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Nakladatelství Franze Katky chystá vydání
korespondence Karla Polácka.

Žádá proto všechny, kdo vlastní jakékoli Poláckovy písemnosti,
aby je las.kave zapujcili na adresu:

Centrum Franze Katky, Staromestské nám. 22,11000 Praha 1
Tel..:02/ 24 227452, Fax: 02/24211850

Slaromeslské ~NTRUM

nám. 22 FRANZEKAFKY
110 00 Praha 1 PRAHA

Vážený, milý ctenári,

volici to už mají za sebou, ale politici jsou s tou svou težší zkouškou sotva kdesi
v polovine. Presneji receno, jsou tam na zacátku cervence, kdy rukopisy clánku
tohoto císla odevzdáváme do tiskárny. Nová Prítomnost nechce však udýchane
dohánet vcerejší den. Naši osvedcení autori - politologové Jirí Kunc a nadimíra
Dvorákováa ústavní právnickaJanaReschová- se pokoušejí z nedávných voleb,
a hlavne z toho, co následovalo po nich, odvodil trvalejší poucení. Prozradíme, že
oba poliLologovéjsou strízlivými optimisty: v zásade dobre nastavená demokratická
pravidla donutí nakonec vetšinu hrácu pocínat si zodpovedne.

Vracíme se k temné historii tábora v Letech u Písku, kde na zacátku nemecké
okupace našich zemí zahynuly stovky Romu, ti, co nestacili být odtransportováni
do Osvetimi. Jak se na jejich osudu podepsala vule nacistu ci nacistický tlak na
protektorátní režim, jakou roli sehrála iniciativa ceských vládních úradu, ceských
policistu a ceských dozorcu? Nespecháme se závery, vec je príliš vážná a výtku
ceského podílu na genocide Romu, která už byla vyslovena, chceme - i v príštích
císlech - proverit z více stran. Mlcet ale nechceme v žádném prípade. První slovo
jsme dali Václavu Trojanovi. .

Nejen proto, že jsou prázdniny a že se více cestuje také do exotických krajin,
jakou je v Evrope Albánie, preložili jsme pro Vás analytickou reportáž v Paríži
žijícího bulharského publicisty lvaljo Diceva. Reknete, že je to pro nás zrcadlo
hodne vypouklé, ale my budeme trvat na tom, že je to zrcadlo presto užitecné.
Ukazuje nám totiž velmi kontrastne základní dilema transformace: nepochybne jí
mnoho získáváme, ale cosi také ztrácíme, a nejsou to jen proskribované
"socialistické jistoty". Posunujeme se zároven do jiné civilizace! Meli bychom o tom
stále alespon vedet a nebýt pak zaskoceni.

Ekonom Lubomír Mlcoch, který pokracuje v úvahách kolegu psychologu
a sociálních psychologu z predchozích císel NP, chce mít jasno v tom základním:
Je etika "neco navíc"? Je to jakási šlehacka na dortu, která se nám proste dostaví až
s oním dortem? Jak že to vlastne mysleli ti úplne první filozofové kapitalismu?
Treba samotný autor pojmu "neviditelná ruka trhu" Adam Smith?

Moudrý pán, celý život vykonávájící profesi praktického lékare, MUDr. Pavel
Machácek, klade ty docela základní otázky, bez kterých bychom se radeji nemeli
pouštet do žádných reforem zdravotnictví. Ukáže se pri takovém tázání, že nám
chybejí slova, které jiné jazyky, jiné kultury mají. Jenom slova?

Magda Barto§ová, kterou známe ze Svobodné Evropy, se dokázala podívat na
situaci prezidentských voleb v Rusku tak gruntovne, že nás jaksi prestalo zajímaL,
kdo v nich nakonec vyhraje. Nejpovážlivejší není totiž Zjuganov ci Žirinovskij,
nejvíce se musíme bát carských pravomocí prezidenta, at již jím bude kdokoli.

A co od nás mužete ocekávat príšte? V dalších císlech se chceme ješte "íce
soustredit na problémy nacionalismu, rasismu, asimilace, diskriminace, té
nespravedlivé i té "obrácené", "pozitivní", údajne odcinující, multikulturalismu
a podobne - ve svete i u nás.

Prejeme Vám, vážení a milí ctenári, abyste v letním case našli více casu nejen
k príjemnému a zaslouženému lenošení, ale i k soustredenejšímu zamyšlení nad
tím, co Vás (a nejspíše také nás) trápí, ale co porád odkládáme pro jakési
neodkladnejší starosti dne... Rádi bychom Vám k tomu byli nápomocni - treba jen
in~pirací ci dobre položenou otázkou.

PETR PITIIART
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Když se zamýšlím nad volebními výsledky a sleduji povolební dení, mám z naší budoucnosti
pocit stále príjemnejší. Srovnávám totiž tyto volby se svou dvacetiletou praxí volice ve
Spojených státech amerických.

Pozoruhodné je predevším to, že naše volby vypadaly upÍne normálne. Byly první v dejinách
Ceské republiky, ale mohly být klidne treba dvacáté. Moje sekretár"ka nevedela, zda má jít volit,
nebo navštívit tetu. Jeden z mých prátel rozhodl, komu dá hlas, až na prahu volební místnosti,
druhý to vedel už tri mesíce predem a tretí nad tím mávl rukou a odjel na chatu. Já sám jsem
volil v dobe mezi odchodem z práce a nákupem. Když jsem potkal prvního konzula Velvysla

nectví USA,zeptal jsem se, co tomu ríká. Mel obrovskou radost, že byl ušetren nekonecného úradování. To by
ho totiž cekalo, kdyby u nás mela monitorovat prubeh voleb mezínárodní komíse. "Co by tu delali?" dodal,

Volby dopadly tak, jak dopadnout mely. ejvic získali ti, kdo se nejvic snažili. Zatímco premíér kombinoval
thatcherovskou rétoriku, elitárství a svúj subtilní despekt vúci obcanum, najal si Miloš Zeman skupínu porad
cu, kterí mu slepili ruce, položili mu je na stul, odnaucili ho odpovidat na každou otázku slovy: "Jak vy sám
dobre víte_" - a poslali ho do sveta. Zatímco vláda v Praze vykládala, co všechno dokázala, pan Zeman nasedl
v šest ráno do partajního autobusu a v osm už tiskl ruce duchodcum nekde na severní Morave.

Výsledek voleb zpusobil urcitou krizi, ale také poskytl všem stranám príležitost získat novou zkušenost
s vyjednáváním. admemý pocet politíckých stran se snížil a približil se norme, což umožní vyšší efektivnost
Komunisté piišli skoro o tretinu kresel. Václav Havel se u kormídla procesu tvorby nové vlády stal jaksi
"prezidentštejším". Premíér i jeho koalice stanuli pred faktem skutecné opozice a skoncovali s verejným
praním svého špínavého prádla. Opozice zjistila, že jí sice pribylo hlasu, ale že jí chybejí zkušení a praktictí
vúdcové. Proto ted všechny strany budují, posilují a jednají. Budou muset vyjednávat mnohem víc než drív.
Ceká je neustálý zápas a neustálý kompromís. Zkrátka - demokracie. .

Nejvíc ale vyhrál volic. Když v prezidentských volbách v USAkandidoval Clinton proti tehdejšímu preziden
tu Bushovi, zvolil si jako heslo své volební kampane "Ekonomíka, o tu tady beží, ty troubo!" ("Its economy,
stupid!"). Domníval se totiž, že pro volební vítezství je to ta nejduležitejší vec. Mel pravdu a vyhrál. Verím, že
v našich príštích parlamentních volbách b\lde vetšina politiku i stran chytrejší, dospelejší, tedy i lepší. Nejen
proto, že budou zkušenejší, ale že si uvedomí, že rozbodujeme my, volici. Doufám, že na to nezapomeneme.

MARTIN JAN STRÁNSKÝ

a stranení politickým extremis
tum, za kterýmiž závery nelze
videt stranickost samotných au
toru výzkumu, pripomínám, že
velká vetšina soucasných vysoko
školsky vzdelaných obcanu vystu
dovala v dobách tzv. tota li ty,
a cást tech, kterí vyšší vzdelání
nemají, ho nezískali predevším pro
svuj odpor vuci tehdejšímu reži
mu. Oportunisté tehdy - oportu
nísté i dnes, pochybovaci tehdy 
pochybovaci i dnes.Navíc soudím,
že úroven stredních škol a huma
nitní náplne škol vysokých u nás
po roce 1948 klesala postupne,
a nejhorší byla v letech1969-1990..
Absolventi z techto let tvorí logic
ky vetšinu z tolik zduraznované
skupiny vysokoškoláku, která je
v politicky motivovaných soucas
ných pruzkumech verejnéhomíne
ní vyzvedaná jako spokojená
a loajální. Nebo se mýlím.

-
Ad: "Míním, míníš, míní
me" z C. NP 5 / 96
Obávám se, že pri hojne zve
rejnovaných ceských pruzkumech
verejného mínení, s nimiž sev po
sledních mesících jakoby roztrhl
pytel, se naši "pruzkumníci" do
pouštejí chyb, v clánku z kvet
nového tématu sice nezmínených,
o to však vážnejších:

1. pochybuji, že pomerne malé
vzorky (1.200 - 1.800 dotazova
ných) lidí, jichž se ptají, jsou
opravdu reprezentativní - byd
lištem, pohlavím, prumerným
vekem, povoláním, vzdeláním atd.
Pokud by šlo o výber náhodný,
musel by být pro jakous takous
záruku reprezentativnosti pocet
dotazovaných mnohonásobný;

2. z tak malých vzorku nelze-tím
spíše vybírat statisticky prukazné
blíže specijikované skupiny (podle
veku ci vzdelání), jimiž si naši
pruzkumnictí specialisté navykli

korenit své zprávy o odpovedích
na své ne vždy dobre položené
otázky.

V souvislosti s tím, že starším
obcanum a obcanum s nižším
stupnem dosaženého vzdelání
prisuzují šmahem levicovost,
nespokojenost s vývojem u nás,
nepodnikavost, nesamostatnost

1

MUDR. LUDVlK KYCHLER •
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Lety pred lety,
a dnes

PovolebnÍ Klausova ...
Mezi komentári a analýzami
výsledku parlamentních voleb
nám dosud chybí úvaha nekoho
významného z vedení ODS, kdo
by dokázal zaznamenat chyby této
strany nikoli ve volební kampani,
ale celé ty ctyri roky predtím.
V Lidovkách (Dílcí analýza vo
lebních výsledku, LN 22. 6. 1996)
se tohoto úkolu ujal sám predseda,
ale nezhostil sejej nejlíp.Jeznámo,
že Václavu Klausovi chvíli trvalo,
než nahlédl, že výsledek voleb
kupodivu není vítezstvím jeho
strany. A že když mu to došlo,
obvinil média, intelektuály atd.
Teprvepak si vzal pravítko a kal
kulacku a zacal urcovat deter
minanty nevítezství své strany:
míru nezamestnanosti, hustotu
obyvatelstva,vzdálenost volebních
okrsku od velkých mest...Vida,jak
snadné vysvetlení nezdaru. Ze by
byla bývala stejne snadná i kon
strukce zdaru, kdyby ses ní zacalo
vcas!

Zdá se,že ceskýpremiér provádí
své politické analýzy skoro jako
audit hospodarení nejaké organi
zace. Jeho deterministické ("tech
nické'') pojetí spolecnosti a jejích
dejin, jeho predstava o tom, coje
to standardní volicské chování, co

Václav Trojan

V nedeli 16. cervna 1996 pro
behla v jihoceském Písku údaj
ne neohlášená manifestace. Šlo
jí o pripomenutí tragédie Tibo
ra Danihela, utopeného 24. 9.
1992 pri násilné akci skinheqdu
- ti ji nazvali "akce Bobr". Mani
festace se konala v predvecer
soudního lícení; které pak ale
bylo odroceno. Úcastnila se jí
skupina píseckých a pražských
Romu a nekolik dalších obca
nu, prevážne anarchistu. Její
prubeh a úcastníky filmovali
príslušníci policejního sboru.
Novinári, pokud vím, prítomni
nebyli. a ostrove na rece Otave,
v místech, kde Tibor Danihel
zahynul, je napsáno velkými
cernými písmeny: "LOCHNES
KA TIBORA DANIHELA". Proc
lochneska? Jako zábava na

pouti: Racte nasedat!
Když jsem videl na zdech

píseckých ulic hákové kríže, cetl
anonymní dopisy, zaslané mým
romským prátelum, ve kterých
se jim nabízí bezplatná návšteva
plynových komor, když jsem si
vybavil prubeh celé rady soud
ních procesu, které jsem sle
doval, zacal jsem pátrat v pa
meti po tom, jak jsme se my Ceši
chovali k Romum ješte pred
nástupem komunistického reži
mu. Zacínám totiž tušit, že mezi
dneškem a naší válecnou
i predválecnou minulostí je
jistá souvislost, o které málo
víme. Protože nechceme vedet.
Zdá se, že problematické postoje
bílé vetšiny jsou, jak se praví
v jiné souvislosti, hluboko
zažrané.

Foto Jaromír Cejka



Genocida ceskýma
rukama?
Vrátme se tedy o více než pul
století do minulosti. Je to vskutku
jen shoda okolností, že obec Lety
leží jen pár kilometru od Písku.
Kdyby to nebyla shoda okolností,
kdyby tu byla nejaká lokální
souvislost, nebylo by rasistických
výcinu ve Ždáru nad Sázavou,
v Broumove ci v Ceské Lípe,
vlastne témer po celé Ceské
republice. Postrádáme-li trestající
spravedlnost vuci rasistum dnes,
je to nejspíše také proto, že se
dosud neumíme ci nechceme
podívat do ocí nespravedlnostem
minulým.

Naše ucebnice dejepisu se té
mer nezminují o tom, že na
našem území byli behem druhé
svetové války systematicky vy
vraždováni krome Židu i Ro
mové, a to za aktivní pomoci
našich obcanu - jednotlivcu
i úradu protektorátní vlády.

Jak to tedy bylo? Ješte tesne
pred nemeckou okupací, za tzv.
druhé republiky, byl tehdejšími
úrady založen "kárný tábor"
v Letech u Písku, puvodne urce
ný pro "neprizpusobivé" asociály
a lidi "práce se štítící". Behem
protektorátu se tento tábor po
stupne stále více orientoval na
Romy, až byl nakonec (v s~pnu
1942) pre orientován na tábor
s jasne rasove vymezeným úce
lem pro sber cikánu.

Je doloženo, že korespondence
s vedením tábora se'vedla v ceš
tine, že všichni dozorci byli Ceši
(rekrutovali se z ceského cet
nictva), že velitel tábora Josef
Janovský byl Cech, a že Ceši byli
i úcetní a administrativní za
mestnanci. Cechem byl i lékar
MUDr. Kopecký, který poté, kdy
nezvládl nástup epidemie tyfu
a podal výpoved, byl v prosinci
1942 vystrídán nejprve svou
manželkou, rovnež lékarkou,
a posléze MUDr. euwirthem,
Cechem. V poslední fázi byl do
tábora jako lékar dosazen MUDr.
Bohin z Prahy. Byl to Žid, který
sem byl však pridelen jako vezen
a který se proto nesmel stýkat
s árijským personálem. Romové
o nem vypovídali jako o obe
tavém cloveku, který v záve
recné fázi existence tábora, kdy

NOVÁ PRíTOMNOST

zmínená epidemie tyfu kulmi
novala, delal, co mohl. To patrne
platí i o MUDr. Kopeckém.

V prubehu epidemie prakticky
všichni vezni zahynuli a tábor
byl uzavren. Splnil totiž svuj úcel:
velká vetšina ceských a' mo
ravských Romu byla již odeslána
do nemeckých vyhlazovacích
táboru (prevážne do Osvetimi),
anebo zahynula ve "sberných"
táborech - v onech Letech a pak
ješte v Hodoníne u Kunštátu.

Ceská historiografie, jak ji pred
stavují práce brnenského histo
rika profesora Ctibora' Necase,
mluví však o táborech v Letech
a v Hodoníne jako o táborech
sberných. Ty údajne sloužily
toliko jako prechodné umístení
pro vezne, kterí pak byli dále
transportováni do vyhlazovacích
táboru. Cituji z epilogu jeho
práce Tragédie cikánských tábo
ru, Brno 1995: "Tábory nebyly
vyhlazovací. Presto v nich však
následkem nelidských ,podmínek
prišla o život podstatná cást
všec~ koncentrovaných veznu,
žen a zvlášte detí". Není snad
v techto dvou vetách rozpor?

Takto byla historie tábora inter
pretována i v souvislosti s lon
ským odhalením památníku
v Letech, napr. na informacní
tabuli pred pomníkem. Ten je
umísten za vesnicí vedle velko
výkrmny vepru, pokrývající prá
ve plochu puvodního tábora.
Nevede k nemu žádná cesta 
musíte jej proste najít.

Zavreni až do smrti
V archivech však lze nalézt kro
me jiného napríklad zápis z jed
nání protektorátního minister
stva vnitra, ve kterém tehdejší
ministr vnitra Ježek v roce 1941
v rozhovoru s reditelem tábora
Janovským mluví o kárancích
v Letech (rozumej o Romech)
takto: "Jsou to takoví vyvrhelové
lidské spolecnosti, že o výchove
a prevýchove nemuže být reci.
Tito lidé jsou vredem a príteží
lidské spolecnosti, ti by meli být
zavreni do smrti. Ti nemohou být
pro lidstvo nikdy žádným príno
sem, a nebudou ...".Nedal tím mi
nistr neprímý pokyn ke genocide?

~ str. 4
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jsou faktory subjektivní a co
objektivní, jeho ztotožnení "vedo
mého" a "nenahodilého", tovšeho
uschopnuje k takovému zpusobu
vládnutí, jaký lze nazvat presjeho
protesty sociálním inženýrstvím.
Pro ODS a její orientaci je tento
tunelový pohled jejího šéfa znac
ným handicapem.
(pri)

... a Zemanova
Sociální demokracie vcetne jejího
šéfa se chová jako vítez voleb. Do
jisté míry /im oba jsou, nebot
sjednotili levici a levý stred. Pod
stul spadlo mnohem méne hlasu
než v r. 1992 a pri jejich rozde
lování profitovala ODS mnohem
méne než tehdy. Opozicní par
lamentní vetšina je však zásluhou
nejen Zemanovou, ale i volicu
populistických ("extremistic
kých '') stran. To oni vyrobili ten
dvacetiprocentní podstavec, na
nemž nyní stojí Zeman a o cosi
prevyšuje ty ostatní, tj. koalici,
kterou nyní tajeho sociální demo
kracie nelítostne bombarduje.
T/elmocenskýšéf vší levice se tak
chlubí cizím perím: dve petiny
parlamentního území opozice, tot
samé perí sl'ádkovské a grebe
níc7wvské.

