravomoci,
kterých se naše AVpo listopadu sama
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Prof. MUDr.DrSc., predseda ceské endo
krinologické spolecnosti, predseda Rady
lékarských ved CR,predseda Rady pro
popularisaci vedy AVCR,clen Ucené
spolecnosti CR.

bilnejší. 5. Rec antivedy je srozumitel
nejší, protože jednodušší než rec vedy.
Antiveda mluví z presvedcení, kdežto
pravá veda nezastírá své pochybnosti.
Šmakin ríká: "Musíme hledat cesty pro
popularizaci vedy a jejích úspechu.
Potrebujeme, aby vynikající vedci do
vedli získat pozornost mladých lidí ke
kráse i tajemstvím prírody. Je treba ex
ponovat rozdíly mezi fakty a fantazií,
pravdou a lží, vedeckými predpovedmi
a astrologickými horo skopy. Je treba
mluvit s verejností srozumitelnou ter
minologií a používat instruktivních
príkladu. Televize a rozhlas by mely
najít cas pro vedecké programy, pokud
jim budou nabídnuty. Nejde jen o rych
lý útok, ale dlouhé úsilí, které slibuje
dobré výsledky za mnoho roku;'

Co my a co dál?
ebýt pocitu odpovednosti vuci ceské

vede, bylo by to jednoduché. Nabídne
mi ci~í firma úvazek k hájení jejích zá
jmu: prijmu a vydelám trojnásobek
svého platu. ebo v lepším prípade:
nabídneme mi ceská firma, abych pro
pagoval její prípravky (ovšem s cizí ka
pitálovou úcastí), a vydelám dvojnáso
bek svého dnešního platu. Obe varian
ty jsou v tržním systému normální.
Ceské vede ovšem neprospeji. V tržním
konkurencním boji se také musíme
ptát: prospívá to ekonomice Ceské re
publiky dlouhodobe? Budeme ješte ne
kdy mít nejaké ceské léky na svetovém
trhu? Samozrejme jsme my vedci zcela
bezmocní - krome výkriku, jako je ten
to. Vívšak vláda CR jiste, co je dlouho
dobe pro CR dobré? Má poradní orgá
ny, které jsou s to to rozpoznat? Je si ji
sta, že to OECD s námi myslí dobre? Že
tedy OECD jde o budoucí prosperitu
Ceské republiky - nejen jako montáž
ního závodu? Ze schuzí European
Science Foundation (ESF) a European
Medical Reserach Councils (EMRC)
jsem získal dojem, že o nás ani zas tak
moc nestojí, a v tom jsou podobní naší
vláde. Proc? Abychom nechteli pro
stredky z jejich rozpoctu? Kdo se tam 
prostrednictvím svých akademií ved,
jako Madarsko a Polsko - dostal, je už
ve vajícku (podle Becketta). My jsme
ješte jen pozorovatelé - nezískali jsme
prostredky na první schuzi v Athénách
v roce 1992. Ted o to bojujeme ... Jsem
euroskeptik, který by chtel zvolat - at
žije Evropa!

•VRATISLAV SCHREIBER

Maddox zrejme zakusil cetná zklamá
ní: verejnost má radeji antivedu než tu
pravou vedu. V clánku v Nature (5fi. li
stopadu 1995) vzpomíná, jak to bylo.
Hlavní námitkou proti vede je to, že ne
splnila všechny sliby. Ani v lécbe rako
viny, ani v mírovém použití atomové
energie. Ale _prece: lécba rakoviny se
výrazne zlepšuje. Atomová energie
brání zhoršování životního prostredí
na Zemi - bohužel s riziky. Je to lepší
nebo horší ve srovnání s nebezpecím
ze spalování fosilních paliv?

Lidé nemají rádi zmenu: délka je
jich života se zvyšuje, nacházejí se no
vé léky na jejich nemoci, ale na tomto
úsilí se musejí podílet oni sami. To je
nepohodlné. A tak lidé hledají pohodl
nejší cesty - a ty jim nabízí antiveda.
Maddox vidí cestu nápravy: lidé by
meli být seznamováni s vedeckými po
znatky, a tedy s tím, co je pro ne dobré,
i když je to nepohodlné. Maddox také
vidí to, co my jsme už zaznamenali:
pomoc pri šírení vedeckých poznatku
muže prijít od nábožensky orientova
ných lidí.

