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Po vetru

vedl nejlépe v polemice s Pet
rem Pithartem.

18.5. R. Baránek, šéf strany pod
nikatelu, zakázal Romum vstup
do svého hotelu.

19.5. Americký ministr obrany
William Perry varoval Cínu pred
útokem na Tchajwan .• VZP se
rozhodla zvýšit od dubna hodno
tu bodu o osm haléru.

20.5. Americký ministr zahranicí
Warren Christopher jednal
v Praze s ministry zahranicí ze
mí strední a východní Evropy
o rozširování NATO.

21.5. Virová encefalitida hovezí
ho dobytka ve Velké Británii vy
volala paniku v zemích EU.

25:5. avzdory nátlaku konti
nentální Cíny byl Li Teng-chuej
zvolen prezidentem Tchajwanu.

24.5. Ve volbách do zemských
snemu ve trech spolkových ze
mích SR zaznamenaly CDU
a FDP úspech, kdežto SPD ztrá
tu. • CLR ukoncila manévry
v Tchajwanské úžine.

25.5. Odborové organizace léka
ru a zdravotníku zahájily dvou
denní stávku.

26.5. Vládní vetšina slovenského
parlamentu schválila zákon na
ochranu republiky, který umož
nuje zúžit prostor opozici.

27.5.Britská královna Alžbeta II.
navštívila CR.

28.5. Generál Jaruzelski se zod
povídá pred soudem za krvavé
potlacení stávky v Gdansku
v r. 1970.

29.5. Predstavitelé Ruska, Belo
ruska, Kazachstánu a Kyrgyzstá
nu podepsali dohodu o prohlou
bení integrace .• Brnenské úra
dy povolily stavbu mešity.

51.5. Jelcin prislíbil ukoncit vo
jenské akce ruské armády
v Cecensku. Ruská armáda tam
zatím uplatnuje taktiku spálené
zeme.

1.5. Ivan Medek se stal šéfem
Kanceláre prezidenta republiky.

2.5. Vrcholí primárky, tj. vnitro
stranické volby kandidátu do
parlamentních voleb.

5.5. Nový sebevražedný pumový
útok príslušníka organizace
Hamás v Jeruzaléme pripravil
o život 19 lidí. • V parlamentních
volbách ve Španelsku zvítezila
Lidová strana.

4.5. Dalších 20 lidí prišlo o život
pri teroristickém pumovém úto
ku v Tel Avivu.• V olomoucké
chemicce došlo k úniku kyseliny
sírové do kanalizace; vzniklý si
rovodík usmrtil dva lidi.

6.5. Odborový svaz zdravotnictví
a sociální péce se pripojí ke
stávce, organizované Lékarským
odborovým klubem.

7.5. Ceští egyptologové objevili
u Káhiry unikátní hrobku.
• Americtí turisté zadrželi a pre
dali policii hledaného uprchlého
vezne Winkelbauera; za jeho
prevzetí povýšil policejní prezi
dent nekolik policistu.

8.5. Cína provádí vojenské ma
névry v blízkosti Tchajvanu.

11.5. Ministr Ruml navrhl, aby
vláda podnikla kroky ke zrušení
Strany GS!. komunistu.

12.5. eovladatelná cínská dru
žice dopadla po trech letech
bloudení do more. • Václav
Havel promluvil ve snemovne
o hodnotách demokracie.

15.5. V egyptském Šarm aš
Šajchu se konal summit o boji
proti terorismu .• Skotský psy
chotík postrílel ve školní budove
16 prvnácku i s ucitelkou.

14.5. TMobil získal licenci na

provozování mobilních telefo~u
v CR. Vetšinový podíl v TMobllu
má DeTeMobil, dcerinná spolec
nost Deutsche Telekom AG.

15.5. Ruská duma prohlásila roz
pad SSSR v r. 1991 za neplatný.

17.5. Václav Klaus si -v poradu
7 cili sedm dní" (TV Nova) ne-"
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Kde domov muj?
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Když jsem se vrátil do Ceské republiky, do vlasti svých rodicu, setkal jsem se s nekolika význam
nými lidmi, s nimiž mám tu cest se pravidelne scházet i nadále. Jeden z nich, Pavel Novák, pra
cuje v kancelári prezidenta a zajímá-se o otázku vztahu domova a krajanu v cizine. Každý mesíc
se teším na to, až sednu na dvaadvacítku a vyvezu se pres Vltavu a Malou Stranu nahoru na
Pražský hrad, teším se na jeho privitání, preslazenou kávu a krásný výhled na Prahu z okna je
ho kanceláre. Rozkvétající petrínské sady budou letos už po páté svedky našich debat o ceské
spolecnosti v období transformace. Rádi si spolu povidáme, sbližuje nás to a obohacuje. Tedy
ucím se hlavne já od Pavla, i když on predstirá, že se ode me dozví také neco zajímavého.

Pri našem posledním setkání mi Pavel cetl z dopisu od predsedy jedné krajanské organizace.
Jednalo se o vyrizování administraUvy kolem plánovaného sjezdu této organizace v Ceské republice. Dopis prišel
ze Spojených státu. Bylo nám jasné, že autor dopisu mel urcité predstavy, byt dobre mínené, ale ne zcela chápají
cí ceskou realitu. Navíc, jeho predstavy a zpusob vyjadrování spíše komplikovaly další spolupráci.

Sám jsem se narodil v Americe - kam moji rodice uprchli poprvé pred nacisty a podruhé pred komunisty - v ro
dine bývalých ministru první republiky. Verim,že vztahy mezi našimi lidmi doma a v zahranicí z'ajímají nejen me,
ale i vládu. Ministerstvo zahranicí zrídilo k této otázce dokonce zvláštní výbor.

Zdá se však, že pouze formálne, nebot - a tady se dostáváme k jádru problému - pro rychlost zmen, stoupající
životní uroven a rychlou integraci CR do Evropy se na naše krajany, na jejich problémy a zkušenosti zapomíná.
Vlastne je to pochopitelné. Presto si myslím, že nám nemohou být lhostejné útrapy, kterými mnozí z nich prošli.
Nemeli bychom odmítat služby, které nám nabízejí, jak se to casto delo v prvních letech po listopadu, nemeli by
chom si z nich-zbytecne delat neprátele takovými neštastnými projevy, jaký pronesl napr. pan poslanec Payne.

Príciny dnešní neuspokojivé situace hledejme na obou stranách. Jedním z nich je zklamání mnoha emigrantu
z toho, že Cechy už nejsou tou zemi, kterou kdysi opoušteli a jejíž predstavu nosili celá léta v sobe. Kvuli tomu se
také od sebe liší jednotlivé emigracní vlny z let 38, 48, 68: názorove, politicky, dokonce i svou ceštinou.

Dnes je ve svete rozptýleno více než nekolik milionu krajanu. Jejich vztah k puvodní vlasti je pochopitelne
ruzný. Duležité je, aby dvere byly pro obe strany stále otevrené. Ti emigranti, kterí nemají pro svou rodnou zemi
nic jiného než neustálé poucování a mentorování, jímž se snaží vynutit si povinnou úctu ci nárok na splacení ja
kéhosi blíže neurceného dluhu, by si meli uvedomit to podstatné: matku máme jen jednu a domov máme také
jen jeden._

MARTIN JA STRÁNSKÝ
Poznámky
k "jednicce".
PhDr. Erich Renner, Benešov
Líbí se mi úprava - prehledná, pri
pomíná prvorepublikové tisky, stej
ne dobré jsou Neprašovy kresby.
Dobrá a potrebná je rubrika "Stalo
se v ...". Svuj smysl má také "okrajo
vá" rubrika" O cem se (ne)mluví".
Krátkost textu vyžaduje vetší hut
nost a vtipnost. Ta však zatím
u vetšiny príspevku chybí. (...)
Dopisy zatím nestojí za moc, ale
skutecné ohlasy teprve prijdou.

Prehled deseti nejvýznamnejších
myšlenek devadesátých let - to byl
vynikající nápad. Milion mužu na
pochodu - závažné téma, solidne
pojednáno. "Cesta zarúbaná" (clá
nek o EU) je dobrá. Ale pozor na
Žáka. Nedokáže skrýt osobní averzi
proti Klausovi. Jeho názory tak do
stávají príliš osobní príchut a stá
vají se neverohodné. Líbil se mi 10
toseriál o ceském ve.nkové. Holub je

výborný, to jsou myšlenky, to je styl,
to budou ctenári! Pohled na ceský
provincialismus, stejne jako na su
detonemeckou otázku je zjednodu
šující.

(...)A na Culíka vubec pozor. On
už není Cech, nezná naše ovzduší.
Príhoda píše lehce, nekdy príliš leh
ce. Copak lze z Ježkovy legendy
beze zbytku odvodit príciny vzá
jemné animosity Zemana a Klause?
A to je prosím neprátelství, které
možná delá politiku konce století!

t

To muže jen psycholog s tím svým
ego, id, superego.

A vubec, dejte pozor na Pitharta,
Príhodu, Camrdu. První dva "podi
venové" chtejí být svatí Vojtechové
a hledají mucednický kul. Predseda
vlády a nedostat se do parlamentu!
Camrda z biologické nezralosti
touží po postmoderní originalite,
viz jeho dávné "Poslední slovo"
v LN o "národnostní smésici" na
Hlavním nádraží.(. ..) Jeho clánek
o Václavu Bendovi bagatelizuje, co
jen tak prejít nelze - komunistické
zlociny. Tak si jen zadeláváme na
další malér. Když to prošlo jim ...

Myslím, že start se povedl.
Pohrbít Vás však mohou extrémy,
ignorování stavu myšlení potenci
álních ctenáru, vaše úplné odtržení
od obycejných "lepších" lidí, pro
které myslím chcete psát. Musíte
mluvit aspon k nekolika tisícum, ne
k sobe a desítkám spríznených.
Takové názory by nemelo smysl
tisknout, když si je mužete navzá
jem povedet v redakci. •
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Jirí Pehe

komunismu

Stací se podívat na politické insti
tuce a na zpusob vedení politické
diskuse. Roztríštenost ceské levice,
zpusobená zejména prežíváním
neostalinské zkameneliny KSCM,je
odrazem nedávné minulosti; zrovna
tak je jím v jiných postkomunistic
kých zemích neschopnost vytvorit
sociální demokracii samu ze sebe, tj.
bez reformních komunistu. Sociální
demokracii ve východní Evrope vet-

Nový spolecenský
systém ve východní
Evrope zatím nemá
dosti vnitrní jednoty
a dynamiky, aby se

dokázal definovat sám

ze sebe, takríkajíc
zevnitr.

Ceský ministerský predseda má
jiste pravdu, varuje-li pred príliš
upreným pohledem do zpetného zr
cátka a vyzývá-li k pohledu vpred.
Jenže mnohé pojmy a skutecnosti
naší demokratické prítomnosti pro
ste nemohou být pochopeny práve
bez onoho pohledu zpet, bez vzta
hování se k predešlému systému.
Témer vše, vcetne zpusobu, jímž
náš soucasný politický a hospodár
ský systém vznikl a jak se vyvíjí, je
totiž poznamenáno tím, z ceho vze
šel.

Jsme už
za vodou?

v puli cesty
Pokud by tento pojem pouze pasiv
ne odrážel naši nedávnou historii,
bylo by jeho užívání pouhou inte
lektuální pohodlností. Podobne je
tomu u mnoha jiných termínu
s predponou post-oOn však zároven
odráží skutecnost, že nový spole
censký systém ve východní Evrope
(vcetne naší zeme) zatím nemá do
sti vnitrní jednoty a dynamiky, aby
se dokázal definovat sám ze sebe,
takríkajíc zevnitr. Komunismus je
tu prítomen nejen jako prekonaná
minulost, ale predevším jako cosi
stále ješte príliš živého, než aby mo
hl být ignorován; jako neco, k cemu
se v úvahách o demokracii stále
vztahujeme a címž nový systém ne
ustále definujeme.

Mnozí politikové zemí strednía východní Evropy a bývalého
Sovetského svazu nemají slovo
postkomunismus rádi a proti jeho
užívání se ohrazují. Chteli by pre
svedcit západní. svet o tom, že solid
ní základy politické a hospodárské
demokracie jsou zde již vytvoreny.
V Ceské republice tak ucinil i prezi
dent Václav Havel. I jiní politici tvr
dí, že jsme už stabilní demokracií,
a navíc jednou z mála zemí bývalé
ho komunistického bloku, kde post
komunisté nejsou u moci, a že tedy
pojem postkomunismus je v našem
prípade zavádející. Protože vskutku
nejde jen o ,slova, ale o to, jak lépe ci
hure rozumíme situaci, kterou pre
ce chceme menit, musím trvat na
tom, že "postkomunismus" zatím
vystihuje, v cem dosud vezíme.

o CEM SE (NE)MLUVi

Bylo to jako potkat po letech zná
mou, kterou jste nikdy nemeli rádi.
Když už je ale najednou tu, primtsí
se do hnusu jakási nostalgická ra
dost. Ano, byla to ona: stará dobrá
ideologická denunciace. Jukla na
me ze stránky Lidových novin a je
jím otcem byl kupodivu clovek, od
kterého jsme si již odvykli cekat ja
koukoliv pQtenci: ministr životní
ho prostredí František Benda.

Nechme ji však, ar se predstaví
sama: podle pana ministra vybírá
porad Ceské televize "Nedej se" svá
témata úcelove a zkresluje je tak,
aby se mohlo "jejich prostrednic
tvím útocit na transformaci ekono
miky, na soucasné politické zme
ny."

Urcite to nebyla náhoda. Že je
ministr Benda skutecne pravým
mužem minulosti dokázal i tím, že
autory poradu "udal" u Rady pro
rozhlasové a televizní vysílání (ta
si dosud niceho nevšimla). Že je
pak mužem soucasné pravosti, do
kázal opakovaným tvrzením, že za
vším stojí sociální demokraté:
"V tomto poradu dostávají príleži
tost jen lidé urcité politické orien
tace, a to z velké cásti sociálnede
mokratické ..."

Protože je pak tím cím je, nedo
kázal své udání podložit žádnými
solidními argumenty; o které by se
mohla Rada oprit. Naopak, ty, co
predložil, jen posloužily' autorum
poradu k dalšímu zesmešnení jeho
neustálého lavírování. Budme zde
však trochu spravedliví: je-li nekdo
na premiérovi tolik závislý, nemu
že delat nic jiného. Schopnosti du
stojne rezignovat naše politická
scéna ješte proste nedorostla, tak
proc by to mel dokázat zrovna
František Benda.

Rada vyšla ministrovi vstríc po
tud, že konstatovala, že porad "po
rušuje etické normy novinárské

, práce". Rada tu ovšem není od to
ho, aby vyrizovala stížnosti napa
daných ministru.

Rada má nicméne pravdu: tento
porad bývá obcas tendencnf, obcas
jednostranný, obcas jedovatý
a uštepaéný, obcas jsou v nem 'kla
deny sugestivní otázky atd. Na prv
ní pohled to tak vypadá. Zkusme se
však podívat ješte jednou, tento
krát z vetšího odstupu: porad
"Nedej se"je dnes prakticky jedinou
systematickou mediální odpovedí

Morální dilema
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šinou nahradila postkomunistická
levice. U nás se sociální demokracie
prosadila navzdory komunistické
levici a proti ní. Dusledkem tohoto
specificky ceského vývoje je však
neschopnost sociálních demokratu
levici sjednotit. Práve v tomto smys
lu je ceská levice postkomunistická.

Postkomunistické

demokracie trpí
nedostatkem

demokratického ducha:

chybí jim vžitý respekt

pro právní stát
i skutecná

angažovanost obcanu.

V politických debatách se téma
komunistické minulosti vynoruje
zákonite znovu a znovu, predevším
v diskusích politiku nekomunistic
kých stran. Príkladem budiž nedáv
ná výmena názoru mezi ceským
premiérem a predákem sociálních
demokratu o tom, kdo byl a kdo ne
byl v KSC a kdo byl více a kdo mé
ne konformní s bývalým režimem.
Snahy nekterých místních organi
zací ODS o to, aby na jejích kandi
dátkách do parlamentních voleb ne
byli bývalí komunisté, je výrazem
téhož, práve tak jako paradoxní po
pularita bývalého komunisty
Vladimíra Dlouhého.

Komunistická minulost je proste
všudyprítomná. Zatímco jedni vy
užívají toho, že "u nich" nebyli, k to
mu, aby vyrídili své rivaly, kterí
"u nich" byli, je nejpopulárnejším
ceským politikem bývalý clen KSC.
Jak je to možné? Možná proto, že
Vladimír Dlouhý ztelesnuje to, co je
vetšine Cechu blízké: jistý druh
oportunismu obsažený v tom, cím
jsme byli drív, práve tak jako v tom,
cím tolik chceme být dnes, tedy ne
falšovanými demokraty s temi nej
lepšími doporuceními.

Také prodloužení platnosti lust
racního zákona potvrzuje, že jsme
stále ješte zemí spíše postkomunis
tickou, definující se vuci komunis
tické minulosti, než standardní de
mokracií spoléhající samu na sebe.
Dokládají to i obcasná tažení proti
starým strukturám, dokonce šest let
po "sametové revoluci". Ciní-Ii
právní stát zadost spravedlnosti
a stíhá-li zlociny minulosti, pocíná

NovA pRITOMNOST

si správne; plošné ci poloamatérské
hony na carodejnice jsou však du
kazem toho, že spolecnost stále žije
v zajetí cáru minulosti.

K normální demokracii patrí
i fungující tržní ekonomika. Na roz
díl od jiných postkomunistických
zemí byla u nás vetšina státního
majetku alespon formálne prevede
na do . soukromých rukou.
Hospodárský systém je však mnoh
dy nepruhledný; "majiteli" podniku
jsou casto manažérské kliky vyrost
lé z konexí minulého režimu, nikoli
skutecní vlastníci.

Politicky úspešná kuponová pri
vatizace vyústila do paradoxního
kruhu: vlastnictví akcií se presunu
lo na formálne soukromé investicní
fondy, ty však z velké cásti ovládají
nebo vlastní banky, v nichž má vel
kou, ba i majoritní úcast stát.
V mnoha zprivatizovaných podni
cích má rozhodující úcast Fond ná
rodního majetku, tedy opet stát.
Toto nepruhledné usporádání ma
jetkových vztahu signalizuje, že
i v této oblasti je Ceská republika na
puli cesty.

Co je to demokracie?
Pojem postkomunismus je do jisté
míry synonymní s budováním poli
tické a hospodárské demokracie na
troskách komunistického systému.
Co je to vlastne vyspelá demokra
cie? I u nás je za ni pokládáno pou
hé zavedení základních demokra
tických mechanismu, systému vzá
jemne soutežících politických stran
a právního státu. Takové úsilí casto
"zamrzne" na urcité úrovni, která
sice muže stacit k prijetí do Rady
Evropy, ale s pomery na Západe je
nesrovnatelná.

Postkomunistické demokracie to
tiž postrádají jistou obsahovou kva
litu, nebot dosud trpí nedostatkem
demokratického ducha: chybí jim
vžitý respekt pro právní stát i sku
tecná angažovanost obcanu, jíž se
vy.znacuje obcanská spolecnost.
K tomu, aby se tyto zeme zbavily
odia "postkomunismu", musí do
sáhnout vyššího stupne ztotožnení
s demokratickými principy jak na
úrovni "psychologické", tak i na
úrovni obcanské angažovanosti.

ekterí ceští politikové, vcetne
prezidenta, o tomto deficitu vedí.
Jejich duraz na rozvoj obcanské
spolecnosti bohužel naráží na od
por tech, kdo autonomní obcanskou
angažovanost bud podcenují, anebo
ji dokonce pokládají za nebezpec
nou. ~ str. 4
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na samolibost a aroganci soucasné
moci, která chápe jakoukoliv
zm{nku o životn{m prostred{ jako
zasahováni do svých vnitrních veci
(vždyt oni byli zvoleni).

Sám ministr Benda již mnoho
krát kývl k rozhodnutim, která
mohou ceské životn{ prostred{ na
dlouho poškodit. Pokud nekývl, by
lo to vetšinou jen proto, že jeho ko
legové ve vláde jeho kývnutí nepo
trebovali.

V takové situaci nezbývá druhé
strane než pozdvihnout hlas
a zostrit tón. Dukaz, že se to dar{,
poskytl paradoxne sám ministr
Benda. Ac jinak bývá jeho nejobU
benéjš{pozici mrtvý a proto hluchý
brouk, tentok,!át slyšel kupodivu
dobre.

Jak tedy pomerovat: na jedné
strane porad ne zcela odpov{daj{cí
normám novinárské etiky, na dru
hé strane životního prostredí m.álo
dbalý, a nav{c ideologicky denun
cuj{cí ministr. Nejsme zkrátka an
delé, ani novinári, ani Benda.

Zrejme tedy nezbude než užít
metodu soucasné vláde nejbližš{ 
at promluv{ užitek. Zvltez{-li po
rad "Nedej se", odnese to cest
Františka Bendy. Zvltez{-li ministr
Benda, odnese to jeden televizn{ po
rad. Ale také, tvrdím, celá zeme
s nim.

Ted Bendo rad.
Daniel Kumermann
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Ad: Zákopoví borci
a míroví andelé
Je taková polemická figura, jíž se
dá zvládnout sporné téma: urcíme
dve protilehlé názorové pozice
(v clánku Jirího Hant1-ka a Jana
Hona v Nové Prítomnosti J!96: bor
ci - andelé), oznacíme je za "stejne
jalové", aby bylo zrejmé, že k tem
vrtákum nepatríme a že tomu ro
zumíme líp. Nekdy figura sedí.
Sedla i tentokrát? Jak tomu rozu
mejí Jan Hon a Jirí Hanák?

Pripomenme: jde o cesko-nemec
ké vztahy. Ceský prezident prý lon
ským "karolinským" projevem po
sloužil veliké veci, nebot vyvolal
potrebnou diskusi. Tedy úspech. Ale
ouha, domácí debata prinesla "jen
málo pozitivních výsledku", proto
že se "stále ješte skrýváme v bludiš
ti nesmyslných klišé' a bludných
predstav", zatímco svou zdatnost
("prokázat, že pri pohledu na
vlastní minulost se už obejdeme
bez berlicek predsudku, strašáku ..."
atd.) bychom teprve me1i osvedcit,
ergo zatím jsme ji neosvedcili. Tedy
neúspech. Nebo ne? - Nemile proti
recivý text dává i ránu pod pás: co
vedlo autory k prirazení teze
Václava Žáka k názorum "jistého
spektra sudetonemeckého tisku",
je-li pointa ocividne jiná? K opto-
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Ve všech postkomunistických ze
mícQ se totiž vládnoucí síly obávají,
že se decentralizace správy, rozvoj
neziskového sektoru a rust nezávis
lých obcanských aktivit bud vymkne
kontrole, nebo že bude prekážet
efektivnímu rízení státu. Tato obava
je na míste tam, kde jsou demokra
tické mechanismy príliš slabé na to,
aby zvládly napr. nacionalistické
vášne ci etnické konflikty. Ale i pak
zustává otázkou, zda by duraz na ob
canský princip efektivní rízení státu
ohrozil, anebo spíše posílil.

Ceská republika je témer etnicky
homogenní. Její obyvatelstvo se teší
pomerne vysoké životní i vzdela
nostní úrovni a není ohrožováno
žádnou militantní ideologií. Obavy
z "rozvolnování" státní správy proto
nejsou na míste. Presto musí u nás
obcanská spolecnost bojovat o místo
na slunci práve s temi, kdo by meli
ucinit pro její rozvoj vše, co je v je
jich silách, abychom prekonali
všechno to, cím se stále ješte radíme
k postkomunistickému svetu.

Obcanská spolecnosti totiž není
jen ústrojím, které ve vyspelých ze
mích funguje jako prevod mezi jed
notlivcem a státem, ale je i školou
demokracie. Angažovanost v nejaké
obcanské iniciative (napr. ekologic
ké) je jiste významnejší zkušeností
než pouhé formální clenství v poli
tické strane nebo pouhá úcast ve

volbách. Internalizování demokra
tických procesu, tj. jejich zažití
a osvojení, se uskutecnuje pouze
aktivní úcastí co nejvetšího poctu
obcanu nejen v samotném politic
kém procesu, ale predevším v tech
iniciativách, které mu dávají obsah
a jimiž nabývá slovo "demokracie"
smysl té nejkonkrétnejší úrovne.

Vetšin.a postkomunistických zemí
uskutecnuje demokracii zatim jen na
"makropolitické" úrovni. Lze souhla
sit s VáclavemHavlem, že pokud tato
"makro úroven", tj. politický život
v rovine politických stran a ústavne
zakotvenýcn demokratických princi
pu, nevyrustá z "životadárného pod
houbí" obcanské spolecnosti, je v ne
ustálém nebezpecí degenerace (par
tajnicení, politikarení).

Práve partajnicení a paternali
stický prístup k politice jsou pro
postkomunistický svet príznacný.
Nekdejší neomezená vláda jedné
strany se zmenila v "tyranii politic
kých stran" ci "osvícených" vudcu,
jimž nestojí v ceste - obcanská spo
lecnost. Apokud se nestane synony
mem demokracie práve ona, nemo
hou zeme bývalého východního
bloku doufat, že se zbaví bremene
postkomunismu. •

JI R i PE II E (1955), vedoucí oddelení
analýzy v Open Media Research
Tnstitute v Praze.
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Jak lze vyrešit nejaký spor?
Málokdy se to podari, nuti-li jeden
aktér sporu druhého, aby uznal je
ho argumenty. Vždyt spor existuje
práve proto, že maji ruzné názory.

Šance na smir existuje pouze teh
dy, podari-li se aktérum, aby od
sporu poodstoupili a hledali mlsto,
odkud by se na nej mohli divat spo
lecnýma ocima. To misto musi
splnovat dva požadavky: žádný
z aktéru nesmi mit pocit, že ten
druhý zlskal prevahu, ani že tim je
zranena jeho dustojnost.

Cesko-sudetonemecký spor je
klasickou ukázkou, že spor, v nemž

Merit stejným metrem

váni pro hitlerovské Némecko ved
ly sudetské Nemce skutecne jiné du
vody než vyhlldka na válku a holo
caust. Nenaucime-li se parqfrázo
vat oponenty výstižne a rozumet
tomu, jak oni to mysli, nemá smysl
pouštet se do debat.