Groteskne sebevedomé chování
sociální demokracie tedy neod
povídá jejím možnostem. Tato
strana navíc nemuže nabídnout
alternativu vládnutí. Nejen že na
to zatím nemá lidi, ale nemá ani
s kým, a pritom na to sama ne
stací. - Také ODS stouplo její
minulé vítezství do hlavy (zrejme
osud každého politického zacátec
níka). Ted se to bude opakovat 
s tím, že je oproti roku 1992
ohroženo znovuustavení struktur
vládnutí. Vlastne ne, tehdy bylo
ohroženo též, na porad se prece
dostal rozpad federace. Takže 
vydržíme.
(pri)

K cemu je Ústava
dobrá?
a) aby mél prezident na copoložit

ruku, když prísahá,
b) aby vítezové voleb méli co me

nit, když si chtejí pojistit moc,
c) aby byla, když už je to takový

zvyk. Ale nestrílí se z toho - je
to jen dílo lidí, nic svatého...

Rafinovane sestavené testy pri
prijímacích zkouškách na Práv
nickoufakultu pripouštejí, že ani
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jedna z nabídnutých odpovedí
nemusí být správná. Doufejme, že
i student, hlásící sev tétozemi na
techniku, nezaškrtl by ani jednu
odpoved. Zato nékterí našipolitici
už zaškrtávají.

Nejduležitejšícásti Ústavyjsou ty,
které nabízejí procesní rešení
situací nikoli bežných, to jest
takových, kterým máme sklon
ríkat krizové. Situací, kdy se
pomer sil náhle mení, anebo kdy
se síly vyrovnávají a dábelská
pokušení sezmocnují i obstojných
demokratu - i tehdy, ba práve
tehdy musí být v každou chvíli
zrejmé, kde se nachází legitimní
moc.

Totoje hlavnífunkce Ústavy,na
toje Ústava dobrá. Dobrá Ústava
umí pak takové "krize" promenit
v zisk: vyjasní, potvrdí a vymezí
mocenské pomery (vymezí = sta
noví meze). Vycistí tak vzduch.

Ústava je konzervativní, totiž
stabilizující prvek politického
života: úcinkuje, když se politické
priference milionu náhle promení
(a to bývá na pováženou) a na
scénu nove uvedenésíly mají sklon
udelat prudkou zatácku doleva
nebo doprava. A vyletet i se stá
tem, a hlavne s obyvatelstvem do
príkopu. Zejména práve senát,
obmenovaný v jiném rytmu a ob
sazovaný podlejiných hledisek než
náladovejší Snemovna, má tuto
stabilizující funkci.

Takže hned po nedávných vol
bách se ozvaly hlasy nikoli osly
šitelné, navrhující Ústavu zmenit
a vypustit z ní práve ten konzer
vativní Senát. Nebyly to hlasy
studentu, hlásících se na techniku.

Budeme-li po každých volbách
menit Ústavu, aby se lépe hodila
vítezum, pak žádnou Ústavu
nemáme. Anglie ji nemá (napsa
nou), ale má ji, protože nikoho
nenapadne menit ústavní zvyk
losti práve ve chvíli, kdy se pomer
sil mení. Myji máme (napsanou),
ale vlastne ji dosud nemáme.
Nejenom proto, že jsme ji dosud
nenaplnili, ale i proto, že tuto
dosud nenaplnenou Ústavu chtejí
nékterí, nejen opozicní poslanci,
zmenit.

Ústava je koneckoncu výrazem
vule, anebo alespon ochoty k se
beomezení. Menit Ústavu vzápetí
po volbách je výrazem vule i o
choty k sebeprosazení, k expanzi.

Kde ta první vule chybí, tam si
muže prezident položit ruku treba
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Nedokáži pochopit, jak je možné,
že se naše soucasná oficiální

místa (Rada pro národnosti privláde Ceské republiky, Minis
terstvo zahranicí) snaží bránit
zjištení, že tábor byl nejen sberný,
ale že sloužil i k úcelum geno
cidy. Vždy! v tábore zahynulo
i mnoho detí a žen a podle
materiálu lidového soudu z po
válecného procesu (1946) s redi
telem tábora je patrné, že pod
mínky v tábore byly umele vy
tvoreny tak, aby lidé umírali.

Nestrkejte do toho
prsty
z nekterých výpovedí svedku je
zrejmé, že mnozí ceští cetníci
horlive chytali Cikány a posílali
je do tábora. Pritom se patrne
ukradlo mnoho majetku (rodinné
zlato romských rodin, kone, vozy
atd). Z dokumentu z poválec
ného procesu lze zjistit, že reditel

tábora Josef Janovský na stížnosti
lékare MUDr. Kopeckého, že
"káranci trpí podvýživou", odpo
vídal, že "tito lidé nepotrebují
tolik jíst". Dokonce i z protek
torátního ministerstva vnitra byl
Janovský upozornen, že necerpá
prídely potravin, tehdy povolené
pro tábory s težkou prací. a
stížnosti na nedostatek léku a na
to, že Janovský posílal kárance
Kopeckým uznané za nemocné
na težké práce v lomu a na
stavbu silnice do Mirovie (a to
v zime za silného mrazu), odpo
vídal velitel tábora: "Nestrkejte do
toho prsty. :Ríšemá zájem, aby vy
hynuli" (citováno z výpovedi
MUDr. Kopeckého).

Janovský vytvoril takové pod
mínky, že v provizorních, težko
vytápených budovách tábora,
který byl puvodne vybudován pro
150 až 300 lidí bylo pres dvanáct
set "kárancu". Do tábora byly
posílány nejen dospelé osoby, ale

Foto Jaromír Cejka
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i celé rodiny s detmi. Bylinuceni
spát v uzamceném prostoru,
odkud nemohli v noci vyjít ven
na záchod. ení divu, že za techto
okolností vypukla epidemie,
která jen za pul roku (od 21. 8.
1942do 31. 12.1942)zahubila 115
detí a pres tri sta dospelých.
Úmrtní listy onech 115 detí jsou
prílohou soudního spisu a byly
po válce dodány doktorem Ko
peckým, který k nim pozname
nává, že mu Janovský zakazoval
uvádet jako prícinu smrti vysílení
(distropie), že si neprál, aby
v záznamech bylo více než dve

• až tri úmrtí denne, "protože by to
budilo pozornost". Do úmrtních
listu se pak psalo, že chovanci
byli odesláni do dolu a tam pak 
podle úmrtního oznámení - pros
te zemreli. Je velmi pravdepo
dobné, že o ne všech úmrtích
v tábore existuje záznam.

Již tehdy zproštení
Proces s Josefem J anovským
probehl v roce 1946 pred Lido
vým soudem a byl odrocen. Další
lícení soudu se konalo až v zárí
1948 a reditel tábora Janovský
byl tehdy zprošten viny. Nikdo
z dozorcu nebyl soudne stíhán.
MUDr. Kopecký se k soudu jako
svedek nedostavil, nekterí svedci
zmenili výpoved. Lze si domys
let, že nebylo v zájmu komunis
tického režimu otevírat v teh
dejším Ceskoslovensku otázku
genocidy, zvlášte když si uvedo
míme, že vetšina cetníku se po
válce stala príslušníky Sboru
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národní bezpecnosti.
Zlociny genocidy, páchané na

šimi lidmi, pokud k nim došlo,
nebyly tedy u nás potrestány.
Naše vláda však byla a podle
mezinárodních konvencí dosud
je zavázána tak ucinit. Prinej
menším musí válecné události
peclive prešetrit.

Osudem Romu v tábore se
v poslední dobe intenzivne zabý
vá americko-španelský historik
a publicista Paul Polanský, proti
nemuž nekterí lidé u nás rozpou
tali neco, co nelze nazvat jinak
než diskreditacní kampaní. Pri
tom nevylucuji, že nekterá z jeho
tvrzení jsou prehnaná, možná, že
nekteré zpusoby výzkumu, kte
rých používá (predevším rozho
vory s žijícími svedky událostí),
lze z metodologického hlediska
kritizovat. Nelze tím však ospra
vedlnit, že panu Polanskému
nebylo dovoleno vystoupit na
konferenci, která se o tábore
v Letech konala v Písku po
odhalení pomníku v kvetnu mi
nulého roku. Je nesporná zásluha
Paula Polanského, že sbírá rozho
vory s dosud žijícími lidmi a po
máhá tak otevrít stránku dejin,
která byla dosud zavrená. A je na
pováženou, že se u nás krome
profesora Necase nenašel žádný
historik, který by byl ochoten
venovat tomuto problému vážné
badatelské úsilí. .

VÁCLAV TROJAN •
Redakce Nové Prílomnosti chystá v nekterém
z príštích cfsel rozhovor s Paulem Polanským.
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na kila pergamenu v kuži váza
ných a zlatem zdobených, ale
Ústava to není.Protože nestojí,ale
stále padá: Ústava!
(pit)

Pravidla, nebo úsudek?
Výsledky voleb a povolební koco
vina opet pripoutaly pozornost
k pozici prezidenta v našem ú
stavním systému. "Volby vyhrál
prezident" ríkali jedni. "Pozor na
prezidenta", varoval ješte pred
volbami bývalý místopredseda
ODSMacek.

Jaká je vlastne role prezidenta
v parlamentní demokracii s po
merným zastoupením? Moderní
vývoj ústavního práva mu vet
šinou prisuzuje roli rozhodce: mel
by se podílet na rešení ústavních
krizí, do vlastního chodu parla
mentu a vlády by príliš zasahovat
nemel. Po volbách má ovšem
dúležitou úlohu: hraje urcitou roli
v sestavení vlády.

Dnešní Ústava (na rozdíl od
Ústavy z roku 1920) dává odpo
vednost za sestavení vlády pre
miérovi. Prezident však premiéra
jmenuje. Otázka zní: koho má po
volbách jmenovat?

Na to existují prinejmenším dva
názory: první z nich se opírá o ú
stavní zkušenosti posifašistických
zemí a tvrdí, že prezident má
sestavením vlády poverit predsedu
nejsilnejší strany. Napr. recká
ústava upravuje velmi podrobné,
jak má prezident postupovat.

Druhý se opírá o praxi zave
dených demokracií. Treba v Itálii
prezident vede politické kon
zultace, aby zjistil, kdo je schopen
vládu, která v parlamentu projde,
skutecne sestavit. Toho pak poverí
sestavenim vlády.

Co je lepši model pro nás? Pri
mlouval bych seza první variantu.
Minimalizuje totiž prostor pro
mocenský zápas a zvyšuje duveru
v instituce. VUezvoleb by mel mU
jistotu, že bude požádán, aby vedl
jednáni o sestaveni vlády. Jinak se
muže lehce stát, že volby sice
vyhraje, ale pritom ostrouhá
mrkvicku.

Lavirování pred požádánim
Václava Klause, aby vedl jednáni
o sestavení koalice, ceské politice
neprospelo. Prezident z pocátku
spletl jmenováni premiéra (vy
plývá z Ústavy) se jmenováním
vyjednavace (neformální pove
rení), a chtel ho ustavit až po
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konomie

tika
schuzi Snemovny! Zrejme chtel
jednání vést sám. Snaha dát Klau
sovi za vyucenou, pokus CSSD
vynucovat na ODS jiného kan
didáta, hauzírování s predsedou
vlády z nekteré z menších koalic
ních stran atd., to všechno vedlo
k tomu, že jednání o sestavení
vlády byla nerv6znejší a konflikt
nejší než bylo nutné.

Pro stabilitu politického systému
je lepší, pokud Ústava definuje
i základní procedurální postupy
- tj. to, co která instituce de'1á.

.Pokud zeme nemá ustálenéústavní
zvyklosti, je podrobná Ústava
nejlepším mechanismem, jak zvy
šovat duveru a omezovat mocen
skýzápas.
Václav Žák

For president
Role prezidenta je vymezena Ústa
vou a prezident se pochopitelne
z techto mezí nesmí ani gestem
vychýlit, i kdyby ho svrbely dlane
sebevíc. Prostor takto vymezený
muže být ovšem naplnen rozma
nitými skutky i neskutky. Pravidla
pro jednání prezidenta jsou strikt
ní codoformy, volné codo obsahu,
pokud ten dodržuje stanovenou
formu. Obsahové variace pro
jednání, které taková forma pri
pouští, jsou ovšem dále upresneny.
Existují urcité zabehnuté rituály
a osvedcené postupy. Ty napo
vídají jak jednat v takových situa
cích,jako byla ta naše povolební,
která byla oznacována za pato
vou. Jenomže u nás takovéto
osvedcenépostupy zatím nemáme
a demokratické zvyklosti teprve
krystalizují. O to významnejší
bylo,jaký postup se prosadí.

Jak si dojednání vlády pred
stavuje ODS, naznacil ješte pred
volbami její známý cinitel Miro
slav Macek. Rozhovory o vládní
koalici mu pripomnely boxerský
zápas, který, jak ocekával, se
strhne mezi stranami stávající
vládní koalice, a tak soudil:
jednat je treba v rukavickách, ale
do rukavice si ODS má vzít boxe
ra, aby její síla byla cítit, a pre
zidenta, který sedo toho bude chtít
plést, je radno držet stranou.
Myšlenky to bylyprímocaré. Volby
mely nove definovat sílu jednot
livých vládních stran. Kdo je
vládní strana a kdo ne, bylo už
dopredu známo. A domluva
o vláde mela spocívat v tom, že se
narýsuje nový souctový vektor

Lubomír Mlcoch

Když jsem s organizátory semi
náre domlouval své vystoupení,
stalo se, že z názvu vypadlo
písmenko: puvodne jsem navr
hoval název "Etika a ekonomie".
Dodatecne si uvedomuji, že pro
ekonoma je v tom neco sympto
matického: považuj'e etiku
a svou vlastní disciplínu prece
jen za dva oddelené a ne zcela
slucitelné pohledy. Nekterí pred
stavitelé hlavního proudu eko
nomie dokonce chovají iluzi, že
ekonomie je jakousi inženýrskou
vedou, teorií zcela osvobozenou
(valuejree) od hodnot a etických

. soudu. Je tomu skutecne tak?

Veda bez radosti?
Zacneme od Adama, v tomto
prípade od Adama Smithe, za
kladatele a otce moderní poli
tické ekonomie. Jeho Pojednání
o podstate a puvodu bohatství
národu (l776) založilo mechanis
tické pojetí trhu, kde se scházejí
jednotlivci sledující své indivi
duální sobecké zájmy; vedeni
"neviditelnou rukou dokonalé
konkurence", zajištují nejen ma
ximalizaci svého vlastního blaha,
ale i celkový spolecenský bla
hobyt. - Predzjednaná harmonie
sebezájmu jednotlivce a úhrn
ného spolecenského blahobytu je
ovšem vázána na splnení prís
ných podmínek dokonalé a cisté
konkurence. Moderní ekono
mická veda sledující tuto tradici
vybudovala elegantní matema
tický aparát srovnatelný s vedami
prírodními a ve svém nejtvrdším
jádru - v teorii všeobecné tržní
rovnováhy - je s to formulovat
podmínky "základní vety eko
nomie blahobytu" axiomatickým
zpusobem. Tento smer se pyšní
již nekolika nositeli Nobelovy

6

ceny. Od dob Adama Smithe
vykonala ekonomie opravdu
obrovský kus cesty za svou exakt
ností.

Jaká etika je obsažena v této
ekonomii? Je to etika utilitarismu
až hédonismu, individuálního
užitku, mlcky zahrnující pre
svedcení, že lidské štestí je spoji
tou rostoucí funkcí blahobytu
(konzumu) a hromadení bohat
ství, pricemž každý jednotlivec je
vybaven dokonale usporádanými
preferencemi. Na tom je pak
vypracována axiomatická teorie
užitku (utility), což jej akési
odvetví formální logiky stanovící
matematické podmínky "maxima
slasti pri minimu strasti". Tato
teorie formuluje ony podmínky
statické a dynamické optimality
ekonomického systému v tomto
mechanistickém svete, které
vedou k maximalizaci integrálu
spotreby v konecném (ba i ne
konecném!) casovém horizontu,
prípadne k maximalizaci naaku-

. mulovaného spolecenského bo
hatství pri zadané úrovni spotre
by (opet v konecném i nekonec
ném casovém horizontu!). ení
divu, že Tibor Scitovsky nazval
ekonomii vedou bez radosti
(joyless).

Teoretický ekonom, který žije
v uzavreném svete své teorie,
muže posléze podlehnout pro
fesionální deformaci, totiž pre
svedcení o samozrejmosti utilita
rismu své disciplíny, utilitarismu
jako "prírodní nutnosti", a pak již
je jen krucek k víre, že ekonomie
je value jree. Svet, který jeho
disciplína pomohla vytvorit, je
však prímo nabit hodnotovými
rozpory a konflikty; zavírat pred
nimi oci není možné. Hovorí se
dokonée o paradigmatické krizi,



o potrebe nové ekonomie. A ja
ko vždy, i v tomto prípade se
hledají návraty k prpmenum, ke
korenum. Tedy k Adamu
Smithovi.

"Morálka"
a "spolecné dobro"
patrí do ekonollUe
David Green v prednášce Adam
Smith a sociologie ctnosti a svo
body - mel jsem možnost ji vy
slechnout (ceský preklad viZ
Prostor 28/1994) - argumentuje
tím, že nekterí predstavitelé
hlavního proudu ekonomie pre
zentují Smithe jednostranne
a deformovane a že tohoto otce
ekonomie nelze v žádném prí
pade používat jako záštitu "value
free" ekonomie. Adam Smith byl
predevším profesorem morální
filozofie, která se tehdy pestovala
jako soucást morální teologie.
Jeho Teorie morálních citu pred
cházela casove Bohatství národu,
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a tuto knihu, která mela pro nej
úsrrednívýznam,prepracovával
po celý život. Lze presvedcive
dokázat, že Smit11sice stavel své
úvahy na tom, že clovek v hospo
dárství sleduje svuj vlastní priro
zený zájem, avšak ten je kulti
vovaný, je plodem výchovy, je to
morálne-kulturní fenomén, ni
koli pouhá atavistická sebesrred
nost. Clovek v hospodárství tedy
sleduje svuj prospech, ale tento
sebezájem má "vnirrní morální
sebeomezení". Smithuv ekono
mický clovek proste nejde pres
mrtvoly.

Druhým duvodem pro vpád
hodnot do ekonomie je skutec
nost, že dnešní hospodárství je na
hony vzdáleno svetu dokonalé
konkurence, v nemž jednotliví
úcastníci mají infinitezimálne
malý vliv na celkovou situaci
a ceny vstupu i výstupu mají
vuci nim parametrický charakter.

~ str. 8
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vládních sil. Tato operace mela
probehnout rychle a pokud mož
no v režii ODS.

Volby ovšem dopadly jinak, než
secekalo.Strany dosavadní vládní
koalice se najednou nemohly
dopocítat vetšiny. Zjistily, že
budou muset na zkrácený úvazek
pribrat ješte Zemanovu sociální
demokracii, jinak byjejich vláda,
jak seríká, neprošlaParlamentem.
Rešení: menšinová vláda stávající
vládní koalice s tichou podporou
sociální demokracie.

Ctitelé puvodní strategie ODS
byly ochotni zakalkulovat tuto
necekanou bocní sílu do svých
úvah o souctovém vektoru sil, ale
jinak chteli, aby celá operace
probehla v prepokládaném poli
tickém stylu. Prezident má hned
poverit predsedu nejsilnejšístrany,
aby vedljednání o sestavenívlády,
a dále už to muže bežet v zabeh
nutých kolejích, pravda trochu
vypouklých nárazem zleva, ale
rozjetý vládní rychlík muže úspeš
ne pokracovat v ceste, aniž by si
obcan musel nejaké zmeny vubec
všimnout. ~ str. 8

Celistvost duší
vidinou víry v pokrok lidské
duše naveliko, vedlo i k ne-

_vídanému rozkvetu písemnictví.
V ideálním prípade vydrží
vnitrní napetí literátovi do
pozdního veku - kupríkladu
nejoblíbenejší téma holandské
literatury "jak jsem v sobe pre
máhal Kalvína" neopustilo mno
hé autory ani po sedmdesátce. Je
pozoruhodné, že tyto "odvržené
slovní produkty duší" pusobí
spásne nejen na své producenty,
ale, byt vetšinou v menší míre,
i na své ctenáre.