Neduvera k vede dosahuje svých vr
cholu v Rusku. Boris Šmakin v ature

(6. dubna 1995) potvrzuje Maddoxova
slova, že vedci by meli být aktivnejší
v boji proti antivede. V Rusku roste po
cet publikací a televizních ci rozhlaso
vých programu, propagujících antive
du. Programy venované skutecné vede
jsou v menšine. Príciny: 1. Odpadla
vládní cenzura tisku, a tak všechny do
sud skryté oblasti bují. 2. Ti, co se za
bývají astrologií, alternativní medicí
nou a mimozemskými návštevníky
Zeme, jsou mladší, aktivnejší a adapta-

"Evropa nepostrádá technické kompe
tence a obec výzkumníku má dobrou
vuli." Evropská komise ovšem není
vláda: nemá prímý vliv na organizaci
vedy. Takže i Maddox je do znacné mí
ry euroskeptik.

Prevažuje neduvera
k vede

dobrovolne vzdala a vytvorila tak va
kuum v meziresortních stycích); zvýšit
vládní výdaje na vedu na 1 % hrubého
národního produktu z dosavadních 0,7
%. To je pro nás ovšem alarmující.
Poláci si také vytvorili "státní výbor pro
vedecký výzkum", a ten komise OECD
doporucila prenést na Rady ved a gran
tové agentury.

Rovnež Francie má problémy
(Nature 6. cervence 1995): nová vláda
pr~sidenta Chiraca s novou státní se
kretárkou pro vedu Elisabeth Du
fourcqovou bude také šetrit. Bude pod
porovat výzkum lidského genomu,
stárnutí a AIDS, ale jinak musí rešit
vážnou krizi ve financním zajištení ve
dy. Chyby v rízení vedly k zadlužení
výzkumných ústavu CNRS; není' je
z ceho zaplatit, protože nová vláda bu
de hlavne šetrit. Cílem je vytvárení pe
tiletých smluv se zajištenými finance
mi pro univerzity i pro vládní neuni
verzitní výzkumné ústavy na základe
vedeckých projektu. Vedu nakonec
opustilo méne vedcu, než kolik se pu
vodne predpokládalo, a tak v C RS ny
ní "prebývá" asi sto vedcu. Protože
mnoho soucasných vedcu má do roku
2005 odejít do duchodu, nebude se sni
žovat prijímání nových, také proto, aby
se dále nezhoršovala veková struktura.

Jak by se mohl zlepšit
evropský výzkum?
Tak nazval svou rec John Maddox,
prední evropský (britský) publicista
v oblasti vedy (do lonska šéfredaktor

ature), prednesenou na konferenci
v Paríži v zárí 1995 (Nature 19. 10.
1995). Maddox krome historických re
miniscencí ríká: výzkum je vážná vec
a vedci jsou vážní lidé, a ptá se: jak se
muže situace zlepšit, když rada evrop
ských státu nemá ministerstva vedy?
Chápe také klícový problém: které spo
lecnosti (kartely, trusty) zahubí své
konkurenty? Maddox je evropským
vlastencem: doporucuje, aby kapitalis
tictí giganti Evropy, jako je Siemens
a Phillips, úspešneji bojovali se svými
konkurenty, konkrétne se Sony
(Japonsko) a ATaT.Nezapomíná ani na
autonomii kultury v jednotlivých ev
ropských státech. Univerzitní systémy
jednotlivých zemí jsou symboly jejich
kulturní identity. "Poslední vec, kterou
Evropa potrebuje, je centrálne organi
zovaný uniformní systém vyšší výcho
vy." emyslí, že by mela být evropsky
centralizována výchova adeptu vedy.
Uvažuje i o mezinárodních univerzi
tách: zdá se mu, že v Evrope je sotva
pul tuctu univerzit, která snesou srov
nání s Ilarvardem, Berkeley
a Stanfordem. Záverem Maddox ríká:
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Milí prátelé v redakci,
Od doby, co jsem Vám naposledy napsal,

uplynuly už dva roky. Tenkrát byla také zi
ma a pár lidi seproborilo ledem pri bruslenl
na hladine Sveta. Letos nikdo. Je zkrátka ta
letošnl zima nejak zimovatejšl.