Budiž spravedlive receno, že od
dob povestného sloupku "Ani 00
lér", zaznamenaly nekteré názory
Jiriho Hanáka posun k méne emo
tivnimu videni veci. Dnes už tento
impulzivni autor vi o našich pred
sudcich a dokáže nahlédnout po
chybeni Ústavniho soudu. Klic k re
šeni však pánové Hon a Hanák ta
ké nenabizeji. Pouze priznávaji, že
situace na cesko-nemecké i cesko
-ceské fronte je patová, a tvári se,
jako by to všechno bylo jen proto,
že to jednou jeden, podruhé onen
cinitel zpackaL Nevšimli si, že ces
ko-(sudeto)nemecké téma se na ce
lé cárejaksi vymklo možnostem ra
cionálni rozpravy, proto ani nemo
hou sdelit, proc se tak stalo.

Jedna veta jejich textu však je
smerodatná. Týká se ,,8mireni 95".
Nemyslim tim tvrzeni, že toto pro
hlášeni "sehrálo roli jednoznacne
negativni". (To se teprve ukáže.)
Minim vetu: "Druhá skupina zase
bojuje v gardu bojovniku proti ces
kému šovinismu, aniž by si všimla
pasti reálpolitiky velkého souseda." _
Pánové Hon i Hanák tim správne
naznacuji, kde je žába na prameni
ceského uvažováni o cesko-nemec
kých vztazich. - ve svém textu to už
nestihli. Ale cesko-ceské diskusi na
toto téma urcite prospeje rozumná,
tedy o vykazatelné duvody se opi
rajici úvaha o nebezpecich nemec
kého sousedstvi.
(pri)

"cyberspace" a "virtual reality"),
presycením pracovního trhu, záme
nou zábavy a umení atd. Co je na
tom všem dusledkem pouhé smeny
generací, co zpusobil rozvoj "infor
macní spolecnosti" a co je vskutku
dusledkem slepé ulicky moderny,
nikdo až dosud nedokázal uspoko
jive vysvetlit
V Kanade se energie nekterých so

ciálních, kulturních a politických
proudu nevybíjí jenom ve známém
sporu o Quebec. Tedy nejen ve spo
ru samém, v nemž jde predevším
o politické zneužití pomerne opráv
neného pocitu ukrivdenosti Quebe~
canu vuci ostatní Kanade, ale i ve
zpusobu, jakým tento spor probíhá.

Quebec opouští Kanadu (pomer
ne pokojne - pomineme-li nekolik
teroristických incidentu v 70. le
tech) už pres dvacet let. Z mnoha
hledisek je zde situace složitejší
než v prípade rozdelení .CSFR.
Kanada se skládá z deseti provincií,
na které není jen administrativne
rozclenena, ale které ji svého casu
vytvorily, a mají mnohdy stejné
právo mluvit do osudu Quebecu
(a tím i celé Kanady) jako federál
ní vláda nebo Quebecané. De
centralizace byla vubec v posled
ních letech na vzestupu: zatímco na
,zacátku padesátých let federální
vláda prímo rozdelovala 75 % všech
státních prostredku, dnes je pomer
témer obráceny - 65 % utrácejí pro
vincie. Na problém prílišné decent
ralizace upozornoval už Pierre
Trudeau, který se obával, že povede
k tomu, že bohaté provincie
(Ontario, Alberta, Britská Ko
lumbie) budou mít díky širší dano
vé základne možnost poskytnout
lepší služby než ostatní provincie,
což zpochybní Kanadany hýckaný
princip sociální solidarity.

Jistým paradoxem zustává, že ce
listvost Kanady podle všech pruzku
mu zachránili tentokrát frankofonní
katolictí "fundamentalisté", známí
svým nostalgickým vztahem k anci
en regime, kterí ve své vetšine Waso
vaHproti odtržení. ~ str. 6

postmoderní

Nemel rád Brahmse
Stalo se pred casem v Ottawe, že
jedna špatne vidící invalidní poslu
chacka navštívila koncert v kultur
ním stredisku v doprovodu svého
psa. (Je naprosto nepredstavitelné,
že by se nekdo pokusil nepustit je
tam. Nekteré kanadské univerzity
povolily údajne frustrovaným stu
dentum navštevovat prednášky
i s hady.) Jinak jiste hudbymilovný
pes byl zrejme momentálne indis
ponován vuci Brahmsovi, i zacal
mlaskat a cvakat zubama.·
Okolosedící návštevníci na to upo
zornili uvadece, který po nadlid
ském vnitrním boji požádal posti
ženou posluchacka, aby si presedla
na odlehlejší místo. Vyhovela, ale
pozdeji si oficiálne stežovala, že ji
situace ztrapnila. Dostalo se jí bez
výhradné omluvy, zástupci vedení
strediska si verejne sypali popel na
hlavu a po nekolika dnech vynesli
sami nad sebou rozsudek: stala se
závažná chyba! Pracovníci, kterí
premístili posluchacku se psem,
meli premístit ostatní návštevníky ...

Postmoderní ráj? Krize postmo
dernismu?

Jirí S. Melieh

Rozebírání Kanady
I tady za oceánem se postmoderna
projevuje nejen zvýšenou plurali
zací a relativizací sociálního a poli
tického života, ale také konzume
rismem, tlakem na "politickou
správnost" (political corectness),
emancipací homosexuálu, poprí
pade dalších donedávna na okraj
vytlacovaných skupin, byrokrati
zací, computerizací (zvl. možnosti

Kanadase drobí - nejen jako území, ale také jako vedomí souvis
lostí problému a jako možnost uce
leného postoje k nim. Krome toho:
co už dnes není jen a jen subjektiv
ní? Postmodernismus toto všechno
zlehcuje s lehkomyslným predpo
kladem, že se pres to jako vždycky
nejak dostaneme. Ale jak? Není toh
le krize? A jenom ústavní? Nebo se
to jmenuje cekání na katastrofu?
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se jedna strana snaží presvedcit
druhou o své pravde, vede jenom
k jeho eskalaci. Kolektivní "odpo
vednost" Nemcu, na níž spocívaly
dekrety, se oduvodnuje tím, že drti
vá vetšina Nemcu volila Henleina
v dobe, kdy mela k dispozici infor
mace, jaká je situace v hitlerov
ském Nemecku, mohli videt emi
granty, kterí z Nemecka prchali
pred Hitlerem, mohli si precíst
MeinKampj.

Toje zajímavé tvrzení. Je založe
no na predpokladu, že masová to
talitní hnutí dvacátého století ne
svádela verejnost propagandou,
ale že je obcané volili po racionál
ní úvaze a se znalostí všech dusled- .
ku, k nimž volba povede. Jedine
pak je totiž možné tvrdit to, co tvr
dí Jirí Hanák a J. Hon o sudetských
Nemcích ve svém clánku Zákopoví
borci a míroví andelé (NP J/96).

Zkusme si overit platnost této te
ze na naší zkušenosti. Nacismus
prece nebyl jediným totalitním
hnutím dvacátého století. Byl jím
nepochybne i komunismus. I u nás
bylo v padesátých letech mnoho li
dí zavreno v koncentracních tábo
rech, došlo k desítkám justicních
vražd. Mužeme proto tvrdit, že ti,
kterí volili v roce 1946 KSC, volili
Jáchymov, Leopoldov, šibenice?
Vždyt mohli císt Masaryka,
Slavíka, Krejcího, znát jakta
o moskevských procesech, vedet, že
Stalin nechal zavraždit Trockého,
vedet, že Soveti postríleli Poláky
v Katyni! Nebo spíš platí, že válka
odsunula všechna zrejmá jakta
o Stalinových zlocinech do ríše ba
jek a lidé v roce 1946 volili nadeji,
"zaslíbenou zemi, v které není pá
nu ani žebráku"?

Ti, kterí odsuzují sudetské Nemce,
se k volbám v roce 1946 nevyjadru
jí. Je jim zrejmé, že takový odsudek
je hloupost, zvlášt proto, že v mno-
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V Montrealu pusobí vlivné hnutí,
které chce vyhlásit trímilionový
kosmopolitní Montreal (dve tretiny
obyvatel hlasovaly proti odtržení
Quebecu) nezávislým mestským
státem. Vyplnují se. tak predpove
di postmodernistu: decentralizace
a tradicionalismus jsou na postupu.

Svou verzi ústavního rešení nabí
zí kdekdo, samozrejme i puvodní
indiánské obyvatelstvo. Creeové ze
severního Quebecu hlasovali ve
svém vlastním referendu za pripo
jení k anglicky mluvící Kanade.
Kulturní a politická aktivita kanad
ského puvodního obyvatelstva za
znamenala v posledním desetiletí
nebývalý rozmach a stále casteji se
dostává do stretu (nekolikrát
i ozbrojených) jak s historickou
verzí Kanady jako dvojjedinného
národa (francouzského a britské
ho), tak i s evropským konceptem
soukromého vlastnictví, které indi
áni v dobe kolonizace prakticky ne
znali. Na jedné strane získává indi
ánské obyvatelstvo více samospráv
ných pravomocí, na strane druhé
jsou nekteré skupiny stále militant
nejší - jev, který není omezen jen
na puvodní obyvatele.

Vanutí ducha ci ceho?
Z procesu drobení a rozpadávání
postmoderní skutecnosti se jen vel
mi obtížne hledá cesta ven. Vedomí,
že je treba hledat, je chvályhodné,
i když nekdy povrchní.

V záveru roku 1995 zorganizoval
indiánský poslanec parlamentu
Elijah Harper v kongresovém cent
ru v Ottawe shromáždení duchov
ních vudcu všech vyznání a profesí,
kterého se zúcastnil také federál
ní ministerský predseda. Jean
Chrétien se vyslovil pro "duchovní
obrození Kanady", v nemž duchov
ní hodnoty puvodního indiánského
obyvatelstva budou hrát duležitou
roli. Pokurujíc z posvátné dýmky
prohlásil, že spiritualita se vytratila
z našich životu, prestože "její hod
noty jsou životne duležité, zvlášt
pro mladou generaci." Howgh.

Pro postmodernu je vubec typic
ké, že mnoho procesu, at už zdánli
ve nebo reálne, probíhá ve vzájem
ném rozporu, ale i v rozporu se se
bou samotnými. Ani tady v Kanade
- a na severoamerickém kontinentu
vubec - nikdo neví, jaká "oficiální"
intepretace reality bude prijata.
Všichni jsou skutecností zaskaková
ni, nekdy se to deje ze dne na den.
Jako príklad muže sloužit spor
o americký federální rozpocet nebo
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obecná diskuse o volném casu a za
mestnanosti. Napríklad v rozporu
se všeobecným ocekáváním se uká
zalo, že pracovní vytížení tech, kterí
pracují, se zvyšuje, a oni mají méne
volného casu. Protože nezamestna
nost je dost vysoká (v Kanade ko
lem 10%), hledají se alternativní re
š(mí. Nekterá z nich se i cástecne
vyzkoušela (sdílení jednoho pra
covního místa, zavádení cástecných
pracovních pomeru). Každá taková
zmena znamenala vážný zásah do
života jednotlivcu, ale problém sám,
v tomto prípade nezamestnanost,
odolal. Naopak, nejcastejším reše
ním je masové propouštení, daleko
bežnejší než v Eyrope. .

Celá "neokonzervativní revoluce"
nekteré problémy zdánlive reší, ale
v jejím procesu vznikají nové rozpo
ry. V Kanade zacal všeobecný posun
doprava nejdríve v provincii Alberta,
koncem roku prišly na radu i Ontario
a Britská Kolumbie. V Alberte vláda
privatizovala naprosto všechno, od
tradicne státních obchodu s lihovina
mi až po celé ministerstvo turistické
ho ruchu. Lidé pobírající sociální
podporu jsou nuceni na ni pracovat
(worlifare), popr. chodit do školy,
a pozdeji vzít jakoukoli nabízenou
práci. Nezamestnanost a pocet lidí
odkázaných na sociální podporu
v Alberte klesl, ale objevují se jiné
negativní dusledky.

Síla slabých
Koneckoncu postmodernismus po
mohl odhalit nekteré nevyrešené
problémy kapitalismu. Není to jen
príroda, která se nám mstí za stale
té vykoristování; ale i národy, které
byly kolonizovány, se hlásí o víc
než o práva individuální. Podobne
si pocínají i další skupiny, na které
z koláce prosperity príliš nezbylo.
V posledních deseti letech neustále
rostl rozdíl v príjmech mezi boha
tými a chudými, takže (nejen v Ka
nade) vznikají tzv. kapsy bídy v en
klávách bohatství. Vlády jsou pri
tom nuceny omezovat výdaje na so
ciální stát, jelikož se v predchozích
desetiletích neúmerne zadlužily.
Protože však takový v)'Voj je "poli
ticky nesprávný" (nebot spravedl
nost, rovnost a solidarita jsou prece
"politicky správné"), celá situace
má príchut oficiálního pokrytectví.

Je to tak se všemi: s Indiány,
s Quebecem, s nezamestnanými
i zamestnanými, s homosexuály, et
nickými skupinami. Na jedné stra
ne jsou zahrnováni ústupky, na
strane druhé se stávají neoblom-



nejší, ale zároven se jejich požadav
ky zdají být spravedlivejší. Jako
vždy v postmodernismu existují
prinejmenším dve stejne platné
perspektivy: podle první každý mu
že dosáhnout svého, když dostatec
ne dlouho vydírá. Podle druhé je
prirozeným právem každé historic
ké a kulturní jednotky, aby si spra
vovala své veci sama. Hranice mezi
temito dvema pohledy je tak relati
vizovaná, promenlivá a neuchopi
telná, jak jen lidské povahy a moti
vace samy mohou být.

The pot is melting
Kanada je - na rozdíl od Spojených
státu považovaných za "tavící kotel"
(melting pot) etnicity - popisována
jako "kulturní mozaika"; multikul
turalismus je tu oficiální politikou,
jejíž zásady jsou zakotveny v ústave.
Krome toho existuje ješte oficiální
dvojjazycnost (anglictina .a fran
couzština). Všechno se zdá na první
pohled trochu složité, demokratické
a humánní. Avšak jak multikultura
lismus, tak dvojjazycnost mají mno
ho kritiku, nekdy oprávnených.

Multikulturalismus se predevším
neslucuje s kanadským vlastenec
tvím, a tak ohrožuje integritu zeme.
Díky jemu vznikají i mnohé prak
tické problémy. Napríklad zacátek
školního roku 1994/95 byl
v Ontariu odložen o tri dny kvuli ži
dovským svátkum. Behem nekolika
týdnu se svých svátku soudne doža
dovaly muslimské, a pozdeji další
náboženské a etnické organizace.
Politiku multikulturalismu kupodi
vu kritizují i mnozí z rad menšin
samotných. Tvrdí, že brání zarazo
vání nove príchozích do kanadské
spolecnosti a vlastne jen pomáhá
udržovat menšiny v politické izola
ci. Diskuse znovu propukla po vy-

NovA pRITOMNOST

dání knihy Johna Bissoondatha
Prodej iluzí -.kult multikulturalismu
v Kanade. Autor tvrdí, že multikul
turalismus "se pokouší o pouhé udr
iení odlišného obyvatelstva ve stavu
príznivém pro [politickou] manipu
laci,"tedy že v praxi je celá idea re
dukována na fondy ruzným etnic
kým skupinám, za které je možné
koupit jejich hlasy. (Bissoondath,
sám imigrant z Trinidadu, ríká:
"Neprišeljsem sem, abych se stal cle
nem etnického ghetta".)

V pruzkumu verejného mínení
v roce 1993 uvedlo 72 % Kanadanu,
že multikulturalismus nefunguje ve
prospech Kanady. Predstavíme-li si,
že by každá z nekolika set etnic
kých skupin vyžadovala právo na
výuku v materském jazyce i na po
litickou reprezentaci bez ohledu na
zavedený volební systém, dostává
me se k limitum multikulturálního
systému. Jak najít pri nekonecné
kanadské pluralite mechanismus,
který by vyjadroval jak zájmy ná
rodního spolecenství, tak i mnoho
tvárnost jeho cástí?

"Nic se nedeje"
Celá politická scéna Kanady a ze
jména tradicní konstelace politic
kých stran ve federálním parlamen
tu doznala v posledních letech pre
vratných zmen. Tradicní trojvládí
konzervativcu, liberálu a sociálních
demokratu skoncilo ve volbách v ro
ce 1993 naprostou likvidací konzer
vativcu (do té doby vládnoucí strane
zustali pouze dva poslanci) a sociál
ních demokratu. Krome vítezných li
berálu, kterí se posunuli doprava,
ovládly scénu dve v podstate nové
strany, reformisté (noví konzervativ
ci se základnou v západní Kanade)
a Quebecký blok, jehož agenda je vý
lucne separatistická. • str. 8

7

4/1 996

o CEM SE (NE)MlUVí

ha pripadech se týká jich samot
ných, a oni vedi, že žádné koncent
ráky nechteli, naopak, chteli tu nej
vetší demokracii pro všechny. Vubec
je však nenapadne, že sudetští
Nemci asi také volbou Henleina ne
volili koncentráky, umírání pod
Stalingradem, vraždy v Lidicich.
Plány na genocidu Židu ci jiných
národu byly prece prísne tajné.
V roce 1938 navíc neexistovaly.

Jak je však možné smíreni, když
se úcastníkum sporu meri ruzným
metrem? Proc mají sudetští Nemci
pristupovat na optiku, kterou její
ceští autori nechtej{ (právem)
vztáhnout na sebe?

Delat z obcanu, kterí ve svobod
ných volbách volili nacistické nebo
komunistické strany, komplice, zlo
cincu a "nositele zia", znamená ne
chápat tragiku našich vlastních
dejin. Vidy( aktivisty techto stran
byli v mnoha pripadech velmi cest
ní lidé, kterí náboienské motivy
služby, odevzdanosti a duvery pre
nesli na svetské vládce.

Pokud to nepochopíme, znehod
notíme svou minulost: budeme mít
ke svým predkum opovržlivý a pre
zíravý postoj. Pokud nepochopíme,
že charismatickým vudcum sedli
na lep obycejní "slušní" obcané, ne
budeme schopni se rozumne "vy
rovnat s minulostí" ani doma, ani
se sousedy. A coje nejhorší: nebude
me dostatecne imunní vuci príštím
charismatickým vudcum.
(zak)

Nepokrcit rameny
Futurum Aurum, zlatá budoucnost!
Alchymista Karmov znovu potvrzu
je starou pravdu, že zlato lze nejspí
še uvarit - z lidské hlouposti. Pridej
hrst touhy rychle zbohatnout bez
práce, špeticku strachu a se zacpa
ným nosem trikrát opakuj, že pení
ze nesmrdí: non olet, non olet, non
olet, ale mužeš i cesky, popripade
rusky, jestli jsi nezapomneL

Kde se vzali, alchymistU s pate
tickou dikci hrdinu Dostojevského
a ti naši dobrí ceští hlupáci?

Nikdo nemuže poprit, že rozpo
znat cisté peníze od špinavých ne
ní snadné. Treba ríci rovnou, že je
to velmi obtížné. Kdyby však tehdy
politik práve toto rekl: je to bohu
žel velmi, velmi obtížné, ale já vás
ujištuji, že my udeláme všechno,
všecicko, abychom jich rozeznali co
nejvíc. A kdyby dodal: a já osobne



J J R f S, MEL I C H, politický analytik,
žije dlouhodobe v OUawe.

blížila, lze však práve v takovýchto
systémech težko rozpoznat Presto
trvá neodbytný dojem, že nálada
-postmodernismu je náladou cekání
na katastrofu.

Zmizet po anglicku?
A co se stalo s modernou? Vycerpala
již všechny své možnosti? Moderna
bývá ztotožnována s optimismem
pokroku, založeném na racionalis
mu vedeckotechnické revoluce.
Zajisté, pošetilé. eodcházíme však
príliš lehkomyslne od nedokonce
ného díla? Copak je možné jen tak
"zmizet po anglicku" od toho, co
jsme zbabrali, a vrhnout se do nece
ho jiného, o cem už ted nemáme
príliš velké iluze?

Snad alespon dusledne rozlišuje
me postmodernu jako spolecný
.jmenovatel mnoha nových rysu
spolecenské skutecnosti kolem nás,
a postmodernismus jako kulturne
filozofický proud. Ten postmoder
I!itu nejen popisuje a interpretuje,
ale casto ji také rozjarene vítá - do
vede si ji totiž vychutnat. •
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Žádné spásné rešení se neocekává
ani od nastupující generace "X" 
dnešních dvacátníku, jejichž voleb
ní preference jsou ješte nevyzpyta
telnejší a pravdepodobne konzerva
tivnejší než názory jejich rodicu.
Tato generace, pro niž je typický
"nejdrív-já" konzervativismus, po
cítí váhu krize na svých bedrech
nejvíce a bude se s tím muset nejak
vyporádat

V jistém smyslu jde o krizi celého
politického systému, v nemž se jed
notlivé zájmy neustále stretávají
v nekoncícím procesu vyjednávání
a odkladu, aniž by bylo možné neco
jednoznacne vyrešit. Kolikrát se
ješte 'bude hlasovat o Quebecu?
Prevládá pocit, který by snad bylo
možné vyjádrit takto: v pokrok už
neveríme (krome možnosti osobne
si polepšit), a ze srabu sveta se lze
vydrápat jen kolektivním úsilím,
k nemuž jsme ješte nedospeli...

Ackoli se tedy zdá, že se snad nic
nedeje a že koneckoncu o nic ne
jde, v lidech se hromadí pocit, že je
dine nejaká katastrofa je muže po
hnout k tomu, aby prekrocili stín
svých partikulárních zájmu.
Katastrofu, pokud by se skutecne
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temi, kteN takové penlze délaj{
a potom tady cisti, hluboce, ale
hluboce pohrdám. Kdyby zkrátka
jen nepokrcil rameny.

Práve že jen pokrcil rameny
a všichni Karmovové tomu ne
mohli rozumet jinak, než že se to
tady, pokud jde o cistotu penez, ne
bude s nejakou kontrolou prehá
net. Nebudeme zkrátka nadmlru
zvédavi, jak kdo zbohatl. Dali jsme
prece "prednost rychlosti pred
presnosti", cituje politika agentura
REUTER.

Nevlm, kolik tech necistých, ale
nepáchnoucich penez bylo. Nikdo
to nevl. Možná, že moc, možná ne
tolik, možná, že prece jen o neco
vlc. Jedno je ale jisté: za tim hlasi
tým i mlcky se rozumejlcim ujište
nlm prišli i urciti lidé, urcité zvy
klosti, jisté praktiky. Jako za poves
ti, že v okol{ Dawson City...

Za daleko vetšl prušvih, než je
treba Poldovka, pokládám, že
i mnozl malt dlužnlci u nás bežne
neplatí dluhy, a že už to nikoho už
ani neudivuje. Že se proto pomalu
nikdo nechce spokojit s fakturou
za dodané zboži, že odmltá i plat
bu pres banku. Nejlépe hotové,
z rucky do rucky. Takže v kufru
auta pytel penez a vzhuru za ob
chody! "Druhotná" zadluženost
zasahuje 60 % podniku, z toho 25 %
podniku je zadluženo "prvotne".
Clm vetšl dluh, tim vetšl publicita,
a zatím nepostižitelnost. Jiste i ob
div: mel odvahu pujcit si 400 me
lounu, a já idiot se nezmohl na vlc
než na dvacet tácu... Pár lidl v su
du na dne prehrady? Jeden musl
prece vedet, komu neplatit: prece
státu, bankám a poctivým, nablb
lým partnerum!

Neplatí-li "slovo" v každoden
nlch transakcich stovek a možná
tislcu podnikatelu a obchodnlku,
neplatí-li slib vrátit pujcené, je to
o hodne vetšl malér, než když se
položl pár fabrik. Je to jako stavet
mesto na mocálu.

Neplati-li ráno na trhu na ná
mesti našeho i vašeho mesta dané
slovo, nenl v zemi trh. Misto nej se
vaN zlato na budoucnost.

Stacilo nepokrcit rameny.
(pit)

Fiasko racionality
Je to už dost dlouho, ale ten duel
v Lidovkách mi vrtá hlavou.
Clánek s titulkem v podobe otázky:

o CEM SE (NE)MLUVí
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Úvod do studia svazku StH

Co nás ceká
o CEM SE (NE)MLUVi

Pohotové na nej reagovala už dal
ší den Alice Šimonová clánkem
"Dan za svobodu platím ráda".
Opét parajrázuji: I tato autorka mí
vá strach, ale co je to proti strachu
její mámy, která se celá léta bála
každého zazvonení, zda nejdou za
vrít tátu. Po únoru 1948 ho totiž try"

hodili z fakulty. - V osmašedesátém
se s mámou vrátily z dovolené
v Rakousku a máma se pak dvacet
let bála, že se rozhodly špatné. Tato
vláda vládne nikoli ideálne, ale
dobre. Ano, její predseda bývá aro
gantní, ale je také vzdelaný a schop
ný. Alice Šimonová nezavírá oci
pred dnešními zlorády, ale spolu se
svou zemí se ucí žít ve svobode
a obema se tojakžtakž darí. Ostatne
i ta kriminalita se už dva roky sni
žuje. Nejsme za vodou a asi nikdy

"Dan za svobodu?" (LN 1.3.1996)
zacíná výmluvné: "Bojim se ve més
té, kde celý život žiji. Zacalo to
pred ctyrmi lety."- Jeho autorkou je
Tereza Brdecková. Popisuje svou
vlastní zkušenost - a nejen tu vlast
ní. Paroj'rázuji:

Pro zdravé, silné, bezdetné a bo
haté je život v Praze snadný. Pro
ostatní nikoli. Protože jsou bez
mocní, nezbývá jim než se zamykat
doma a mlcet. Vládnoucí koalice se
úspešné soustreduje na velkou poli
tiku, ale doma se orientuje pouze
na silné, zatímco vuci slabým je
lhostejná. Je to mj. i proto, že se
prestižní tisk o komunální politiku
nezajímá, tedy ji ani nekontroluje. 
To všechno prece není automatická
dan za svobodu, ale nefungující
clánek demokratického systému.
Politici, kterí jsou u moci, by meli
rychle odložit blazeovanou prezí
ravost, jinak budou letošní volby
temi posledními, které vyhrají.
Slabých je totiž víc. Mají-li pocit
bezmoci, je to vina sillJ,ých.