Dnes casto diskutovaný pro
blém zániku literatury v kla
sickém slova smyslu, at už tla
kem obrazových médií, ci mož
ností "zkratky" do chemických
ráju, vyvolává zajímavou otázku,
zda se "cesta literátu" nebude
zdát jednou stejne exotická jako
poustevnictví, bušidó ci šadó.

Výrazypro spásu mají v ruzných
jazycích názvuk nejen záchrany
z krajního nebezpecí ci úpadku,
ale odkazují také k celistvosti,
neporušenosti a zdraví (napr.
nem. Heil, lat salus atd.). Ackoli
spása vždy mela i svou telesnou
dimenzi a treba u Reku vzý
vajících za morské boure Dia
Sótera sotva jakou jinou, jednalo
se primárne jaksi vždy o spásu
duší. V posledku je spása vlastne
vedomou sebeidentitou, v jun
govské terminologii címsi jako
kompletní integrací vlastního
stínu a duševním "zaokrouhle
ním".

Oblíbenou tematikou nejruz
nejších náboženství je cesta duše
ke spáse a její promeny behem
tohoto putování. Možnosti cesty
k "dokonalosti" ci "osvícení" je
prakticky nekonecne mnoho
a zenbuddhistická cesta válec
níku ci cesta caje jsou jen ex
trémními formami, znacne odliš
nými od všech evropských tra-

dic.V jednom srredovekémvyprá
vení potkává sv. František negra
motného pasácka skákajícího pres
potok. Na svetcuv dotaz po vý
znamu svého konání odpoví, že je
to forma modlitby, což je mu
okamžite schváleno.

V žádném prípade to pochopi
telne nejsou cinnosti ci nauky
samy, o co vlastne jde: tím hlav
ním je totiž hlubší sebepoznání na
jejich základe, jakož i následná
vnirrní promena. Alchymie byla
ostatne obdobnou cestou, pouka
zující skrze promeny chemických
substancí k transmutaci duše.

Zdá se, že v novoveké Evrope
byla jednou z nejrozšírenejších
cest k "vedomé sebeidentite"
literatura. Je pozoruhodné, jak
formulace pocitu do slov a textu
pusobí "spásne" - od deníku pu
bertálních dívenek až po literáty
typu Dostojevského ci Katky (už
pouhá projekce vlastního jungov
ského stínu pusobí osvobodive).

Devatenácté století,mrzacící pod
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Prezident Havel alejednal jinak.
Jednal v souladu v Ostavou, ale
v jiném politickém stylu. Rozhodl
seprivést politické strany k jedná
ním, jejichž smyslem nebylo rý
sovat vektorový soucet sil, ale vést
demokratický dialog mezi poli
tickými stranami, které k sesta
vení vlády mají co ríci, byt sijinak
treba nemohou prijít najméno. Po
volbách jsme se dostali do situace
bežné v demokraciích, kdy vláda
vzniká na základe sladení ruz
ných i rozporuplných zájmu ob
canu a politických stran. Jednání,
domluva, rozhovor nejsou zna
mením nejistoty v demokracii
a opozice není dábel. Domluva
mezi ruznými stranami je v demo
kracii zpusob, jak se utvárí spolec
ná vule, hledá obecne prijatelné
rešení,sladení zájmu a odstranení
rozporu. Je zásluhou prezidenta
Havla, že tento styl dokázal
v rámci svých ústavních pravo
mocí nabídnout cesképoliticejako
demokratickou zvyklost. Zda se
zavede už nezávisí jenom na nem.
(zno)

Persona 'non grata
Pred ruskými volbami napsal
Andrej Sinavskij clánek do New
York Times (vyšel pak i jinde po
svete). Pro ty, jimž to jméno už
nebo ješte nic neríká, a možná,
nikdy neríkalo, pripomenme, že
Sinavskij byl první velký disident
Chrušcovovy éry, spisovatel, lite
rární vedec, nikdy nebyl komu
nista, vždycky ikonoklast. Vzal
Chrušcovaza slovoa spolu s Juri
jem Danielem byl prvni vyhoštený
sovetský intelektuál, když predtím
samozrejme prošel vezením i pro
cesem. Už ctvrt století žije ve
Francii, ucí na parížské Sorbone
a tešísevšeobecnévážnosti. Jen do
Ruska ho zpátky nechteli ani za
perestrojky.

Prectemesi, aspon po,volbách,ve
výtahu, co píše:

"....Jelcinodpuzuje me stejnejako
Zjuganov, ale jsem presvedcen, že
je pro Rusko vetším zlem než
dnešní komunisté. Proc? Protože
30 % obyvatelstva se dostalo v du
sledku Jelcinových reforem pod
hranici chudoby a nemají jinou
volbu než vzhlížet k opozici, tojest
ke komunistum. To oni tvorí
základ jejich volicu, a jejich pocet
poroste, bude-li Jelcin zvolen
podruhé. Ale podívejme se,cím nás
dnes straší.

N o v Á pRí TOM N os T

Mechanistická koncepce ekono
mického sveta je vecí nenávratné
minulosti: žijeme ve svete inter
akcí, tahu a protitahu, strategií
a protistrategií, ve svete "teorie
her" (na lonské konferenci Ev
ropské ekonomické asociace,
která se konala v Praze, bylo
predneseno cca 500 príspevku;
toto metodologické hledisko 
aparát teorie her - bylo v oné
záplave referátu jediným spojo
vacím mustkem). _

Dokonalá. konkurence je sve
tem "her proti prírode"; dnešní
hospodárství je svetem koopera
tivních a nekooperativních her
konecného poctu hrácu. Studium
opakovaných her, jejich simu
lace, dává možnost nahlédnout,
že ekonomie nemuže stavet jen
na instrumentální racionalite.
Hry, i ty ekonomické, mají svou
historii. Jeto proces ucení v pru
behu hry. A velice záleží na tom,
jak a podle jakých pravi?el pro
bíhá. Kooperativní chování hrá
cu, smerování ke spontánne
vzniklým institucím "spolecného
dobra", je v ekonomice podpo
rováno úcastí takových hrácu,
kterí sledují nejen utilitaristická

hlediska, ale i deontologickou
etiku, etiku kategorického morál
níhp imperativu. Pocit neuzav
renosti hry, jakéhosi transcen
dentna, má pak zvláštní význam
pro porozumení spolecnému
dobru. Instituce, vcetne institucí
vlastnických, vdecí tedy za svuj
vznik nejen instrumentální racio
nalite, ale i racionalite procedur
a racionalite cílu, a ty mají
vposledku své neodmyslitelné
morální základy.

Jak zakalkulovat
altruismus?
Ekonomie reaguje na stav a pocit
paradigmatické krize nekolika
cestami:
a) Predstavitelé hlavního proudu
nadále trvají na axiomech me
chanistické vize sveta dokonalé
konkurence (Milton Friedman:
"Jedinou spolecenskou odpo
vedností podnikatele je maxi
malizace zisku"), event. usilují

- o rozvinutí utilitaristického para
digmatu do úplnosti, vcetne jeho
aplikace na ostatní spolecenské
vedy (Gary Becker). Volba povo- .
lání, výber životního partnera,



život rodiny, problémy rasové
a dokonce kriminalita, to vše je
popisován? a analyzováno ná
stroji ekonomické analýzy ve
svetle "nákladu a výnosu".
b) Vzniká koncepce tzv. rozšírené
racionality (extended rationality),
podle níž do funkce užitku jed
notlivce vstupují další promenné,
tj. ohled na užitek bližních. Také
tento smer pracuje s aparátem
teorie her a umožnuje rozlišení
ruzných furem predstíraného
i ryzího altruismu. Stefano Za
magni publikoval na toto téma
monografii Economics oj Al
truism. Ukazuje se, že centrálním
paradoxem všech koncepcí, které
vycházejí jen ze sebezájmu, je
skutecnost, že nedovedou vy
svetlitryzí altruismus, ackoliv na
predpokladu jeho existence ve
svých kalkulacích kriticky zá
visejí (napr. zneužívání spo
lecného dobra ze strany "cerných
pasažéru" cihrácu predstírajících
altru~smus).
c) Konecne existují i návrhy
nového integrovaného para
digmatu ekonomie, která by
krome dimenze utilitaristické
zahrnula do své analýzy také
dimenzi morální, deontologic
kou. Jedním z reprezentativních
titulu techto snah je Morální
dimenze ekonomiky Amitaie_
Etzioniho, která vyšla nedávno
i u nás.

Ceská krajnost
Václav Belohradský v kiiížce
Kapitalismus a obéanské ctnosti
vyslovil již v pocátcích naší
transformace podiv nad tím, že si
u nás nikdo neklade otázky, jaké
morálne-kuiturní zakotvení
svých institucí náš postsocia
listický kapitalismus má, nebo
bude mít. Ackoliv s ním v rade
vecí nemohu souhlasit, velice
ocenuji nastolení tohoto prob
lému. - Miroslav Petrusek uva
žuje o historii sociální hypotézy
Maxe Webera, totiž že duch
kapitalismu se zrodil z protes
tantské etiky kalvinismu a an
glického puritanismu: zdá se, že

NOVÁ PRíTOMNOST

filozoficky ci sociologicky orien
tovaným spolecenským vedcum
- na rozdíl od ekonomu - neciní

~otíže prijmout fakt, že instituce
tržní ekonomiky nejaké morálne
kulturní ci duchovní ukotvení
proste mít musejí.

Skoncím hypotézou, jíž se po
kusím odpovedet na otázku Vác
lava Belohradského. Domnívám
se, že v okruhu architektu naší
transformace prevládli stoupenci
jistého krajního pojetí hlavního
proudu ekonomie, o nemž tu
byla rec. Mechanistické chápání
ekonomického sveta v pojmech
instrumentální racionality na
vodilo iluzi, že tržní ekonomika
je jakousi "samonosnou kon
strukcí", která získává svou
dynamiku z radikálního sle
dování sebezájmu podnikajících
jednotlivcu, a že tyto uvolnené
síly jsou natolik mocné, že žádné
další morální, kulturní ci du
chovní zakotvení ani nepotrebují.
To vedlo na jedné strane k pod
cenení morální dimenze celé
transformace, predevším priva
tizace, ale i takových oblastí, jako
neregulérní ci kriminální ekono
mika, a na druhé strane k pre
cenení možností deregulace
v sektorech, kde jsou tržní me
chanismy nevhodné, ci prinej
menším sporné. I když byla tato
filozofie transformace dekla
rována ve jménu ekonomické
vedy, jde ve skutecnos'ti o nedosti
hluboké pochopertí toho, na cem
ekonomie stojí a s cím také
padá. Etika není nejakou "šle
hackou na dortu", kterou si pro
zatím nemusíme ci nemužeme

dovolit, ale nevyh~utelnou kom
ponentou základu tržní ekono
miky. Tím není popi'en utili
tarismus každodenního ekono
mického rozhodování v bežném
živote; pouze se ukazuje, že
žádný ekonomický systém nemu
že být vybudován jen na sebe
zájmu.

LUBOMíR MLcoCH •
(Ex post zpracovaný text vystoupení na seminári
"Eticko-psychologické problémy soudobé spolecnosti",
který se konal v Lékarském dome koncem minulého
roku_)
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Útiskem.Koho budou komunisté
utlacovat? Pár intelektuálu za to,
že využívají svobody slova? Jenže
Jelcinuv režim tak devalvoval
svobodu slova..., že sejejí význam
hned tak neobnoví.

Prerozdélením majetku. Ale proc
by méla ruská mafie neco takové
ho dovolit? Skutecnou moc v Rus
ku mají prece gangsteri, operující
za vládní fasádou. A zbraní je
všude tolik, že jakékoli preroz
délení majetku, nakradeného za
Jelcina,je sotva pravdepodobné.

Komunisty. - Ti už nejsoufana
tikové, ochotní obetovat sebe
i ostatní pro ideál, ale hltavá
banda, toužící po svém kusu
ruského koláce. Dobre využili
všech možností, jež jim Rusko
v posledním desetiletí poskytlo:
cest do zahranicí, pornografie,
volného toku penez ze zeme i do
zeme, možností posílat své deti na
americké university a trávit dovo
lenou na Floride. Sotva budou
ochotni vymenit príležitost podílet
se na dnešní koristi za právo
vládnout nekdy v budoucnosti.

Návratem teroru. - Perestrojka
zacala pred 11 lety. Tem, kterým
bylo tenkrát deset let, je dnes
jedenadvacet. Politický útisk ne
,poznali a neverím, že by byli
ochotni vzdát se práva myslet
a rikat, co si myslí. Navíc by se
snad inteligence, ... neochotná
sloužit soucasn~vláde, spojila do
skutecné opozice,jejíž základna by
byla širší než hrstka kurážných
disidentu. Navíc by celýsvet sledo
val každý Zjuganovuv krok, za
tímco Jelcinovi projde všechno, od
kanonády na parlament po válku
v Cecensku...

Nedávno jsme byli se ženou tri
týdny v Rusku a zúcastnili jsme se
i nekolika Gorbacovových voleb
ních schuzí ... Mám rád odvážné
lidi a imponuje mi clovek, který
byl ochoten dát v sázku postavení
generálního tajemníka (které by si
byl mohl na dlouho udržet),
privést Sacharova z vyhnanství
a disidenty z táboru, dát Rusku



7/1996

o CEM SE NE MLUví

NOVÁ PRíTOMNOST

Henry Kissinger varuje pred nebezpecím
nového ruského expanzionismu.

.Jak na medveda?svobodu slova a možnost volit,
a ani dnes se nebojí kandidovat,
prestože na nej komunisté kriéí
"Jidáši!" a nekterí intelektuálové
ho považují za odpadek starých
éasu. Jenže Gorbaéov myslí jako
na Západe a ví, že jednou politik,
vždycky politik. To je príliš pro
ruské myšlení, které si nedovede
predstavit politickou osobnost,
která prišla o moc. Pritom je
Gorbaéov jediný kandidát, který
už vykonal necodobrého pro svou
zem a pro celý svet."

Znovu jsem si vzpomnel, jak
Gorbaéov krátce pred puéem
presvedéoval schuzku Sedmi bo
hatých, aby mu poskytli finanéní
prostredky na demokratickou
premenu Ruska. A varoval pred
tím, co vznikne, když to neudelají.
Nejdrív demokracii, potom peníze,
znela suchá odpoved. Vo'lební
kampan a sliby demokrata Jel
cina stály už Západ miliardy.
A demokracie v Rusku?
AJL

Emigrovat?
Vládnou u nás ekonomové chi
cagské školy, vnuci Hayekovi,
synové Friedmanovi, bratranci
Beckerovi. Tak se to proste stalo.
Lidé jsou to z velké éásti vzdél:aní,
s pevnou ideologickoupáterí a až
kupodivu neliberální netolerant
ností. Jako každá vláda mají
úspechy i neúspechy, jednem se
líbí, druhým naopak. Jejich výho
da je ovšem v tom, že do ekono
mického žargonu, jímž je obe
hnána jejich politická ideologie,za
nimi neekonom težko muže. Odtud
pak prekvapení ve volbách.

Ale mohli byza nimi ekonomové.
Vzdelaní, neideologiétí, liberálne
tolerantní. Ze školy treba michi
ganské, keynesiánské a cojá vím.
I oni vedí svoje a svoje si i myslí.
Jenže to neríkají, nepíší skoro
vubec. A tak, zatímco ve svete,
v Evrope, v Americe, v Asii zurí
na stránkách tisku, v rozhlase
i v televizi ekonomická diskuse
nejen o problémech místních, ale
predevším globálních, jež se tech
místních prímo týkají a stále víc
je podminují, u nás nic. (Možná
v odborném tisku, to nevím.)
Obéan prosté netuší, že existují
ještejiné ekonomické školy, než ta,
z níž vyšli jeho školitelé (pokud to
nekomu neco pripomíná, nejde
o podobnost docela náhodnou).

Zajímalo me a porád zajímá,

V druhém cervnovém císle
casopisu NEWSWEEK, který
vyšel tesne pred prvním kolem
prezidentských voleb v Rusku
a je z velké cásti venován tamní
situaci, kritizoval bývalý dlou
holetý šéf americké diplomacie
Henry A. Kissinger nevyhra
nenou a "mekkou" politiku Clin
tonovy administrativy vuci této
euroasijské mocnosti.

Kissinger se domnívá, že ame
rická diplomacie precenila roli
osobností na ruské politické
scéne, což je podle nej nešvar
prežívající z éry studené války.
Ve skutecnosti není, zejména

pokud jde o zahranicní politiku,
zdaleka tak duležité, zda z voleb
vyjde vítezne Jelcin nebo Zju
ganov. Americané, a s nimi celý
syet, se budou muset smírit s tím,
že ruská zahranicní politika se
rídí urcitými vnitrními zákoni
tostmi, které se nemení po celá
staletí a které uplatnují oba
kandidáti, i když v Zjuganovove
prípade mají staronové ideo
logické zabarvení.

Kissinger varuje pred tím spo
léhat na Jelcina jako na garanta
tržnilio hospodárství, demokracie
a mírové zahranicní politiky.
Jelcin již mnohokrát zcela vypadl
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z této role, viz válka proti ruské
mu. parlamentu, rozpuštení
ústavního soudu, odvolání rus
kého reformátora Gajdara (neko
lik dnu po Clintonove návšteve),
cecenské dobrodružství (zacalo
tesne po AI Gorove návšteve).
Pres všechny tyto skutecnosti se
Washington stále chová k Jel
cinovi, jako by to byl "nejaký
mekota, který není schopen klást
vážný odpor /americké/ rea
listické zahranicní politice".

Opak je pravdou, Rusko je, i po
rozpadu svého imperiálního
panství, stále zemí protínající
jedenáct casových pásem, zemí,
která "rozhodne nemusí trpet
klaustrofobií", vždyt "z Petro
hradu je to blíž do ew Yorku než
do Vladivostoku a ten je zase
mnohem blíž Seattlu než Mosk
ve". Historie ruského státu je
historií ruské rozpínavosti, soudí
Kissinger, a tento základní cíl byl
vždy duležitejší než blahobyt jeho
obyvatel. Rusko expandovalo do
všech stran, jeho vojenské inter
vence do Evropy bývaly navíc
ospravedlnovány misionárským
posláním, od dob Svaté aliance až
po Brežnevovu doktrínu. Stejný
typ myšlení mužeme nalézt
i u dnešních politiku. Zjuganov
popisuje Rusko jako "zvláštní typ
civilizace založené na kolek
tivismu, jednote a autorite státu",
kontrastující se Západem naka
ženým "extrémním individuali
smem, agresívní bezduchostí,
náboženskou indiferentností
a sklonem k masové kulture."
Dodejme jen, že predstava, že
Západ by se mel ucit od Ruska
a ne naopak, není vlastní jen
komunistum, a to je fakt,který by
meli vzít Americané na vedomí.