Taky dalšl veci jsou v 7reboni jiné než
predloni. Máme i jiné zastupitelstvo, a hlav
ne mestskou radu. Ve Zlaté stoce zatlm ne
proteklo dost vody, aby se dalo rlct, zda no
vi radnl budou úspešnejšl ci méne úspešnl
než ti predchozl. Jedno však me mrzl: že se
rozkmotrila "demokratická koalice" nekdej
šlho OF a KDU-CSL, která v r. 1990 zabo
dovala témer u dvou tretin volicu. Do voleb
v r. 1994 sevolicská duvera rozmelnila: bylo
jedenáct kandidátek a alespon jednoho za
stupitele (z 25 celkem) má ted každá z vo
lebnlch stran - krome republikánu naštestl.
Skutecná obecnl politika se ale deli podle
"pnzemnejšlch" merltek, než jsou ta stranic
ká. Hlavni bývá otázka: "Co to obci prinese
ci vynese?", a tak je to správné. O dnešnlm
starostovi a mlstostarostovi mohu s jistotou

.nct, že "salus rei publicae", tedy prospech
mesta, je pro ne nejduležitejšl. Ale i celé za-
stupitelstvo se na nem dovede shodnout.
Dám Vám toho prlklad, kdy.t dovoUte. 1'jká
se opravy kostela a kláštera, která byla pro
zatlm ukoncena obnovou Rajského dvora,
vymalovánlm a novým osvetlenlm krlžové
chodby - tu bych Vám ted prál videt! - a no
vým omltnutlm a natrenlm veže. Zevnejšek
kostela krome veže, a také nekterých budov
bývalého augustiniánského kláštera ješte na
sklonku komunismu brigádnicky opravili
trebotíštlfarnlci. Ale dá to rozum, že na leše
ni obalujlcl vysokou vež nebylo možné pustit
brigádnlky a opravu musela vykonat zkuše
nájirma. To sepodarilo až v poslednl dobe.
te to bylo za dost penez, to dá taky rozum.
Penlze se z ruzných stran podarilo zlskat,
a také mesto 7rebon - tedy ješte drlvejšl za
stupitelstvo - poskytlo bezúrocnou pujcku
700 tislc korun. Oprava veže se prodražila
skorem na dva milióny a pan dekan videl, že
na splaceni pujcky by ted težko sehnal penl
ze. Požádal proto mesto o prominutl dluhu
a zastupitelstvo v téhle veci prokázalo jedno
hlasne velkomyslnost. I "levicovl" zastupitelé
se vyslovili pro.

Kostel ovšem nenl to jediné opravené ne
bo nové, co v 7reboni pribylo. Zacnu tlm nej
duležitejšlm: máme ut konecne rovnou dlaž:
bu na námestl, a jak parádnl! V ~ervenci by
la obradne "uvedena do provozu". Dlažbu
i námestl, kde zase pribylo podloub! obnove
né u dvou domu, obdivovali ceml hosté. Byli
mezi nimi starostové jiných ceských historic
kých mest, a také partneri z nedalekého ra
kouského Schremsu i novl partneri z Uteny
v Litve, kam pred lonskými vánocemi zajeli
na'oplátku zástupci mesta s nákladem daru
- obleéení, hra~ek atd. - ze sbírky mezi tre
bonskými obéany. Tak se ~Ime nejen pomoc
prijímat, ale taky rozdávat. Vždyt už tretlm

rokem jely náklady šatstva a potravin
z 7rebone také na Podkarpatskou Rus.
Sbírku zorganizovali trebonštl katolíci
a evangelíci (metodisté).

Porád ale utlkám od trebonských novot.
Kdy.t se vzdállme od námestl, prekvapl nás
predláždená a vecer vkusne osvetlená
Rožmberská (též Ružová) ulice, jejíž nove
omítnuté domy kopírují mestské hradby. Je
radost videt tuhle promenu nedávno ješte
dost zvetšelého koutu staré Trebone. Totéž se
týká i vždycky trochu honosnejšl Brezanovy
ulice. Všude, kde je nová dlažba, je také pešl
zóna, a je jenom škoda, že ji nekterl ridici ig
norujI. Ješte, že mestská policie (které u nás
velí žena) je od lonského listopadu již smí
postihovat.