Meze nasazené techniky
Vlastní odposlouchávání telefonu,
tzv. sledky, kontroly poštovních zási
lek ci kontroly osobních vecí v kan
celárích, hotelových pokojích a po
dobne hrály v posledních letech ko
munistické moci v .Ceskoslovensku
zpravidla vedlejší roli. Tyto zpusoby
kontroly byly financne dosti nárocné
a soucasne nebezpecné, nebot riziko
odhalení bylo vysoké. Navíc infor
mace takto získané se daly nekdy
dost obtížne analyzovat, velmi casto
se pak navíc ukázaly jako zcela bez
významné. Nebylo žádnou výjim
kou, když vyšetrovatelé svou vlastní
nedbalostí své spolupracovníky de
konspírovali.

K nasazení tzv. ZTÚ cili zpravo
dajsko-technického "úkonu" dochá
zelo jen ve zvláštních prípadech,
predevším v akcích proti predním
chartistum, církevním a dalším ne
závislým aktivistum, vybraným ci
zím zastupitelským úradum, západ
ním novinárum. Jestliže se StB po
darilo umístit v bytech odposlouchá
vaci zarízení, bylo. možné získat
dostatek informací i bez nasazení
agenta. Málokdo totiž ve svém byte
neustále šeptal. ~ str. 10

Proc vlastne StBagenty využívala?
Predevším proto, že clovek z nejbliž
šího okolí sledované osoby mel ne
sporne nejlepší prístup k zajímavým
a žádaným informacím. Dalším - ni
koli zanedbatelným - duvodem byl
i neporádek v archivech FMV.Svou
roli. sehrála i nedostatecná soucin
nost mezi ruznými správami, odde
leními a odbory StB.StBbyla sice ko
los, ale v babím léte své existence už
rozhodne nebyla všemohoucí, nebyl
to vševedoucí Velký bratr. Nekteré
z posledních zámeru StB oponoval
a zastavil nejen ÚVKSC,ale dokon
ce i federální vláda ci FMZV.

Nebyl agent jak.o agent
Ctenár se pri cetbe vlastního svazku
po letech nejistoty konecne dozví, do
jaké míry o nej StB mela zájem, kte
rí jeho príbuzní, prátelé, sousedé,
spolužáci, ucitelé, zamestnavatelé,
kolegové, tedy všichni ti, se kterými
býval ve styku, o nem vedome ci ne
vedome predávali informace.

Agent ci tajný spolupracovník však
nebyl pouhým pasivním svedkem,
který se mel vcas dozvedet o záme
rech sledované osoby.I když byllec
kdy známými podezírán z kolabora
ce, málokdo z nich tušil, jak intenziv
ní byla. Její motivace byla rozlicná;
mohl tak cinit z politického presved
cení, ale stejne tak nebyla výjimkou
touha po dobrodružství, po odmene
(pokud ovšem vubec nejakou dostal,
byla smešne nízká), nechybel ani ná
tlak a výhružky, v neposlední rade
fungovala i obava ze ztráty bytu ci
práce, nebo obcanské "cti", hrozba
soudní žalobou ci vezením.

Jolyon Naegele

\

a (ne)Dline?

Kcemu nám bude dobré, jestližeparlament schválí vládní návrh
zákona o zprístupnení svazku Státní
bezpecnosti obcanum? Vy,kterí o to
požádáte, obdržíte kopii svazku
a budete mít sbírku dokumentu, kte
rá by v leccem mohla nahradit ztra
cený detailne vedený osobní diár.
Jisteže nikoliv ve všem. Vaše pocity
a myšlenky tam budou z pochopitel
ných duvodu chybet, události budou
zkresleny subjektivním pohledem
príslušníku StBa jejich agentu.

"Všichni jsme - byt pochopitelné kaž
dý v jiné míre - za chod totalitní ma
šinérie odpovední: nikdo nejsme jen
její obetí, ale všichni jsme zároven je
jími spolutvurci."

(z prvního novorocního projevu
prezidenta Václava Havla obcanum
v roce 1990)
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úplne nebudeme, proto budeme mu
set neustále budovat tento stát.

Ctenár cíll, že obe ženy mají v ne
cem pravdu. Také si ale povšim~ že
se zcela míjejl, trebaže druhý text
reaguje na ten první. Oba jsou psá
ny kultivovane, ale jsou emotivní
a sugestivní. K strídavému podleh
nutí jejich sugesci se priznal Rudolf
Baue'k (LN 8.1.1996). Kdybychom
chteli urcit žánr textu, asi bychom
ten první oznacili za lamentaci
(což nechápejme negativne, jde o le
gitimní výrazový prostredek). - Nu,
a ten druhý text, to je konfese, cili
vyznání. I to je legitimní zpusob se
bevyjádrení. Kdyby melo zustat jen
pri tom, usoudili bychom, že na
stránkách Lidovek došlo k zajíma
vé literární události, na niž se za
pomene. Ale pozor, zámer byl jiný.
Puvodne šlo prece oformulaci reál
ného problému a o výzvu k rešení
(komunální politika a její kontrola
verejností). Formulace zrejme neby
la zcela adekvátní a vyvolala tako
vou odezvu, že dialog je vyloucen.
To potvrdil Michal Tošovský (LN
14.3.1996 - Lidovky tohoto metrolo
ga buhvíproc soustavne vydávají
za meteorologa), který první autor
ku sice nejmenoval, ale srozumitel
ne ji zostouzeL Cosi to pripomíná.

Pripomíná to zpusob, jakým se
u nás vede politická rozprava vu
bec (Ceská jilharmonie, cesko-ne
mecká deklarace, trest smrti,
U Sabotu, duchodový vék, zdravot
nictvl, Poldi, dane, drogy ...): la
mentace - konfese - difamace, tec'ka,
dál to nejde, zacneme o necem ji
ném. Jak pojmenovat tento stav
ceské politické mysli?
(pri)

Bude CEZ stavet
další elektrárnu?
Behem podzimu se zjistilo, že spo
treba energie u nás roste daleko víc
než se cekalo. Hlavne kvuli tomu,
že si obcané hromadne zavádejí
takzvané prímotopy, které jsou stá
tem financne zvýhodneny hned ne
kolika cestami. Ceské energetické
závody se nekolikrát zmínily
o tom, že pravdepodobne bude po
treba postavit další elektrárnu.

Ted se o celém problému prestalo
verejne mluvit a já se skoro bojím
na to pomyslet: co v CEZ mezitím
chystají? Postaví nás pred hotový
projekt další jaderné elektrárny?
Proc ne, když jim Severoceši bez
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Výjimky však i v tomto prípade po
tvrzují pravidlo; jednou z nich byl
tajne vysvecený bratislavský biskup,
dnešní slovenský primas a kardinál
Ján Korec, který dokonce vymenil
zvonek u dverí svého panelákového
bytu v Petržalce za žárovku.

Krížovka s tajenkou
Dobrá, máte tedy konecne v ruce
svuj svazek, ale co dál? Pri jeho ctení
zrejme jen m~lokdy narazíte na kry
cí jméno nekoho duležitého, koho
jste pritom už dávno neodhalili na
základe vlastních vzpomínek. Spíš
narazíte na jména lidí, se kterými jste
se náhodne sešli, ale dnes už si je ani
nevybavíte, stejne tak se setkáte
s událostmi, na které si už nevzpo
menete. Muže jít skutecne o vymyš
lená setkání, jejichž autorem je agent
ci vyšetrovatel, nebo jsou jména po
pletena (omylem nebo schválne?).

Seznamy agentu, tajných spolu
pracovníku ci duverníku, které v ro
ce 1992 zverejnily Necenzurované
noviny/Rudé krávo, jsou neúplné
a pri ctení vlastního svazku zjistíte,
že i zbytecné. aopak Encyklopedie
špionáže vydaná nakladatelstvím
Libri v roce 1993 je mnohem kvalit
nejší pomuckou, at již ji použijete
k vysvetlení fungování StB ci k roz
šifrování ruzných zkratek. Prílohy
Encyklopedie obsahují zjednoduše
né schéma FMVk roku 1989a ruzné
smernice StB o kontrarozvedné prá
ci, agenture, sledování a ZTÚ.

StB byla v prvé rade obrovská by
rokratická struktura. Navzdory slo
žitému informacnímu propojení
(anebo práve proto?) mezi jednotli
vými správami nebyli odpovední
príslušníci mnohdy ani schopni
správne interpretovat príslušné sig-

-nály ci dešifrovat nové poznatky zís
kané od agentu. Uzavrený svet otví
ral cestu k mylným záverum.
Príslušníci StB casto nemeli prehled

o tom, kdy jim jejich agenti vedome
lžou ci sdelují polopravdy. Rídké
nebyly ani prípady, v nichž agent
úspešne podvedl StB.

Dalším paradoxem systému bylo,
že navzdory pilnému donášení meli
nekterí agenti eminentní zájem
chránit nejen sebe, ale i osoby, které
byly predmetem jejich zájmu. Mnozí
z nich byli znacne inteligentní a zce
la logicky také predsvedceni o své
intelektuální prevaze nad svými rídí
cíIni dustojníky: spolupracovali sice,
ale vedome donášeli jen kusé infor
mace, vynechávali ci menili klícová
fakta ve svých výpovedích, zamlžo
vali vlastní chyby, hájili soukromí
svých kamarádu, milenek ci milen
cu, dokonce menili identitu osob.
Jiní si vymýšleli rozhovory s "objek
tem", aby uspokojili své rídící dustoj
níky a nezkazili si treba dovolenou
v zahranicí. Pravda však je i to, že
nekterí pletli jména, místopis, data
neúmyslne. Meli proste "deravou pa
me!".

Avšak ani StB nemela bezbrehou
duveru ke svým tajným spolupra
covníkum a namátkou je zpetne
kontrolovala.

Taváryšc P.

a druhé strane vyšetrovatelé se
snažili co nejvíce omezit záznamy
o sobe a o svých prípadných omy
lech ci chybách. Protokoly incidentu,
který byl v rozporu se smernicemi
StB ci se zákonem, pravdepodobne
nenajdete. Pokud však cinnost sledo
vané osoby prekrocila hranice teh
dejší CSSR, odhalíte podrízenost
"súdruhov z XII. správy" v Bratislave
ci dalších krajských správ "federál
ním" nadrízeným v Praze. a rozdíl
od príslušníku StB, kterí užívali
svých plných jmen, hodností a zara
zení, rezidenti KGB byli obvykle
oznaceni pouze jednou iniciálou, na
príklad "soudruh P."apod. Jejich ko
respondence byla psána strojopisem,
výlucne v ruském jazyce, na obycej
ném papíru, bez uvedení jména, titu
lu, hodností. Tyto spisy sice dokazují
urcitý odstup od té které situace, ni
koliv však objektivitu. Ani rezidenti
KGB nebyli vždycky dobre informo
váni a i u KGB v Praze docházelo
k zámene zájmových osob.

Obzvláš! choulostivá pri tom všem
je role tzv. tretích osob, které agenti
a tajní spolupracovníci užívali jako
zdroj informací. Tito lidé casto netu
šili nic o "druhé kariére" svých zná
mých, s nimiž se znali práve tak jako
sledovaný. V prípade, že ·se parla
ment rozhodne pro zacernení tako-
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vých jmen ve zprístupnených svaz
cích, bude dosti obtížné, i když niko
li nemožné, je dešifrovat.

Cizincum vstup zakázán
Cizím státllím príslušníku, kterí ni
kdy nebyli cs. obcany, zatím návrh
zákona neumožnuje nahlédnout do
"vlastních" svazku. Nemá na tom zá
jem ani ministerstvo vnitra ani vlád
ní koalice. Argumentují tím, že chybí
finance pro zvýšení poctu úredníku,
kterí by se museli na zprístupnování
svazku podílet. Tvrzení, že také "zá
kon Spojených státu o osobních úda
jích, cili Freedom oflnformation Act,
umožnuje prístup ke svazkum u FBI
a dalších úradu pouze americkým
obcanum", není seriózním argu
mentem. Prípad svazku StB není
srovnatelný se situací v USA, ale
v emecku. Svazky východonemec
ké Staatsicherheitsdienst (Stasi) jsou
prístupné všem, bez ohledu na stát
ní príslušnost. Netýká se to však
svazku Bundesnachrichtendienst
(BND) ze SRN,které zustavají nadá
le utajené. Zásadní politické zmeny
v Ceskoslovensku po 17. listopadu
1989, stejne jako v bývalé DR po
pádu berlínské zdi, zcela zdiskre
ditovaly duvody, které vedly StB
k pronásledování stovek cizincu.
(Duležitými výjimkami jsou zajisté
prípady mezinárodního terorismu
a pašování drog.) Zustanou-li však

svazky StB utajené, nezmizí pode
zrení, že jsou nadále živé.

Katarze?
Nekterí prední politici ocekávají, že
zprístupnení svazku StB zpusobí po
dobný, ne-li vetší rozruch, než jaký
nastal po schválení lustracního zá
kona v roce 1991. Skutecností zustá
vá, že lustracní zákon - ac nedoko
nalý - prispel k urcité politické stabi
lite, která chybí v dalších. bývalých
clenských státech Varšavského
smlouvy. Zprístupnení svazku StB
presto nebude všelékem. Pro lecko
ho se muže stát horkou saunou a le
dovou sprchou zároven. Navíc, 'po
kud nebude zverejnen seznam ces
koslovenských agentu KGB,který je
zrejme v Moskve, urcitý pocit nejis
toty zustane.

Celkovevšak lze ríci, že lidem žijí
cím stále v mlze nejistot, totiž tem,
jimž jsou odepreny klíce od vlastní
minulosti, muže zprístupnení svaz
ku StB pomoci. Doufejme, že si pri
peclivém ctení vlastního svazku vy
baví nejen dávno zapomenuté hruzy,
ale pocítí i úlevu, uklidnení ci do
konce osvobození.

Konecne budou moci žít v pravde?•
JOLYON NAEGELE jedlouholetýzpra
vodaj Hlasu Ameriky, v soucasné dobe
pracuje na knize o rozpadu komunistic
ké moci v Ceskoslovensku.

o CEM SE (NE)MLUVi

protestu odpustí, že tam neodstaví
žádné uhelné elektrárny, jak pu
vodne slibovali. Proc ne, když se
zdá, jako by nikdo nebral vážne
studie agentury SE VEn, dokazují
cí, že ruznými opatreními (zaváde
ní uspotných technologií, kombi
novaná výroba elektriny a tepla,
využití biomasy, obnova malých
vodních elektráren atd.) se u -nás
dá ušetrit daleko víc, než je pláno
vaný výkon Temelína i prípadné
další elektrárny dohromady?
Úrady ani prumysl úspory nezají
mají, protože ceny energie jsou
u nás stále zmotané a naprosto ne
tržní. Dlin z pridané hodnoty na
energii je stále skandálne nízká,
petiprocentní, zatímco v zájmu ži
votního prostredí bychom si me1i
naopak prát, aby zdanení energie
bylo vyšší než ostatních výrobku.

Mohli bychom jít ješte dál a po
žadovat podobné usporádání, jako
mají v nekterých státech USA.
O tom nedávno pri své návšteve
Zeleného kruhu mluvil Karl
Wagener z Connecticutu. Tam si
spocítali, že úsporná opatrení vy
jdou levneji než stavby nových
elektráren. Proto elektrárenské
spolecnosti neinvestují do staveb
nových elektráren, ale do úspor
ných opatrení a alternativních
technologií. ~ str. 14
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Dnes (18. brezna), kdy píši tytorádky, jsou v USA stále ve hre
dva republikánští prezidentští kan
didáti: Robert Dole, kterému bude
v cervenci triasedmdesát, a Patrick
Buchanan, rocník 1938. Americké
politické strany se v mnohém pod
statne liší od evropských: jedná se
spíše o predvolební politické alian
ce, které se jednou za dva roky pro
bouzejí z letargie a pokoušejí se na
jít kandidáty a nekdy - ne však vždy
- i formulovat programy, které by
získaly co nejvetší podporu volicstva
z geograficky, sociálne a zájmove
bohate strukturované zeme.

'Iradicne je republikánská strana
napravo od demokratické. 'Iradicne
bývá, a to nejen marxleninisty, spo
jována s majetným establishmen
tem ("big money"). Tuto skupinu zao
stupuje obratne manévrující zkuše
ný rutinér Dole. Proti nemu svedcí
jeho vek: ješte nikdy Amerika ne
zvolila novým prezidentem cloveka,
kterému bylo pres sedmdesát.
Doleova hvezda zprvu pohasla v pri
márkách ve státe New Hampshire,
ale po úspeších v dalších státech
opet vzešla. Dole se obrátil se žádo
stí o podporu na tradicní klienty re
publikánské strany jako jsou kon
zervativní krestanské skupiny poža
dující zákaz potratu, boj s mediální
špínou a - v zemi, kde již pres dve
století platí ústavní oddelení církve
od státu - zavedení modliteb i ve
státních školách. Do~ezískal i pod-
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poru ctyriadvaceti z jednatriceti re
publikánských guvernéru. Za zmín
ku stojí i Doleova podpora
Severoamerické dohody o svobod
ném obchodu (NAFfA), jejímž za
stáncem je i Bill Clinton a kterou
podporuje americký prumysl a fi
nancní komunita.

V republikánské strane je však
i další proud, orientující se na soci
álne slabší segment belošského oby
vatelstva. Ten vynesl do popredí
známého žurnalistu a bývalého au
tora Nixonových projevu Patricka
Buchanana. Buchanan, nejideolo
gictejší ze všech republikánských
kandidátu, již v roce 1972radil pre-

Velké peníze
a silná slova

Staronoví
republikánští

kandidáti
na prezidenta

zidentu Nixonovi, aby rozptýlil pred
I'tavu, že republikánská strana je
pod jednou perinou s velkým byzny
sem, a aby se pokusil odlákat volice
tehdy rasistického guvernéra
Alabamy George Wallace. Jak píše
casopis BUSINESS WEEK z 26.
února, Buchanan se pokouší zkom
binovat nekompromisní spolecen
ský konzervatismus s hospodár
ským nacionalismem. Ostre napadá
washingtonský establishment i Wall
Street, velké ryby, které prý kašlou

na potreby obycejných lidí. Stal se
tak hrdínou pocetne i materiálne
chradnoucí delnické trídy.
Seskupení NAFfA podle nej expor
tuje americká pracovní místa do ci
ziny (tj. do Mexika). Americký byz
nys prý podepisuje zrádné pakty
s pochybnými elitami cizích státu.
Buchanan rovnež požaduje petiletý
zákaz pristehovalectví.

Jeho populismus rozštepil repub
likánskou stranu na dva tábory.
Buchanan v ní má více odpurcu než
stoupencu a zrejme se mu nepodarí
v primárkách zvítezit. Co v této situ
aci podnikne? Podle týdeníku
NEWSWEEK z 11. brezna má tri
možnosti: (1) projevit disciplinova
nost a podporit kandidáta republiká
nu, tedy podle všeho Dolea. Podobne
laskave se Buchanan zachoval již
jednou - v roce 1992, když podporil
George Bushe, za což se mu dostalo
možnosti pronést bojovnou rec ve
prospech pravicových krestanských
skupin. (2) Muže za svoji podporu
požadovat cenu v podobe ostrejší
americké obchodní politiky ci jme
nování takového viceprezidentského
kandidáta, který by se stavel proti
potratum ostreji než Dole. (3) Muže
rozštepit stranu a zkusit štestí sám.

Steží by zvítezil, avšak jeho kandi
datura by mohla nadlouho zmenit
americkou politickou scénu, jako se
to stalo v roce 1972, kdy zmínený
George Wallace - útocící na wash
ingtonské a newyorské elity - odlá
kal demokratické strane miliony
tradicních jižanských bílých volicu.
Od té doby prestal bílý Jih automa
ticky volit demokraty, což cinil od
konce sedmdesátých let minulého
století. •

Zvláštní ekonomická zóna Shenzen má být chloubou "cínského modelu"

Kapitalismus po cínsku
Predstavte si rušné, prumyslovédvoumilionové mesto na míste,
kde ješte pred patnácti lety stála
jen ospalá rybárská vesnice.
Výškové budovy vycuhující z ob
rovských staveništ v jeho centru.
Okolní špinavé továrny, k nim na
lepené plechQvé boudy delnických
kolonií a v každé z nich 8 až 10
"proletarizovaných venkovanu".
Predstavte si zástupy nove prícho
zích, kterí bezcílne bloudí ulicemi,
nebot je hladomory vyhnaly z do
movu a privedly až sem za vidinou
relativne slušného výdelku. Jejich
žebrající deti, které pro obmekcení

kolemjdoucích chovají na rukou
své malé sourozence. Predstavte si
mesto bez kostelu a chrámu, kde se
však darí korupci a zlocinnosti
a levnému sexu.

e, neuhádli jste, rec není
o Manchesteru, Leedsu nebo ji
ném prumyslovém centru "Cerné
Anglie" na pocátku 19. století.
V tomto duchu griinderského
kapitalismu popisuje reportérka
NEWSWEEKu (z 26.2.1996) dnešní
komunistickou Cínu, presneji rece
no Shenzen, jednu z jejích zvlášt
ních ekonomických zón, rozkládají
cí se na jihozápadním pobreží hned

proti Hongkongu. Podle ewsweeku
se komunistum konecne podarilo
dokázat, že kapitalismus muže být
peklo: když si ho vybudovali sami.

Shenzen si díky jeho výhodné po- .
loze vybral pro svuj experiment
otec cínské hospodárské reformy
Deng Xiaoping a udelil mu "slušo
vické" výsady: svobodu podnikání,
danové úlevy a jiné výhody pro za
hranicní investory. Pak zacal divoký
a nekontrolovaný boom, rust všeho
- investic, výroby, mrakodrapu, po
pulace, znecištení, kriminality ...

Dnešní Shenzen charakterizuje
na jedné strane relativní ekonomic-



NovA pRITOMNOST 4 I 1 996

Amerika je proti násilí. Tak kdo se na nej dívá?

Zablokujte detem

Gingrich. Nový cip nebude fungovat
automaticky: rodice si samozrejme
vznešené zážitky nenechají ujít a bu
dou rozhodovat, co pro deti ano a co
ne. Zde je Newsweek skeptický: vet
šina Americanu se dosud nenaucila
naprogramovat prachobycejné video
- jak se naucí programovat nový cip?
A budou vubec chtít vedet, kde tesar
nechal vypínac?

Kategorizovat televizní programy
bude nárocné: americká televize
denne chrlí 2000 hodin programu 
podle Newsweeku dvakrát tolik, co
filmový prumysl za celý rok. Nekterí
mistri hollywoodského žánru, ku
príkladu Stephen Spielberg, sice za
vedení cipu podporují, avšak mají
obavy, že kategorizace programu by
mohla vést k "prehnané reakci, kte
rá by nás vrátila do dob provinciál
ní morálky".

V americké televizi závisí další
existence seriálu na ochote firem
platit si reklamy, které porady s ne
úprosnou pravidelností každých pár
minut prerušují. Inzerenti nechtejí,
aby si diváci jejich produkty a služ
by spojovali se sporným progra
mem. Proto mají velké potíže se
shánením sponzoru pikantní vele
díla jako "NYPD. Blue". Kdo by to
byl rekl: trh cenzorem.

•MILOŠ CALDA

dí, že prumerný osmnáctiletý
American již má za sebou 25 000
(slovy dvacet pet tisíc) hodin pred
televizní obrazovkou. Budeme-li
považovat první dva roky života za
predtelevizní, vyjde nám ctyri a pul
hodiny sledování televize denne.

Zacátkem brezna se Clinton setkal
s jednatriceti nejvyššími americkými
televizními bossy a apeloval na ne,
aby zkultivovali porady pro deti
a aby zavedli klasifikaci programu
podle vhodnosti pro deti, jaká již
dávno funguje ve filmovém prumys
lu. Notoricky uprímný kabelový boss
(mj. manžel politicky pokrokové
a telo cvicící Jane Fondové a vlastník
CNN a mnoha dalších kanálu) Ted
Turner zabrucel: "Musíme se dobro
volne podrídit." Zpravodajské a spor
tovní porady budou z této seberegu
lace pravdepodobne vyjmuty.

Není náhodou, že se Clinton rozho
dl vyrazit proti televizní zkáze mravu
práve ve volebním roce. Pruzkumy
verejného mínení ukazují, že ame
rické obyvatelstvo je sexem a násílím
v médiích stále více zneklidneno.
Avšakkdo se tedy na porady s kopan
ci do hlavy a tunami vyplýtvaného
kecupu dívá? Proti televizní špíne se
vyslovili i mnozí další politikové - pa
ní viceprezidentová Tipper Goreová,
prominentní republikáni jako Dan
Quayle, William Bennett a Newt

V demokratické spolecnosti nenísnadné uvalit na média regulac
ní opatrení. Proti "televizní špíne" se
však ozývají stále hlasitejší protesty,
zejména elit. Americká televize prý
prináší zmínená dobrodiní i v ca
sech, kdy jsou deti ješte vzhuru.

ásilí se vskutku v poradech
zhusta objevuje, ale sex? Kdo mel
možnost americkou televizi sledo
vat, bude si asi marne vzpomínat na
jedinou sexuálne explicitní scénu
Oiná je ovšem situace na placených
kabelových kanálech). Ponekud
uvolnenejší je ovšem jazyk, jímž
postavy onech nekonecne nudných
seriálu, "mýdlových oper" (soap
operas) hovorí. Na otrlého Evropana
pusobí vizuální prudérnost hlavních
kanálu ABC, CBS a NBC prímo ko
micky. Zcela jiná je ovšem americká
verejná televize PBS: napríklad po
dlouhou dobu vysílaný politický po
rad McNeil-Lehrer News Hour by
v redaktorech televizních pánu
Mathého, Železného i Mejstríka vy
volal nutkavý pocit ménecennosti.