Podívejme se, ríká Kissinger,
jaká je ruská velmocenská po-
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NATO ciste obrannou aliancí, ci
jakou roli sehrály Reaganovy
"hvezdné války". Presto musíme
pripustit, že dosavadní vývoj
postsovetského Ruska dává
v mnohém za pravdu Kissinge
rovi.

Pocítejme radeji s tím, že urcité
konstanty v ruské národní psy
chologii pravdepodobne zabrání
tomu, aby se Rusko (at už demo
kratické, nebo autoritárské, nebo
neoliomunistické) stalo skutecne
spoltjllivým a verným prítelem
Západlli'Spíše zustane v mnoha
oblastech mocným protihrácem,
kterého je treba respektovat
a hrát s ním fér hru. Rusko je
proste jiné, nebude hájit zájmy
západní civilizace (protože vytvá
rí svojí vlastní). Ostatne, o tom
bychom my, Stredoevropané,
mohli dlouze vyprávet.

váhavý prístup USA v otázce
rozširování ATO do východní
Evropy hrozí vytvorením šedé
zóny mezi Ruskem a Nemeckem
a jenom posiluje dávná ruská
pokušení. Clinton se podle
Kissingera príliš spolehl na
Rusko, zatímco mel daleko víc
energie vložit do prebudování
Severoatlantické aliance vzhle
dem k okolnostem, jež nastaly po
rozpadu bipolární svetové sou
stavy.

Kissingeruv obraz Ruska se
nám muže zdát príliš pesimis
tický, vždyt on sám zduraznuje,
že patrí k jiné generaci než
Clinton. Zatímco pro Kissinge
rovi souputníky predstavovalo
sovetské Rusko neprítele císlo
jedna, Clintonova generace vy
rustala na kritice této politiky,
které prisuzovala vlastní díl
odpovednosti za prodlužování
studené války. Mužeme disku
tovat o tom, do jaké míry bylo

Záludnost bytové
politiky

Na predvídání po.do.byvládního.
pro.gramu je asi ješte brzy, ale
uréite v nem zaujme prední místo.
byto.vd po.litika. Argumentace
pravico.vých stran je presvedéivá,
neco. se s tím udelat musí. Nejspíš
liberalizace nájemného.. Niko.li
šo.kem, ale po.stupne, aby se o.béa
né staéili prizpuso.bit. Jaký ale
bude Po.stup prizpuso.bení? Po.
stupná liberalizace spo.éívá v po.
stupném zvyšo.vání nájemného.. Za
nejaký éas do.sáhne takto. jeho. výše
bo.du, kdy si o.béan rekne: do.st,dál
už to. nevydržím - a prestehuje se
do. bytu primereného. jeho. mo.ž
no.stem, ted,r s nájemným nižším.
Jenže kam? Trh s byty prece ne
existuje a liberalizace nájemného.
má teprve vytvo.rit predpo.klady
jeho. vzniku, prázdné byty prime
rené mo.žno.stem o.béanu nikde
nejso.u. Lze snad do.ufat, že o.nen
o.kamžik "do.st, dál to.nevydržím"
nastane u vetšího. po.étu o.béanu
so.uéasne, aby bylo. mo.žné se v týž
den spako.vat do.steho.vacího. auta
a hledat primereno.u mo.žno.st
levnejšího. bytu uvo.lneného. v týž
den? Budo.u mít o.béané do.stpenez,
aby takto., spako.váni do. steho.
váku, blo.umali hledajíce i ne7wlik
dní? Co.když to.do.padne jako. v té
hres židlemiv kruhu, kdyv kaž
dé runde nejaká židle zmizí? Co.
pak s o.po.zdilci, kterí nic ne
najdo.u? Anebo. bude všechno.
jinak? To.hle bych rád, kdyby mi
ne7ido.vysvetliL
(pri)

pro.é to.mu tak je. Až o.nehdy jsem
aspo.n co.si po.cho.pil. Na meziná
radním sympo.ziu byla reé o. éeské
eko.no.mice a éeský eko.no.m vecne
a inteligentne vysvetlil co. a jak.
Jenže príto.mným zahraniéním
eko.no.mum to. nestaéilo., chteli
vedet víc, meli otázky. Ceský
eko.no.m se na ne po.díval svýma
éeskýma o.éima a stejne vecne
a inteligentne jim vysvetlil: Vaše
o.tázky jSo.u zajímavé, duležité,
a já vám na ne padle svých scho.p
no.stí o.dpo.vím so.ukro.me o. pre
stávce nebo.po.zasedání. Po.cho.pte,
pro.sím, že nechci emigro.vat.

Príto.mní samo.zrejme vedeli, že
žádné tako.vé nebezpeéí nehro.zí.
A tak se ptali, co.se to.v Cechách
nebo. spíš s Cechy deje. Redakce by
jiste uvítala návrhy o.dpo.vedí.
AJL

•JAKUB CAMRDA

litika v dobe jeho maximálního
oslabení. Bývalý "reformní" mi
nistr zahranicí Andrej. Kozyrev
(predtím než byl Jelcinem odvo':'
lán jako príliš liberální) dekla
roval právo Ruské federace na
vojenskou intervenci do tech
zemí, kde žijí ruské menšiny. Jde
minimálne o 14 postsovetských
republik zahrnujíc v to baltské
státy. (Kissing~r možná nevidí, že
napr. situ~ce ruského etnika
v Pobaltí opravdu není uspo
kojivá, což to ale ospravedlnuje
vojenskou intervenci?) Dve ruské
divize operují v Gruzii a Rusko
melo výrazný podíl na rozpoutání
obcanské a etnické války v ze
mi. Ta mohla skoncit teprve
tehdy, když se Gruzie stala cle
nem SNSa de facto se vrátila do
ruského podrucí. Rusko obdobne
profitovalo také z arménsko
azerbájdžánského konfliktu, totiž
posílením vlivu na obe zeme.
a získáním možnosti vydírat

Azerbájdžán v otázce využití
jeho obrovských ropných ložisek.
Ruské jednotky se úcastní války
v Tádžikistánu. Rusko VYVíjí
nátlak na olejárské spolecnosti
operující ve Strední Asii, aby
veškerou ropu exportovaly pres
ruské území. Rusko odmítlo
uznat své hranice s Ukrajinou
a existuje vážné nebezpecí, že
Ukrajina bude následovat osud
Beloruska, totiž že po ztráte
ekonomické nezávislosti prijde
i o nezávislost politickou.
.Tuto staronovou ruskou poli

tiku uplatnovanou v "blízkém
zahranicí", ale i jinde, zatím
Washington a jeho spojenci
precházejí mlcením, prípadne
nereagují dosti pohotove. Príkla
dem muže být zpoždení, s nímž
Západ pochopil geopolitický
význam samostatné šedesáti
milionové Ukrajiny a poskytl
této zemi jakési záruky. Stejne tak
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dobrých zpráv
Vladimíra Dvoráková, Jirí Kunc

° rozpacích nad výsledky rekli již mnozí mnohé. Nekterí
ted hledají ztracenou sebejistotu, jiným se zhoršila
kocovina a další premenují pocátecní euforii v prag
matictejší uvažování nad vyhlídkami do budoucna.
A všichni pátrají - pravda, casto dost tápave - po cemsi
jako novém prístupu k politi'ce vubec. A to budiž
oznaceno za první a hlavní dobrou zprávu o volbách.

Tuto dobrou zprávu nám nekdy mohou komplikovat
naše malé ceské jistoty, napríklad o tom, že jsme první
a nejlepMa celý svet nás obdivuje. K obavám tech, kdo
se domnívají, že jsme tuto výjimecnost alespon v post
komunistickém svete ztratili, se nehodláme pripojit Vždyt
my jsme své výjimecné postavení potvrdili, trebas jen
tím, že hned následující den po volbách (viz, titulky
deníku ci prohlášení politiku) takrka všichni zjistili, že
jsou vlastne - vítezi! A to je pravda a je to tedy druhá
dobrá zpráva o volbách, protože skutecne vyhráli
všichni. Sromáždit tak slušný pocet volicu u uren si
vždycky zaslouží patetické výrazy o svátku demokracie.
A bez ohledu na stesky nekterých, jako magnificence
Knížáka o tom, že kdyby se obtežovali prijít i další,
všechno by dopadlo jinak (obecne je to pravda, casto
volby rozhodují ti,kdo se nedostaví), je tríctvrtinová úcast
nesmírným vyjádrením duvery v politický systém
a potvrzením jeho legitimity.

Proti aroganci moci
Skutecnost, že vyhráli všichni - i sociálne demokratická
opozice, která vzrostla, i vládní koalice, kterou volic za

ctyrleté vládnutí nepotrestal výrazneji, nýbrž vyjádril jí
takto uznání -, souvisí s tím, o cem tyto volby byly. Byly
o reforme ci jen o jejích sociálních zretelích? Nebo bylo
tématem voleb tak casto pripomínané rozhodování mezi
návratem kamsi do minulosti a pokracováním v dosa
žených úspeších? Zdá se, že proti návratu do minulosti
tyto volby vskutku jasne vypovedely, nikoli však pokud
jde o minulost vzdálenou, ale do oné nejcerstvejší,
trvající poslední ctyri roky. Zdá se predevším, že to byly
volby proti.

Nutná poznámka: nemluvíme o arogantním vystu
pování jednotlivých vládních politiku, nýbrž o celém
pojetí politiky a vládnutí. Zcela jasne se arogance
odrážela ve volební kampani, která pritom nepostrádala
slušnost ve smyslu toliko umírneného ostouzení
protivníku. Snad i to je dobrá zpráva. Avš,akpríznacný
byl slogan ODS: "Dokázali jsme, že to dokážeme". Kdo
my? My ODS, my Klaus, my vládní koalice? "Vy" tam
nebylo. "Oni" už vubec ne, ne-li jako obtížný hmyz. Jiste,
vláda se mohla vykázat radou úspechu v transformaci
ekonomiky. Aleprehlížení citelných sociálních dusledku
muselo posílit rady tech nespokojených (nikoli se
systémem, ale s konkrétní vládou!) - predevším
prehlížení toho, že bez sebezaprení, trpelivosti, kvali
fikace, ochoty riskovat a zároven vyrovnávat se

_s takovými problémy, jako neustále menená pravida hry
(neb se tvorila za pochodu a ne vždy nejlépe), kriminalita
apod .. Snad jen na okraj této arogance dlužno dodat, že
všepronikající kult úspechu merený penezi musel
frustrovat ty sociální skupiny, u nichž stát vytvárel meze
financního ohodnocení - ucitele, lékare. Byli postaveni
pred dilema: bud jsem neschopný a zustávám u své pro
fese, nebo nejsem hloupý, chovám se tržne a odcházím.

Politika vers. válka
Je dobré si i v naší výjimecnosti pripomenout, že rada
analýz vysvetlujících nástup postkomunistických stran
v Madarsku a Polsku upozornovala na podobnou
aroganci moci: o ní lze mluvit tehdy, když vztah mezi
politikem a volicem se utvárí tak, že politik je neštastný
z toho, jaké volice, a vubec jaké obyvatelstvo má
k dispozici. To je jeden ze základních rysu, kterými se
politická kultura stredoevropských zemí liší od západo
evropských - nikoli pokud jde o volice, ale pokud jde
o politiky. Obcan a volic má poti'ebu také býtipohlazen
a povzbuzen, a to i tehdy, když se nemuže pocítat mezi
ty, kdo uspeli. Postkomunisté v Polsku a MadarSKu
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zvítezili také proto, že volicum rekli: my víme, že vaše
situace není jednoduchá, a ted ji proto budeme spolecne
rešit. A to,prosíme pekne, není "populismus", kteroužto
nadávku si uvykli jak lidé z vlády, tak z médií adresovat
každému konkurencnímu projektu, tot naopak elemen
tární uvedomení, že vláda tu není pro ni samotmou, ale
pro všechny.

Arogance jednotlivých výroku, kdy na stížnosti
z nejrozmanitejších opozicních koutu, že jsou svrcho
vane ignorovány nebo skandalizovány, vylouceny
z parlamentních funkcí atd., odpovídala vládní koalice
krátkým "demokracie je vláda vetšiny nad menšinou"
(napr. Michal Lobkowicz, KDS-ODS)a "nezapomínejte,
ze tyto volby nekdo vyhrál a nekdo prohrál" (Jan Kasal,
KDU-CSL),tu již odkazuje k aroganci systémové. Totiž
k prehlížení toho, že z voleb vycházejí ti, kterí jsou
poverení vládnutím, nikoli tedy absolutní vládcové.
Odkazuje k pojetí politiky jako laboratorního experi
mentu, kde výzkumník (autorita) definuje a kontroluje
podnety a informace vnášené do spolecnosti a všechny
úcastníky pokusu (strany, odbory, obcany ...) donutí, aby
reagovali (dle svých zájmu pozitivne ci negativne) pouze
na tyto podnety a informace. "Laboratorní politika"
nevylucuje konkurenci, ale pripouští ji jen v omezené
podobe: výzkumník si konkurenta sám vybere a oznací,
aby vždy prokázal svou prevahu, respektive kontrolu nad
situací. Vláda tak systematicky potvrzovala majoritní
logiku rešení konfliktu a své pojetí vztahu k opozici jako
hry s nulovým souctem, kde míra výhry jednoho se
rovná míre prohry druhého. Politika je tu však od toho,
aby hledala soucet nenulový, takový, kdy všichni
úcastníci získávají. Jinak to není politika, ale válka nebo
koristnictví bez pravidel.

Jak se k opozici volá, tak se
z koalice ozývá
Ale na tomto míste je podstatná chvála, nikoli kritika
koalice, a hlavne ODS, že dosáhla, co chtela-nechtela.
Pulstoletí se diskutuje o tom, zda vetšinový volební
systém vede ke dvema stranám, zatímco proporcní k VÍce
stranám. I když tomu tak docela není, drží se to jako
povera velmi úporne. Ceská republika je dalším
z príkladu (dalšim z mnoha!), kdy k zúžení stranického
systému došlo pri použiti proporcní formule.

A to je ctvrtá dobrá zpráva z voleb. U ní si však
priznejme, že za prvé u nekterých subjektu, které se do
Parlamentu nedostaly, je nám to velmi líto, a za druhé,
že casto vychvalovaný menší pocet parlamentních stran
nebo tzv. zpruhlednení, není kladnou hodnotou samo
o sobe. Menší ci vetší pocet parlamentních stran vskutku
není ani dobrý ani špatný - všechno, skutecne všechno
záleží na vztazích mezi temito subjekty. Ty mohou být
ciste antagonistické, kdy pak existence jednoho znamená
znicení druhého. Mohou mít také povahu tak ryzí
spolupráce, že existence více politických subjektu je
zbytecná a že jsme se ocitli v nebeské ríši souladu bez
konfliktu. Mohou však být i kombinací konfliktu
a spolupráce, a o to nám jde. To je situace prakticky
nejsložitejší, ale ve skutecné demokracii jediná mysli
telná. Politické subjekty, nejcasteji strany, musíme
posuzovat podle toho, jak jsou programove ci ideologicky
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vzdáleny od tech druhých a jak totopak predurcuje jejich
koalicní potenciál, anebo potenciál vyderacský ("bez nás
to nepujde"). Volební váha vubec nemusí odpovídat ani
schopnosti koalovat ani schopnosti vydírat.

Zminovaná majoritní logika rešení konfliktu bývá
úspešná jen do casu. Je šalebná proto, že zacházení, jaké
jsme si stan~vili vuci opozici, se nutne prenese i do vládní
koalice. Kalvoda i Lux si casto stežovali na to, že ODSje
ve vláde proste prehlasuje, aniž dokázali pripustit, že je
to logický dusledek toho, jak i oni sami zacházeli
s opozicí. Avšak to nejvážnejší omezení majoritního
rešení konfliktu vyplývá z toho, že je úcinné, jen pokud
se na obzoru neobjeví Alternativa.

ZklaIllání doktrináru
A to je pátá dobrá zpráva, protože Alternativa s velkým
písmenem se objevila práve s nahrazením Horákova
vedení sociální demokracie Zemanovým, s puvodními
neúspešnými návrhy na zrízení Realistického bloku,
zkrátka s jasnou proklamací toho, že jde o Opozici,
nikoli o získání nekolika velvyslaneckých, prípadne
druhoradých ministerských postu pod velkolepým
heslem "velké koalice" (cili o to, oc šlo Horákovi). Nikoli
tedy sebedefinice OH ve stylu "budeme delat totéž, co
Klaus, ale slušneji", nýbrž sebedefinice pozitivní
a alternativní (vcetne sociálne a ekologicky orientované
tržní ekonomiky, ale i vcetne tak diabolizovaných
bonmotu, jako jít vláde po krku).
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za extremistické dostala do ghetta (také za pomoci
prezidenta republiky) a minimalizovala jejich koalicní
potenciál. Pro stabilitu politického systému je na
pováženou, když petina volicu je vykazována do úlohy
pariu - to je mnohem závažnejší než skeptické úvahy
nad perspektivami stabilní menšinové vlády. Necháme
li bez komentáre Republikány, což je také významná
opozicní síla, i treba KSCMse nejen nechala vykázat do
jakéhosi ghetta s nálepkou extremismu. Vlivné frakce
v ní v tom dokonce nalezly když ne uspokojení, tedy
alespon hlavní základnu k budouCÍmu obnovení
autority. Také ona pritakala snaze ODSvytvorit majoritní
logikou dvoupólový, prípadne dvoustranický systém
s devastací stredu v presvedcení, že ona se stane osou
jediné opozice poté, co se ODSvyporádá i se Zemanem.
Ale mohla si jen udržet relativní protiváhu, nikoli stát se
alternativou. Toto ghetto navíc vymezilo sociálním
demokratum jeden z jejích mantinelu, za kterým se
nachází jen chaos. I kdyby se Zeman sebevíc snažil,
nemohl zopakovat cin Mitterranduv a ve vytvárející se
dvoupólovosti spektra rehabilitovat oslabené komunis
tické krídlo na levici.

Ale co více, stejnou logikou se podarilo zlikvidovat
politické centrum. Vytvorilose sice dvoupólové spektrum,
v nemž však není zcela jasné, kdo koho drž~v šachu.
Zcela zretelne chybí ona "pultá" strana v systému dvou
a pul stran, onen jazýcek na vahách jako stabilizátor
systému Gak to treba fungovalo v Nemecku). Co tedy
prinese neúplné vycentrování systému, se zatím neví.
Bud dokáží obe hlavní strany opravdu soutežit o volice
stredu, což však predpokládá se chovat jako vetšina, ale
definitivne opustit majoritní logiku, která se nezajímá
o menšiny, nebo se posílí polarizace a v souteži o volice
se zvýrazní diskurs radikálú, respektive jestrábu na obou
pólech. To dosud nikde a nikdy neprineslo nic dobrého,
a budiž tak v záveru úvahy jedinou výhradou nad
nekolika dobrými zprávami o volbách.