Hned za hradbami tece Zlatá stoka, kte
rou sepredloni výtvarnlci rozhodli prizdobit
dvema keramickými sochami: mor'Sképanny
a záby. Obejsou u mostu za Hradeckou bra
nou. Morská panna u lidi celkem prošla,
i kdy.t má bflško, podle kterého sedá soudit,
ze už pannou není. Ale žába: byla postavena
po proudu stoky a jejl ke skoku roztažené
zadnl nohy prlliš drMdily fantazii nekterých
prudérnlch trebonáku. Technické sluzby pro
to zábu otocily tak, aby pohled z mostu ni
koho nepohoršoval.

V jiné stoce, Svetské, máme keramickou
zelvu. Ale co je duležitejšl: nedaleko téhle sto
ky stoji za zámeckým parkem nové domy
soustredené péce o staršl obcany. Ten vetšl,
s nádvorím, uz zaplnili starší pant i pánové
nebo manzelské dvojice zamenivšl své drlvej
ší byty za pohodlnejšl bydlení ve spoleéném
dome. V nem se o své zabezpeéenl nemusl
príliš starat a za primerené peníze zlskávají
dobré sluzby. V prízemí je dokonce nová kni
hovna, i s prijemnou kavárnickou. Men§1

druhý dum soustredené péce stoji opodál
a brzo se do nej nastehuji jeho obyvatelé.

Domov duchodcu, coz je necojiného, má
me také nový, hned vedle starého, který mes
to premenuje na bytový dum pro nezámozné
obcany. S privatizacl mestských a drlve stát
nich bytu se v 7reboni pnliš nechvátá: zatlm
se týká jen nekolika domu. Mesto ceká na vý
voj nájemného a na prípadný výnos z bytu
pro sebe.

Elektr(fikovaná trat - to je jedna z mála
vecl, v nichz nás ted naši nejbli:tšl sousedé
z dolnorakouského Polesl (Waldviertel)
predbehli. Vzhledem mest, vcetne 7rebone, je
dohánlme a cenami v hotelích, restauraclch
a sluzbách pomalu, ale jiste také. Ješte pár
let muze ovšem kdykoli vystoupit z auta dá
ma s cedulkou, na niž je napsáno treba KA
DERNICTVI, a zeptat se:"Wo ist das, bitte?"
Jdte chvlli si budou rakouštl pumpari ste
zovat na "benzinovou turistiku" do Cech.
Casem se však smenný kurz srovná tak, že
ceny budou skoro srovnatelné. Pritom muze
však také vzrust nezamestnanost, která je
zatlm v 7reboni podivuhodne nlzká, jen ko
lem 0,7 %.

Nechci koncit se skepsl: té bývá v novi
nách vlc nez dos.t. Chtel jsem Vás, a otiskne
te-li muj dopis, tedy i ostatnl ctenáre splše
potešit tlm, co se v 7reboni za dva roky as
pon trochu vylepšilo. Jindy Vám naplši vlc
treba o trebonském vzduchu - po plynojikaci
stredu a nekolika ctvrti mesta znatelne cist
šlm, o bllzkém Rakousku, vydrách, losech,
bioiférické rezervaci, rybnlclch a mnohém
ostatnlm, co delá 7rebonsko 7rebonskem Do
té doby Vás zdravlm a tešlm se, že nekdo
z Vaši redakce sem letos zavltá. Je tady
v 7reboni hezky, prijedte!
VášJan Kvet •
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Publikace sumarizuje príspevky ze ctvrté cesko-nemecké konference, která se

konala v Jihlave na jare roku 1995, Poradatelé, Nadace Bernarda Bolzana

a Ackermann-Gemeinde, zvolili téma, které pod symbolickým názvem

Ztracené dejiny? mapuje padesát let po skoncení 2. svetové války s durazem

na vývoj po 5 letech radikálních zmen ve strední Evrope. Znacný prostor je pak

venován i ostre protikladným slanoviskum k soucasné cesko-nemecké situaci.

K autorum príspevku patrí napr. P. Becher, L. DObrovský, R. Hilf, F. Kinský, V. Just,

J. Kren, V. Kural, P. Pithart, F. Prinz, J. Šabata, V. Žák aj.

Všechny referáty jsou jak v jazyce ceském, tak i nemeckém.
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TSCHECHEN'

UND DEUTSCHE

verlorene Gesc~ic~te?