Deti je však treba chránit! A tak
prezident Clinton ve svém poselství
o stavu Unie z 23. ledna 1996 veno
val znacný prostor svému návrhu
prikázat výrobcum a dovozcum te
levizních príjímacu, aby od roku
1997 prístroje povinne vybavili ci
pem ("V-chip"), který by divákum
umožnil porady urcitého typu za
blokovat. Zároven má být televiz
ním spolecnostem uloženo vysílat
kód, který by charakterizoval veko
vou skupinu, pro kterou je porad
urcen. Rodice by tak mohli detem
znemožnit sledování nevhodných
poradu. Clinton v interview pro ca
sopis NEWSWEEK z 11. brezna tvr-

sátých let definitivne odklonila od
maoismu a vydala se cestou hospo
dárských reforem, vkládaly se do
tzv. cínského modelu velké nadeje.
Nabízel se jako "slušný režim" pro
zeme bez demokratické tradice. Pak
prišlo vystrízlivení: Námestí nebes
kého klidu, genocidní politika proti
Tibetu, cínské sirotcince, cínská
"populacní politika", hrozící agrese
proti Tchaj-wanu.

Príklad Shenzenu ukazuje, že cín
ský režim je spíše nejhorší z mož
ných. Spojuje politickou nesvobodu
a perzekuci vlastní komunismu
s prázdnotou a tvrdostí manšester
ského kapitalismu. A ješte o nem
hodne uslyšíme.

, ká prosperita, i když puvodní nadše
ní honkongských a jiných podnika
telu opadlo, mnoho firem zkracho
valo nebo se presunulo jinam,
a v Pekingu se dokonce uvažovalo
o zrušení liberálního statutu
Shenzenu. Na druhé strane je mesto
poznamenáno neuveritelnou du
chovní prázdnotou: "Mužete se tady
najíst, koupit si sex a udelat obchod.
To je všechno." Zdejším komunis
tickým úredníkum na tom nepripa
dá nic divného. Jediné, co je zajímá,
je rust, rust za jakoukoli cenu. Mají
k tomu požehnání shury. Z obrov
ských soumracných billboardu jim
kyne veliký Deng a pripomíná, že
"nádherné je zbohatnout",

K Dengovu kapitalistickému ko
munismu patrí také ony "dickensi-

ánské" pracovní podmínky. Na pa
píre požívají všichni zamestnanci
výhod zdravotního a sociálního po
jištení. Ve skutecnosti nemá velká
cást z nich se svým zamestnavate
lem ani pracovní smlouvu a je ráda,
že od nej jednou za mesíc dostane
mzdu kolem padesáti dolaru. Na ne
jaké sociální zabezpecení nemá ná
rok, na kvalitu pracovního prostredí
a bezpecnost pri práci se radeji ne
ptejte. V zastaralých továrnách na
laciné zboží pro Západ jsou bežnou
událostí požáry. Pred dvema lety
v továrne hracek uhorelo 84 lidí.
Komu se tu nelíbí, muže se vrátit do
vesnice, odkud prišel. Ceká ho tam
pravdepodobne trest za to, že ji ne
legálne opustil.

Když se Cína na pocátku osmde- JAK B CAMRDA •
15
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Stát ovšem musl vytvorit mecha
nismus, který prevádl vzniklé
úspory do podoby zisku pro elekt
rárenskou spolecnost, protože to
trh sám nedovede. V cisté tržnl spo
lecnosti by se zisky elektrárenské
spolecnosti pri tomto systému
dlouhodobe snlžily, a to práve stát
výrobci kompenzuje a obcan to te
dy zaplati z dani. Vyplati se to ale
všem v podobe zdravého a estetic
kého životnlho prostredl. Spotreba
elektriny na hlavu v USA prestala
stoupat a neuvažuje se tam o stav
be žádné nové elektrárny.
Eva Hauserová

Na stráži demokracie
Rumenec na naši tvári se neobjevl,
kdyi nás nekdo z vyspelých demo
kratických zemi pochváll. Takové
oceneni je prece prirozené, nebot,
uznejte sami, kdo v našem postko
munistickém okoll si prizen
Západu vlci zasloužl. Kdo splše
než my se spravedlive rozhorcl nad
situaci na Slovensku, potýkajle{m
se s madarskou menšinou a na zá
chranu vlastnlho rodu chystajlclm
jazykový zákon? - Vlme, jsou to na
cionalisté. Kdo splše než my varov
ne vztycl prst nad obnovujle{ se
vládou krypto komunistické levice
na Východe? - Vlme, jsou to socia
listé. Kdo splše než my se ve jménu
demokracie postavl proti snaze za
clenit Rusko do Evropy? - My vlme,
kam Rusko patri.

Jsme už proste takovl, rádi udell
me druhým lekci z demokracie.
A co doma? No, my jsme prece de
mokrati; socialisty, ty duslme a na
cionalismus u nás nemáme. Jenom
se nám nesml rikat, že odsun
Nemcu neobstojl v pohledu soucas
ných demokratických norem a zá
sad, nemluve o vetšlch výhradách.
To se v nás ozve smysl pro národnl
cest a dejinnou spravedlnost.
Takové reci bez okolku nazveme
pravým jménem: plivnuti do tváre
obeti nacismu, zrada ceských ná
rodnlch zájmu, brepty popletených
(v horšlm pripade: zaprodaných)
intelektuálu ....

A kdyby nekdo v takových recech
chte1pokracovat, tak to rozmázne
me po celé Evrope. Ukážeme
Západu, kdo je Nemecko, že usiluje
o zmenu výsledku druhé svetové
války, rozleptává mezinárodnl
smlouvy zajištujle{ poválecné uspo
rádáni Evropy, naslouchá revan-

Eva Hahnová

Byly a jsou nacistické zlociny jedinecným prípadem zla, nebo
jsou srovnatelné s jinými historic
kými zkušenostmi lidstva? Byl ne
mecký nacismus režimem zcela
zvláštním, nebo jen jednou z mo
derních evropských diktatur? Patrí
dnes už jen do ucebnic dejepisu, ne
bo jsou i pozdeji narození Nemci
zatíženi vinou a odpovedností za je
ho zlociny? Jsou pro nemecké histo
riky dejiny nacismu objektem zkou
mání jako každé jiné historické té
ma, nebo se mají tito historikové rí
dit zvláštní pedagogickou snahou
o premenu nemecké spolecnosti?

Tyto a podobné otázky se staly
v puli osmdesátých let jedním z nej
populárnejších témat verejných dis
kusí ve vzdelané nemecké verejnos
ti. Debaty, jichž se úcastnili prede
vším historikové, se záhy rozšírily
na problémy obecné metodologie
historického bádání, spolecenské
role historiku i funkce historického
vedomí v politickém živote. Dostalo
se jim pozornosti nejen v emecku,
ale i jinde; proto se vžilo jejich sou
hrnné oznacení Historikerstreit
i v jiných jazycích. Jejich nejdu
kladnejší analýzu provedl britský
historik Richard J. Evans.

O diskusi odborníku uvedomil ve
rejnost Jiirgen Habermas clánkem
,,0 tzv. apologetických tendencích
v nemecké historiograjii" (Die Zeit
11. 7. 1986). Habermas je filozof
a metodou ci konkrétními výsledky
historického zkoumání se nezabý
val. Zato obvinil nekteré historiky
z toho, že pod rouškou tzv. objekti
vity (citací z nove objevených archi
válií a sáhodlouhými poznámkový
mi aparáty) užívají takových morál
ních a politických hledisek, jež po
zornost od nacistických zlocinu
odvádejí, a tím zastírají historickou
odpovednost nemeckého národa.
Hlavním tercem jeho kritiky byly
práce Ernsta Nolteho a Andrease
Hillgrubera. Zareagovala na ni celá

rada prominentních historiku
a publicistu. Nekterí Habermase
kritizovali, jiní ho podporili a celý
spor záhy vyústil v debatu, která se
týkala už nejen nacismu, ale zejmé
na toho, jaké místo vubec náleží na
cistické minulosti v soucasném his
torickém vedomí nemecké spolec
nosti.

Takto vnímali spor i zahranicnípozorovatelé vcetne ceských.
Perspektiva úcastníka a pozorovate
le se liší, proto si ceský pohled vší
mal predevším toho, co niÍm
Historikerstreit ríká o soucasné ne
mecké spolecnosti: jsou Nemci po
tud jedinecní, že musíme neustále
ostražite pátrat v hlubinách nemec
kého charakteru po nebezpecích,
která v sobe ukrývá, anebo jde o za
jímavou diskusi o vztahu k minu
losti, která má co ríci i jiným náro
dum?

Když Václav Belohradský oznacil
Historikerstreit za pokus "revidovat
zpusob, kterým jsou nacistické zlo
ciny zasazeny do našeho století",
nebo za soucást "revizionistické
kampane, která vylamuje Nemce ze
solidarity se západním svetem," užil
sice argumentu nekterých úcastní
ku, nicméne se dopustil hrubého
zjednodušení. Nepochopil celý spor
jako diskusi mezi zastánci ruzných
názoru a postoju a v duchu nekdej
ších komunistických ideologu tzv.
revanšismu predvedl ve zjednodu
šené forme jednotlivé myšlenky to
ho ci onoho historika jako výraz ná
vratu tzv. vecného nemeckého ne
bezpecí: "VNolteho koncepci se vra
cejí všechny základní motivy
nemecké politické kultury ..."

a rozdíl od Belohradského se
Jan Kren a Václav Kural vyslovili
k sporu diferencovane, dokonce
s obdivem. Srovnávání nacistické
diktatury s jinými diktaturami pro
hlásili za legitimní a nutné. Pritom
poukázali na vedecké a pedagogic
ké nedostatky "definitivne a pre-



hnane deterministických interpre
tací" nejnovejších nemeckých dejin,
nebo! v nich rozpoznávají pouze
prímý a fatální vývoj k nacismu.
Jako odborní historikové komento
vali radu neuspokojive rešených
problému komparativních metod
a ve sporu nemeckých historiku za
slechli otázky, s nimiž se podle je
jich názoru musí vyrovnávat i ceská
spolecnost.

Debaty oznacované dnes jakoHistorikerstreit nebyly samo
zrejme ukonceny žádným "posled
ním slovem" a také žádná z otázek
nebyla zodpovezena definitivne. Po
deseti letech se však ukázalo, že
spor vštípil do vedomí nejen ne
meckých historiku tesnou souvis
lost mezi odborným historickým
bádáním a jeho morálními, politic
kými a kulturními hledisky. To ne
ní málo. Pomineme-li úzce odborné
problémy, je pro nás - videno ces
kýma ocima - Historikerstreit po de
seti letech zajímavý tím, co ríká
o nemecké spolecnosti osmdesá
tých let a co užitecného nám ríká
dnes.

Otázky, které historici
kladou, jsou

vysoce politickou
záležitostí, i když jsou

jejich postupy
prísne vedecké.

V Nemecku se tyto diskuse staly
jednou z etap vyrovnávání se s na
cistickou minulostí. Otázky, které se
pod sloganem Historikerstreit dosta
ly na stránky novin, nebyly nijak
nové, stejne jako nabízené odpove
di. Tendence vytesnovat "nepríjem
né" informace, vymlouvat vlastní
spoluvinu ci omlouvat zlociny jed
nech poukazy na zlociny jiných, by
ly a jsou v nemecké spolecnosti roz
šírené; od pocátku však na ne po
ukazuje - nemecká verejnost.

Historikové, které Habermas kri
tizuje, se snaží prezentovat na
cismus jako jakýkoli jiný jev evrop
ských dejin, tedy srovnatelný napr.
se sovetským komunismem. Po
ukazují na masové vraždy v stalin
ském Gulagu a zduraznují, že tam
pravdepodobne zahynulo víc lidí
než v nacistických koncentrácích.
Píší-li o Nemcích, upozornují na
tehdejší vnímání sveta a zduraznu-
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jí, že sami Nemci jako obcané tota
litní diktatury byli o nacistických
zlocinech informováni méne než je
jich sousedé a že nemecký voják ja
ko tzv. malý clovek mel zájem pre
devším o to, aby prežil.

Dnes je každodenní život tzv. ma
lého cloveka oblíbeným predmetem
zkoumání, proto nebude zatežko
najít pro tuto perspektivu pochope
ní. Tretí ríši si jiste nelze predstavo
vat jako spolecnost samých malých
Hitleru ci esesáku, jiste v ní žili lidé,
jimž byl nacismus odporný, a i me
zi nacisty byli jiste lidé slušnejší
a lidé ohavnejší. Proto ješte není tre
ba Habermasem kritizovaný smer
historického bádání šmahem od
soudit. Nelze však prehlédnout, že
o "historizaci" nacismu se pokouše
li práve ti z historiku, kterí se pred
tím projevili jako jeho príznivci; do
konce mnohem drív, než se rozvi
nul Historikerstreit. Martin Brozsat,
reditel renomovaného mnichovské
ho Ústavu soudobých dejin pro vý
zkum nacismu, byl jedním z prv
ních, kdo vnášeli do historického
výzkumu tuto perspektivu.

Problém s postoji historiku jakoNolte a Hillgruber vezí tedy
v necem jiném než v jejich vedec
kých zájmech - ty lze odborne kriti
zovat, ale netreba je a priori zavrho
vat. Habermas se jako laik a obcan
pozastavil predevším nad otázkou,
proc by mel historik odhlížet od to
ho, co soucasníci zkoumaných udá
losti nevedeli, ale co on už dnes ví.
Historik muže rekonstruovat "to, co
bylo" pouze s casovým odstupem,
tedy jako obraz videný z vlastní per
spektivy. Pak ovšem je vytesnování
informací tehdy sice neznámých,
dnes ale známých, vedomou mani
pulací. To, co Nemci tehdy vedeli
a jak se jim tehdy jevil svet, je podle
Habermase jedním z duležitých his
torikových témat; na rozdíl od

olteho ci Hillgrubera však požadu
je i odpoved na otázky, co presne
vedeli a co nevedeli, a pokud neve
deli, jak to, nevedeli a proc nejedna
li, pokud vedeli.

olte je žákem Martina
Heideggera, známého zájmem o me
tafyzickou dimenzi sveta, težko sro
zumitelným slohem a tím, že ve tri
cátých letech podporoval nacisty.
Poukazem na údajné "podstaty his
torických jevu" olte víc zamlžuje
než vyjasnuje. Obvinuje-li napr.
Marxe z "plánování" masov~ho vy
hlazování buržoazie a srovnává-li ho
s Hitlerem a holocaustem, plete si
metafory s fakty. • str. 16
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šismu a roste v nem nové nebezpeci
Evropy.

Jsme už proste takovi, stojime ne
ochvejne na stráži demokracie.
(zno)

Ti dole a ti nahore
Tisickrát mužeme opakovat pru
mernému úrednikovi z živnosten
ského nebo jinancniho úradu, že
vykonává "verejnou službu", že te
dy má "sloužit verejnosti". Stejne
mu nevezmeme presvedceni, že on
je vrchnosti a my jsme jeho podda
nými. Vubec na celém fungováni
státni správy je hodne stredovéké
ho. Tak treba ona všeprostupuj{ci
korupce: úrednik se ji nedopoušti
tu a tam po nejakém prohraném
mravnim boji, naopak - chápe ji ja
ko zcela prirozenou instituci ne ne
podobnou nékdejšimu regálu, j{mž
panovnik zajištoval ekonomickou
existenci svých vazalu. Razltko ja
ko drive pecet je tu od toho, aby vy
nášelo soukromý zisk svému "maji
teli". Náš úrednik se totiž chová
k vecem, právum, lidem svereným
do jeho pravomoci patrimoniálne:
ne jako jejich docasný správce, ale
jako jejich vlastník.

Nelze se divit, když ti, co jsou
"nad ním" - poslanci, ministri - ne
jenže mu v tom nebráni, ale na
opak jdou prikladem. Naposledy
o tom presvedcili zákonem, který
jim priznává "odchodné" ve výši tri
platu. Zatim i v pripade jejich zno
vuzvoleni, což má nyni zmenit no
vela tohoto zákona. Z ceho ale vu
bec odvozuj{ nárok na odchodné, je
to náhrada za predvolebni stresy?
Obycejnému smrtelnikovi se dosta
ne podobné výhody jen tehdy, je-li
s nim z organizacnich duvodu roz
vázán pracovni pomer.

Poslanci sice mohou prij{mat zá
kony, ale ne jakékoli. Rozhodne by
tak neme7i nazývat soukromá pri
vilegia, která porušuji ústavni zá
sadu rovnosti. A jsou tu i dalši pri
klady: vyv!astnováni pulky Malé
Strany, zneužívání poslanecké
imunity. Ti nahore se asi ceni hod
ne vysoko, když se vyvyšuji nad
principy, jimiž se má ridit (s)prostý
lid. Kohopak ten bude volit? Proti
odmenám byli jen republikáni ...
(cam)
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Dockállle se i IllY?

Srovnává-li stalinské a hitlerovské
zlociny, aby dokázal nemeckou ne
vinu, a oznacuje-li výzvu k prevzetí
spoluodpovednosti nemeckého ná
roda za historicky jedinecné (byt
v jistých dimenzích srovnatelné)
zlociny za nespravedlivou, zneužívá
vedeckých problému ve prospech
jednoznacne politických cílu. 'Když
popírá jedinecnost holocaustu a tvr
dí, že na všechny národy je treba
pohlížet jako na potenciální pacha
tele stejných zlocinu, zamlžuje kon
krétní historickou realitu a jeho
poukazování na "podstatu sveta" to
liko odvádí pozornost od reálného
sveta a jeho dejin.

Habermas a jeho stoupenci protozasadili nové a zdánlive vedec
ky propracované výzkumy nacismu
svých protivníku do kontextu ne
meckých diskusí, trvajících od kon
ce války celých ctyricet let. Jiste ne
prekvapí, že v osvobozeném
Nemecku znely od samého pocátku
i hlasy omlouvající, zastírající apod.
Jak jinak? Po vojenské porážce bylo
možné zmenit politické struktury,
cenzurovat média a vyucovat podle
nových ucebnic, lidé však zustali
stejní. Proto má smysl venovat po
zornost tem, kdo se v nových pod
mínkách ošívali a vymlouvali a ciní
tak dodnes, práve jako tem, kterí je
kritizují. I v tomto smyslu lze prita
kat Krenovi a Kuralovi, kterí pouká
zali na obdivuhodnou míru intelek
tuální bdelosti nemecké verejnosti
osmdesátých let i na její vypracova
nou schopnost rozpoznávat i nevy
slovené, jak to demonstroval práve
Historikerstreit. Jeho bilance ukáza
la, že v nemecké historické obci zu
stal olte a jeho stoupenci skupinou
nepocetnou a izolovanou.

Tento spor není v dejinách lidstva
nicím ojedinelým. Historici, kterí
chápou svou cinnost jako sestavová
ní kronik k podpore národních ci

státních cílu, naráželi odjakživa na
kritiku kolegu, kterí pokládali za
svuj úkol poznávat minulosti nezá
visle na momentálních mocenských
pomerech. O tom nás poucí naše
boje o pravosti Rukopisu, i nekoncí
cí francouzské spory o výklad fran
couzské revoluce. Je paradoxní, že
práve ti první se vždy skrývali za
tzv. vedeckou objektivitu, zatímco
jejich kritikové otevrene poukazo
vali na to, že historiografie nemuže
být politicky neutrální. -

Výber témat, o nichž odborní historici píší, i otázky, které kladou,
jsou vysoce politickou záležitostí,
i když jsou jejich postupy prísne ve
decké. Práve v tom j~ zapeklitá slo
žitost nemeckého sporu. - Tento
problém lze však ilustrovat i sou
casnými ceskými otázkami. Je treba
se dívat na komunistický režim jako
na zlo importované z Moskvy, ane
bo jako na vec historického vývoje,
v nemž sehrály ruzné skupiny ces
ké spolecnosti svou roli? Je záhodno
udelat za komunistickou minulostí
tecku, anebo bychom meli pozorne

Naši éeskou dejinnou zkušenost tvo
rí vzácne odlišné prožitky trí po so
be jdoucích pokolení. Seniori jsou

formováni vzpomínkami na
Mnichov, válku, vítezný únor a te
ror padesátých let, strední generace
chová v hloubi duše priznaný éi ne
priznaný imprint Pražského jara
1968 a následující normalizace, za
tímco juniori zápolí s (po)listopa
dovou antitezí pravdy a lásky ver
sus tržní ekonomiky bez prívlastku.
Jaká to príležitost pro náš autentic
ky éeský (a jiste potrebný) "Histo
rikerstreit"! - Ten jaksi probíhá, ale
tlumené, jakoby potmé, zpusoby
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sledovat, jak dnes pusobí ty myšlen
kové návyky, které predtím komu
nistický režim podporovaly? Je tre
ba zabývat se politickou minulostí
lidí, jimž se dnes dostává politické
moci a verejného vlivu, anebo jim
má být dopráno právo o své minu
losti pomlcet? Neznamená prene
chání výzkumu dejin komunismu
bývalým komunistum prímo výzvu
a návod k novému zamlžování ces
kých dejin minulých ctyriceti let?

* * *
v

Ceským historikum i ceské verej-nosti nabízí Historikerstreit po
deseti letech množství názorných
príkladu, jak rozpoznat manipulaci
se zdánlive "objektivními informa
cemi o minulosti", alibistické vyva
zování se z dejinné spoluodpoved
nosti a zamlžování výbušných otá
zek zdánlive nepolitickými medita
cemi pseudofilozofu. Že se
nacistické zlociny liší od komunis
tických a že jejich srovnávání podle
zdánlive obecných kategorií je po
kusem zmírnt nemeckou vinu - to
odhalili úcastníci sporu presvedci
ve. Že však každodenní zkušenost
tzv. malých lidí v totalitních diktatu
rách vykazuje podobnost nikoli cis
te náhodnou, to si uvedomujeme pri
každém rozhovoru pametníku.
Cteme-li deset let staré nemecké
texty, zacneme najednou vnímat
i problémy naší vlastní spolecnosti.

Predevšim si ale uvedomíme, jak
musíme být ostražití a kritictí, sna
ží-li se nám nekdo namluvit, že má
me verit historikum! •

E v A H A II N o v Á • Historicka, od r. 1968
žije v Nemecku, zabývá se cesko-nemec
kými dejinami. Clenka Collegia Carolina.

spíše plebejskými. Nedarí se prenést
jej do svetla ramp, v nemž obstojí
pouze zpusoby kultivovanejší.
Proé? Nejsou lidi. Predevším nejsou
historikové, kterí by byli ochotni
s tím zaéít. A pokud jsou, nejsou ty
davatelé a šifredaktor~ kterí by me
li odvahu nabídnout své stránky.
I kdyby byli on~ není dost étenáru
ochotných sledovat debatu, jejíž
souéástí by byly treba i celostránko
vé texty a která by trvala nejen týd
ny, ale mesíce. -Nabízí se vysvetlení:
jsme príliš malý mediální trh.
A,!ebo jsou snad i jiné duvody?
(pri)
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k výrocí Cernobylu
vrení. Kdybychom venovali 5-7 mi
liard korun rocne urcených na do
taci výroby tepla pro bydlení na za
teplení a regulaci, dokážeme se
obejít se spotrebou o tretinu menší.

ikdy ovšem neušetríme 100 %.
Odhlédneme-li od obtížných emisí
oxidu síry a dusíku, máme na vy
branou: miliony tun C02 emitova
né rocne do vzduchu bez nadeje
dostat je zpátky, anebo na druhé
strane urcité riziko plus desítky tun
odpadu - i když vysoce a dlouhodo
be radioaktivního, prece jen kon
trolovatelného.

Rozhodnutí kudy dál muže každý
udelat sám za sebe, ale spolecne se
musíme dohodnout a tuto dohodu
nemužeme menit príliš casto. A tak
se dostáváme k problému dostup
nosti informací a demokratických
pravidel rozhodování o vysoce od
borných otázkách, významne ovliv
nujících náš život.

První problém otevrel také
Cernobyl a zpusob informování,
resp. spíše J.leinformování o tamejší
katastrofe pred deseti lety. Je jiste
možné sdelit všechno všem i s tech
nickými podrobnostmi. Ty si však
vetšina obyvatelstva nedokáže "pre
brat". Publikovat pouze srozumitel
nejší závery mívá pri vrozené nedu
vere k oficiálním informacím úplne
opacný následek: že se nic nestalo?
Tak si rychle pojdme koupit sul, ta
je prece proti té radioaktivite ...

S demokracií, tj. referendem o ja
derné energetice, je to ješte obtíž
nejší. Referendum je na první po
hled zcela legitimní soucástí demo
kracie. Ale co by napríklad pan
Tošovský rekl tomu, že by se dis
kontní míra stanovovala hlasová
ním? Ta se prece bežného cloveka
dotýká sice neprímo, ale možná
bezprostredneji než rozhodnutí do
stavet Temelín.

Zastánce referenda o techto otáz
kách bude muset vyrešit problém,
jak dosáhnout toho, aby se o takové
veci rozhodovalo podle neceho jiné
ho než podle úcesu místního propa
gandisty Duhy nebo predstavitele
CEZ.

Katastrofu v Cernobylu bezprostredne zavinil "lidský faktor",
i když koreny jejích prícin sahají
hloubeji. O tom, že grafitem mode
rovaný a vodou chlazený typ reakto
ru "trubka v trubce" je nebezpecný,
se vedelo dávno. Nebezpecí tu spo
cívá v kladném znaménku zpetné
vazby pri zvýšení výkonu. To zna
mená, že zvýšení teploty, zpusobené
zvýšením výkonu, zlepšuje bilanci
neutronu, a tedy stimuluje jeho dal
ší zvýšení. Tento typ byl zvolen mi
mo jiné proto, že v padesátých a za
cátkem šedesátých let nebylo sovet
ské strojírenství schopno vyrobit
tlakové nádoby použité pozdeji pro
lehkovodní reaktory. Dukazem to
ho, že toto nebezpecí bylo známo, je
také skutecnost, že tyto reaktory se
nikdy neobjevily mimo hranice bý
valého Sovetského svazu.