Pripomenme, že práve toto vedlo k revizi pojeti voleb
92 jako mandátu k nicím nerušenému, ba absolutnímu
vládnuti. K pochopení voleb 96 poslouží pripomínka, že
jako I!rvní si zmenenou situaci uvedomila ODSa že její
vnitrní myšlenkový kvas, byt se neuplatnily takové nosné
koncepty, jako byl treba Mackuv požadavek "politiky pro
všední den", zabránil degradaci podstatnejší. Zklamaní
doktrinári zvencí ji obvinovali, že vlastne realizuje
sociálne demokratickou politiku, byt si ponechává
rétoriku starou - to sice mohlo uvolnit prostor pro vznik
nových subjektu, jako DEU ci Ceská pravice, nikoli však
pro jejich úspech.

Výsledky voleb jsou srozumitelnejší na základe takto
uvedeného cástecného vycerpání majoritní logiky
s objevením Alternativy. Byt si predchozí model uchoval
životaschopnost i po volbách 96 v úporné snaze prosadit
delbu stran na ty demokratické a ty extremistické, byl
od jara 93 do znacné míry odsunut do pozadí - ve
prospech jiného modelu stranické spolupráce. Ten
spocívá v takovém navazování spolupráce, pri kterém
náhle nejsou privilegovanými spojenci ti "prirozelú" nebo
ideove nejbližší, nýbrž naopak ti vzdálenejší. Pro ODS
napríklad Levý blok, byt by to na verejnosti nikdy
neuznala. Ale vidina takového herojského pokusu
vybudovat z parlamentních lavic stranu, což už se sto
let nikomu a nikde nepovedlo, byla výzvou k odcerpání
maxima hlasu jak Zemanovi, tak Grebeníckovi. Mediální
pozornost tomuto seskupení vyvolávající dojem, jakoby
ono, nikoli Zeman a Grebenícek, když už nehovoríme
o Sládkovi, bylo jedinou opozicí, zapadá do tohoto
modelu stejne jako paradoxní snahy zviditelnit stranu
Štepánovu kupríkladu návrhem na její zákaz, o kterém
bylo dopredu jasné, že neprojde. Do tohoto modelu
rovnež zapadá prejímání témat protivníka, to znamená
ona casto tak kritizovaná sociáldemokratizace ODS.

Memento ghetta
Zopakujme, že dosavadní vládní koalice, respektive ODS,
v mnoha ohledech dosáhla, co chtela. Strany oznacované
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. Povolební situace z ústavne-právní perspektivy

Jana Reschová

7/1996

První reakce na volební výsledky do Poslanecké
snemovny odkryly urcité rozpaky nad dalším zpusobem
vlády. Najednou bylo nutné rozhodnout o nekolika
závažných otázkách: jak podle demokratických pravidel
vyjádrit volební zisky v politicky a ústavne relevantních
funkcích, jak garantovat ústavní a politickou stabilitu
a co si pocít s volebním souperem, s nímž se hrálo o to
"kdo z koho", a s nímž je nyní nezbytné vyjednávat. Zdá
se, že pravidla mocenské hry a jejich interpretace
nabývají na významu. Vedou se jednání o tom, jaká
kresla v Parlamentu spadají do okruhu funkcí, které lze
pomerne podle volebních zisku pridelovat poslancum
jednotlivých stran, kladou se otázky, zda menšinová
vláda má nadeji vládnout a zda se opozice nebude úcastí
na moci v ocích volicu diskreditovat.

Pozor na proporce
Proporcní zastoupení v Poslanecké snemovne je jako
princip upraveno v loni prijatém jednacím rádu
a poprvé se uplatní až v novém Parlamentu. Proporcne
má být obsazován organizacní výbor, ostatní výbory
a komise. Presto otázka "spravedlivého zastoupení"
poslaneckých klubu v orgánech Snemovny není
dorešena. Má se princip proporcionality vztahovat nejen
na funkce predsedu výboru a prípadne i komisí, ale i na
místopredsedy výboru a Snemovny? Složité jednání mezi
stranami komplikúje skutecnost, že se nelze oprít
o predchozí stav. Závisí také na poctu místopredsedu
Snemovny a jednotlivých výboru, na nemž se strany
teprve musí dohodnout. Jednací rád ponechává na
rozhodnutí Snemovny, jaké výbory si zrídí (krome
predepsaného mandátového a imunitního, rozpoctového
a organizacního) a kolik clenu budou mít. To muže vést
k tomu, že pocet funkcí i orgánu se rozšírí tak, aby byla
každá strana uspokojena.

Existují však urcitá omezení daná nadmernou
kumulací funkcí a neslucitelností jejich výkonu.
Poslanec, který je clenem vlády nebo zastává funkci
predsedy ci místopredsedy Snemovny, nemuže být
zároven clenem výboru. Žádný poslanec nesmí být, až
na výjimky, clenem více než dvou výboru. Z techto
duvodu tedy pravdepopdobne vládní koalice odmítá
neúmerné zvyšování poctu proporcne rozdelovaných
míst. Jinými slovy,rozdelování funkcí by bylo jednodušší,
kdyby byl pocet místopredsedu ustálen a nebyl po
každých volbách prizpusobován momentálním ambicím
parlamentních stran.

I menšina muže vládnout
Alternativa menšinové vlády vzbudila nemalý rozruch
a obavy z toho, že neco takového by bylo predem
odsouzeno k nezdaru. Že nemá zarucenu stabilitu. Že
funkcní období takové vlády je vždy nejisté, vzhledem
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k nejistému termínu predcasných voleb. Je nesporné, že
minoritní vláda je v méne výhodném postavení než vláda
majoritní. Avšak její postavení není vubec beznadejné.
Tady jsou argumenty:

Argument 1: Sestavení vlády
Podle obecného pravidla parlamentarismu se vláda

uchází o duveru vetšiny v Parlamentu. V Ceské
republice každá nove jmenovaná vláda predstupuje do
30 dnu pred Poslaneckou snemovnu a požádá ji
o vyslovení duvery. Nezíská-li vláda, jejíž predseda byl
jmenován prezidentem republiky, dvakrát za sebou
duveru, Ústava pripouští možnost, aby se o odpovednost
za sestavení vlády delila Poslanecká snemovna (C1.68

odst.4). Predsedu vlády pak navrhuje ke jmenování
prezidentovi predseda Snemovny. V situaci, kdy
predseda Snemovny podává tento návrh a je zároven
predsedou nejsHnejší opozicní strany, prebírá na sebe
politickou odpovednost za takový návrh. Jde o jeden
z mechanismu, který muže pomoci rešit patovo-u
bipolaritu ve Snemovne.

Argument 2. Stranická loajalita
Jeden z klasických predpokladu spolehlivého fungo

vání parlamentního systému spocívá v tom, že se
exekutiva muže spolehlive oprít o svou parlamentní
vetšinu, pritom však nelze opomíjet, že vetšinová podpora
vlády je zprostredkována úcinne pusobící, až rigidní
stranickou loajalitou poslancu. Jak však výzkumy
stranických hlasování v Poslanecké snemovne v minu
lém volebním období ukázaly, je jednomyslné stranické
hlasování v poslaneckých klubech spíše výjimkou.
Pritom je zajímavé, že poslanci sociální demokracie
hlasovali pomerne svobodne. To znamená s menší
mírou podobnosti se svými stranickými kolegy než
napríklad poslanci KSCMnebo SPR-RSCnebo poslanci
vládní koalice v letech 1992-1994 (pozdeji se jejich
soudržnost povážlive narušila).

Nelze s jistotou ríci, zda se stranická loajalita utuží,
nebo uvolní. Obecne však platí, že cím hlubší a nesmi
ritelnejší je bipolarita mezi vládou a opozicí a cím menší
jsou rozdíly ve velikosti jejich zastoupení, tím vetší je tlak
na rigidnost stranické disciplíny. Avšak prozatím není
žádného duvodu považovat menšinové postavení vlády
ve Snemovne (tj. o dva hlasy) za stav ústavní krize.
Argument 5. Zájem rozpustit Snemovnu

Postavení Poslanecké snemovny je dosud výjimecné
v tom, že ji nelze rozpustit v dobe, kdy plní funkce druhé
komory Parlamentu. Jestliže však opozice získá
významné zastoupení ve Snemovne, prípadne v Senátu,
bude mít pravdepodobne malý zájem na vypsání
predcasných voleb. Ty vyhlašuje prezident republiky
a jeho rozhodnutí podléhá kontrasignaci (spolu
podepsání) predsedy vlády.
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predsedu ho bude zastupovat.
Nove definované pravomoci mu
dávají možnost ovlivnit cinnost
orgánu Snemovny a v prípade
jejich necinnosti je bud vyzvat
k jednání, nebo v nekterých
situacích rozhodnout sám.

Funkce predsedy Snemovny
tak vyžaduje neco víc, než jen
nutnou a snesitelnou míru ne
stranickosti v roli arbitra mezi
vládou a opozicí. Tím se funkce
predsedy Snemovny stala atrak
tivní jak pro vládu, tak pro
opozici. Ve trech rozdílných
situacích však role predsedy

6 Snemovny muže mít zcela jiný
ústavne-politický význam. Za
predpokladu, že predsedou
Snemovny by byl poslanec zvo
lený za stranu ministerského
predsedy, využíval by svých
pravomocí predevším k pod
pore vlády na parlamentní pu
de. Za pi'edpokladu, že by funkci
zastával poslanec zvolený za
jinou stranu vládní koalice, než
je strana premiérova, snažil by
se zabránit monopolizaci moci
dominantní strany uvnitr koa
lice. Avšak za predpokladu, že

by funkci zastávallídr nejsilnejší opozicní strany, stává
se funkce predsedy Snemovny jednou z tech, které
mohou být brzdou rychle se prosazujícího kabinetního
(ve smyslu britského) parlamentarismu v Cechách a na
Morave. Pokud by se posledne uvedená varianta
osve,dcila a stala se nepsaným pravidlem usporádání
moci mezi exekutivou a legislativou, potom bychom
mohli hovorit o novém modelu ústavního parlamenta
rismu.

Kandidát na funkci predsedy Poslanecké snemovny
musí být do své funkce zvolen, a to v tajném hlasování
nadpolovicní vetšinou hlasu prítomných poslancu, což
pri kvoru 1/3 ciní minimálne 34 hlasy. Skutecnost, že
návrhy na kandidáty predkládají jen poslanecké kluby,
nasvedcuje, že samotné volbe nutne predcházejí
vnitrostranická a parlamentní jednání. Poslanecké kluby
a jejich vedení jsou pro proces navrhování kandidátu
nezastupitelnými orgány. Je však otázkou, jak silné je
postavení vedení parlamentních stran a jak loajální ke
svým stranám poslanci jsou, aby pro vlastní návrhy
získaly ve svých klubech podporu.

Co dodat: 1) preaseda Snemovny disponuje pravo
mocemi, které posilují jeho postavení lídra Snemovny,
2) predseda Snemovny, který bude zároven lídrem
politické strany, bude nutne konkurovat prímo pre
miérovi vlády (atje z opozice, nebo z koalice), 3) pokud
predseda Snemovny bude zároven lídrem opozice, muže
se "jak vézt ve voze, tak jít pešky", jinými slovy, múže se
podílet na moci a zároven pris.pet ke zvýšení kontroly
jejího výkonu.

Hypotézu, že by se Snemovna
rozpustila jinak, než jak uvádí cI. 35
Ústavy, tedy rozhodnutím prezidenta
za ústavne stanovených podmínek,
by snad bylo možné realizovat pri
jetím ústavního zákona o rozpuštení
Poslanecké snemovny. K tomu by
však bylo zapotrebí trípetinové vet
šiny všech poslancu (tj. minimálne
120) a trípetinové vetšiny prítom
ných senátoru (tj. minimálne 16). Je
velmi obtížné si predstavit takovou
vetšinu pri složení soucasného Par
lamentu. Prípadné rozpuštení Posla
necké snemovny vlastním usne
sením, -které by k prijetí nevyžado
valo tak rigidní vetšinu, bych ne
považovala za cestu ústavní, nebot
v každém prípade by šlo o zmenu
Ústavy, a ta je možná jen Prijetím
ústavního zákona.

Argument 4. Menšina není menši
nou a vetšina není vetšinou

Pocítání hlasu poslancu za strany,
které tvorí vládní koalici, a za strany,
které vládní koalici netvorí, je sice
matematicky bezchybné (99:101),ale
zavádející. Tak jako není konzis
tentní koalice, není jí ani opozice. Lze
si v urcitých situacích predstavit, že
pomer hlasu pro vládní návrh muže
variovat podle toho, o jakých legislativních návrzích
a usneseních se bude rozhodovat To by vypovídalo spíše
ve prospech stability menšinové vlády.

Nejsilnejší opozicní strgna se uchází o funkci
predsedy Snemovny. V této souvislosti vyvstává
otázka, zda je taková funkce natolik významná, aby
opozici uspokojila, a zároven zda nesvazuje odpo
vedností za výkon moci natolik, aby ji v ocích volicú
nezdiskreditovala. Málo se ví o tom, že predseda
Snemovny získal podle nového jednacího rádu pomerne
významné pravomoci, které jeho predchúdce nestacil
plne využít.

Predseda Snemovny zastupuje Snemovnu navenek,
prijímá slib prezidenta republiky a jeho prohlášení
o vzdání se úradu, ale i navrhuje jmenování predsedy
vlády za situace, kdy se vláde opakovane nepodarí získat
v Poslanecké snemovne duveru. Predseda Snemovny je
na jedné strane prostredníkem mezi Snemovnou
a vládou, prezidentem, Senátem a vyššími územne
správními celky a na druhé strane koordinuje vnitrní
cinnost Snemovny a jejích orgánú. Nezastupitelné místo
má v legislativním procesu, kde muže za urcitých
podmínek samostatne rozhodovat o tom, kterému
výboru bude návrh zákona postoupen a kdo bude
zpravodajem. Predseda Snemovny rozhoduje o prí
padném legislativním stavu nouze, v nemž se uplatní
zkráyený legislativní postup pri projednávání návrhu
zákona. Predseda Snemovny také urcuje, který z místo-

Trojský kun predsedy Snemovny
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utopie aneb
-Od strýcka Envera k strýcku Samovi
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Chce-li kdokoli porozumet tomu, cím prošla Východní Evropa, mel by
prostudovat laboratorní prípad Albánie. Tato zeme prodelala témer pul
stoletou zkušenost s tvrdým stalinismem. Po svém úspešném rozvodu
s Moskvou v roce 1961 zvolila cínskou kulturní revoluci a nakonec, po
rozchodu s Pekingem, izolaci v rámci národního komunismu. Zábery
z Causescovy smrti na televizních obrazovkách utvrzovaly v presvedcení,
že brzy dojde i na tuto poslední pevnost komunismu v Evrope.
A skutecné, po studentských protestních akcích a prvních, ješte
pro komunistických volbách z roku 1991, nakonec v dubnu 1992 zvítezila
ve volbách nove zj'ormovaná Demokratická strana. Zmeny budily dojem
nejradikálnejších zmen ze všech východoevropských zemí: prakticky bez
prechodného období prešla zeme z n~zakrývané diktatury k urcitému
druhu balkánského ultraliberalismu. Tato zeme však nemá k cemu by se
mohla vracet; nemá prakticky žádnOu jinou, než komunistickou historii 
komunistický režim zde trval více než polovinu z onech 81 let její nezávislé
existence.

Ruiny modernity
První dojem, který v návštevnících
tato zeme vyvolá je, že se zde ode
hrálo cosi tragického, cosi jako
zemetresení, válka. Prístav Durres
vás privítá potápejícími se lodkami,
prevrácenými vlaky a policisty se
samopaly. Malé bunkry pro jednoho
vám nesporne pripomenou velké
paranoidní prání Vudce, který snil
o tom, že za neho padnou všichni,
do posledního muže. Je jich nekolik
stovek tisíc: bunkry v obilných
polích, bunkry na plážích obrácené
k mori, bunkry na verejných pro
stranstvích premenené na WC.

Vetšina stromu ve mestech i podél
cest byla pokácena behem posled
ních dvou let krize. Ve vedru, které
dosahuje až 400C to dodává krajine
vzhled poušte. Komunistické pom
níky z prefabrikátú nebyly jediným
tercem revolucního násilí. Vše, co
bylo verejné, kolektIvní, bylo zni
ceno nebo ukradeno. ení neobvyk
lé videt továrnu, kde ani jedna ze
stovky sklenených okenních tabulek
není vcelku. Školy nemohou fun
govat, protože jim chybí dvere
i lavice. Starické parížské autobusy
projíždejí Tiranou bez svetel. Od
pádu režimu nenajdete v ulicích
popelnice, smetí se hází pred dum.
Snaha nové vlády zavést hygie-

nickou kontrolu masa a masných
výrobkú prodávaných na trhu byla
kritizována jako restaurace komu
nistického režimu. Kdo múže ríci,
kde koncí diktatura a kde zacíná

právní systém?
Zvláštní pocit: za celý mesíc jsem

nepotkal ani jednoho jediného
Nemce. ikde žádný turista. ení za
co utratit peníze, nejsou žádné
upomínkové predmety. Liduprázd
né pobreží, kilometry silnic v ho
rách, kde nepotkáte jedno jediné
auto. Staré a neuveritelne ponicené
bloky paneláku, symbol moderní
doby, smutne kontrastují s krásou
krajiny. Všechny se postupne roz
padají. A to nejen v dúsledku špat
ného materiálu, z nehož jsou posta
veny, a užité technologie; stejne
jako v jiných (post)komunistických
zemích se na nich podepisuje abso
lutní nezájem obyvatel o všechno,
co je vne,jejich vlastního bytu.
Prumerný obyvatel Tirany se nikdy
nestará o víc, než o prostor prímo
sousedící s jeho balkonem. Ten si
natre, ale to kolem je ponecháno
prírode. Prekrocíte-li však práh jeho
bytu, budete šokováni. Jaký kontrast
oproti vnejšku! Ackoli voda netece
denne déle než tri hodiny, pokoje
jsou vymydlené, vyzdobené porce
lánovými figurkami, umelými kveti-

nami a reprodukcemi s postavou
bednáre Skanderbega - národního
hrdiny. Hned vedle nich múžete
videt barevné reprodukce z kalen
dárú zahranicních firem s japon
skými dívkami v plavkách. Pod
panelákem, kde jsem bydlel, stál
atomový kryt. Užívali ho jako odpa
dovou jámu. Nikoho nenapadlo najít
pro nej rozumnejší využití; spálit
minulost se zdálo dúležitejší než
životní prostredí.

Dva fetiše nové kapitalistické
utopie, to jsou auto a televize. Stejne
jako všechny lidské sny jsou i tyto
vyvolány zákazem. Až do roku 1991
bylo v Albánii zakázáno vlastnit
auto. Dnes je auto dukazem abso
lutního spolecenského úspechu. To
poslední, co je na aute zajímavé,
jsou jeho dopravní schopnosti.
Múžete napríklad spatrit mladíky ve
starém Audi vyzdobeném anténami,
samolepkami a barevnými svetly,
jak se promenují po hlavní ulici
mesta a diskutují s práteli z okén
ka, aniž by z auta vystoupili. Auta
jsou ze zahranicí a štastný majitel
uchovává poznávací znacku "rod
né" zeme. Pro nekteré ani to není

dost; pridávají druhou, tretí. Múžete
videt auta, která pocházejí soucasne
z Itálie, Nemecka, Švýcarska. Auto
je kouskem ciziny, kterou držíte ve
svych rukou; vše je tedy otázka
nadvlády, nikoli užitecnosti. Snad
jedine tím lze vysvetlit obecnou
posedlost spojenou s hlídáním aut.
V zemi, kde muži posedávají kolem
silnic a prodávají benzin v lahvích,
je v každém meste nekolik hlída
ných parkovišt obehnaných vyso
kým plotem. To jsou jedny z prv
ních soukromých a prosperujících
podniku v zemi.