C'EŠI,ANEiMCI

ztracené dejiny?

mesícník pro Cechy doma i ve svete, prináší clánky
o aktuálníchudálostech v Ceské republice,o ekonomi
ce, podnikánía možnýchobchodních a praktickýchkon
taktech, zajímavosti o ŽivoteCechu ve svete, clánky
z historie, kultury,informace o novýchknihách, rozho
voryse zajímavýmiosobnostmi z domova ize sveta, ma
pování ceského zahranicníhotisku, reportáže ze sveta,
kde žijínaši, bohatou inzertnírubriku,souteže, krížovky,

písnicky,radu nevšedních clánku, názoru a ohlasu ctenáru z Ceské republiky,USA,Kanady,Švýcarska,Izrae
le, Afriky,Austráliea všech dalšíchzemívšech peti kon
tinentu, kde žijíCeši.
A také - i radu informacío živépodobe casopisu - Me
zinárodnímceském klubu,kterýnabízísvýmclenumradu
výhod a novýchkontaktu.

Ceský dialogi Mezinárodníceský klubprivítajídalšíspo
lupracovníkyz celého sveta ke spolupráci.

Ceský dialog

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

pRITOMNOSTN O V A

Vám nabízí inzerci
za výhodných podmínek
Naši ctenári jsou lidé, kterí sledují dení
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
1/52 strany 447 Kc
Cena ínzerce na 3. a 4. strane obálky
dle dohody.
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 polo
víne dalšího mesíce.

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

Vychází za podpory Jindricha Kolowrata,
FU D FOR CE TRAL A D EAST EU
ROPEAN BOOK PROJECTS, Amster
dam; IBM CR; DANWELL s. r. o.,
AGROBANKA a. s.
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A.L.L Production P.O.B. 752, 111 21
Praha 1. Spolu s prvním výtiskem Nové
Prítomnosti obdržíte složenku, Mimo CR
platte šekem, poprípade kreditní kartou
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Yehuda Alllichai

BOHOVÉ PRICHÁZEJí A ODCHÁZEJí,

MODLITBY zOSTÁVAJí NAVŽDY

Videl jsem za letního vecera na ulici,
Videl jsem ženu, jak píše slova
Na papírek, položený na zamcené drevené
dvere,
Preložila jej a zastrcila mezi dvere a rám
A odešla.

Nevidel jsem její tvár, ani tvár toho,
Který bude císt to psané, ne však slova.

Na mém stole leží kámen s nápisem
'Amen "
Kus náhrobku, zbytek židovského hrbitova,
Zniceného pred tisíci roky ve meste, kde
jsem se
narodil.

Jediné slovo, 'Amen', vyryté hluboko
v kameni,
Tvrdé a konecné, Amen tomu všemu, co
bylo a nevrátí se,
Mekké Amen: zpívané jako modlitba,
Amen,Amen, budiž vule Jeho.

Náhrobky se drolí, slova pricházejí a mizí,
zapomínána,
Vyslovivšírty se obracejí v prach,
Jazyky zmírají jako lidé, jiné jazyky se
rodí,

Bozi na nebesích se mení, pricházejí,
odcházejí,
Jen modlitby jsou tu navždy.

INSTRUKCE PRO CíŠNICI

Neuklízej sklenice a talíre
ze stolu. Nedrbej ten flek
na ubrusu: Je dobre vedet,
že tu byli lidi prede mnou.

Kupuji si boty, které mel nekdo na nohou.
(Muj prítel má vlastní názory.)
Moje láska je žena kohosi jiného.
Moje noc je obnošena cizími sny.
Na mém okne jsou namalovány kapky
dešte,
na okrajích v mé knize jsou poznámky

,druhých.
Na plánech domu, v nemž mám žít,
nakreslil architekt cizince hned u vchodu.
Na mé posteli je polštár s dulkem
po hlave, která tu už není.

A tak prosím, neuklízej ten stul;
je dobre vedet,
že tu byli lidi prede mnou.

Yehuda Amichai, israelský básnlk.
Preložil Miroslav Holub
Snlmek: František Dostál