Havárii bezprostredne zpusobilo
hluboké pohrdání bezpecnostními
predpisy a "gerojský" styl rízení.
V programu experimentu, jinak cel
kem neškodném a provádeném
i jinde, se pokracovalo, i když už byl
reaktor ve velmi labilním stavu a re
gulacní tyce byly prakticky neúcin
né. "My odborníci" to prece zvlád
neme! Poucení je tedy zrejmé: reak
tor musí být tak bezpecný, aby ob
sluha nemohla takovou havárii
zpusobit

Reaktory "cernobylského" typu se
v bývalém Sovetském svazu použí
valy a používají jak pro úcely ener
getiky, tak pro výrobu plutonia. Ale
i ve Spojených státech byl teprve
pred nekolika lety vypnut podobný
reaktor. Rozvoj strojírenství umožnil
vývoj a posléze masovou produkci
reaktoru moderovaných i chlaze
ných vodou, bezpecnejších, než jsou
reaktory grafitové. Pokrok ve vývoji
stavebních technologií umožnil
stavbu ochranné obálky (kontejn
ment). Proto byl také prubeh havárie
na elektrárne Three Mile Island
v'USA o nekolik rádu mírnejší.

Treba však ríci, že srovnání této
a cernobylské havárie kulhá; je to
jako srovnávat "zadrení" motoru
u auta s masovou retezovou srážkou
na dálnici. Presto i tento typ získal
stigma nebezpecné technologie. -

Jsou tedy stávající reaktory dostatec
ne bezpecné a lze vubec vyrobit ab
solutne bezpecný reaktor? Pres vel
ké úsilí jak výzkumu, tak producen
tu jednoznacná odpoved neexistuje.

Riziko vážné havárie je "nenulo
vé" už tím, že existuje reaktor.
Hodnotíme-li bezpecnost, porovná
váme dve velmi malá císla: riziko
havárie vypoctené z projektu nebo
z již hotové realizace reaktoru, a tzv.
akceptovatelné riziko. První císlo se
získává velmí obtížne a je znacne
neurcité, druhé je nutne osobní
a lze jej nesnadno zduvodnit.

Poucení: reaktor musí

být tak bezpecný, aby
obsluha nemohla
takovou havárii

o .

zpusobiT.

Zmínené havárie vedly k obrov
skému tlaku na snížení rizika jejich
výskytu jak u stávajících zarízení,
tak i u nových projektu. Tlak byl
jednak prímý (protijaderná hnutí),
jednak neprímý: ten spocíval
v rustu požadavku regulacních or
gánu. To on zpusobil enormní zdra
žení výroby elektriny z jaderné
energie a výrazné prodlužování vý
stavby. V neposlední rade pak vedl
k tomu, že jakýkoli termín dokonce
ní nemuže být dnes pokládán za ve
rohodný. Proto se rozvoj jaderné
energetiky prakticky zastavil.

Strach z jaderné energetiky na
jedné strane ztežuje opustit výrobu
elektriny z fosilních paliva na obzo
ru je i druhá celist kleští: zmena kli
matu. Zdánlive se to Cech netýká;
pod hladinou zmizí kusy Holandska
nebo Bangladéše a celé ostrovy - to
je ale prece jejich problém ...
Zvýšení prumerné teploty nemusí
však být jediným projevem menící
ho se klimatu, mnohem hure a bez
prostredne nás mohou postihnout
casté smršte, povodne a sucha.

Rozumné využití energie je ne
pochybne únikovou cestou ze se-
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••••Tenkrát kvetly pampelišky

4/1996

Vidím ten den jako dnes a vzpomínám na nej v rozmeru individuál
ní casové zkušenosti. Je to proste dáv
no. Bylo krásné odpoledne a v záplave
jarní zelene kvetly pampelišky. Moje
deti byly tehdy malé. Behaly po zahra
de a trhaly ty pampelišky. Dívala jsem
se na ne se zalíbením. Pohoda byla
zpetne zrušena kusou vecerní zprá
vou o havárii v Cemobylu. Podezrení
a tísen. Urcite nám nerekli všechno!

Tak tehdy uvažovalo zprávách z Velké
Zeme snad každý a bežel k rádiu, aby
naladil Svobodnou Evropu. S napetím
jsem také volala všem tem kolegum
a kamarádum, kterí rozumeli radiac
ní hygiene. Behem nekolika hodin do-

NovA PRfTOMNOST

stával muj strach konkrétní formu
a obsah. Nebyla to havárie, byla to ka
tastrofa. Její následky trvají dodnes
a ješte dlouho se bude lidstvu pripo
mínat v podobách zpravidla skrytých,
ale vždy nepríjemných.

Nemyslela jsem tehdy v kategoriích
následku. Mela jsem strach o deti
a jejich svet O pampelišky. Zvýšené
radiacní pozadí namerili moji kole
gové neoficiálne i na Karlove námestí
v Praze. O chodbách naší nedaleké
nemocnice ani nemluve. A presto ne
bo práve proto tehdejší hlavní hygie
nicka zeme soustavne uklidnovala

obcany, že se vlastne nic nestalo. To
"jen vetrícek". Bezmoc, vztek a nejis-

~
tota. Co delat, když overených infor-
mací není dostatek?

Moje deti vyrostly, pampelišky si už
netrhají a svet se tocí normálne dál.
Meli jsme štestí, žijeme prece jen da
leko. a Ukrajine si možná tehdy taky
deti trhaly pampelišky. Nevim, zda
jsou tam dnes ty kytky, ale vim, že je
mnoho detí nevidí. Proto je v té vzpo
mínce také trpkost. Nejtm z neštestí,
které se stalo a stát nemuselo, ale také
z neochoty ci neschopnosti priznat je-

_ho rozsah. Tam i tady.
_ Tenkrát kvetly pampelišky, dneska
zbývá horkost. A varování!

HELENA HAŠKOVCOVÁ •

grqfitovými vývržky, élovek v hne
dém skqfandru. Byl vyzbrojen onou
idiotskou krátkou lopatkou, jíž si
armády buduji okopy pro ležlci
strelce. Clovek sev trysku snažil na
lopatku neco nabrat, hroudu, dve,
utíkal dál, spadla jedna, sehnul se
pro tretí, spadly dve, konecne u kra
je strechy nabral kus cerného kusu
a hodil to pres okraj kamsi dolu
a mazal zpátky s lopatkou stále na
mlrenou k útoku, zabehl do dvlrek
a hned vybehl dalšl lopatkoélovék,
nabral, spadlo, nabral, nespadlo,
hodil a zabehl a hned vybehl další
a dalšl, bylo to jako stoélenná štqfe
ta a mlsto predávaného koliku mela
vlastni život.

I stalo setéž,že kdesi dole na pla
cu stála rota prevážne litevská a od
mltla nastoupit k akci. Bylo to ode
preni poslušnosti v bojové situaci,
byla to zrada, velezrada, vlastizra
da a tak dále a vlce, ale, vzhledem

. k panujlcl. perestrojce, nebyla ro
vnou postrílena, nýbrž provádeny
porady, co jako s nim~ do Moskvy
telifonováno, do Kyjeva - a rota ho
diny stála a odmltala a cekala.
Poslézenekdo dostal spásný nápad:
rota byla dozimetricky premerena
a shledáno, že jeden každý už má
na povrchu svých 0.5 Gya, tedy už
má vlastne splneno.Dopadlo to tedy
výborne, až na nejakou tu rakovinu
štítné žlázy, plic, eventuálne leuké
mii a pobitou psychiku.

Fyzik Cernousenko dodal, že za
daného stavu technologií a kfupa
nu ocekává do konce stoletl ješte 3
Cernobyly. Možná se trochu zmýlil,
onu už mu nebylo moc dobre.

Ovšem Rusko je zeme, kde se
všechno muže stát a kde už se také
skoro všechnostalo.

Rusko je ovšemglobálne prítomnona tétoještene zcela dohotovené
planete. Takže jsem se setkal
s Cernobylem tvárí v tvár v Moreli~
stát Michoacán, Mexiko, v roce1991.

Ona tvár patfila profesoru
Vladimlru Cernousenkovi, který ve
dl záchranné práce v Cernobylu
v roce 1986, sám byl pfi tom ozáren,
trpel jak fyzickými, tak psychickými
nesnázemi, ale vydržel predvést na
predmetné konferenci, porádané
mezinárnl ekologickou organizaci
Skupina 100, nejen své názory na
nesmyslnost cernobylských operaci,
ale i naprosto objektivní videozá
znam, porízený na mlste lidmi, kte
rí už nežiji.

Jeden,zešoku, jež nám Rusko tak
tvorive poskytuje byl, že Cernobyl
z roku 1986 byl už Cernobyl II:
Cernobyl I seodehrál v naprosté taj
nosti v roce 1981, kdy se radioak
tivnl spad nedostal na severozápad,
takže jej :tádné švédskémonitorova
ci stanice nemohly zaznamenat.
Ovšem nemocnost a mortalita po
Cernobylu II je smešovánas násled
ky utajeného Cernobylu 1

25.-26. dubna 1986 secernobylštl
technici pokusili s dvouletým zpož
dením instalovat bezpecnostnl
systém.Vyradili systém chlazeni vo
dou, který mel zasáhnout v pripade
nehody, jakož i systém regulace vý
konu, vyzvedli témer všechny regu
lacnl tyce,zatímco reaktor bežel na
7 % svého výkonu. Spolu s dalšlmi
odvážnými pokusnými omyly to
vedlo k tomu, že v 1:23 ráno dvacá
tého šestéhodubna došlo v reaktoru
k retezovéreakci, výbuchu, který od
foukl težké vlko reaktoru, vytvofil
ohnivou kouli a požár v grqfitovém
jádru reaktoru: grqfit byl metán do
výšky a šlrky a radioaktivnl materi
ál stoupal do atmoiféry ve vetšlm
množství, než kolik vytvofily stafic-

Cernobyl
ké atomové bomby v Hirošime
a Nagasaki. Teoretickyvzato, pokus
sepodafil a dal jasnou odpovéd', že
stávající bezpecnostní systém nedo
stacuje.

Dal jasnou odpoved, že techniku
ohrožuji krupani, nikoli naopak.
Jinými slovy, lidstvo ohrožuje mno
hem víc nevzdelanost než jakákoli
vzdelaná technologie.

Celkem mohlo být radiaktivitou
postiženo 35 milionu lidí, na mlste
zahynuli dva lidé a dalšlch 29 na
nemoc z ozáreni behemdvou týdnu.
Težkou nemoci z ozáreni bylo posti
ženo úredne 200 lidi. 135 000 lidi
bylo evakuováno.

Záchranné operace, které teprve
4. kvetna zastavily únik tepla a ra
dioaktivitya skoncily pohrbenlm re
aktoru do betonu, byly spojeny s cin
nostmi, které mely jen demonstro
vat, že seneco delá.

Dovezenéroboty byly nespolehlivé
pfi takové úrovni radiace, a tak se
dostalo na lidskou udatnost. Byla
nasazenasovetskáarmáda v americ
kých ochranných oblecich,pfi takové
úrovni radiace rovnež ne zcela
ochranných. Udatnost sedala merit
na rady cili na novejšl graye dozi
metrem, a to na povrchu vojácka,
takže senikdy nepoznalo, kolik jed
notek má vojácek uvnitr, mimo jiné
dlky tomu, že dýchal. Udatnost byla
stanovena asi na 0.5 Gy,po kteréžto
namerenédávce mel vojácekpo šich
tea mohl Cernobyl opustit po rotách.

Vlastní akce,zachycenána videu,
byla nadreálná. Domnlvám se,že to
bylo drama stoletl, pokud sedrama
muže skládat z gaf5u. Z jakýchsi
dvlrek vybehl na sttechu, pokrytou MIROSLAV HOLUB •
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Jaderná energetika
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Jirí Váeha

zástupný
problém

Nebezpecí ozárení v souvislosti
s provozem atomových elektráren
se dramatizuje - z neznalosti, ane
bo ješte i z jiných duvodu.
Neznalost lze oslabit vysvetlová
ním, osvetou, ostatní duvody však
mohou mít své rozumné jádro:
souvisí totiž s mocenskou, aro
gantní povahou moderní vedy vu
bec.

Udyž v roce 1982 vyšel v casopiseL~ "Scientific American" clánek
A. C. Uptona o vlivu nízkých dávek
pronikavého zárení, mohly se prí
slušnice Ligy ženských volicu a stu
denti názorne presvedcit, jak byly
jejich odhady zdravotního rizika
atomových elektráren ve srovnání
s ostatními riziky civilizovaného ži
vota absurdne nadsazené. Obe zmí
nené dotazované skupiny totiž
uvedly atomovou energetiku na
prvním míste, ackoliv ve skutecnos
ti zaujímala v USA tech letech
20. místo. Ležela nejen za koure
ním, alkoholem, motorismem
a strelnými zbranemi, ale i za mys
livostí, domácími spotrebici, cinnos
tí hasicu a policie, užíváním anti
koncepcních prostredku a civilním
letectvím. Dnes po šestnácti letech
se nezdá být informovanost, popr.
zaujímané postoje, o mnoho kvalifi
kovanejší, aspon ne u nás, jak o tom
svedcí periodicky se v tisku objevu
jící emfatické projevy proti atomové
energetice. .

Atomová energie je nerozlucne
spojena s produkováním pronikavé
?o, tzv. ionizujícího zárení a nese

s ním spolecné ódium tajemného
nebezpecí, smysly nepostrehnutel
ného, i pro vedu údajne znacne zá
hadného. Na druhé strane však až
príliš hmatatelné a viditelné "milí
re" (event sloní stolicky) atomových
elektráren se vnucují jako symboly
arogantní vedotechniky, která ztrati
la všechen lidský prožitkový rozmer.
Tato konstelace je v laické mysli na
víc utvrzována hruznou vzpomín
kou na atomové bomby svržené
koncem 2. svetové války na civilní
mesta. Všechno to je príliš sugestiv
ní, než aby se darilo prísne vecné
diskusi o atomové energii; príslušné
prírodovedecké a technické aspekty
se nedají - vzhledem ke složitosti
predmetu - vyložit tak strucne a jed
noznacne, jak by to chtel mít uspe
chaný duch naší doby.

Nedorozumení - eufemicky rece
no - vzniká už tehdy, když se pod
jednu strechu sestehuje atomová
elektrárna a atomová bomba, jak to
protestující rádi delají. Pak se muže
s riziky atomové energetiky propa
gandisticky zacházet jako s pone
kud zmírnenými hruzami nukleár
ní války. I když je fyzikální prap od
stata obojího uvolnování energie táž
- štepení atomových jader - jde ze
všech ostatních hledisek o dve na
prosto ruzné veci.

Katastrofa cernobylské elektrárny
k tomuto zmetení pojmu zrejme ne
málo prispela. Bylo by zajímavé ze
ptat se našich publicistu, kolik
z nich považuje tento výbuch ato
mové elektrárny za atomový vý
buch, tj. výsledek lavinovité štepné

jaderné reakce, pri které se uvolnu
je obrovské množství tepelné a zári
vé energie, vcetne ionizacní; asi by
jich nebylo málo. Ve skutecnosti by
la exploze cernobylské elektrárny
"pouhým" výbuchem z prehrátí. Zde
zachvátil požár grafitové (uhlíkové)
jádro reaktoru, což vedlo k prasknu
tí palivových tycí a uvolnení štep
ných produktu do okolí. Vesrovnání
s výbuchem atomové bomby postrá
dala na jedné strane tato exploze ni
civou tlakovou vlnu a nevedla k ma
sivnímu prímému ozárení širokého
okolí, na druhé strane rozptýlila do
prostredí podstatne vyšší množství
radioaktivních izotopu. Obetí na lid
ských životech, bezprostredních
i pozdních, bude v prípade elektrár
ny o dva až tri rády méne než v prí
pade historického jaderného útoku.
To ovšem jen tak pro presnost: zá
sadní rozdíl je v úmyslu použití,
a ten vylucuje jakékoliv logicky pri
jatelné srovnání válecné a civilní
atomové "energetiky".

S tímto (z)matením souvisí další:jako kdyby zdravotní dusledky
ozárení v Hirošime a Nagasaki byly
stejného druhu a závažnosti, jako
ty, s nimiž je nutné pocítat u havá
rií v civilních jaderných zarízeních.
Tento rozdíl však nebude možné
osvetlit tak jednoduše jako pred
chozí.

Ionizující zárení, at už pochází
z rentgenových prístroju, izotopo
vých náloží onkologických nemoc
nic, z roztaveného reaktoru nebo
"atomového slunce" jaderné bom
by, muže zabíjet. ~ str. 20
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Je k tomu potreba, aby telo pohltilo
dávku zárivé energie aspon nekoli
ka jednotek zvaných Gray, popr.
Sievert. V míru se to muže stát pri
haváriích zdravotnických nebo
prumyslových ozarovacu, náhod
ném pobytu v zakázaných prosto
rech okolo silných zdroju zárení,
a v prípade havárií rozsahu
Cernobylu pri záchranných pra
cích v bezprostrední blízkosti vy
buchnuvšího reaktoru. Po stránce
biologické jde o tak velké dávky, že
po nich masove hynou bunky citli
vých tkání (predevším streva
a kostní drene, která produkuje kr
vinky). Postižený clovek prodelává
tzv. nemoc z ozárení a popr. radia
cní smrt - obvykle v rozmezí neko
lika týdnu. Ackoliv se jednotlivci od
sebe liší svou odolností vuci téže
dávce zárení, dostavuje se nemoc
od dávky rekneme 1 Sievert záko
nite u všech ozárených.

Problém radiacního rizika, kterýprávem zajímá verejnost, je však
v necem jiném. Jde o úcinky pod
statne nižších dávek, takových, kte
ré pricházejí v úvahu v každoden
ním živote. I tato velmi malá množ
ství zárivé energie, rekneme v ob
lasti tisícin Sievertu, sice také
mohou ojedinele bunky zabíjet, ale
to je z hlediska organismu naprosto
zanedbatelné (denne v tele vznikají
a zanikají stovky miliard bunek).
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Podstatné je to, že nekterá bunka,
která pohltila 'nepatrné množství
zárivé energie zvlášt "neštastným"
zpusobem, ve zvlášt citlivém míste,
muže prežívat s kriticky zmenenou
informací ve svém informacním no
sici (vláknu kyseliny desoxyribo
nukleové). Ne všechny zárením vy
volané zmeny jsou kritické. Bunky
i.sou totiž vybaveny velice úcinným
kontrolním systémem, který pásku
genetické informace neustále "pro-
hlíží" a zjištené odchylky od pred-:
chozího stavu opravuje. Zárení
a umele vytvorené chemické "mu
tageny" ci "kancerogeny" nejsou to
tiž jediným duvodem poškozování
genetické informace. Už sama lát
ková výmena bunek zpusobuje
zmeny jejího zápisu. Živé bunky po
cínaje bakteriemi jsou tedy na trva
lý nápor na kvalitu genetické infor- .
mace pripraveny, a to od samého
pocátku své existence na Zemi.

Síto, které odfiltrovává zmeny
v zápisu, snižuje jejich pocet o neko
lik rádu. Presto nekterá ze zmen
oprave unikne, a postihne-li nekterý
z nekolika desítel\. genu souvisejí
cích se vznikem zhoubného bujení,
muže dojít k nastartování rakovin
ného procesu. Postihne-li neoprave
ná zmena, "mutace", bunku záro
decnou, tj. spermii nebo vajícko ne
bo jejich predchudce, muže vyvolat
cerstvý vznik dedicné nemoci. Tato

porucha muže být natolik závažná,
že se projeví již pri narození dítete
jeho znetvorením, "malformací".
Zhoubné bujení, dedicné nemoci
a malformace plodu jsou práve temi
riziky, o které se vede verejná disku
se v souvislosti s civilními, tedy ma
lými dávkami zárení. Náhodný cha
rakter pohlcování zárivé energie
a výsledku oprav zpusobených chyb
vylucuje, že by se kterýkoliv prípad
onemocnení dal s jistotou pripsat
urcité radiacní expozici, ba i jakéko
liv urcité prícine vubec. Na rozdíl od
"deterministických" úcinku velkých
dávek mužeme u malých dávek
mluvit jen o úcinku statistickém.

Bylo by velmi duležité vedet, jestli
už i nejmenší pohlcené dávky záre
ní zvyšují pravdepodobnost uvede
ných poruch. Zde jsme bohužel stá
le odkázáni na dohady - na extrapo
lace z oblasti vyšších dávek do ma
lých. Radiacní hygiena však presto
obvykle vychází na základe doporu
cení Mezinárodní komise pro ra
diacní ochranu (ICRP) z predpokla
du "bezprahového" úcinku, tj. že už
i nejmenší dávky (navíc prijaté kdy
koliv za život a sectené) úmerne
zvyšují pravdepodobnost onemoc
není. Naprostá vetšina uverejne
ných odhadu zdravotních dusledku
ozárení, vcetne tech, které dále uve
deme, vychází z bezprahové hypoté
zy. Zmínenou organizací byla dopo-



rucena zásada, že dávky mají být
udržovány na úrovni tak nízké, jak
je to jen dosažitelné s prihlédnutím
k sociálním, ekonomickým a lékar
sko-diagnostickým hlediskum (tzv.
princip ALARA).

Ozárení obyvatel
Nemecka z havárie

v Cernobylu bylo
ekvivalentní

jedné "prirozené"
rocní dávce navíc.

Prekvapive je však možné citovat
neco mezi jedním a dvema tisíci od
borných publikací, podle kterých
mohou mít malé dávky zárení do
konce prevážne príznivý úcinek na
"vitalitu", plodnost, délku života, ba
i na prubeh rakoviny. Tento jev do
stal už i své jméno - hormese - a je
prirozene ve sporu s bezprahovou
hypotézou. Prizpusobenost organis
mu k malým dávkám zárení jde do
konce tak daleko, že pokusný prvek
Paramecium ztrácel schopnost se
delit, když byl olovem odstínen od
prírodního radiacního "pozadí".
Zmínená hygienická zásada je tedy
sice (moudre?) opatrnická, ale ne
dokazuje nic o skutecném stavu ve
cí. Je možné, že všechny naše odha
dy rizika plynoucího z nízkých dá
vek jsou prehnané.

Laickou mysl by také mel pone
kud uklidnit fakt, že organismy mu
sí snášet trvalé ozarování nízkými
dávkami ze všudyprítomných a ne
odstranitelných prícin. Ze známých
i neznámých zdroju v kosmickém
prostoru dopadá na Zemi neustále
íntenzivní zárení, radioaktivní izo
topy jsou také bežne rozšíreny
v horninách zemské kury, dostávají
se i do pitné vody a potravin a cás
tecne se v tele zadržují.

jakákolivdiskuse o "jaderném nebezpecí" se musí drív nebo po
zdeji obrátit k císlum, jinak se nedo
staneme do správné perspektivy.
Kosmické zárení nás zatežuje dáv
kou 0,28 tisícin Sievertu (Sv) za rok,
zárení zemské kury 0,26 tisícin Sv,
zárení z vnitrních radioizotopu v te
le dávkou 0,26 tisícin Sv (celkem te
dy okolo 1/1000 Sv rocne). Pritom
jen asi 1-2 % všech geneticky pod
mínených nemocí a 1-3 % všech prí
padu rakoviny se pricítá prirozené
mu radiacnímu "pozadí".
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Zátež zárením z umelých zdroju
mužeme názorne vycíslit v procen
tech záteže prirozené. Težba mine
rálu vcetne uhlí odpovídá 5 % prí
rodní záteže, spad z atomových vý
buchu 5 %, provoz jaderných elekt
ráren 0,4 %, rentgenová diagnostika
v lékarství 98 %, lékarské radioizo
topy 17,5 %. Z techto císel plyne mj.
prekvapující záver, že v prumyslove
pokrocilých zemích zdvojnásobilo
lékarství dávku zárení, kterou pru
merný obyvatel dostane z priroze
ných zdroju, a že i nejvyšší odhad
pro atomovou energetiku predsta
vuje jen 3,75 % prirozeného pozadí.

Všeobecne prijímané odhady
zdravotního rizika "nukleárního
cyklu" (dolování, extrakce a mletí
uranu, jeho obohacování a preme
na v palivo, výroba palivových
clánku, vlastní štepná reakce, pre
pracovávání ozáreného paliva,
skladování a defmitivní ukládání
zbytku) ciní od 0,03 do 0,25 prípadu
smrtelných nemocí na gigawatt
(109 W) elektrické energie a rok ve
svetové populaci. Celosvetová pro
dukce energie v atomových elekt
rárnách ciní 160 6W, což predsta
vuje zhruba tisícinu zatížení sveto
vé populace z prirozeného pozadí.
Rocní zátež lidské populace ze všech
atomových reaktoru odpovídá poby
tu v prirozeném radiacním pozadí
po dobu 7 hodin.

Nejsem technik a v otázce bezpecnosti provozu jaderných elektrá
ren mohu jen verit seriózním pra
menum. Soucasná technická opatre
ní atomových elektráren údajne sní
žila pravdepodobnost katastrofálních
havárií na 10-6až 10-7prípadu rocne.
Pri tak nízké pravdepodobnosti už
lidská spolecnost riskuje radu jiných
príhod: protržení prehrad, pády leta
del do stredu velkomest.. J~ také
dobre mít reálnou predstavu o du
sledcích katastrofy jaderné elektrár
ny. "Nadstandardní" ozárení obyva
tel Nemecka z havárie v Cernobyiu
cinilo asi 1/1000 Sv, tj. bylo ekviva
lentní jedné "prirozené" rocní dávce~
navíc, to znamená méne než 20 no
vých prípadu maligních onem@cnení
za rok pri obvyklých 150 000.

Srovnejme uvedená císla s rizi
kem ostatních civilizacních faktoru.
Pro SRN to bylo v roce 1989 okolo
10 000 úmrtí pri dopravních neho
dách, 16 000 mrtvých v dusledku
kourení, 50000 lidí umírajících o 10
let drív v dusledku prejídání.
Samotná letecká doprava zatežuje
lidskou populaci - díky zvýšené ra
diaci ve velkých výškách - približne
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stejnou sumární dávkou jako celo
svetová produkce jaderných elek
tráren. I elektrická a magnetická
pole v technicky užívané intenzite
mohou vzácne vyvolávat leukémii
a maligní bujení lymfatické tkáne.
Uhelné elektrárny v prumeru zate
žují prostredí v dusledku obsahu ra
dioizotopu v uhlí vetší radioaktivní
záteží než výkonem srovnatelné
elektrárny jaderné. Celková zdra
votní bilance tepelných elektráren
v Ceské republice, daná predevším
emisemi oxidu dusíku a síry, je však
o mnoho rádu horší než bilance
elektráren atomových, jak si každý
muže z uvedených dat o atomové
energii velmi snadno odhadnout.