Televize prodelala delší historický
vývoj. Stejne jako v prípade vý
chodního Nemecka bylo sledování
zahranicních programu (italských,
jugoslá vských a reckých) hlavní
alternativou ke komunistické pro
pagande. Trestalo se však vezením
nebo pracovními tábory, a to a'ž do
poloviny osmdesátých let. Bdelý
soused mohl kdykoli vstoupit do
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vašeho bytu, aby overil, zda sledu
jete oficiální program. Na druhé
strane však nebylo mnoho tech, kterí
si mohli dovolit zakoupit vlastní
televizi. Ješte méne bylo tech, kterí
si mohli dovolit porídit anténu na
prijímání RAI. Lze si jen domýšlet,
jaká konspiracní atmosféra vládla
kolem bledemodré obrazovky, pred
níž se castokrát setkávali obyvatelé
celé ulice. I dnes na nás dýchne
duch surrealismu, sledují-li Dallas
v zemi, v níž je cínské. kolo luxu
sem. V prostredí, kde chybí jakákoli
možnost ke srovnávání, vytvárí
televize pred ocima svých diváku
svet v podobe fantastického ráje,
kde vše je zdarma. Neprekvapí pak,
že se albánští emigranti po svém
príchodu na Západ dožadovali
okamžitého pridelen·í aut a bytu
v domnení, že je to v pravomoci
státu. Stejne tak neprekvapí, že
prevažuje zájem o Ameriku pred
zájmem o Evropu, nebot jsou to
práve americké seriály, které uka
zují vetší bohatství a prepych (fil
moví tvurci by se meli zamyslet nad
touto neocekávanou odpovedností,
která leží na jejich bedrech).

Televize bežela- od rána stále
a všude, kam jsem prišel. Ne že by
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se na ni stále dívali; i ona má
symbolickou funkci - dokazuje
bohatství stejne, jako to delávají jiní
tím, že predvádejí stríbro a porcelán
po babicce. Vzácná "cizina" je
zajmuta a predvádí se v bedýnce
Sanyo jako ve váze. Na rozdíl od aut,
která jsou pod jednoznacnou kon
trolou mužu, jsou to ženy, které jsou
hrdé na televizi, nebot zdobí jejich
príbytky. Je to ciste ženský fenomén.

Dvojznacnost kOln.unismu
Neprítomnost odstínu a odlišností
v albánské kulture vynesla ješte
mnohem více na povrch ambiva
lenci, na níž byly komunistické
režimy vystaveny. Na prvém míste
to bylo prání zcela se rozejít s minu
lostí. Komunisté byli radikálnejší
než jejich predchudce, král Zog,
který se jako první pokusil zrušit
nepsaný zákon J(anun - vendetu
a suverenní postavení klanových
starešinu. A byli úspešnejší; meli
k dispozici všechny nutné pro
stredky. Zacátkem sedmdesátých let
prestaly ženy nosit muslimský odev
a snatky z lásky byly preferovány
pred temi sjednanými. Byly rovnež
pokládány za nejlepší záruku demo
grafického rustu. Pruvodním jevem

této politiky byla výrazná emanci
pace žen. Nekterí dnes prosazují
názor, že za komunismu to byly
práve ženy, které vládly, a že tato
skutecnost byla pravou prícinou
sociální katastrofy a špatného konce
režimu.

Strana mela možnost vstoupit do
rodinné pevnosti mnohem úspeš
neji, než by to mohla ucinit jakákoli
demokratická instituce. Sama totiž
byla jakousi rodinou. Stalo-li se, že
mladý clovek chtel uzavrít snatek
proti vuli rodicu, vyhledal podporu
predstavitele místní stranické orga
nizace. Strana navíc monopolizovala
jeden z nástroju modernizace spo
lecnosti, který dríve prakticky nikdo
neznal- rozvod: byla to strana, která
musela rozvod povolit. Stejne tak si
ho však mohla i vynutit, jako tomu
bylo u tzv. politických rozvodu.
(Pocátkem šedesátých let byly vypo
vezeny ze zeme stovky ruských žen,
které se provdaly za Albánce; mno
ho albánských otcu dnes vidí své
tricetileté deti poprvé.) Na jednoho
z manželu se v takovém prípade
vyvíjel tlak, aby se rozvedl, zatímco
v rodine druhého byl nekdo ozna
cen jako "neprítel lidu". Odmítnout
rozvod v takových prípadech bylo
nejen jasnou známkou toho, že
dotycný sdílí postoj rodiny svého
partnera - která byla celá postižena
represí (až po bratrance a sestre
nice) - ale soucasne vystavit proná
sledování své vlastní pokrevní
príbuzné. Pro upresnení je treba
pripomenout, že v tomto kulturním
prostredí, kde i král Zog musel
ukázat predsedovi parlamentu noc
ní košili královny Geraldiny po
svatební noci, rozvedená žena jen
zrídka našla jiného manžela; stejne
tak bylo obtížné, aby žila sama.

Na druhé strane však snaha osvo
bodit z rodinného tlaku mladé lidi,
kterí chteli odejít a žít ve meste,
studovat, uniknout z dohledu rodin
ného partiarchy a názoru okolí,
posilovala proud stoupencu komu
nismu. Soucasne - nebot kultura
nemuže udelat veliký skok - zaujal
"strýcek Enver" pozici tzv. Earth
(výraz oznacující vesnické shro
máždení rodinných patriarchu).
Jeho fotografie visely ve všech
príbytcích. Paradoxem je, že strana
bojovala proti svému nejvetšímu
nepríteli - rodine -logikou kolektivní
viny, která umožnila postihnout



každého jedince za "zlociny" které
hokoli z rodicu. V klanové struk
ture Albánie byla tato praxe dove
dena do extrému. Nelze tedy ríci; že
anonymní udání bylo jakousi by
rokratickou metamorfózou vendety?

Strana se stala svého druhu zobec
nelou rodinnou autoritou a nebylo
náhodou, že se práve mladí lidé
podíleli nejvetší merou na udá
lostech let 1990a 1991.Opustit zemi
nebo alespon zavrhnout strýcka
Envera (,,1908-nesmrtelný", jak
stálo pod jeho portréty): to byly dve
podoby revolty. Ramiz Alia, rádoby
reformátor v cele strany, apeloval
na rodice revolucionáru - nejprve
tech, kterí se uchýlili na ambasády,
a pozdeji všech tech, kterí vyhlásili
hladovku na univerzitách, aby je
privedli k rozumu a odvedli si je
domu. Na obou stranách policisty
hlídaných plotu se pak odehrávaly
srdcervoucí scény. Lze se v této
souvislosti jen ptát: Nebyl albánský
komunismus do urcité míry odsou
zen prostým demografickým faktem,
že 65%obyvatelstva bylo ve veku do
triceti let?

V materialistické doktríne, jakou
je marxismus-leninismus, existuje
i urcitý puritánský aspekt, který je
casto opomíjen. Albánský komu
nismus ve skutecnosti bojoval na
dvou frontách: tradici, náboženství
a pravidla rodinných vztahu vytla
covaly bluejeans, cerné divadlo,
dámské kabelky a další atributy
modernosti, pokušení a sexuality.
Události 1990/1991 sehrály pro
mladou generaci v Tirane roli
sexuální revoluce. Byla to obdoba
západoevropského roku 1968 
jakási "Tir<!na 1968". Její výsledek
ješte není zretelný v ekonomické
oblasti, ale prinejmenším cástec
ného cíle bylo dosaženo: všude zní
západní hudba, dívky se lící (dríve
to bylo privilegium vdaných žen)
a oblékají si pestré módní oblecení,
mnohdy odvážne krátké, a co víc,
zústávají venku až do dvaadvacáté
hodiny. Lze videt mladý pár, jak se
drží za ruce, neobvyklé už není ani
míjet v temných ulickách objímající
se dvojici. (V tomto ohledu jsou
malá mestecka ješte hodne pozadu.)

Duch setrvacnosti
Stejne jako v jiných východoevrop
ských zemích existuje i v Albánii
fixace na "cizinu". V Albánii snad
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dokonce i více, nebot zde jsou zdi
casto vyšší než domy. Težko byste
tu našli nekoho, kdo by nechtel
emigrovat. Vetšina rodin má nekoho
v Recku, Americe nebo Itálii, neko
ho, na jehož šeky a dárky se spolé
hají a cekají. Demokratická vláda
zvolená v roce 1992dokonce vytvo
rila Ministerstvo pro záležitosti
emigrace, nebot pocítá s gastarbeit
ry jako s duležitým ekonomickým
zdrojem. Albánští rodice, kterí dríve
nechteli dovolit svým dcerám, aby
se provdaly za cizince, dnes sní
o snatku v zahraniCí (slyšel jsem
vesnicany diskutovat o tom, že za
dceru dostanou auto).

Presto odpor vúci cizincum zustá
vá. Nejenže se deti snaží hodit po
vašem aute kamenem, že se policisté
snaží donutit vás zaplatit každých
sto metru jakési poplatky, ale stejne
tak se v každé restauraci pred
stanovením ceny ptají vašeho albán
ského prúvodce, zda to bude on ci
vy, kdo bude platit. Pri absenci
schopnosti prenosu z jedné kultury
do druhé nabývají vztahy k cizin
cúm tech nejrúznejších podob:
podle hesla všechno nebo nic se vám
bud podarí vskocit na lod, která vás
doveze do vysneného zahranicí,
nebo všechno odlišné odmítnete
s pocitem vlastní prevahy, která je
postavena na základech nezastírané
ignorace.

Toto nejspíš nejlépe vysvetluje
stoosmdesátistupnový obrat v poli
tice zeme, která v clánku 28 Ústavy
z roku 1976 oznacila zahranicní
pújckya investice za ilegální, a pri
tom dnes spoléhá výlucne na huma
nitární pomoc. Nové autority se
budou ucit, jak rídit emigraci jakožto
prostredek k vydírání, k teroristic
kému nátlaku jim bude sloužit
posilování obrazu bídy a utrpení.
Jediným cílem této paranoidní
politiky bude snaha udržet si zahra
nicní pomoc. V tomto ohledu je
Albánie mnohem blíže tretímu
svetu, kde se korupce spojuje do
jednoho celku s rozsáhlou humani
tární politikou bohatých zemí. V ne
dávné dobe byl napríklad odhalen
velký skandá I: bývalý pred seda
parlamentu, clen socialistické (ex
komunistické) strany zpronevef'il ve
spojení s italskými úredníky osm
miliónú dolaru urcených na huma
nitární pomoc.

19

7/1996

Nejsou oni jako oni
Jestliže je bohatý Západ predmetem
ambivaletních pocitu obdivu a ne
návisti, ostatní postkomunistické
zeme {soujednoduše prehlíženy. Že
by život v Makedonii ci Polsku mohl
být lepší, lze jen steží prekousnout;
Bulharsko se zdá být mnohem vzdá
lenejší než, rekneme, Francie. Tyto
zeme pripomínají Albáncúm jejich
vlastní minulost, a to je presne to,
na co chtejí zapomenout. Pocit
výlucnosti se nevytratil. Enver se
pokusil presvedcit Albánce, že jsou
skutecne nevýslovne štastni. Co si
však neuvedomovali, to bylo, že jsou
nevýslovne - ubozí. Je obtížné
vysvetlit jim, že Stalinovo Rusko
bylo prakticky totožné s tím, co žili
oni; mladík, který mel na krku
retízek s hákovým krížem, a kte
rého jsem se ptal, zda ví o nacis
tických zlocinech, mi odpovedel, že
všichni komunisté ríkali vždycky
jenom lži. Nekterí lidé byli skutecne
rozhorceni, když jsem se jim snažil
vysvetlit, že nejen struktura komu
nistického režimu, ale i jeho konec,
byly prakticky totožné ve všech
východních zemích: kácení soch,
kulaté stoly, promena komunistu ma
socialisty, seznamy spolupracov
níkú apod.

Lze ríci, že existují dva typy cizin-
o cú: soused, kterým já-Albánec opo

vrhuji, a ten druhý, skutecný cizi
nec, který je daleko, nejlépe za
morem, a k nemuž já-Albánec
vzhlížím s obdivem a dúverou.
Cožpak komunisté nežádali nejprve
Sovetský svaz a pozdeji Cínu, aby
jim pomohla proti nejbližšímu
sou~edu Jugoslávii a Recku? Dnes
múžete slyšet lidi, jak ríkají, že by
Albánie mela být jakýmsi Izraelem
v Evrope (proamerická bašta v ne
prátelském obklícení); kalkulují
s tím, jaký prospech by zemi prines
lo, kdyby "Vlora Base" ("ponorková
základna" na jihu zeme - pozn.
prekl.) propújcili americké armáde.
Zdá se, že strýcek Sam prevzal
pozice strýcka Envera. Americané
nebudou nic namítat proti reisla
mizaci zeme (kde náboženství bylo
zakázáno zákonem roku 1967)
a mešity se jeví jako vhodná splátka
za humanitární pomoc islámských
zemí stejne, jako po druhé svetové
válce se platilo Rusum sochami
Stalina. Stejne tak se konvertované
komunistické strane (ve volbách



východoevropských zemích se zdá
být prvním symbolem postprumys
lové spotrebitelské utopie banán:
mužete je videt všude, po celé Tirane
za neuveritelne vysoké ceny - první
vlaštovka spotrebitelského ráje.

Obávám se, že soucasná televizní
vize modernity prináší s sebou
nedorozumení pro všechny ty, kterí
jsou oslneni vnejší podobou, ale
ignorují cenu, kterou za ni spotrební
spolecnosti platí. Mu:j 24letý prítel
Arben, který se snaží zorganizovat
si život tak, jak se žije v zahranicí,
se mi priznal, že by jen težko mohl
podporovat myšlenku, že by nevidel
svou matku alespon jednou za dva
dny. Jak mu potom mužete vysvetlit,
že v Americe vidí deti své rodice
nejvýše -dvakrát v roce a že sestry
nestelou postele svým bratrum?
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1992 získala 25% hlasu, letos volby
bojkotovala - pozn. prekl.) zdá být
velmi výhodné prezentovat se jako
více evropská a zvlášte proitalsky
orientovaná strana a kritizQvat
demokratickou stranu za to, že
prijala amerického velvyslance do
zeme; politická fluktuace se jejím
predstavitelum jeví jako jediná
šance získat znovu urcitou legitimitu
v zemi, která na ne pohlíží podobne
jako Italové na mafii.

Nemenít zvyky
Pres zjevnou "zahranicnj neurózu"
však stojí Albánie pred mnohem
vážnejším problémem, který se dá
shrnout pod pojem pracovní etika.
V roce 1991 prezident Sali Berisha
žádal nejen ekonomickou pomoc,
ale soucasne volal i po Marshallove
plánu pomoci v oblasti psycho
logické. Když v srpnu skupina
mladých italských dobrovolníku
hloubila zavlažovací kanál a kladl<i
potrubí pro vesnici v regionu Korea,
místní obyvatelé na ne koukali jako
na zjevení, deti pricházely a škem
raly žvýkacku ...

Albánie je jedinou východoevrop
skou zemí s islámskou tradicí (70%
obyvatel jsou muslimové); pracovat
zde vidíte jen ženy, muži sedí ve
stínu a diskutují, cosi prodávají
nebo se ohlížejí za nejakým autem.
Práce jako je úklid je pro muže
ponižující, což komplikuje život pre
devším v uprchlických táborech.
Každý v Albánii je stižen pred
stavou snadno vydelaných penez,
každá pomoc musí být zaplacena.
Nezamestnanost ve mestech je podle
nekterých zdroju až padesátipro
centní; muže za to jednak mánie
budovat težký prumysl, kterou
prodelala Albánie stejne jako jiné
východoevropské zeme, stejne tak
i nicení stroju v roce 1991, jakési
vzepjetí traumatizovaného národa,
které zasadilo smrtelnou ránu zko
mírajícímu prumyslu.

Existují však i další duvody. Ko
munistická strana (její oficiální
název znel Strana práce) se snažila
prosadit kolektivní práci silou;
Enver Rodja byl nejen osvoboditel,
ale soucasne i otec albánského
proletariátu. Težká práce byla
i hlavním trestem v táborech
a veznicích, jimiž podle odhadu
prošlo na 300 000 politických (v tom
nejobecnejším slova smyslu) veznu.
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Výsledkem bylo, že práce se na
symbolickém žebrícku uznávaných
kulturních hodnot dostala na ješte
nižší stupen, než byla puvodne.
Dnes jsou to synové, kterí zacínají
využívat cas více než jejich otcové:
pracují v zahranicí, ale stejne tak se
nechávají najímat ruznými humani
tárními a jinými zahranicními
organizacemi jako prekladatelé,
pronajímají pokoje, prodávají upo
mínkové predmety (prumerný plat
v zemi je 30 $ mesícne). Na druhé
strane v podmínkách nestability
a malé bezpecnosti podporuje pri- .
mitivní orientální kapitalismus
v zemi predevším obchod pred
vlastní výrobou. Jak lze za takových
podmínek ocekávat, že lidé budou
chtít skutecne pracovat?

Mýtus spotreby
Zdá se, že se v urcité cásti exso
cialistických zemí šírí nové nedo
rozumení a Albánie je jeho nejvý
raznejším dokladem. Komunismus
bylo to horší, že chtel dosáhnout
pokroku vyspelých zemí, aniž by za
to musel platit dan, kterou o století
dríve platily prumyslové zeme: bylo
to prání mests~ého života bez od
cizení, kolektivistické industria-

. lizace. Antikomunistická revoluce

. není nicím jiným, než druhým
krokem v témže smeru, který delá
jiná generace: v Tirane byl její
hlavní slogan vymezen i geogra
ficky - "Albánie je v Evrope". Rozdíl
v obou prístupech k modernizaci
komunistickém a antikomunis
tickém - navazoval i na zmenu
v západoevropském kapitalismu:
mýtus produktivity byl nahrazen
mýtem spotreby. Experti a politici
již nám neríkají "Vyrábejme více,
abychom se dostali z krize", ale
"Spotrebovávejme více". Tato zme
na samozrejme ovlivnuje chudé·
zeme na periferii, které byly po
desetiletí udržovány v magickém
presvedcení, že lze prímo preskocit
do modernity. Jestliže otcové byli
presvedcováni, že je dobré pracovat
tak, jako na Západe (tedy v továr
nách, ve mestech, za stejných pra
covních podmínek apod.),
jejich synové si prejí spot
rebovávat jako "nor-
mální lidé". Ve
vše c h
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Jejich soukrolllý život

7 1996

"Kdybych mel ze svých šedesáti let vybrat jediný den nicim nezkalené pohody, byl·by to den, který jsem strávil
ctenim Soukromého života psu. Byli jsme sami doma, muj stárnoucf pes Andy a já. Andy sevyhrfval
v srpnovém slunci na piscité lesni ceste,já sedel o dva sáhy dál a každou stránkou jsem se o krucek

približoval jeho soukromému svetu. Mel jsem pocit, že jsme spolu, snad jako nikdy za tech ctrnáct let, která
jsme prožili spolu ... Ne, neni to lidské "štestf". Je to spokojenost, která je dána jen méne narušeným živocichum,

než jacf jsme my sami. Vlkum. Nebo psum. Elizabeth Marshall Thomasová mi ji dovolila nahlédnout. "

s manželem v Praze byt a je
u nás jako doma. Jen jsme meli
strach z prekladu, a pri první
cetbe jsem na prekladu hledal krivé
chlupy lupou. Milada Vencourová
se prokázala jako prekladatelka
hodná knihy. Ceština i anglictina
jsou mi rovnomerne materštinou,
nekteré knihy ctu radeji v jednom,
jiné v druhém jazyce. V tomto
prípade me potešily obe verze
rovnomerne. Vždyt i formát je
u obou stejný! Zkrátka, taková
kniha se podarí jednou za uherský
mesíc - ci u anglofonu "once in
a blue moon", jednou za modrý
mesíc, což znamená druhý úplnek
.v témže mesíci. Ci ani tak casto ne.
Necekejte, až ji dostanete
k Vánocum! Doprejte si ji 
a o Vánocích si ji prectete se
stejným potešením znova.
(Vydalo Vydavatelství ABIES, 1990,
170 stran.)