Z uvedeného je zrejmé, že apelantinukleárních bojovníku musí
být podezrelý z nejaké jiné, skryté
motivace. V nekterých antinukleár
ních projevech je neprehlédnutelný
osten proti "oficiální" vede vubec.

Uhelné elektrárny
v prumeru zatežují

prostredí vetší
radioaktivní záteží než

výkonem srovnatelné

elektrárny jaderné.

A zde te asi treba hledat odpoved
a leccos i pochopit a pripustit.
Možná, že se za dnešní nevraživostí
k vede prodírá na svetlo hlubší zkla
mání z novoveké racionality vubec.
Pripusqne si jako zúcastnení, že no
voveká veda Uako sociologický jev,
popr. instituce) a její charakteristic
ký styl nepostrádají jisté rysy mo
censké expanzivity a že atomový
hrib nad Hirošimou a Nagasaki
symbolizuje tuto aroganci zvlášf de
monstrativním zpusobem. V zásade
nejde o nic menšího než o to, že
z novoveké vedy programove vymi
zel clovek jako subjekt, privilegova
ný nositel prožitku. Je-li toto u kore
ne antinukleárního postoje, bylo by
treba tuto starost jasne pojmenovat.
Zatím se mi však antinukleární po
stoj jeví jako (amatérská) strelba do
náhradních tercu. _

JI R ( VÁ C II A (1.938). Vystudoval lékar
skou fakultu dnešní Masarykovy uni
versity v Brne. V letech 1965-1991 pra
coval mj. jako radiobiolog v Biofyzi
kálním ústavu Akademie ved v Brne, od
r. 1991 je prednostou Ústavu patologic
ké fyziologie na své materské fakulte.



Nukleární energie:
být ci nebýt.

sledky známe všichni až príliš dob
re a duverne, nemá naše zeme žád
né vlastní energetické zdroje: ener
gie slunce bude v naší zemi hrát
vždy pouze marginální úlohu, totéž
platí o energii vetru. Nedovedu si
ani predstavit, že by energie získá
vaná z biomasy mohla nahradit vet
ší cást naší dnešní primární spotre
by.

Muj postoj k jaderné energetice je
diktován predevším ekologickými
hledisky. Teprve na druhém míste
neexistencí dostatecných energetic
kých zdroju pro lidstvo. Jsem pro
zužitkování všech k prírode šetr
ných zdroju energie - tedy tzv. alter
nativních ci obnovitelných zdroju.
Tvrdím však, že tyto zdroje nemo
hou saturovat minimální nárust
spotreby energie v príštím století
ani za predpokladu velkorysého
a efektivního programu úspor.
Jaderná energetika poskytuje dnes
jediný realistický, technologicky pl
ne zvládnutý a ekologicky zcela pri
jatelný zpusob výroby energie, který
muže prispet k vyrešení energetické
krize a odvrátit globální prehrátí
planety. Navíc nás jaderná energeti
ka ciní nezávislejšími: zatímco naše
strategické zásoby nafty a plynu vy
stací rádove maximálne na týdny,
jaderné elektrárny mohou být bez
problému zásobeny palivem na de
setiletí.
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V roce 1993 spotrebovávalo 20 %lidstva 80 % energie. Zbylých
80 % se muselo spokojit s pouhými
20 % energie.

Vyrovnávání civilizacního stan
dardu na naší planete je nezbytné.
Nemá-li tedy lidstvo zahynout ve
válkách i energii mezi bohatým
Severem a chudým Jihem, musí po
,cítat na zacátku tretího tisíciletí se
znacným rustem spotreby energie.

V roce 1993 však 85 % celkové
globální spotreby energie pocházelo

N O v"A P R fT O M N O S T

z fosilních zdroju (uhlí, ropa, zemní
plyn). Budou-li fosilní zdroje i nadá
le cerpány tímto bezohledným tem
pem, vystací rádove sotva na neko
lik stovek let

Alternativní zdroje težko zatím
mohou nahradit zdroje fosilní. Pred
dvaceti lety se Dánsko rozhodlo ne
stavet jaderné elektrárny a oriento
vat se na elektrárny vetrné. ehlede
na masivní státní podporu, dnes ve
trné elektrárny produkují méne než
3 % celkové spotreby elektrické
energie.

Podobné fiasko utrpely alternativ
ní zdroje energie ve Švédsku. Po té
mer dvaceti letech intenzivního vý
voje a masivní státní financní pod
pory vyrábí zhruba jedno promile
elektriny, produkované švédskými
jadernými elektrárnami. Navíc se
dnes místní samosprávy brání ma
sové výstavbe vetrných elektráren:
nicí prý vzhled krajiny, ruší její klid.
Do jisté míry jejich obavy chápu: je
den Temelínský reaktor by mohlo
nahradit asi 300-400 veží vysokých
skoro jako Petrínská rozhledna.
Navíc z'a bezvetrí produkovat ener
gii nebudou. Není to deprimující
predstava?

Krome uhlí, jehož ekologické du-

FRANTIŠEK JANOUCH

Foto: Zdenek Merta - LN
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Nejhur
dopadlo
Belorusko

Dvacátého šestého dubna 1986došlo k výbuchu reaktoru
Cernobylské atomové elektrárny,
která se nachází v blízkosti hranice
mezi Ukrajinou a Beloruskem. Ten
den byl pro beloruský národ pocát
kem katastrofy.

Velká cást obyvatelstva mé zeme
byla vystavena citelným dávkám ra-

diace, vznikající rozpadem radioak
tivního jódu a dalších nestabilních
izotopu. Tyto látky prinesl jihozá
padní vítr vanoucí prímo Qd místa
výbuchu. I když i Brjanská oblast
v Rusku a Žitomirská oblast na
Ukrajine byly težce zasaženy, více
než dve tretiny celkového objemu
radioaktivních emisí z cernobylské
ho reaktoru spadlo na uzemí dolní
Bílé Rusi, predevším v Gomelské
a Mogilevské oblasti.

Katastrofa znehodnotila více než
6 tisíc ctverecních kilometru pudy,
z cehož velká cást pripadá na pudu
zemedelskou. Vyprázdnily se kdysi
lidnaté beloruské vesnice, silnice

zarostly plevelem. Více než 400 tisíc
obydlí zaniklo úplne. a zamore
ných územích prestalo existovat ko
lem trí set národohospodárských
objektu. Úrady evakuovaly 131 tisíc
lidí, pro než byla postavena nová
obydlí v nezasažené cásti zeme.

Podle tech nejskromnejších odha
du dosáhly celkové škody zpusobené
cernobylskou havárií tricetinásobku
rocního rozpoctu Beloruské republi
ky. Vláda každorocne vynakládá na
likvidaci techto následku 15% státní
ho rozpoctu. Ekonomické problémy
jí neumožnují vynaložit více.

Deset let nás delí od havárie, ale
její následky se projevují stále vel-
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Byli jSllle pred jádrelll,
budellle ipo nelll?

v sobe potlací veškerou lidskou ne
dokonalost a budou naše bezpecí
opatrovat jako hodné a svedomité
chuvy. Kvuli onomu komfortu se
pro nás stává skutecným komfor
tem možnost rozhodovat sami o so

be jako dospelí, svéprávní, za své
životy, zdraví a majetky plne zod
povední lidé.

A tomová energie má nesporne rali- du výhod. Casto slýcháváme
o tom, že je zarucene nejcistší, nej
bezpecnejší, nejlacinejší, zvyšuje
náš komfort a prodlužuje lidský ži
vot. Problém je v tom, že práve to
muto zdroji energie rozumíme my
laici nejméne. Proto nás nutne na
padne otázka, jsou-li skutecne tak
prukazné všechny ty superlativy, ji
miž nás odborníci chlácholí.

Odborníci tvrdí, že v soucasné do
be není k dispozici žádný lepší
zdroj. Znelo by to presvedciveji, po
kud by totéž ríkali i odborníci na al
ternativní zdroje. Znelo by to ješte
presvedciveji, pokud by bylo možho
doložit, že atomoví experti predcili
odborníky na alternativní zdroje
v rovnoprávném soutežení. O cem
však hovorit, jestliže do výzkumu,
vývoje a propagace jaderné energie
jsou po dlouhá desetiletí investová
ny mnohonásobne vyšší prostredky,
jsou zde zamestnávány mnohoná
sobne vyšší pocty špickových od
borníku a jsou s nimi spojovány
mnohonásobne vyšší strategické
ámbice než se všemi zdroji alterna
tivními dohromady?

Odborníci tvrdí, že jaderné elek
trárny jsou témer naprosto bezpec
né. Pokud se laikovi nelíbí ono

sluvko "témer", je mu vysvetleno,
že prece ani jízda na kole ci peší
chuze není zcela bezpecná.
Vždycky mužeme uklouznout a na
razit si palec. To je naprostá prav
da. Nebýt výbuchu v Cernobylu, ji-

ste by si za posledních deset let
v této oblasti desítky a možná stov
ky dnes mrtvých lidí narazily palec
ci dokonce vyvrtly kotník. Ješte že
se tomu podarilo elegantne zabrá
nit.

Nejen odborníci, ale i ministri
nám tvrdí, že atomová energie je
zarucene ta nejlacinejší. V tomto
bode jsou pochybnosti nás pro
stých laiku nejneodbytnejší.
Jestliže se z roku na rok zvedly ná
klady na dostavbu Temelína o sluš
ných pár miliard, jak muže kdoko
liv tvrdit, že ví, kolik bude stát za
nekolik let provoz meziskladu, ko
lik bude stát výstavba trvalého úlo
žište, na kolik prijde za tricet let li
kvidace Temelína? Jisté je jen jed
no. Za tricet let nebude už dávno ve
své funkci nikdo z ministru, kterí
dnes lacinost energie z jádra na
svou cest garantují. Co si na nich
naši vnuci vezmou?

Zcela nesporné je ovšem tvrzení,
že atomová energie zvyšuje náš
komfort. Kvuli tomu jadernou elek
trárnu prece stavíme. Kvuli tomu se
dobrovolne, nekterí snad i s nadše
ním, meníme v rukojmí odborníku,
kterým nerozumíme, v rukojmí in
ženýru, kterým musíme verit, že

JA KELLER

Foto: Robert Zlatohlávek
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mi bolestive. Nejhure postižené
oblasti nadále žijí v podmínkách
mim9rádného režimu, i když se ra
dioaktivita podle údaju Výboru pro
hydrometerologii snížila o 8-10 %.
V zamorených oblastech, které pro
šly významnými demografickými
zmenami, dnes žijí skoro dva mi
liony obyvatel, z nich je 470 tisíc
detí a mladistvých. Šetrení jejich

- zdravotního stavu ukázala, že kaž
dé tretí díte je v nejaké míre posti
ženo. Bohužel pokracuje nárust
poctu prípadu rakoviny štítné žlázy
u detí a zvýšený výskyt této choro
by se zacíná objevovat i u dospe
lých.

Na lécbu nemocí z ozárení se roc

ne vynakládají nemalé prostredky.
Byl založen speciální Institut ra
diacní medicíny se sídlem v Minsku
a pobockami ve trech oblastech,
nový lékarský institut vznikl
i v Gomelu. Nové nemocnice rozší
rily celkovou kapacitu o 2690 lužek,
nové polikliniky a ambulantní zarí
zení mohou každodenne prijmout
19 tisíc pacientu. Presto soucasná
úroven zdravotní péce nedostacuje.
Nejvetším problémem je kritický
nedostatek základních léku - anal

getik, antibiotik, vitamínu - a také
zdravotnického materiálu a zaríze

ní. Proto má pro nás velký význam

pomoc humanitárních a vedeckých
organizací z jiných zemí.

V druhé polovine brezna se
v Minsku konala konference
Evropské komise o následcích cerno
bylské katastrofy. S pocitem hluboké
vdecnosti bych chtel informovat ces
kou verejnost o tom, že zde prezident
Lukašenko uvedl CR mezi zememi,
které poskytly Belorusku pomoc.

Ceši dokázali vždy projevit úcast
a pochopení pro ty, kterí se ocitli
v težké situaci v dusledku masové

ekologické katastrofy. Tisíceré díky.

NIKOLAJ VOJTE KOV •

Velvyslanec Beloruské republiky v CR
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Pekne podle

e
(Naše parlamentní strany pred volbami)

Petr Príhoda

OBCANSKÁ
DEMOKRATICKÁ
ALIANCE

ODA je v našem abecedním porádku první "nehistorickou"
politickou stranou. Zrodila se až
v polistopadu na zeleném drnu. Má
ješte další prvenství: je stranou, kte
rá nevznikla spontánne, ale byla
predem "vymyšlena", vyprojektová
na. A z tech, které vznikly obdobne
(KDS, LDS) je jedinou, která preži
la; dokonce na parlamentní pude.

Jejími konstruktéry bylo nekolik
pražských intelektuálu, kterí pro
mýšleli možnosti politické cinnosti
už za bývalého režimu (pro prípad,
že by se zhroutil). Pozdeji byli ozna
ceni vážne-nevážne jako "otcové
-zakladatelé". Inspiracní zdroje teh
dy nacházeli v soudobém neokon
zervatismu, jehož platformou byla
Salisbury Review a jedním z pred
chudcu Friedrich von Rayek.

Neokonzervatismus je intelektu
álním hnutím, které se hlásí k libe
rální ekonomice a soucasne rozvíjí
hodnoty tradice; ta nebyla na
Západe nikdy zcela prerušena.
U nás nebylo témer co konzervovat
a nezbývá tedy než novotvorba.
Otcové-zakladatelé naznacili, kam ji
nasmerovat. To je ale práce spíše
buditelská než politická. Však také
ODA dnes propujcuje svým tvur
cum spíše jen druhý hlas.

Aliance se formovala v rámci
Obcanského fóra jako jeho kolektiv
ní clen. Stoupencu mela málo a pri
pomínala akademický klub. Aby
jich bylo víc, hodlala se zviditelnit
(tento výraz uvedl do naší politické
rozpravy národovec Jozef Prokeš
a myslel pritom na Slováky, ale vý
raz se vžil i v ceském prostredí).
Zviditelnit se pomocí viditelných.
Takto se v ODA casem ocitla tri ku
kaccí vejce: Miroslav Kubát,
Vladimír Dlouhý a Viktorie
Rradská. Nejvetší starosti jsou s tím
prostredním.

Zatímco vetšina politických stran
vznil\á sjednocováním již existují
cích vulí a tríbením jeho výsledku,
nabídla ODA verejnosti ideu, nebot
vule nebylo. V ríjnu 1990 vytvoril
Daniel Kroupa "Meziparlamentní
klub demokratické pravice" v nade
ji, 'že poskytne krystalizacní jádro
pravicovému kvasu v OF (pánové
Battek, Lis, Uhl, Zeman a dnešní
mluvcí ODS Jana Petrová založili
pak na revanš jiný klub, "stredo
vý"). Lec vule se ubírala jinudy:
tam, kde se pak zformovala ODS,
ale o tom jindy.

Vznik ODSvšak mel pro další pro
filování ODA velký význam. Také
ODS chtela smerovat doprava.
Programové zásady obou stran se li
ší asi tolik, jako verouky církve bra
trské' a ceskobratrské, to jest málo.
Na príkladu ODAa ODSje videt, jak
nevýstižný bývá nekdy programový
text, jak málo o konkrétní pol~tické
strane ríká. Obe užívají pri sebedefi
nování slov "konzervativní" a "libe
rální". Rozdíl mezi nimi je spíše
"mentální".

V clenstvu i v aktivu ODA je zastoupena humanitní inteligence,
vedle ekonomu tam najdeme cetné
právníky, sem tam filozofa, umelce,
své sympatie k ní vyjádril i teolog.
Vyskytují se tam i príslušníci dnes
již neoblíbeného druhu, ohrožené
ho vyhynutím: disidenti. Étos otcu
-Zakladatelu nese pecet krestanské
formace. To vše je ovšem dost málo
reprezentativní výsec našeho celo
národního spektra. ODS ho zteles
nuje proporcemi priléhavejšími: je
v ní víc tech, kterých je víc vubec.

V jedné židovské anekdote uvažu
je malý Móric, co že je zac ta politi
ka; musí to být asi neco zvláštního
a úplne jiného, ne,ž si on predstavu
je; malý Móric zatím neví, že politi
ka je práve taková, jakou si ji pred
stavuje. - Nuže: vzdelanci v ODA,
zakládající si na své kultivovanosti,
nemohou nikdy prijít na chut ple
bejcum z ODS. Napríklad právní-

kum z ODA stoupá tlak, presvedcu
jí-li se, že ekonomickým pragmati
kum z ODS chybí nejen právní kul
tura, ale i právní vedomí. Barbarum
z ODS na oplátku kypí žluc, když
slyší elitáre z ODAa jejich poucová
ní o morálce, o níž prece každý
'pragmatik ví, že je jen "jako". V ku
loárech je znát, že mezi obema pra
vicovými konzervativními a liberál
ními stranami panuje nesmiritelná
zášt. Asi jako mezi profesorským
skrckem a mladým dvoumetrovým
svalovcem s malou hlavou.

V porodní fázi obou stran
(1990-91), usilujících o radikální
transformaci, zafungoval obcas jako
stranotvorný princip osobní vztah
k Václavu Klausovi. Kdo ho nesná
šel, pridal se k ODA. Dnešní ceský
premiér tedy vtiskl svuj imprint ne
jen šéfovi nejvetší opozicní strany,
ale i strane nejbližší...

Byl cas, kdy prestiž ODA rázemvzrostla: cas Vikárek, Papier
nicek atd. Do nekonecných jednání
o subtilních problémech nerovného
vztahu cesko-slovenského vstoupil
s 9strými argumenty Jan Kalvoda.
Priblížil tím rozdelení státu a záhy
se stal predsedou 0DA. Jeho výkon
- na pohled odborný, právnický 
však vynesl strane zisk povahy po
pulistické: "Konecne to nekdo tem
Slovákum vytmavil!" - ríkali lidé.
ODA si od té doby hledí lidových
emocí pozorneji.

Takto se ODA dostala poprvé do
povedomí širší verejnosti. Do té do
by byla fenoménem Prahy a nanej
výš krajských mest. - Když se totiž
predtím ukázalo, že vule se bude
ubírat korytem ODS, ucinila ODA
ústy Daniela Kroupy z nouze ctnost:
stane se "volební stranou". ebude
vytváret organizacní sít, ponechá si
minimální aparát, a ten bude nabí
zet volicum její politické projekty.
Nebylo to štastné rozhodnutí, pro

tože neodpovídalo pomerum naší
politické tajgy. ODA se podle toho
presto zarídila. Kalvodovské vavríny



z cesko-slovenských klání jí naštes
tí zajistily ve volbách 1992 pozici
v CNR. Avšak do "federálu" se ne
dostala. Varovný signál preslechla
a s budováním venkovských organi
zací si nepospíšila. Této neblahé se
bestrednosti pak Lidové noviny daly
jméno "kamarádi z Rytírské" (totiž
pražské ulice, kde je ústredí ODA).

Do svízelné situace se strana
dostala v putkách o Senát.
Zasazovala se ~ice o nej, ale
znemožnila, aby do neho au
tomaticky prešli poslanci
z "federálu" (sama tam žádné
nemela), ackoli to byl tehdy je
diný schudný zpusob jeho usta
vení. Bylo to v dané chvíli "prag
matické", ne však "zásadové". Vznik
Senátu se tím nadlouho odsunul.

Vsamostatné Ceské republice paknastaly ODAkrušné casy, proto
že musela do vlády. Profesorský skr
cek težce snášel ústrky neurvalého
svalovce, který se mu vychytrale
šklebil do tváre, protože mel na kila
nejmín ctyrikrát to}ik.Ne, nebylo to
od neho moc chytré, vždyt pomer
koalice - opozice byl 105:95.

P~ni predsedové a místopredsedo
vé obou obcanských stran se nauci-
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li svou nevraživost pred kamerami
diplomaticky skrývat, ale v nižších
patrech to bylo cím dál horší.
Nejhur v komunálních volbách
1994, kdy si šly ODA a ODS casto
nezakryte po krku. ODAse pomstila

skandalizováním sponzorské vece
re ODS na Žofíne. a sklonku roku
1994 listy naklonené ODS zverejni
ly informaci o nekryté smence ODA,
a ta vyrukovala s indiciemi svého
tajného sledování. Mezi rádky stálo .
citelne, že v tom má prsty ODS.

Mysl odkázaná pro nedostatek dat
na pouhou intuici se neodvažuje tu
to závažnou hypotézu zavrhnout,
nebot BIS by byla blázen, kdyby ne-

4 I 1 996

sledovala, co je sledovatelné.
Podezrení se však neprokázalo (jak
by taky?) a tisk naklonený ODS se
Alianci postaral o kabát z ostudy.
Opozice, tj. levice, si prisadila, pro
tože i ona mela pravicového skrcka
plné zuby. ODA se totiž zasadila
o zákon proti komunismu a o resti
tuci soukromého vlastnictví. Mínila
tím i církevní. To je však zámer ci
tove neprijatelný nejen pro levici,
ale pro tríctvrtinovou vetšinu
Snemovny i verejnosti. Difamacní
kampan proti ODA (rP, LN, MfD,
Telegraf, Respekt, Reflex aj.), v níž
byly pretrásány její vlastní hríchy,
se zdarila, volební preference klesly
na polovinu a ODAzkrotla. Ukázalo
se, že nemá dost verného a jednot
ného volicstva.

Nejednotnáje i ona sama, programov~ i personálne. Chování
i image, které si tvorí, je prinejmen
ším dvojznacné. ODAse uchází o dve
odlišné sociální skupiny. Durazem
na právo a mravnost imponuje neso
cialisticky smýšlejícím príslušníkum
humanitní inteligence. Ti si uchovali
cosi z tradicní stredostavovské men
tality, ale se svými príjmy mírí spíše
smerem dolu. ~ str. 26

Ani don Quijote, ani Sancho
Dvojportrét: Jan Kalvoda a Vladimír Dlouhý ,

materštiny pozapomnel a príliš to neoce

nuje.

Ký cert mu nakukal, že efektním feti

šem je ta jeho fajfka! Jan Kalvoda si ji za

paluje v nejnemožnejších situacích (na

rozdíl od Vladimíra Dlouhého, který je mi

lovníkem pohodlQ. Touto úpornou dusled

ností se ponekud podobá Catonovi starší

mu z dob pred pádem Kartága: "Ceterum

autem censeo ... - Ostatne soudím, že..."

Snad i proto na neho zbyla nevdecná role

pripomínat nekteré závažné veci, které se

ostatním zdají méne závažné.

Jako fešný chlap se zamlouvá ženské

mu publiku patrne víc než jiní stranictí

bossové, zato se teší neoblibe u mužské

ho volicstva stran opozicních, i té nejvet
ší koalicní.

Na obou celných predstavitelích ODA

je znát, že venují svému vystupováni vetší

péci než šéfové ostatních stran. Ona i ta je

jich ODA jakoby stále neco dohání, proto

že se snaží být necím jiným, než puvodne

byla: stále totiž hledá svou esenci i tvár.

Hierarchická $truktura funkcionárského aktivu ostatních stran se podobá

pyramide, tedy jednovrcholovému útva

ru. U "Ody" je to dvojvrší. Pritom si oba

lídri (tof termín uvedený do obehu

Danielem Kroupou) pocínají, jako by se
vubec neznali.

Jan Kalvoda, vystupující v roli muže

práva a zákona, se teší podpore otcu-za

kladatelu a pražské humanitní inteligen

ce, zatímco mediálne nejpopulárnejší

politik Vladimír Dlouhý sklízí sympatie

spíše v radovém clenstvu "v terénu".

Jeho popularita pritom dalekosáhle pre

kracuje hranice jeho vlastní strany, aniž

jí cokoli vynáší. Není-Ii politicky rele

vantní, hledejme její zdroje v oblasti

"pred politické" .

Vladimír Dlouhý zdárne pokracuje

v kariére slibne zahájené ješte za bývalé

ho režimu. Tento úspešný vyjednavac

hospodárských dohod bezdecne dokazu

je široké verejnosti, že zachování osobní

ho statusu a role je i v prevratných ca

sech možné. Svou verohodnost posiluje

tím, že vystupuje v roli experta znalého

veci, který mluví pouze o tom, cemu

opravdu rozumí, tj. drží se pri zemi.

Nelze mu uprít osobitý puvab hraba

lovského hrdiny ("von mel tak andelský

voci"). Na vudcovskou úlohu zatím vidi

telne neaspiruje a od svých spoluobcanu

nic nevyžaduje, což je pro tvorbu jeho ob

liby duležité. Figuruje tedy jako identifi

kacní vzor nikoli idealizace ("chtel bych

dosáhnout jeho výšin"), nýbrž prosté ná

podoby ("takhle bych v tom chtel umet

chodit"). Šikovný ceský chlapec, který se
ve svete neztratí.

Zatímco Vladimír Dlouhý se snaží pu

sobit dojmem "jednoho z nás", Jan

Kalvoda vycizeloval své image do ražby
témer romantické. Jen obtížne si ho lze

predstavit v bežných životních situacích.

Obcas se plaše vynorí jakoby z neznáma

(tj. z Úradu pro legislativu) se starostli

vým výrazem, v nemž je i špetka patosu,

snad i tragiky. Promlouvá ceštinou nejen

perfektne spisovnou - tak ostatne mluví

i Miloš Zeman -, ale též ornamentálne vy

krouženou. Odtud jistá komunikacní bari
éra: národ mezitím na subtilní možnosti PETR PR1HODA •



zatím relativne nejblíž. Nejen proto,
že se nejvetší vládní strana baví
s opozicí nerada, ale i proto, že pro
jevy parlamentní opozice jsou príliš
casto ideologické, resp. demagogic
ké. Jakžtakž konstruktivní dialog
vlády s "opozicí" tedy u nás probíhá
paradoxne uvnitr vládní koalice.

V politice netrvá dlouho, aby politická strana zduvodnovala své

bytí existencí jiné politické strany,
která je sice vetší, ale uchází se
o prízen prakticky téhož volicstva.
ODA proto stojí pred úkolem odlišit
se od ODS nejen kritikou jejích
chyb, ale i programem, který by za
ujal širší výsec verejnosti. Její príští
osudy jsou proto velkou neznámou:
najde si ODA svuj širší elektorát se
specifickými zájmy? Anebo se zacne
naše pravice sjednocovat? Bude to
p'od korouhví ODS nebo ODS? A vu
bec: jak bude vypadat pravá cást na
šeho spektra až zakladatelská gene
race se svými osobními nevraživost
mi odejde do politického duchodu?
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To s ohledem na ne si ODA zvoli

la za symbol jednorožce a v minu
lých parlamentních volbách zahajo
vala svuj agitacní videoklip prvními
takty Ody na radost - Prosazování
nižších daní a smluvního nájemné
ho této skupine valný prospech ne
prinese. Zamlouvá se podnikatelské
vrstve, ta by z toho totiž mela víc.
Kdoví, možná, že se ODA stane prá
ve její expoziturou, podobne jako
predválecná národní demokracie,
která také zacínala s ušlechtilými
myšlenkami.

Dvema odlišným cílovým skupinám odpovídá i dvojí tíhnutí
stranického aktivu. Na jedné strane
pp. Bratinka, Kroupa, Dobal atd.,
k nimž má zatím blíže i Jan

Kalvoda, a na druhé pp. Dlouhý,
Ceška, Téra atd. Odchodem Tomáše
Ježka, motivovaným duvody spíše
osobními, se zvýraznila mezera me
zi obema skupinami a s ní i otázka,
co vubec mají spolecného. Protože
se Vladimír Dlouhý -svým politic
kým naturelem hodí spíše do ODS,
vznikají znovu a znovu spekulace
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o možném budoucím splynutí obou
obcanských stran.

Zatím taková událost není pravde
podobná, protože obe sestry jsou
rozvadeny príliš. V jaké pozici vuci
ODS se však ODA ocitne, až si dobu
duje sít místních organizací, nelze
tušit, protože mimopražské clenstvo
zatím nemelo príležitost se projevit

ODA nemá - na rozdíl od ODS, jíž
jsou nakloneny tri ústrední deníky 
dost výrazných stoupencu v médi
ích, a tedy ani patricnou možnost
informovat o svých zámerech a uvá
det ve známost duvody své existen
ce. Tím nejužitecnejším je patrne
permanentní korektura jednostran
ností ODS, zejména duraz na racio
nalitu práva oproti racionalite eko
nomické (nebo aspon vedle ní). To
je téma sice duležité, ale ODA je
predkládá v podobe dosti abstraktní
a není jisté, zda jí široká verejnost
náležite rozumí.

Dnes už príslovecné hašterení
ODA (casto s pomocí KDU) versus
ODS mívá u nás k racionální debate
mezi dvema politickými subjekty PETR PR(HODA •

Znovu a znovu fascinuje, jak jelidská psýcha tvárná podle do
bových a místnlch zvyklosti. A jak
to, co sejedné epošejevl -jak v rám
ci bežného, tak v rámci patologic
kého - jako norma, zpusobuje v té
následujle[ pouze krceni ramen.
Každá doba má nejen své vlastni
pfedstavy o tom, co je "zdravé" a co
patologické (nezridka také v závis
losti na spolecenskévrstve ci povo
lánO, ale i jak seto patologické má
projevovat.

Stejne jako se dáma konce deva
tenáctého stoletl svým repertoárem
chováni, zahrnujle[m obcasné
omdlévánl ci qfektované pišteni pri
spatfenl myšky, výrazne lišila od
dámy dnešni, lišily se i jejl eventuál
ni patologické projevy - obrazy hys
terie vldané Charcotem a Freudem
patfl dávné minulosti. Ruzné typy
kmenove specifických posedlosti,
amoku ci trudnomyslnosti mimoev
ropských etnik hezky ukazuji, jak
veliká je plasticita " bláznivého "
chováni a jak dalece je v tomto
smyslu jedinec nevedomky ochoten
vyjit vstflc ocekáváni svých soukme
novcu a dobové a místnl tradici vu
bec.

Nejruznejšl pripady "mentálnlch
infeke[" ci "epidemii" nebyly tedy
specifikem stfedoveku ci dob ješte
dávnejšlch. V Americe práve probl
há vlna "odhalováni" pricin nejruz
nejšlch duševnlch obtlži v sexuál-

Po vetru
nim zneužlvánl deU v nejútlejšlm
detstvl (ještepod vzpominkovou ba
riérou), nejcasteji v rámci údajných .
satanístickych obfadu konaných ro
dici. To je výstižná ukázka cehosi,
co se bUžl vlne posedlosti carodej
nictvlm v raném novoveku.

Snaha vyjit "terapeutum" vstflc,
at už na skripci ci v hypn6ze, je
pfekvapive veliká, i když vezmeme
v úvahu, že všechnyvýšenaznaéené
nepravosti se cas od casu skutecne
vyskytuji. Že tato odhaleni majl
v nové dobe veliký terapeutický úci
nek, tak mnoho neznamená.
Všechny psychoterapeutické školy
zaznamenávajl totiž velmi znaéné,
byt nikdy ne stoprocentnl úcinky již
pouze tim, že sepacientem zabýva
ji a že dokáži verohodne vysvetlit
a pojmenovat zdroje jejich obUžl
(od uhranutl až po detskoujrustra
ci). Zdroj neblahého úcinku musl
být ovšem vždy nekde za horizon
tem, at už se na rovine spoleéenské
psychopatologie jedná o zednáfská
spiknut[, pletichy imperialistu za
železnou oponou ci v individuál
nim pripade o traumata z dospelé
ho veku odsunutá do podvedoml
(na tomto Freudove objevu jeho ná
sledovnici neustrnuli a traumata
dále úspešne hledali v raném det-

stvi, v okamžiku porodu, v prena
tálnlm obdobl a v nekterých pripa
dech i v minulých inkarnaclch). To
je zase výstižná ukázka toho, že po
kud jde o lidskou duši, neexistuje
prisne vzato "správné" vysvetleni ve
smyslu pozitivistické vedy, ale znac
né množstvl obrazu plastických, pu
sobivých i terapeuticky úcinných,
a pritom každý je docela jinÝ.

Ostatnepfánim jiných nevycházejl
vstrtc jen duševneranenl ci "blázni".
Každý kategoricky pronášený soud
o druhém smefuje ke svému naplne
ni. Dvojice kat - obetjednajl v presta
bilizované harmonii, podobne jako
v dobfe secviéenémbaletu. I obraz
jednáni pflslušniku menšin narustá
jednak do obrazu, který chce videt
"majorita", jednak seformuje i vlast
ni módou a pfánlm Koestlerzajlma
ve upozornuje na propastný rozdll
v obrazu žida v diaspofe a v Izraeli,
Badinterová ukazuje obdobný rozdll
na homosexuálech pfelomu stoleti
a jeho konce.

Ostatne, i obrazy "majoritnlch"
národu se pfes velice tuhý kofen
tzv. národnlho ducha dokáži prud
ce menit - bismarckovské výkonné,
tuhé a toporné nemectvl málo pri
pominá romanticky zasnený, poho
dlný a relativne nepofádný pocátek
minulého stoletl. Malý ten, kdo zná
jen malý cll?

STANISLAV KOMÁREK •
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myslenia!
znamená v tej-ktorej discipUne in
telektuálny prinos a co je len p6za,
exibicionizmus casto kamuflova
ný v nezrozumitelnej hatmatilke.
Prostredie vhodné na kritické
myslenie nemožno vytvorit pomo
cou rýchlokurzu alebo nejakej pri
rucky. Nevyhnutné je pracné ma
povanie roznych kontextov z mi
nulosti paralelne so sledovaním
najnovšich poznatkov.

Mottom casopisu KRITIKA &
KONTEXT je známe tvrdenie
Josepha Schumpetera, že "uvedo
mit si relativnu hodnotu vlastné
ho presvedcenia a zároven si za
ním neochvejne stát, je výsada,
ktorá odlišuje civilizovaného jed
notlivca od barbara". Len v takej
to krehkej konštelácii, kde nepre
vláda anifanatizmus, ale ani rela
tivizmus - dve neštastia 20. storo
cia - je clovek schopný a zároven
ochotný kritiku na svoju adresu
akceptovat a zužitkovat; vie záro
ven otvorene kritizovat a obhajo
vat svoj postoj bez toho, aby dru
hému vnucoval svoj názor. To je
presne rámec, v ktorom kritické
myslenie nachádza svoj priestor.

KRITIKA & KONTEXT sa pokúsi
vytvoritf6rum kritického myslenia
slovenských a ceských vzdelancov.
F6rum bez sentimentov a remin-

• scencii,f6rum dvoch spolocenstiev,
ktoré si majú co povedat a majú
výhodu si to povedat vo vlastných
jazykoch. To, co by nás malo spájat,
by nemala byt NOJ0.1ani nostal
gia .... Našou povinnostou je kritic
ky debatovat o veciach, ktoré Rás
obklopujú, sklucujú, ale aj tešia
a bavia. Byt kritický sam k sebe
a jeden k druhému je predpokla
dom vzájomnej dovery a spriazne
nosti. Je vela tém, ktoré sme nemali
príležitost, ale ani ochotu si vyspo
riadat. Ak ich neprediskutujeme
my, tie isté témy budú pomenované
a zneužité inými. .

Prvé cislo K&K zacne diskusiou
práve o citovanej Schumpeterovej
úvahe. Svoje stanoviská zaujali ta
ké osobnosti ako Richard Rorty,
Albert Marencin, Miloslav Petru
sek, bratia Gálovci a ini. Ak máte
záujem o toto prvé cislo alebo sa
chcete stat predplatitelmi casopi
su, pište nám na adresu:

.V dohladnom case zacne vy-chádzat casopis kritického
myslenia a recenzií, KRITIKA &
KONTEXT. Poslánim tohto osobi
tého štvrtrocnika bude dokladne
zmapovat kontext vždy 5-6 vybra
ných knih zo sociálnych a huma
nitných vied, ktoré na západe vy
šli v priebehu posledných piitdesi
atich rokov, no z roznych dovo
dov boli preložené do slovenciny
alebo ceštiny až po roku 1989.
V prvom cisle nájdete preklady re
cenzii, ktoré vyšli tesne po vyjdeni
takých knih ako Eichmann
v Jeruzalame (Arendtová), Bieda

. historicizmu (Popper), Vtek zo
slobody (Fromm), Te6ria sprave
dlivosti (Rawls), Federácia
v Strednej Eur6pe (Milan Hodža).

Ponuka na trhu odbornej litera
túry na Slovensku aj v Cechách
prekvitá zvucnými menami a titul
mi, ktoré boli pocas socializmu ne
dostupné. No ako si vybrat zo sor
timentu ešte donedávna zakázané
ho ovocia? Ktoré ovocie je cerstvé
a ktoré už prezreté, hoci v minu
losti bolo vzácne? A nakolko sme
schopní zhodnotit význam diela,
ked nepoznáme kontext, v ktorom
sa zrodilo, ked casto nevieme, na
co tá-ktorá kniha reagovala a ako
bola zhodnotená kritikou? Napo
kon, ako sa dnes na západe hod
notí tá-ktorá kniha, ktorú máme
možnost cítat po prvýkrát?

Ako vieme, na rozdiel od exakt
ných a prirodných vied, sociálne
a hlavne humanitné smery nena
predujú lineárne. Nový poznatok
na urcitý problém nemusí predca
automaticky znehodnotit pred
chádzajúce te6rie. Preto je doležité
poznat kontext a premeny v socio
16gii, politol6gii, psychol6gii ci vo
filozofii. Nestacia nám posledné ná
zory na diela spred tridsatich ro
kov, potrebujeme aj dobovú kritiku.

Doležité je tiež urcit, ktoré casti
knihy, ktoré jej myšlienky sú stále
relevantné, ktoré sú stále kontra
verzné, a ktoré sú už prekonané.
Poviicšine len fragmenty z vý
znamných kníh odolajú testu ca:'
su. Citatel musi byt na pozore pri
citani múdrych, slávnych knih,·
pretože vedla geniálnej myšlienky
sa može nachádza( myšlienka
dnes už prekonaná, ba až banál
na. Nekritické akceptovanie oboch
myšlienok devalvuje váhu tej gen i
álnej. Nitzsche dovodil pisanie
ajorizmov namiesto ucelených
diel práve argumentom, že má

zmysel hladat len také myšlienky,
ktoré sa ubránia posobeniu casu,
vývoja a života.

KRITIKA & KONTEXT objasnuje,
ako bola kniha prijatá, ked vyšla,
ktorým smerom sa posúvala deba
ta v tej-ktorej discipUne a ktoré
knihy nasledovne rozvijali tú istú
tému. Intelektuálna hist6ria knihy
alebo témy znamená viac, ako jej
zhodnotenie súcasnými autorita
mi. Casto v archeo16gii kritického
myslenia najdeme prípady, kde nn-

. priklad knižka, dnes už zcasti bez
významná, po svojom vyjdeni na
tolko rozbúrila hladinu a posunu
la.smer disciplíny, že vlastne touto
knihou vyvolaná diskusia margi
nalizovala knihu samotnú. V na
šom casopise preto nebudú chýbat
clánky západných odbornikov,
ktoré v krátkosti popíšu vývin od
vydania knihy až po dnešok.

Sledovat vývoj západnej filozo
fie alebo politickej filozofie po
vedzme cez casovo poslednú priz
mu postmoderny nie je o nic sub
jektivnejšie alebo objektivnejšie
ako pohlad zanieteného marxistu,
teol6ga, pozitivistu, feministky
alebo niekoho, kto je presvedcený,
že klúc od všetkých tajomstiev je
ukrytý vo sveta Sigmunda Freuda.
Myslíte si, že prehánam? Ked sa
hociktorých z nich spýtate, koho
pohlad na svet je najmenej pred
pojatý, teda ak sú dosledni
a úprimni, tak vám odpovedia, že
ten ich; ak sú nekonzistentni, tak
vás odbijú, že taká to otázka je ba
nálna. Zrelativizujú každý pohlad
okrem toho svojho. V tomto smere
postmoderna je "tradicná". Svet
vyzerá inak, ked vám ho vykla
dá alebo interpretuje Faucault,
Marcuse, Tallyard, Karnap, Naomi
Wolf alebo Lacan. Vlohou kritické
ho myslenia je zachovat si odstup
od ideol6gického alebo anarchis
tického pohladu na svet. Samotné
hladanie "jediných videní" sveta
podkopáva kritické myslenie.

Pre stredoeur6pskych vzdelan
cov je doležité nedat sa strhnút zá
plavou smerov, ktoré na západe
prehrmeli za posledných 30-40 ro
kov. Kritický postoj, otvorenost
bez nekritického obdivovania je
predpokladom nielen pre orientá
ciu v roznych discipUnach, no
hlavne je nevyhnutným predpo
kladom na zapojenie sa do rovno
cenného dia16gu so svojimi západ
nými kolegami. Tak ako so všet
kým v živote, doležité je zistit, co
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KRITIKA & KONTEXT
Hviezdoslavovo nám. 17
811 09 Bratislava

SAMUEL ABRAHÁM •
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Proc jsem hluboce nespokojen s instalacemi
ceského a francouzského umení ve Veletržním paláci

Galerii 1Uoderního
umení stále nemáme!

Olbram Zoubek: Ing. arch. Ivo Loos a ing. Jindrich Malátek
pred zaslepeným oknem Veletržního paláce.

"Absence cíle pro budoucnost zna
mená bezmocné tápání ve vlastní
minulosti. "

(Zykmund Bauman, Úvahy
o postmoderní dobe)

TIdysi jsme pokládali za veliký.l~ úspeclí, že se podarilo vy
škrábnout Veletržní palác bolševi
kovi, najít pro neho kulturní užití
a ješte mu po prestálém požáru
vrátit puvodní krásu. Tento názor
mel své opodstatnení tenkrát, ale
dnes, za úplne jiných podmínek,
není k nicemu.

V cizím prostredí
Proc není k nicemu? Protože kuba
tura domu je v nepomeru k výstav
ním možnostem vetšiny výtvar-

ných pocinu. Jeho funkcionalistic
ká architektura pusobí velmi sil
ným dojmem, byla však zretelne
koncipována pro konání veletrhu,
a ne pro výstavy moderního umení.
Tato funkce sem byla implantová
na násilne. Pro mne je tedy neprija
telné zabednit okna panely jen pro
to, aby se mohlo vystavit více obra
zu - ve funkcionalistické stavbe!

S tím pak souvisí další nesmysl -.
naprosto nefunkcní umelé osvetle
ní. Zvlášt socharská díla tak prestá
vají být pro citlivého diváka citelná.
A to platí i pro jinak vyníkající in
stalaci díla O. Gutfreunda jejíž au
torem je, Stanislav KolI'bal.

Tolik o výstavních prostorách .
Ted ke dvorane s ochozy: tak
emotivne silná architektura musí
mít podobne silné partnery
v umeleckých dílech. To ale zna
mená, že díla musí být kvalitní
nejen sama () sobe, ale musí mít
také tu kvalitu, která pocítá s mís
tem - s jeho smyslem, silou, pro
porcními možnostmi.- To sochy
v soucasné instalaci práve postrá
dají. A divák - pokud chce s díly
komunikovat - musí zapomenout
na to, v jakém se to deje prostoru.

Je smutné, co se stalo se sbír
kou francouzského umení 19.
a 20. století, "sbírkou Francouzu",
jak jsme zvyklí ríkat. Byla unese
na z prostredí, s nímž se nejen
sžila, ale také je zformovala.
Rodinuv Jan Krtitel byl na zahra
de Šternberského paláce tak sa
mozrejmý, jakoby ho sem autor
od pocátku zamýšlel. Nyní se
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z nej stal "poutac" na míste príliš
slabém pro tak silnou sochu,
a panel za ním to jen dotvrzuje.
Totéž se deje Gen v jiných souvis
lostech) s Maillolovou Pomonou
ci s Bourdellovým /ngressem.
Umístení i zpusob osvetlení, jeho
kvalita a svetelná hladina nicí je
jich identitu. To platí ovšem i pro
obrazy: zde se ztrácí intimita jak
starších del, tak i obrazu Picassa
a Braqua. A co hrozného provedl
Rodinuv Balzac, že ho postavili
na pranýr?! Jinak tu fantasmago
rii neumím nazvat.

Ješte k instalaci: dává skvelou
možnost zahlédnout odvráce
nou tvár výstavního prostoru.
Nezapomenu na pruhled mezi
panelem a "zaslepeným oknem"
smerem do kouta, kam by se dala
odložit koštata a pred ne nastavet
"zeleninu", jak bylo dobrým zvy
kem za komunismu. Hned je vi
det, jak se zachází s divákem.

emohu použít slovo návštevník
nebo host, toho si totiž musí pro
tistrana vážit..

Ríkám tomu zvule
Domu jsem prišel rozzloben
a uražen, tyto pocity pak vystrída
lo horké vedomí promarnené šan
ce. Hledal jsem pro to všecko "ne
jaké zduvodnení, a v mysli mi vy
tanul pojem ekonomická zvule.
Pokusím se to zduvodnit

U sbírky Francouzu je to nabí
ledni - unesli ji, aby naplnili po
kladnu penezi jistých návštevní
ku, a znicili tím kouzlo místa mi
nulého. U ostatních expozic je si
tuace podobná, byt méne
výmluvná. Dále: už sama rekon
strukce byla diktována výhradne
financními hledisky. Hospodarení
s penezi bylo až do roku 1990 na
prosto nepruhledné. Ale obávám
se, že i to, co se delo potom, má co
delat s ekonomickou zvUlí.
Napríklad zpusob, jakým dochá
zelo k okleštování kulturních pro
jektu ve prospech pronájmu, jak
se strídali známí architekti (s ne-.
kterými mne váže prátelství
a úcta k jejich práci) s projektanty
skoro anonymními, o jejichž podí
lu na rešení nic neví ani zasvece
nejší verejnost, jak se nakládalo
s prostorami pro instalaci, s jejich
osvetlením.
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Chybí informace o autorech, kterí
zde zastoupeni nejsou, ale do de
jin ceského moderního umení
patrí. To nejsou nadmerné poža
davky, ale bežný standard evrop
ských galerií.

Neríkejme zaplatpánbuh!
Jestliže na to ted nemáme, pro
sím. Ale nenazývejme to, co je
nám nabízeno, galerií umení
20. století. O tom, co je uvnitr,
mužeme v nejlepším prípade
mluvit jako o docasných výsta
vách, s výjimkou Gutfreunda,
velmi nevydarených. A neríkej
me "zaplatpánbuh, že to vubec
máme". Ta veta mne v této sou
vislosti, s ohledem na vynaložené
prostredky, uráží.

Z toho všeho pro mne plyne je
diný záver: nenechme si tu potem
kíniádu dále líbit. Snažme se vze
prít prístupu, který jsem nazval
ekonomickou zvUlí. emáme gale
rii umení 20. století. Nemeli jsme
ji ostatne z ruzných duvodu dopo
sud, udelejme tedy, co je v našich
silách pro to, aby byla, a nelžeme
si už.

Ekonomická zvule zpusobila, že
tyto momenty, pro koncepci tak
složitého zámeru rozhodující,
jsou stále v jakémsi neurcitém po
hybu. Z ní také plyne, že zde není
to, co by divák chtel ocekávat: ex
pozice architektury 20. století,
umeleckého remesla a prumyslu,
filmotéka. Chybí dokonce i místo
k odpocinku - s výjimkou dvou
kresel, z nichž se na skýtá "skve
lý" výhled na architektonický
"skvost" dverí.

Pujcku státu pro dokoncení ga
lerie moderního umení charakte
rizuje podobný prístup: bylo ji
nutné proinvestovat do urceného
termínu otevrení paláce. Jako by
snad tato galerie nebyla tohoto
státu, tedy jeho obcanu, ale neja
kého cizího subjektu, kterému
mužeme pujcit., aby prežil. Proto
ten chvat, který zaprícinil trapné
nedorešenosti, lajdáctví remesla.

apríklad zamatované, poškrába
né sklenené dvere - je to sice de
tail, skrze ten však lze nahlédnout
celek.

Nejpresvedcivejším dukazem je
skutecnost, že pro prezentaci ces
kého socharství nebylo využito
prostoru dvorany s prirozeným
svetlem. Patrne se s ní v hospoda
rení ústavu pocítá pro jiné (eko
nomické) využití. V umelém svet-

le expozice ceského umení si
ovšem sochy nelze prohlížet.
Socharství melo být pojednáno sa
mostatne. Presvedcuje o tom i vý
stava díla O. Gutfreunda a jeho
následovníku, nebot príslušnou
kapitolu dejin ceského umení
ukazuje zretelneji a celistveji
a s vetší úctou k faktum než spo
lecná expozice obrazu a soch. Na
Gutfreundove výstave je návštev
ník brán jako partner, který má
možnost volby a není mu - jako
v ostatních expozicích - neustále
predepisováno, ceho si má všímat.

Z dané logiky vychází i to, že si
galerie musí ze šedesáti procent
vydelat na provoz z pronájmu
a jen ctyricet procent hradíme
z daní. Proto musí ted ,divák strpet
tu podivnou emocionální prázd
notu a pozdeji, až budou v provo
zu pronajaté prostory budovy, bu
de muset strpet konflikt dvou zce
la protichudných funkcí - sveta
umení a sveta obchodu.

Pri návšteve paláce divák nena
jde kavárnu, pohotový prodej
publikací nebo ctenárský koutek 
místo, kde by spocinul k zažití to
ho, co videl, místo, kde by mohl
nacerpat informace k tématum
expozic, k jednotlivým autorum,
o dobe, ve které tvorili, o tom, co
dalšího tito autori ješte udelali.
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JIRí SEIFERT

Akademický sochar,
predseda výtvarného spolku Mánes
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toho, co vnímáme zrakem, pak
o cínštine se soudí, že má bohatší
a jemnejší škálu pro vjemy zpro
stredkované chutí. O domorodých
kmenech afrických a jihoameric
kých, které byly silne závislé na své
schopnosti sluchové, a které použí
valy i pro vzájemné dorozumívání
na dálku zvukových signálu, se ríká,
že mely silne rozvinutou schopnost
diferencovat sluchové vjemy.

Lze se domnívat, že tyto rozdíly
pusobily i na myšlení a na obraz
sveta. Pravdepodobne se totiž shod
neme na tom, že svet zraku je vy
mezený, konkrétní a prevážne trva
lý, napJ;"otitomu svet sluchu nebo
cichu je pomíjivejší, abstraktnejší
a splývavejší. Náš duraz na zrak
prispel ke specificite evropské kul
tury.

Z diskuse k príspevku Františka
Šmahela na zasedání Ucené spolecnosti

Kosmické
katastrofy
v dejinách
Zeme

Pod názvem kosmická katastrofasi patrne každý predstaví jednak
neco grandiózního, jednak neod
vratitelného. Ve skutecnosti však
mají kosmické katastrofy také své
príznivé stránky, a pokud je dokáže
me predvídat v predstihu, mužeme
se jim, jak se zdá, i bránit.

Už samotný vznik slunecní sousta
vy pred 4,5 miliardami let lze spojo
vat s katastrofou v podobe výbuchu
blízké supernovy. Její rázová vlna
tehdy zpusobila stlacení chuchvalce
neobycejne rídkého mezihvezdného
mracna, jež by se jinak vlastní gravi-

•FRANTISEK ŠMAHEL

Historik -mediaveliSlaj
predneseno na zasedání
Ucené spolecnosti.

vyžadovalo akomodaci oka, a ta za
se s sebou nesla i akomodaci mysli.
V tu chvíli však, kdy umelec zvládl
nové pojetí obrazu urceného pro
globální vnímání, zacal ho znov,u
komplikovat šalbami oka, premírou
symbolu i arcimboldovskými inven
cemi pozdne renesancního maný
rismu. Zatímco hlavní cestou po
znání bylo pro stredovek ucho, sym
bolem poznání renesancního veku
se stalo okrídlené oko, emblém teo
retika L. B. Albertiho.

Prednáška profesora Šmahela velmi názorne a presvedcive uká
zala, jak vynález knihtisku prispel
ve vývoji evropské kultury k posíle
ní významu zraku. Ctení napsaného
zacalo od té doby snižovat - alespon
relativne - roli toho, co bylo pouze
vyslovováno a slyšeno. Evropané ži
jí tudíž již staletí v kulture, pro kte
rou je zrejme nejvýznamnejší bra
nou ke svetu zrak. To melo pravde
podobne významné dusledky v nej
ruznejších oblastech.