To jsem napsal na zadní stranuprebalu ceského vydání knížky
své nekdejší sousedky, Elizabeth
Thomasové - a neprehánel jsem.
Takový to byl den. Když jsem dostal
korekturu ceského prekladu, prožil
jsem jej znova. Taková je to kniha.

Totiž jaká: Elizabeth Thomasová
pozorovala svých deset psu tak, jak
etnograf pozoruje život domo
rodého kmene. Kvalifikaci na to

má: je autorkou ,mj. vysoce od
borné studie o afrických krovácích
kmene Kung, mezi nimiž delší
dobu žila. Jenže tady nešlo o ve
decký dukaz ci rozbor myšlení
šelem psovitých. Ten podal po
drobne a nade všechnu pochyb
nost harvardský biolog William
Grt.ffith v rozsáhlé studii Animal
Minds. Paní Thomasové šlo o neco

jiného. Chtela ctenári priblížit
soukromý život psu tak, jak mu
dobrý etnograf približuje život
urcitého lidského spolecenství.

I k tomu má Thomasová kva
lifikaci. Je též autorkou velmi

úspešného románu Sobí luna, který
ctenári na základe obšírného ve

deckého studia približuje život lidí
z doby kamenné. Dovede psát
poutave a ctive - a pritom se držet
prísne v mezích svých znalostí.
V tomto prípade na základe :neko
likaletého pozorování popisuj e
zákon smecky, vzájemné vztahy
jejich clenu, pravidla soužití a péce
o spolecné dobro, proste všechno,
co je dávno známo odborníkum,
méne však lidem, pro které "chovat
se jako zver" znamená nevázané
chování. Opak je pravda: psové
a vlci žijí v mezích prísného mo
rálního zákona své smecky.
Zverstva páchají lidé.

Ve Spojených státech Soukromý
život psu prímo vybuchl do se-

znamu nejvíce prodávaných knih
a na tom zustal dva roky. V zemi,
kde obvykle musí zájem vzbudit
peclive pripravená kampan a kde
zájem opadne za pár týdnu, je to
neco naprosto necekaného. Ostatne
stejne reagovali ctenári i v jiných
zemích, treba v Itálii - kniha už
vyšla v tuctu jazyku. Myslím, že
vím proc. Svet psu je nám blízký,
a pritom zcela cizí. Pri cetbe této
knihy ctenár objevuje jednu' zná
mou skut~cnost za druhou, po
znává je a ríká si, tak ono to je!

Když kniha vyšla v anglictine,
paní Thomasová se stala vyhle
dávaným recníkem - a musela
odpovídat i na otázky zcela cizí
jejímu vedeckému založení. Jed
nou takovou bylo, zda psi prijdou
do nebe. Nezacala se prít o pred
stave nebe'. Odpovedela pohotove:
"Co by to bylo za nebe, kdyby ne?"

Nadšene jsem knihu doporucil
k pre1dadu. Paní Thomasová ne
méne nadšene prijala. Má totiž
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Krize

Pavel Maehácek

eské
zdravotnictví
o

Ceské zdravotnictví je v krizi. Zdravotníku je asi
ctvrt milionu. Jsou sice nejednotní a dezorien
tovaní, ale i tak predstavují politickou casovanou
bombu. Vybuchne-li do voleb, pomer sil v koalici
se zmení, ve hre je bratru milion volicských hlasu.
Vybuchne-li po volbách, bude tretí vláda levicová
a zdravotnictví dosáhne vítezství, byt jen toho
Pyrrhova. Nejlépe, kdyby vubec nevybuchla. Pak je
ale nejvyšší cas zamyslet se nad tím, proc krize
nastala.

Sleduji transformaci našeho zdravotnictví po
zorne, ale z žabí perspektívy. Vím, jak jsem byl
zprvu naivní, proto odmítám hon na viníky. Ani
dnes nevím, zda bylo možné zabránit chybám,
vidím však dve, a to zásadní - a v samém zadání.
A obrovský celosvetový problém v pozadí.

Otázka první: kdo je to lékar?
V dobe, kdy je instalatér vyucen, chystá se budoucí
lékar k maturite. Ceká ho šest let studia a po
promoci základní praktický výcvik. Teprve pak se
zacne pripravovat na zvolený obor, což mu trvá
nejméne tri, spíše však pet, šest let, nekdy deset. Pro
toho, kdo se vydal touto cestou, je pak obtížné zvolit
si jinou. Lékar se proste ocitl v pasti. Ví mnoho
o svém oboru a nic o jiném, srovnatelne ,nároc
ném. Kariéru muže delat pouze v rámci lékarské
komunity.

Kariéra lékare spocívá v hromadení zkušeností
a vehlasu. Jde o reprodukci vzoru a autorit.
Medicína není prostredkem, ale cílem, nelze jí
zbohatnout. Úspech v oboru je sice cástecným, ale
podstatným kritériem úspechu životního. Lze jej
dosáhnout pouze v rámci hierarchické struktury
medicíny.

Nejlepším lékarem není ten, kdo nejvíc ví, protože
nikdo neví nejlíp všechno. Nejlepší je ten, kdo
správne lécí to, co umí, a vcas pozná, kdy a s kým
se poradit, presáhne-li problém jeho z~ušenost.
Konkurence má v medicíne velmi malý prostor
(dovedete si tam predstavit reklamu a la prací
prášky?). Daleko vetší význam má kolegiální
spolupráce - a profesní etika.

Smyslem práce lékare je služba. Proto etický kodex
stanoví jako absolutní prioritu zájem pacienta.
Z téhož duvodu neexistuje pro lékare "padla".
Trochu to mate, ale lékari jsou lidé jako jiní, pouze
si zvolili povolání, v nemž mohou obstát jedine
v rámci vlastní profesní komunity; a nedbání
etického kodexu by je znemožnilo. Tento kodex
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není než souborem príkazu a zákazu týkajících se
vztahu lékar-pacient a lékar-lékar. O obecne lidské
úrovni morálky jednotlivce jeho dodržování samo
o sobe nic nevypovídá.

Praktické naplnování kodexu má ze zákona
zarucovat a kultivovat Ceská lékarská komora.
Vedle garance odbornosti je to její hlavní smysl.
V této roli je zatím spíše bezzubá. Je ostatne pod
dvojím tlakem. Clenstvo z ní chce mít pseudo
odborovou organizaci. Vláda je presvedcena, že její
pravomoce (delegované na ni zákonem) jsou
neprimerené. Kdyby byl lékar podnikatelem, jak
soudí naši ekonomové, mela by pravdu. Lékar jím
však není. I ve zdravotnictví lze podnikat, ale ne
v tom verejném. Je to totiž neco úplne jiného než
lécení nemocných.

Co je tedy lékar? Anglosaská literatura presne
rozlišuje employment(zamestnání), trade(obchod,
remeslo, podnikání) a projession (povolání). Jsou
to tri zcela ruzné zpusoby aktivity. Ceština tak
presne nerozlišuje, má sklon vnímat je jako
synonyma. Ale synonyma to nejsou.

Medicína patrí mezi svobodná povolání. Od
vzniku prvních univerzit k nim patrí i advokacie
a teologie. Roger Scruton navrhuje radit k nim
i povolání danového poradce, pokud na sebe vezme
plnou odpovednost za danová priznání svých
klientu. Svobodná povolání se vyznacují temito
znaky: obtížnost a zdlouhavost získání kvalifikace,
možnost kariéry jen uvnitr vlastní komunity,
cinnost, která není prostredkem, ale samotným
cílem. Medicína do této kategorie nesporne patrí.
Lékar lécí vždycky osobne a nese za to osobní
odpovednost; jako sekundár cástecnou, jako
samostatný lékar plnou a jako primár a ucitel
mladších kolegu rozšírenou, ale vždycky osobní.
Jeho cílem není podnikatelský zisk, ale zaprvé
odborný úspech a zadruhé odpovídající honorár.

Co zbývá z podnikání, je-li konkurence možná jen
mezi lékari srovnatelné kvalifikace, veku a na
stejném míste a je-li nadto ritualizována víc než
svatební souboje zvírat? Co zbývá z podnikání,
neplatí-li zákon nabídky a poptávky, protože
v medicíne nabídka poptávku stimuluje? Po mém
sOl)dunic. - A co zbývá z trhu?

Otázka druhá: trh ve zdravotnictví 
proc a'kde?
Oddelením povinného zdravotního pojištení od
státního rozpoctu ješte žádný trh nevznikl. Pouze
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se zmenila vrchnost, tj. správce dane. Od roku 1952
až dodnes zkoušíme, zda muže zdravotnictví
fungovat netržne. Pak je ovšem pacient bezprávným
objektem péce pridelované státem. Tak je tomu
dosud. Úredníkem, pridelujícím péci dle pokynu
vrchnosti, je lékar. Zmenily se pokyny, vrchnost 
a celé je to dvakrát dražší, i pri zapocítání inflace.

ezmenilo se ekonomické postavení zdravotníku.
Trochu zvláštní je situace lékaru ambulantní sféry,
témer už zprivatizované. I oni jsou vazaly pojiš
toven; díky inflaci mají dnes o tretinu nižší príjmy,
než s jakými pocítali, ale jsou vazaly z vlastní vule.
Až jim to dojde (nejpozdeji do trí let, nedojde-li ke
zmene), soucasný nesmyslný systém zdravotnictví
skoncí ze dne na den. Každá smlouva má totiž dva
konce.

Muže vubec zdravotnictví fungovat tržne, víme
li, že konkurence má v medicíne jen pristrižená
kridélka a že zákon nabídky a poptávky zde
selhává? To, co je na myšlence trhu nejcennejší
a cím se práce svobodná liší od nevolnické, se
presto neztrácí. Trh je totiž vztah rovných a svo
bodných partneru: jeden službu nabízí, druhý ji
žádá. Takovým muže být i vztah lékar-pacient.
Není však možný bez prímé pacientovy spoluúcasti.
A ta je zatím prekážkou. Lidem musí totiž svitnout,
že dokud nic neplatí, nemají do ceho mluvit.

Foto Jaromír Cejka

A lékarum musí svitnout, že jejich paternalistické
pojetí medicíny patrí do starého železa.

Že starí lidé nebudou mít na zaplacení, to není
problém zdravotnictví. To je otázka spolehlivé
sociální síte.

Velkým odpurcem zmeny je dnes Všeobecná
zdravotní pojištovna. Je mocnejší než ministr
zdravotnictví. Spoluúcast pacienta však tohoto
pouhého správce dane odkáže do patricných mezí.
O tom, kdo s kým a jakou smlouvu uzavre, kdo
z lékaru se uživí a kdo ne, bude rozhodovat nikoli
VZP,nýbrž pacient.

Pacienti už dnes obcas platí. Jenže placení, jímž.
'není ustaven tržní, tj. svobodný a rovnoprávný
vztah mezi lékarem a pacientem, je jen taháním
penez z kapes obcanu.

Tržní vztah mezi odborníkem a laikem je možný
pouze na úrovni praktický lékar - pacient. Svoboda
a rovnoprávnost vztahu predpokládá dostatecnou
informovanost "zákazníka". Laik se však v bludišti
oboru a specializací nevyzná. Muže ale získat
dostatek informací, aby si zvolil svého praktika. Ten
se musí stát nejen lékarem bežných onemocnení,
ale i pruvodcem oním bludištem. Praktický lékar
je jediným odborníkem, který muže mít se svým
pacientem prímý a osobní vztah.

Spoluúcast však nemuže koncit na této úrovni.
Aby to všechno fungovalo, musí pacient platit víc
pri návšteve odborníka a ješte víc pri hospitalizaci.
Víc v absolutních sumách; v procentech ceny
práve naopak.

Praktictí lékari nejsou na svou novou úlohu
pripraveni. Nekterí odborne, ale nikdo z nich není
pripraven psychicky. Príliš dlouho byli opravári
a dispecery. Ctyricet let této stepní medicíny je
poznamenalo. Lékaru je asi opravdu víc než dost,
ale praktiku je pro tuto novou roli nedostatek. První
existencní potíže budou mít ambulantní odborníci,
protože praktici budou spolupracovat pouze s temi,
kterí budou fungovat jako cenní konsiliári.

Ríká-li se, že máme nadbytek specialistu, lužek
a nemocnicních lékaru, je v tom kus pravdy,
i když ne pravda celá. Rešení tohoto problému
nebude snadné. Necht však o tom, kdo je navíc a co
je zbytecné, rozhodne pacient. Proto musí ve
zdravotniétví vzniknout trh jakožto svobodný vztah
mezi lékarem a pacientem. ebude to trh pod
nikatelský.

Otázka tretí: základní problém
Na celém svete se náklady na zdravotnictví
exponenciálne zvyšují. U nás se mžikem oka reálne
zdvojnásobily, nominálne ztrojnásobily. Stát se
vzdal všech mimotržních regulacních mechanismu
ješte drív, než prosadil trh. Další exponenciální rust
nákladu neunese ani nejbohatší ekonomika, natož
ta naše. Je to vážný celosvetový problém a neco se
s tím musí udelat. •



7/1996 NOVÁ PRíTOMNOST

Perlicky ze školy
Pro kantora je konec školního roku neco jako pro poštáka advent. Zkouším študáky
z oboru, který se jmenuje Základy vzdelanosti a lékarské etiky. Je jim devatenáct, loni
maturovali a vedí, že se z toho nepropadá .

Právo: na žáby
vznikající z bahna
Práve si povídáme se sympatickým
inteligentním mládencem. Zajímá
ho evoluce, Darwin. Zná i jím
postulovaný "mechanismus" vývo
je, tj. prirozený výber.
• Já: Dobrá. Je jasné, jak to, že

prežívají zdatnejší. Ale jak je mož
né, že tento mechanismus preje
i složitejším?

.On:-
• Já: Jak vysvetlíte prirozeným

výberem prechod od jednobunec
ných k mnoho bunecným nebo
p'rechod života z vody na souši?
To je prece velmi riskantní a o
kolnosti tomu spíše neprejí...

.On: Treba je to projev tendence,
která je životu vlastní.

.Já: To ale nejsme u Darwina,
nýbrž u Lamarcka, to pak už není
prirozený výber!

.On: Proste jeden to vidí tak a dru
hýjinak.

• Já: Který má podle vás pravdu?
• On: Každý má svou, má na to

právo.

• Já: Jako kluk jsem ješte zažil ven
kovské stareny, a ty si myslely, že
žáby vznikají z rybnicního bahna
a myši z neporádku. Taky mely
svou pravdu?

• On: Taky. Jim to tak pripadalo.
Žáby prece jsou v rybníce ..

.Já: Ale nevznikají tam z bahna .
• On: Jim se to tak zdálo, tedy si to

myslely. A nemyslely tím nic
špatného. a to mají právo.

.Já: Mají ho v tom smyslu, že jim
nikdo nemuže uprít svobodu si to
myslet a zazlívat jim to, byly to
ostatne milé babky. Ale vznikaly
tehdy žáby z bahna?

.On: Nevznikaly. Ale ty babicky si
to myslely a sám jste rekl, že jim
to nemuže nikdo zazlívat...
Je zrejmé, že popis overitelné

skutecnosti mládence tolik neza
jímá. Má duležitejší starost: být
akceptován, nikoli odmítnut nebo
li zavržen. "Mít na to právo" je
vlastne "smet být po svém". Tvrdit
o nekom, že "nemá pravdu", zna
mená "mít mu to za zlé", což je totéž
jako ukládat o jeho svébytnou
existenci. Námitka je vlastne útok,
proti nemuž je treba se bránit
v zájmu vlastní sebezáchovy. Exis
tuje vubec nejaká objektivní závaz
nost dostupné pravdy? lic tako
vého, za tím se skrývá snaha (cí?)
degradovat nekoho, tedy i tohoto
hocha, na pouhou vec, s níž lze
manipulovat. Predejít tomu, to je
jeho druhá nejduležitejší starost.
Pripomínám si, v jaké že to du
chovní atmosfére prožil svých
14 + 5 = 19 let, a chápu.

Vedet: videt to
v televizi
Taky se všelijak vyptávám, napr.
zda meli za ten uplynulý rok nejaký
významný a objevný zážitek z ob
lasti literární, umelecké, myšlen
kové, duchovní, zkrátka kulturní.
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"Ano," odpovídá žive sympatická
·a inteligentní dívka, která matu
rovala na jednom pražském gym
náziu a jejíž otec je vysokoškolák,
"videla jsem v Juldefulde Jesus
Christ - Superstar." Vida,' christo
logické téma. "Aha," reaguji,
"rocková opera. Vlastne pašije, že?"
Jenže ona neví, co jsou to pašije .
• Já: Znáte ten phbeh ješte odjinud?
.Ona:. Ano, z videa, americký

originál.
.Já: A ješte odnekud odjinud?
.Ona: Už odnikud .
.Já: Vzpomenete si na nejaké staré

mistry výtvarného umení? Treba
na malíre z doby gotické, rene
sancní, barokní?

.Ona: No, trochu ...

.Já: Nevšimla jste si, že na tech
obrazech je treba ukrižování?

.Ona (žive): To máte pravdu, je to
tam. Jasný, je to vo tom ...

.Já: Víte náhodou, kde byste se
o tom mohla docíst?

.Ona (nejiste): No, snad v bibli, ale
tu jsem necetla .

.Já: Víte aspon, o cem všem se tam
píše?

.Ona: Vím jenom, že se skládá ze
Starého a z ového zákona.

.Já: Která svetová náboženství se
hlásí k tomuto textu?

.Ona: o prece krestané.
A katolíci.
Jaký je vztah mezi obema, není

jasné. Zádrhel spolecne preko
náme. Vysvetluji, že krestané je
pojem rodový, katolíci druhový.
Dívka neví, že existují protestanti.
Slovo evangelíci slyšela, ale neví, co
znamená. Ví, že v Rusku jsou
pravoslavní, ale neví, co jsou zac.
Podarí se nám udelat v tom porá
dek. Je prekvapena, že k onomu
textu, resp. k jeho starší a vetší
cásti, mají niterný vztah i Židé.
Vysvetluji. Ješte více je prekvapena,
že se k té starší cásti hlásí i islám,
jehož Proroka zná jménem.