Historik zde položil implicite dule
žitou obecnou kulturne antropolo
gickou otázku: lišily a liší se velké
svetové civilizace a oblasti tím, které
smysly v nich byly více ci méne kul
tivovány? Dríve než uvedeme nekte
ré možné hypotézy týkající se této
otázky, treba zduraznit, že rozdíly
v tomto ohledu nemohou být 
vzhledem ke stejné smyslové výbave
lidí ruzných ras a civilizací - príliš
velké. Existují však urcité náznaky,
že bohatost a diferencovanost po
jmu, které v jazycích velkých kultur
oznacují vjemy zprostredkované
jednotlivými smysly, nejsou stejné.
Jestliže je zrejmé, že v evropských
jazycích je neobycejne mnoho po
jmu, které oznacují jemné rozdíly

Vnímání
a kultury

Ctení, , ,a VDlmanl

Samozrejmé nekdy prechází donesamozrejmého a naopak.
Postupný prechod z polomagického
sveta zvuku do neutrálního sveta
zrakového vjemu, který díky rozší
rení knihtisku zažilo 16. století, po
znamenal i vnímání výtvarných del.

V antice a v raném stredoveku císt
znamenalo soucasne slyšet.
Polohlasná artikulace zvuku mení
cích se v písemný záznam naplno
vala i složitým psycho-motorickým
procesem, zamestnávajícím nejen
oko a ruce, ale i mluvidla.
Stredoveký ctenár postupoval jako
dnešní žácek v první tríde: každé
slovo mu bylo samostatnou jednot-

, kou a nekdy i záhadou. Jakmile se
dobral smyslu jednoho slova, po
kracoval k dalšímu, až dospel ke
konci vetného nebo myšlenkového
celku. K vizuálnímu vnímání psa
ného slova prispela ješte pred vyná
lezem knihtisku technika mecha
nické reprodukce kresby nebo krát
kého textu. Uniformní vnímání jed
né a téže zobrazené veci pocetným
okruhem osob prispívalo k novému
zpusobu recepce tišteného textu.
Presto však trvalo celá desetiletí, ne
-li staletí, než se clovek "typografic
kého veku" (tak Mac Luhan) naucil
prelétávat zrakem rádky a globálne
klouzat po novinových sloupcích.
Nový zpusob cetby si postupne vy
nutil na spisovatelích i tiskarích no
vé kompozicní, typografické a v pr
vé rade též ortografické konvence.
, Ruku v ruce s touto pomalou pro

menou zpusobu ctení se menily
i modi videndi, tj. zpusoby vnímání
rukopisné výtvarné výzdoby, desko
vé i nástenné malby. Puvodnímu vý
tvarnému prevyprávení výjevu ve
stredovekých malovaných cyklech
odpovídalo postupné vnímání jed
notlivých scén. Pro malíre i diváka
bylo nárocnejší vnímat náboženské
i svetské príbehy ve forme relativne
osamocených, tematicky však pro
pojených námetu, jež nekdy obsa
'hovaly více dejových nebo význa
mových rovin. Vnímání techto del

>
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tací vubec nesmrštilo. Ze stále ry
chleji rotujícího chladného disku
vznikly posléze planety a jejich dru
žice, planetky, jádra komet, a zejmé
na Slunce. Vzájemné srážky malých
teles behem nekolika set milionu let
slunecní soustavu pozoruhodne vy
cistily.Tecným nárazem "Pramesíce"
na Zemi se odparila cást zemského
plášte a vytvorila spolu se zbytky
Pramesíce Mesíc, jenž svou gravitací
silne tlumí kolébání zemské rotacní
osy. Od té doby jsou fyzikální a che
mické pomery na Zemi až neuveri
telne stálé, a to zrejme podnítilo
vznik a rozvoj života.

Povrch Mesíce je však pokryt
spoustou kráteru po dopadech pla
netek a jader komet - odtud je zrej
mé, že podobnému bombardování
je vystavena i Zeme, kde jsou
ovšem impaktní krátery, na rozdíl
od Mesíce, rychle zahlazeny geolo
gickou cinností. Presto je zrejmé, že
práve hrozba velkých impaktu
predstavuje potenciální kosmickou
katastrofu, ohrožující jak cloveka,
tak i život na Zemi. Dnes máme vý
tecné dukazy o srážce Zeme s pla
netkou o prumeru asi 10 km, k níž
došlo pred 65 miliony let. Druhotné
následky takového pádu zpusobily
pomerne rychlé vymrení mnoha
druhu rostlin i živocichu. Prubeh
obdóbné srážky jsme mohli v cer
venci 1994 sledovat v atmosfére
Jupiteru, do níž dopadaly úlomky
komety Shoemaker-Levy 9.

Krome toho lze teoreticky uvažo
vat o riziku výbuchu další superno
vy v blizkosti Slunce. Toto riziko je
nepatrné, jelikož k výbuchu muže
dojít u osamelé hvezdy jen tehdy, ci
ní-li její hmotnost minimálne 12ná
sobek hmotnosti Slunce, a u tesné
dvojhvezdy tehdy, když jednou slož
kou je bílý trpaslík a druhá složka
na nej posílá vodíkový plyn. V kri
tické vzdálenosti do 50 svetelných
let od Zeme se nenachází žádné ob
jekty zmínených typu.

Pro Zemi nejrozsáhlejší kosmic
kou katastrofu však zpusobí pozvol
né zvyšování zárivého výkonu
Slunce, jež souvisí s posloupností
termonukleárních reakcí v jeho nit
ru. Zhruba za jednu miliardu let se
proto povrch Zeme prehreje nato
lik, že to zpusobí vyparení vody
z oceánu a zánik života na této pla
nete.

Host do domu, Buh do domu; vtipálkové obmenují druhou cást tohoto pekného prisloví na "hul do ruky". Nu, proc nakonec ne; vždyt ryba a host tre
tího dne smrdí.

Lidová slovesnost, jak už má ve zvyku, i zde uchovává nashromáždenou zku
šenost. Tu v sobe nese i slovo, jehož si dnes všímáme. Prapuvodní indoevropské
ghostis neslo nejspíš význam "príchozí, host"; odtud pozdeji napríklad latina
odvozuje jednak hospes ("host, cizinec, pocestný", a taky "hostitel" i "hostin
ský"), jednak hostis (nejprve "cizinec", pozdeji "neprítel, protivník" - rozumí se
zejména ten, který prichází odjinud, zvnejšku). - I'é.staré ceštine, jak upozornu
je Gebauer, u slova host významy "host" a "cizinec" casto splývají. Za zmínku
rovnež stojí, že ve starých památkách (14. století) se zhusta objevuje spojení zlý
ci nehodný host.

Zajisté to náleží k lidské prirozenosti. Vše nové, a nové lidi obzvlášt, prijímá
me se smesí dychtivého ocekávání i obav. Naplnuje se svým casem obojí, a jazyk
to verne reflektuje. Dnes ovšem vnimáme slovo host predevším pozitivne: bud
jako vítaného, milého návštevníka, nebo jako považovaného zákazníka (stálÝ,
hotelový, lázenský host). Sice i nemoce, hlad a jiné trable bývají zvány hostem,
avšak s atributem nezvanosti, nevítanosti. - Nicméne role hosta v sobe vždy dr
ží kus cizoty ci cizinectví: hostovat neznamená jen být hostem, ale také pobývat
a pusobit jinde, než jsem doma.

My Ceši o sobe s chutí ríkáme, jací jsme pohostinní: se srdcem na dlani, s chle
bem a solí na ošatce. Rádi si tak pribarvujeme i svou minulost. V tomto smeru
asi nejroztomilejší je pozdne romantický výklad genealogického výctu bájných
premyslovských knížat - totiž jako souvislé sdelení príchozím (cizincum - hos
tum): ,,My na (a vojen nezamýšlíme ..., hosti vítáme ..." atp. Pekne to zní; avšak
ani staré výskyty slova host, ani (napríklad) nedávno zde zmínená pojmenova
cí motivace slova Nemec na to moc neukazují.

Ad vocem Nemci: ti pochopitelne byli vnímáni od Cechu jako "hosté" ze všeho
nejvíc; a ve všech významech toho slova. Už když bývali zváni od premyslov
ských králu, aby se usazovali v zemi a prinášeli své "know-how", napríklad pri
kutání kovu. ,,Nemci, již sú zde hoscie," - to nepraví z nacionalismu vinený
Dalimil, nýbrž zhruba soucasne žijící prevypravec Alexandreidy, a pokracuje:
"chtie doždaci, by na moscie Praze ... nebude (tj. aby na pražském moste neby
lo) videti Cecha." A pozdejší Právo l'élikého Mesta pražského (kolem 1440) sta
noví, že Nemci nemají být úredníky, "ale aby za hosti drženi byli". Na hostilní
hrátky 19. a zejména 20. století bylo, zdá se, už jaksi zadeláno.

Ale nechme již "cesko-nemeckých" otázek, beztak nás jich ješte ceká jen což.
Pricházívali sem prece i další, vnímaní jako "jiní a odjinud", kterí se v této ze
mi rovnež usadili a zvykli si ji stejným právem považovat za svuj domov - na
príklad židé. Vratme se k tomu, že pradávné pojímání hosta jako vetrelce a ne
prítele se casem dostalo do lidštejších poloh. Tedy alespon v jazyce. (Nebýt toho,
mohly se dnes jako hostince ci hospice oznacovat treba internacní tábory.)

Jazyk zde, jak už receno, obráží civilizaC1ií vývoj. V evropském kulturním
areálu jiste vlivem krestanství. Jednak proto, že cizincem-hostem záhy bývá
u krestanu poutník (také v našich textech nacházíváme staroceské host i za la
tinské peregrinus; ostatne práve pro poutníky se všude po Evrope první hospice
a hospitály zrizovaly). Hlavne však myslím proto, že v krestanském pojetí je po
zemské bytí cloveka (jeho vezdejší pout) jen pouhým hostováním. S tím možná
souvisí, že z prapuvodních obsahu pojmu hosta nejvýrazneji pretrvává priznak
docasnosti, prechodnosti.

Ale krestanství nekrestanství, odjakiiva je v povaze cloveka zabydlovat se ve
svém pozemském putování jakoby natrvalo. Aby mohl být, musí nekam patrit; na
to však také potrebuje, aby neco patrilo k nemu. Odtud jeho nechut k príchozím,
cizím, s nimiž by se mel delit. Altruistická pohostinnost je ctností, hostilní pode
zíravost spíš naopak. Obojí je však prirozené (ostatne obojí se nekdy vyplácí).

Konflikt dvou prirozeností je moment, kdy do hry vstupuje morálka. Ta ne
muže požadovat absolutní ctnosti (protože jsou za horizontem prirozeného by
tí: vyhrazeny svetcum a andelum). Avšak ani "antimorálka" (ci "postmorálka")
ctnosti nevyhladí - i ony k cloveku patrí. Nezbývá jí tedy, než ctnosti chválit;
a hledat mezi nectnostmi a ctnostmi balanc, v níž by zároven s clovekem mohla
trvale žít (ci snad trvale rust?) i jeho lidskost.

JIRI GRYGAR

FyzikálníústavAV CR;
prednesenona zasedání
Ucenéspolecnosti.

•

Host

JA HORÁLEK
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Staré Hrady u Sobotky

Milý príteli,
plkné pozdravení z okraje Ceského ráje.

Už jste zde zas dlouho nebyl, trebaže tu má
me jednu návštevu na vysoké úrovni za dru
hou. A dovídáme se vecí, že my venkované
jen zíráme. Tak treba pan ministr Pilip ne
dávno v Jicíne hlásal, že ve školství je vlast
ne všechno v porádku: dejepisu se na stred
ních školách vyucuje dost Ci když v septime
a oktáve gymnázií není vubec a v dalších trí
dách závisí na blahovuli pana reditele školy,
dá-li hodinu ci nedá-li). Že by existovala ši
kana už na základních školách, o tom nemá
pan ministr jediný signál (my bohužel ra
du). Vrcholem bylo, když zaznelo upozorne
ní, že obce jsou ze zákona nuceny platit
nškolné" do míst škol, ale nemají už možnost
kontrolovat, zda jsou tyto peníze skutecne
všechny úcelne pro školu využity (což by by
lo možné zrízením starých dobrých místních
ci újezdních školních rad). Pan ministr pro
ste prohlásil, že podle neho by malé obce ne
mely samostatne existovat. Takže až tak da

'Zeko jsme se dostali od devadesátého roku
a od myšlenky, že samospráva by se mela
vrátit až do tech nejmenších obcí...

Pan ministr (i mnozí další) si neuvedo
mují, co samospráva pro malé obce zname
ná. Ale ony ty naše vesnicky a mestecka za
tech nlkolik posledních let skutecne pro
koukly a promenily se.Lidé nutí své zastup i
tele, aby se o obce starali. A ti nemohou
všechny neporádky svádet na vzdálenou stre
diskovou obec jako drív. A tak se zvelebuje
a uklízí, fungují prodejny, které dríve
Jednota zavírala jako nerentabilní, prospe
rují remeslníci a drobnéfirmy. A pritom i ty
to malé obce musí vystacit jen se svým roz-

. poctem, nebot dotace z okresu jsou výjimec
né a od státu ješte výjimecnejší.

Ale budme konkrétní. Znáte naše Staré

Hrady. Vesnicka o necelých stopadesáti oby
vatelích, která taktak stihla pred tremi roky
své osamostatnení, protože ted už na usku
tecnení rtiferenda o oddelení cásti obce podle
platné novely zákona o obcích by zde muse
lo žít nejméne )00 trvale hlášených duší. Je
tu zámek svépomocí zachránený, dnes pra
covište Literárního archivu Památníku ná
rodního písemnictví. Jinak obycejná vesnice.

Tak tato malá obec v cele s mladým sta
rostou Jostifem Miclíkem samostatnefunguje
znamenite. Už stihli dokoncit bezprašný po
vrch silnice, udelali kus kanalizace, opravili
márnici a hrbitov, vymenili krovy a strechu
na pulce predzámcí, podbetonovali roh zám
ku, kde se objevily trhliny, natreli okna
a dvere, opravili okapy a krytinu, atd. atd.
Pfitom ta silnice byla pod vládou stredisko
vé obce nedodelaná nlkolik let a do zámku

se vracela nepatrná cást nájmu.
I kulturní život zde pod záštitou Osvetové

besedy kvete. Jen za minulý rok zde bylo šest
náct výstav (mj. pla{>átová tvorba Václava

Ševcíka, grqji.ka Stanislava Holého, krajka
Gabriely rumové ci Knihy - neknihy Ludvíka
Kundery), sedm koncertu (také pevecké sbory
ze Švýcarska a Itálie), recitacní porad
Hanky Kojránkové, tti besedy... K tomu celo
rocne otevrený zámek pro turisty, ctyri císla
místního casopisu Listy starohradské kroni
ky, sjezd rodáku, nlkolik tanecních zábav.
To vše bezjediného profesionálního placené
ho pracovníka.

Také blízká Sobotka žije rozmanitými
aktivitami - ale kultura ji prece jen proslavi
la nejvíce. Každorocní festival "Šrámkova
Sobotka" - to je pojem A tak dnes pár slov
o necem jiném - o nenápadné, ale vysoce po
trebné a užitecné cinnosti instituce zvané

Mestská knihovna Fráni Šrámka. Ta prode
lala v posledních letech velký rozvoj a mesto
je na ni náležite hrdé. A prece jí pred krátkou
dobou hrozily potíže, když se rodný dum
Šrámkuv, kde je umístena, vrátil v restituci
do soukromých rukou. Bylo potreba sehnat
peníze na jeho vykoupení. I vznikla nadace:
obcané, rodáci a prátelé mesta sebrali znac
ný obnos, prispeli i výtvarníci a spisovatelé
svými díly, Jostif Dvorák (chalupár z blízké
ho Plakánku) sehrál ve prospech nadace
spektákl Boj o lípu. Nakonec pridalo mesto
a okres - a knihovna má po starostech. Navíc
jí osvícená mestská rada pridelila idalší pro
story v sousední staré radnici, kde vzniklo
krásné detské oddelení. A knihovna kypí ži
votem. Nejen sezde ctou a pujcují knihy a ca
sopisy, ale konají se prednášky a besedy,
v Galerii na schodech (do 1. patra-knihovny)
jsou výstavy grqfiky - to je zase iniciati
va chalupáre z nedalekého Hrmenína
Františka Pultra. Oblíbená je cinnost
Rodinného klubu - to mohou na prednášku
ci kulturní porad pfijít i rodice s detmi, o než
se behem programu nlkterá z aktivistek

l(lubu postará. A nelze zapomenout ani na
Knihovnický týden, organizovaný v dobe ko
nání festivalu Šrámkova Sobotka pro kni
hovníky z celé republiky. Nelze zapomenout
na regionální Knihovnicku Ceského ráje,
edici, která má už sedm svazku. Nelze - tak
by se daly vyjmenovávat další a další aktivi
ty, které krome své vlastní knihovnické práce
pro mesto a okolí obce zvládají Alena
Pospíšilová a Lenka Dedecková se svými
dobrovolnými spolupracovníky Františkem
Staškou, Jasnou Fiedlerovou a jinými.

Kousek zeme na hranicích Ceského ráje.
Podobný tisícum jiných kousku ceské zeme.
I tady máme problémy s autobusy, také nám
nekterí spoluobcané delají naschvály. I ti, od
nichž by se to nikdy necekalo. Ale verme, že
nakonec vždy dobro a rozum zvítezí. Libán si
také odstehovala pfi rozdelení obcí svatební
sín na svou radnici presto, že Starohradští na
bízeli zachovat ji zde na zámku - a po dvou
letém jednání se na zámku už opet oddává.

A na záver: práli bychom Vám hodne ta
kových krásných zážitku, jaké jsme meli ne
dávno v pražském svatojirském kláštere, kdy
byly vystaveny restaurované barokní
Jelínkovské plastiky ze soboteckého kostela.
Bylo to vzrušující - videt je v puvodní podo
be a navíc zbllzka. Ted už zas poletují a po
stávají na oltárích, varhanách a krtitelnici
obnoveného chrámu sv. Marí Magdaleny,
aby byly prítomny celorocním oslavám 400.
výrocí jeho vzniku.

Tak se na ne taky pfijedte podívat! A vez
mete s sebou také Janu Matejkovou, o které
se v tiráži Nové Prítomnosti docítám, že je
asistentkou redakce, pQna Galušku i pana
doktora Holuba - ti všichni sem cestu prece
již znají.

S pozdravem
Eva a Karol Bílkovi •

Nová PNtomnost O B.I E D '\ \ CíL í ST E I,

Jméno a adresa.......•......•.........

Predplácím na dobu: ..........•...........

od císla: ...................••..........

2ádám minulá císla: .

Veškeré objednávky zasílejte na adresu
A.l.L PrDJluclion P.D.B. 732, 111 21 Praha 1,
tel. (02)769837. fax (02)766040. Spolu s prvním
výtiskem Nové Prítomnosti obdržíte složenku.
Mimo CR platte šekem, poprípade kreditní kartou
VISA nebo MASTERCARD.

Pokud predplácíte kreditní kartou:
Císlo karty: . .........•...

Datum expirace: ...•......................

Podpis: ..........••.....•......•.....•..

52

CENY pREDPLATNÉHD:

V CR: 120 Kcl6 mesícu, 240 Kc/rok, 20 Kc/minulé
císlo. V SR: 192 SK/6 mesícu, 384 Sk/rok, 32

Sk/min. císlo. V Evrope (letecky): 9.00 USD/6 mesí
cu, 18.00 USD/rok, 1.50 USD/min.císlo.
Ve Spojených Státech, Kanade a ostatních zemích
(letecky): 14.00 USD/6 mesícu, 28.00 USD/rok.

Dekujeme za Vaši objednávku



MALÝ OZNAMOVATEL:

• Centrum Franze Kafky hledá knihovnici, nejlépe duchodkyni, na 1/2 úvazku.
Klasické zpracování fondu (zatím 2000 sv.), jmenný katalog, výpujcky prezencní.

Informace na tel. 24227452, denne 8.00 - 9.00.
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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 stanoviskum

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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CEŠi A NEMCI

ztracené dejiny?

Vás lve
na kolokvium na téma:

"Zmenila se církev ve zmenené spolecnosti?"

Koná se v budove GI, v pondelí 13. a úterý 14. kvetna 1996,
vždy od 10.00 do 18.00 hod.

Na lonské cesko-nemecké kolokvium o Dietrichu Bonhoefferovi navazujeme

tentokrát tématem, které získalo po roce 1989 na aktuálnosti a které se týká cím

dál více procesu sociálních zmen v otevrené spolecnosti. Na jedné strane se

spolecnost sekularizuje, na druhé strane se stále vetší pocet lidí obrací k novým

náboženským seskupením a sektám. Jakou roli pritom hrají velká kresf'anská

vyznání? Jsou pripravena vyrovnat se s novými výzvami, nebo setrvají ve

strnulých tradicích? Všechno se zdánlive ztrácí, odpoved církví na prevratné

procesy zustává neznámá. Nebo dokonce tento rychlý spolecenský vývoj institucí

církev mijí? Katolictí a evangelictí krestané z Nemecka a zástupci obou konfesí

z Ceské republiky budou spolecne diskutovat a vymenovat si své zkušenosti.

Úcastníci z nemecké strany:

Prof. Dr. Hans Maier, katedra Guardini na Mnichovské univerzite,'

Friedrich Schorlemmer, Evangelická akademie Sasko-Anthalsko (Wittenberk)

Wolfgang Thierse, poslanec Spolkového snemu za SPD

Dr. Margot Kassmann, tajemnice Nemeckých evangelických církevních dnu.

Za ceskou stranu se zúcastní Dr. Václav Malý a Dr. Jan Sokol.

Jednacím jazykem je nemcina a ceština (se simultánním prekladem).

Vstup volný do vycerpání kapacity sálu.
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Veškeré objednávky zasílejle na adresu
A.L.L Produclion P.O.B. 752, 111 21
Praha 1. Spolu s prvním výtiskem ové
Prítomnosti obdržíte složenku. Mimo CR
platte šekem, poprípade kreditní kartou
VISA nebo MASTERCARD. V CR: 120
Kc/6 mesícu, 240 Kc/rok, 20 Kc/minulé
císlo. V SR: 192 SK/6 mesícu, 584 Sk/rok,
52 Sklmin. císlo. V Evrope (letecky): 9.00
USD/6 mesícu, 18.00 USD/rok, 1.50
USD/min.cÍslo. Ve Spojených Stálech,
Kanade a ostatních zemích (letecky):
14.00 USD/6 mesícu, 28.00 USD/rok.

Vychází za podpory M K CR, FUND FOR
CENTRAL AND EAST EUROPEAN
BOO K PROJECTS, Amsterdam; IBM
CR; DA WELL s. r. o., AGROBA KA a.s.

Prítomnost
Vám nabízí inzerci
za výhodných podmínek
Naši ctenári jsou lidé, klerí 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 slrany 814 Kc
1/52 strany 447 Kc
Cena inzerce na 5. a 4. strane obálky
dle dohody.
Rádková inzerce:
do 25 slov (4 rádky) 245 Kc
do 12 slov (2 rádky) 155 Kc
Slevy:
jednou opakovaná inzerce 5%
(z celkové ceny)
dvakrát. 10%
trikrát 15%
ctyrikrát 20%

Uzáverka objednávek:
Do palnáctého každého predchozího
mesíce. Nové císlo vychází vždy v polo
vine dalšího mesíce.

Objednávky zašlele na: Nová Prítom
nost, Národní 11, 110 00 Praha 1, tel. 26
62 16, fax 26 68 25.
Tešíme se na Vaši objednávku!

Prítomnost



JAN A Š T ROB L O v Á

Hvezda zvaná Pelynek
Hned po výbuchu v Cernobylu se ve mne tehdy ozvalo botanické povedomí: pelynek
cernobýl! Zalistovala jsem pak Zjevením svatého Jana a našla: "I zatroubil tretí andel.
Tu spadla z nebe veliká hvezda, horící j~ko pochoden. Spadla na tretinu rek a na
prameny vod. A jméno té hvezdy zní "Pelynek". 1stala se tretina vod pelynkem,
a mnoho lidí pomrelo z té vody, nebot zhorkla:' Dnes, kdy si mám nekdejší prožitek
Cernobylu zprítomnit, listuji pro zmenu svými verši z té doby:

Oslovení Karla Hynka Máchy

...Tvár strachu do truchloroušky
se otiskla. Jsi bez léna,
zem rodí chromé koloušky,
zem nemá už být zelená,
a co když ješte o delbuch
války se zraní? Tresk a spad.
Zas hasit požáry! Dej Buh,
at ani nám strach nedá spát.
Nemuže trávou zarust vztek?
Cistý sníh ležet na bláte?
Hvezdy ti horknou na ústech.
Popel pelynku zavál te...

Dopis Jirímu Ortenovi

...Jsou však i jiná slova, co osloVÍnás úkosem,
slova-skutky, jež neunesou prázdno. Kosti
tíživé, i když krehké. Krehkost, úzkost. Jsem,
jsme z nich, a obnaženýcl,l. My se pozemskostí
div neudávili, bratrícku, my hladoVÍ hosti, žel
(už ta chut - potmechut mládí; pelynku?,
ci mlící?) ...
My víme, jak krehkost bolí. Jak v ní hlodá
kostižer,
dna (všední den).
A úzkost!
Tu kost
vzprící
v nás dokonce i láska. Je úzkost, kde není Šír...

Stacilo možná ocitovat jen záver, kde "je horká hvezda, jejíž jméno je Pelynek", cituji
však obšírne proto, že nejen ta posedlost pelynkem, ale hlavne ta úzkost u me prevládla
nad všemi pocity. Byla to i úzkost z bezstarostných matek, neslyšících skrytá varování
a vystavujících deti neprirozene krásnému pocasí, i úzkost z toho, co se deje tam kdesi
u samého výbuchu, a z budoucnosti a z chlácholivých lží, jimiž nás ohlupovala
vládnoucí moc. Ostatne pri zverejnení máchovské básnicky mi zmenili, jiste ne
náhodou, "spad" v "snad" ...Ze soudružského nebe k nám prece nemohlo prijít nic
špatného, ani smítko nesené vetrem, natož spad!
Vlastne ode me tehdejší úzkost ješte neodešla.