+Já: Víte, kdy žil?
+ Ona (po zaváhání): ekdy pred

naším letopoctem.
Vyprávím, že se Mohamed setkal

s krestanstvím a že toto setkání

bylo obdobou príbehu o milosrd
ném SamariLánu, ona však to slovo
nikdy neslyšela, ani s velkým, ani
s malým "s".
+Já: Víte, kdo s kým válcil

v Bosne?
eví. Ví jen, .že bosenské bojište

bylo každý den v televizním zpra
vodajství. - Po celou dobu jsem
nedal najevo prekvapení a vy
svetloval. Ona to brala. akonec
spontánne priznala stud za svou
nevzdelanost. Ve vzdelanejší spo
lecnosti bude handicapována, ale to
není duležité, protože se v ní treba
neocitne. Horší je, že nevzdelanost
jí bude bránit rozumet. Podobá se
cloveku v jinojazycném prostredí,
který má jen malou slovní zásobu,
a proto rozumí jen tomu, co dovede
oznacit. Kdo všechno múže tuto
neštastnici vodit za nos, když na to
prijde, a cemu všemu ona muže
naletet?
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Pravda: kdo koho
ukecá
Obor je znacne feminizován, další
v poradí je opet studentka. Její
zevnejšek i chování prozrazují
tendenci velmi zduraznit puvaby
mladého ženství. Naivnejší exa
minátori nevedí, že v takovéto
situaci jde o nevedome motivo
vaný stereotyp a že nejrozumnejší
je nebrat jej na vedomí.
+Já: Co vás z predneseného za

ujalo nejvíc?
+Ona: Problémy eutanazie a in

terupce. (Sama je pro co nejli
berálnejší prístup. V zásade si má
každý rozhodnout, jak se zacho
vat, "je to každého vec," ríká a zní
to jako krédo. Ví i o odlišném
stanovisku, o tom rigoristickém,
a zná jeho zduvodnení: Oni tvrdí,
že interupce je zabitim cloveka.)

+Já: Co si o tom myslíte vy?
+Ona: Já s tím nesouhlasím.

O tom, že je to clovek, se dá
uvažovat možná až nekdy po
tretím mesíci, ale rozhodne ne
drív.

+Já: Cím se v této úvaze rídíte?
Opíráte ji o nejaké overitelné
dúvody?

+Ona: Embryo nevykazuje životní
funkce, jaké zjištujeme u clo
veka.

+Já: Jak to? Embryogeneza je
cíle smerný životní proces, em
bryo reaguje sebezáchovne, nadto
má v sobe zakódovanou svou
biologickou individualitu ...

+Ona: Chci ríci, že nevykazuje
lidské funkce. Není schopno
~yšlení, nemá osobnost.

+Já: Chcete ríci, že jeho lidskost
není aktualizována?

+Ona: Ano.
+Já: Ale v budoucnu bude. Lidství

novorozence také není aktuali
zováno, ani novorozenec zatím
ješte nemyslí a není zatím osob
ností ...

+Ona: Ale novorozenec je lidské
bytosti už na pohled podobný,
embryone.

+Já: Myslíte tím vizuální podob
nost? Podle vidítelných znaku?

+Ona: Ano.
+Já: Ješte pred pár stoletími beloši

vycházeli z vizuální odlišnosti
cernochu, a proto je mnozí nepo~
kládali za lidi v plném smyslu.
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Myslíte, že vizuální podobnost je
spolehlivým vodítkem?

+Ona~ -
+Já: Pritom motivy provedení

interupce mají na zreteli nikoli
shluk tkáne, jakje tomu napr. pri
operaci nádoru, ale to, aby se
nenarodil nekdo. Takže s lidstvím
embrya se pri tom pocítá ...

+Ona: -
(Nechci težit z jejích rozpaku.
Mohla by mít pocit, že využívám své
prevahy, ji že zaháním do kouta
a že celý náš rozhovor byl vlastne
soubojem, který jsem jí vnutil.
Sveruji se jí s touto obavou. Ona me
uklidnuje, nic takového si prý
nemyslí.)
+Já: Dobrá. Co si tedy odnášíte

z tohoto rozhovoru?

+Ona (po zaváhání): Budu hledat
vhodnejší argumenty.

+Já: Abyste lépe obhájila své sta
novisko?

+Ona: Ano.
Bohužel "nemela pravdu": brala

to tak, jak jsem se obával, jako
presilovku, byt to popírala. Mohlo
tomu být jinak? Sotva. Její sta
novisko není výslednicí hledání,
nýbrž apriorního chtení. Úloha její
argumentace je v takovém prípade
zúžena na pouhou obhajobu. Moje
argumentace pak je pouhým úto
kem a já jsem chte-nechte pro
tivníkem. Poznání tu nemá místa.
Najde si vhodnejší argumenty, aby
prípadného dalšího protivníka
prešla chut jí do toho kecat.
(Pri) •
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Jirí Majstr
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Továrna na skandály:
Americká prezidentská volební kam
pan je jednou z tech vecí, které se
musejí zažít, protože zrejme není
nikdo, kdo by ji dokázal práve pro vás
popsat V poslední dobe se vede stále
silnejší debata o tom, že nejméne ze
všech jsou k tomu zpusobilí její
hlavní aktéri: kandidáti a novinári.

Ješte v 60.letech byl americký
politický svet nádherne prostý, urcitý,
tradicní a zavedený. Prezidenský
kandidát zašel na konci každého dne
ve svém autobuse, vlaku ci letadle
dozadu, k novinárskému doprovodu.
Nalily se sklenicky, zasunuly se bloky
a zacalo se povídat - o kampani,

A. J.~iehm
Paríž

Cechy nad morem
Nemecký básník Hans Magnus En
zensberger vydal v druhé polovine
osmdesátých let knihu aforistických
ironických textu nazvanou "Ach,
Evropa". V kapitole nazvané
"PRAHA"prijíždí americký novinár
z casopisu TheNewYorkerTimothy
Taylor v roce 2006 do metropole nad
Vltavou, protože ta je hlavním mes
tem Blouznivcu. Ti chodí po meste
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o rodine, o názorech. Nikdo by zde
vyrcené nezverejnil, to by bylo
porušení vzájemné duvery. Zprávy
byly to, co napsaly The New York
Times, nebo co rekl ve vecerních
zprávách Walter Cronkite.

Když se treba kandidát John Fitz
gerald Kennedy obcas ztratil na
nejaké to dostavenícko, bylo to tabu.
Kdo by se tím špinil, o to preci
v politice nešlo. Šlo o to, zda se
Kennedy dokáže postavit ChruŠco-·
vovi, ne své Jacqueline.

Pokud jde o veci verejné, platila
zásada, že se výroky kandidátu
neproverují, pouze se citují. Objek
tivita spocívá v tom, že se dá protivné
strane príležitost, aby uvedla výroky
s.vé- které se rovnež neproverovaly.
Plnou tragiku toho, že zpráva muže
poctive citovat mluvcího, a pritom
lžive lícit skutecný stav vecí, ukázala
až válka ve Vietnamu.

Tehdy Americanum lhali dva jejich
prezidenti, Lyndon Johnson a Ri
chard ixon (demokrat a republikán,
takže ve stranické príslušnosti to
není). Ten druhý lhal i o spouste
dalších vecí, takže musel nakonec
s hanbou z Bílého domu odejít.
Novinári, kterí do té doby jen citovali
a neproverovali, usoudili, že jako
pilír demokracie selhali. A zacali
méne citovat a více proverovat.

Letos se v primární predvolební
kampani venovala v televizi jen os-

v bílých burnusech, konají shromáž
dení, nikomu neškodí, nijak se ne
skrývají, ale nikoho mezi sebe nepou
štejí. "Proc se scházejí v podzemí?"
ptá se novinár. "Pri cenách nájem
ného to prijde levneji, a je tam vetší
klid... Zatím nemají ani náboženství,
ani liturgii, jenom zpívají ..." "A proc
zrovna v Praze?" To je dlouhá histo
rie. Za casu Ceského království šli
lidé za husity, za tábority, za ceskými
bratry. Pak jsme hledali spásu v poli
tice: v panslavismu, u mladocechu,
v nacionalismu, stalinismu, socia
lismu s lidskou tvárí. A co z toho
všeho? Tricetiletá válka, puce, defe
nestrace, okupace. Lidé mají proste
po krk politiky, a tak hledají neco
jiného. Divíte se jim? ..

Nazítrí jede Mr. Taylor v taxíku na
letište. "Zavrete okno," žádá taxíkár,
nebo mi uletí papíry. "Vyjste spiso
vatel?" "Student. Dejiny literatury
a komparatistika." "To ješte existu
je?" "Zrejme. Studuji v taxíku. Ale
jsem Rakušan. Jenže mám astma
a morský vzduch mi delá dobre."
"Morský vzduch?" "No prece v Ce
chách nad morem. Shakespeare
(A ukáže na racky nad Vltavou.)."
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mina vysílacího casu výrokum kancti
dátu, zbytek byl komentár. Prumerná
délka zpravodajského strihu s prímý
výrokem kandidáta byla 7,2 vteriny.
Tedy tolik,kolik by vám trvalo hlasité
prectení predchozí vety.

Novinár pátrající a vysvetlující se
stal tím, kdo mel ve vo.lbách skutec
nou moc. Jak jinak objasnit rok 1984,
kdy Waler Mondale sice vyhrál
primárky v Iowe v pomeru 2:1, ale
protože se to cekalo, moc se o tom
nepsalo. Zato se psalo o senátoru
Hartovi, který v Iowe skoncil jako
druhý, což bylo prekvapení. Bylo tak
velké, že Hart nekolik týdnu vydržel
na prvních stranách, a prestože
získal v Iowe pouhých 17 procent
hlasu proti Mondalovým 49 procen
tum, byl najednou v 'následujících
primárkách New Hampshire první.
A poté ješte v šesti dalších státech,
než se Mondalovi podarilo upevnit
prevahu, která byla jasná od pocátku.

Jak jinak pojmout komentátora
George Willa, který jako starý kama
rád nejprve pomohl pripravit Ronal
da Reagana na debatu s prezidentem
Jamesem Carterem, a pak nastoupil
pred televizní kameru, kde prohlásil
Reagana za víteze této debaty - aniž
by priznal svou roli na kandidátove
príprave a osobní vztah k nemu?

Také letos vedel kaŽdý, že Bucha
nan nevydrží dlouho za ew Hamps
hire, a presto s ním vetšina novin

"Nechápu." "Jste zrejme American ...
Tumáte, nekdy si to prectete ..."

Taxík projíždel Vokovicemi, samé
sklo a hliník, a všude školáci v bí
lých burnusech. I pred letištem
skupina Blouznivcll. Doma v New
Yorku vyndá novinár z kapsy zmac
kaný papír, co mu dal taxíkár. Je to
básen. Cte napreskácku:
" a dno - to znamená k mori, tam

znovu shledám zemi ceskou
Vyrízená, až na dne, procitám úplne

klidná.
Až odspoda to nyní znám a tak už se

neztratím.
Pojdte sem, Cechové všichni, more

plavci, prístavní devky
a lodi nezakotvené
Což se vám nechce být Bohémy, vy

z Ilýrie a Verony,
Všichni vy Benátcané. Rozehrajte ty

komedie, co budí smích
a pritom jsou k pláci. A stokrát si to

poplette, jak já se
porád pletla a pri zkouškách pro

padala a nakonec jsem prece
obstála, poprvé i zase znova. Jak

obstála i zeme ceská
a jednoho krásného dnes vzali ji na

milost, na breh more,



nakládala, jako by bylvážným kandi
dátem na prezidentskou nominaci.
A pokaždé, když se nekde na obálce
casopisu, na stránce komentáru nebo
nekterém ze serióznejších televizních
poradu objevila jeho tvár nebo názor,
získal pár hlasu. Málo platné, že jeho
kolegové jej lícili vetšinou spíše
negativne. Dole, o nemž se vedelo, že
má peníze, podporu stranického
aparátu a nominaci vpodstate v kap
se, témer financne vykrvácel, dríve
než Buchanan zmizel z mediálních
radaru.

Presto vše už moc novináre-vykla
dace není taková, jaká bývala. Politici
už dávno nepovažují novináre za
cleny svého pánského klubu - a ne
jen proto, že je mnohem více novi
nárek. Vzájemná duvera a respekt
vyklidila místo televizním kamerám,
mikrofonum, teleobjektivum, zákonu
o svobode informací, vyšetrovacím
metodám a presvedcení politiku, že
podstato.u žurnalistiky není zpravo
dajství, ale odstrel. Kandidáti proto
hledali a našli cesty mimo filtr
profesionálne pochybovacných novi
nárských Tomášu.

Texaský miliardár Ross Perot si
v roce 1992 kupoval pulhodinové
bloky televizního vysílacího casu,
který využil k tomu, aby America
num objasnil, jak triviální je vyrovnat
deficit státního rozpoctu a zlikvi
dovat korupci. Pamatuji si jeho výrok,

a nyní u vody leží."
Autorka: Ingeborg Bachmann.

"Neznám. To je prece absurdní,
Cechy nad morem," rekl American
tlustému vecnému studentovi. "Vám
to pripadá absurdní? Jen se rozhléd
nete kolem sebe. Vždyt je to šílen
ství!. .." A širokým gestem obsáhl
ulicku stoupající ke Hradcanum, Pra
hu s jejími Blouznivci, Cechy a celý
ten kus zemekoule. "Šílenství, ryzí ší
lenství. Melbyste se tu básnicku nau
cit nazpamet, i když nic nechápete!"

•••
evím, ale nejak jsem si na ten text

vzpomnel, když jsem si precetl, že se
v Praze konal (myslím, že pécí
nadace Bohemia) kongres Nové
atlantické aliance a že jeho úcastníci
podepsali Pražskou deklaraci
o atlantických principech. Na tom by
nebylo nic zvláštního, lidi se scházejí
fl'lzne a ruzne i mluví ci podepisují.
Zajímat me to zacalo, až když jsem
zjistil, že na schuzi byla a pohovorila
také Margaret Thatcherová, které se
anglický tisk obcas znovu uštepacne
ptá, jestli si porád ješte myslí, že by
se Angliemohla stát jednapadesátým
státem americké unie. Nebo pan
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že televizní stanici, která by mu ne
chtela dát prostor, proste koupí. Méne
mohovití kandidáti George Bush
a Bill Clinton šli prímo k uším lidí
prostrednictvím nepolitických debat
ních poradu pocínaje Larrym Kingem
na CN a konce hudební MTV,která
si tehdy hrála na arbitra názoru všech
lidí pod 25 let a kde se Clinton nechal
vyprovokovat k odpovedi na otázku,
zda nosí slipy nebo trenýrky.

Nynejší stav bych oznacil za ozbro
jené prímerí. ovinári si uvedomili,
že procházejí podobnou krizí duvery
jako politici. Vubec nejsou pyšní na
to, jak zatocili s Hartem v roce 1988,
když je senátor bláhove vyzval, aby
mu dokázali mimomanželský styk 
a oni mu jej dokázali. Na druhé
strane jsou nyní ochotni jít do oblastí,
které bylyješte pred casem tabu, jako
je ona tolikrát omílaná kandidátská\
mimomanželská postel. ovinárská
oligarchie, jako jsou The New York
Times už dnes urcuje málo - i Time
sy nakonec podlehnou a po.skytují
zpravodajství o záležitostech, kte
rých se dríve dotkl jen bulvární plátek
rozdávaný zpolo zdarma u pokladen
samoobsluh.

Zverejnování všeho vcetne nejin
timnejší špíny má ovšem také hlubší
príciny. Vedle prostého amerického
presvedcení, že veci verejné jsou 
nuž - veci VEREJNÉ,je to i pozvolná,
lec zásadní zmena ve fungování

Lubbers, který byl jako kandidát na
generálního tajemníka Atlantického
paktu i jeho clenum príliš atlantický.
Vážnejší ovšem je, že tam byl i ho
voril také ceský premiér, a dokonce
i ceský president.

Hledal jsem v evropském i ame
rickém tisku, ale až na pár uštepac
ných poznámek nic. Když je to neza
jímá, proc by to melo zajímat tebe,
ríkal jsem si. Jenže mi to nedá.

V téže dobe se totiž konalo v Ber
líne zasedání Rady atlantického pak
tu, do níž se po desetiletích vrátila
Francie a kde se udelal první krok
k evropeizaci organizace. Úcastníci
se setkali i s pozvaným ruským mi
nistrem zahranicí, který podle paríž
ského Figara konstatoval, že se
NATOprizpusobuje "nové skutecnos
ti" a uznává "význam jeho zeme
v architekture evropské bezpecnos
ti". Jen presun vojenských prostredku
blíž k ruským hranicím bypovažoval
za neprijatelný. "V tom smeru nemu
síte mít žádné obavy,"ujistil ho gene
rální tajemník NATO Javier Solana.
A kanclér Kohl znovu pripomnel
svuj návrh charty "NATO-Rusko".

Všichni byli pro rozšírení NATO,
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politického systému. Pred nejakými
30 lety se o prezidentský úrad ne
mohl ucházet nikdo, kdo byjiž po léta
nepusobil v celoamerické politice.
Dnes to muže být i nepríliš známý
guvernér z Arkansasu (Clinton),
Georgie (Carter) nebo Kalifornie
(Reagan).

Pred nejakými 30 lety se prezi
dentský kandidát vybíral polotajne,
v rámci stranické kamarily. Rozho
dnutí cinili stranictí bossové a oni
také vedeli, zda ten ci onen zanáší
manželce, defrauduje peníze, spolu
pracuje s neprítelem, je homosexuál
ci kourí marihuanu. Dnes je role
politických stran pri výberu prezi
dentského kandidáta omezená: vybí
rají je stranictí aktivisté v primár
kách nebo stranických shromáž
deních zvaných caucus. Primární
volby jsou casove natlacené natolik,
že na výber kandidáta je nejakých 90
dní. Pritom lidé, kterí nyní rozhodují,
nemuseli ješte dva, tri mesíce pred
volbami mít potuchy, že kandidát
vubec existuje.

Role proverkové komise proto
pripadá tisku a jeho prostrednictvím
i verejnosti. Pri její horecné práci
vyplave zpravidla napovrch spousta
vecí, které by jinak známy nebyly.
Politické tábory jsou poboureny 
když se jedná o ne samé - a uneseny,
když se jedná o protivníka. A ve
rejnost? Ví své. •

s tím, že vec nespechá: Nakonec se
shodli, že v roce 1997 by schuzka
šéfu vlád clenských státu mohla
jednat o tom, "kde" a "s kým" ..
A v roce 1999by možná mohlo dojít
k prijetí prvních nových clenu.

To mi prišlo rozumné a vecné.
Porád mí jenom nejde do hlavy, jak
mohou odpovední politikové téhle
zeme prehlédnout, že naše cesta do
Evropy nevede pres Atlantik, ale
nejvýš pres Evropu k Atlantiku. Že
ten svuj "dulek mezi Ruskem a Ne
meckem" jsme dostali od pánaboha
a musíme v nem žít a prežívat, at se
nám to líbí nebo nelíbí. Dokonce
i takový atlantický správce konkurs
ní podstaty Margaret Thatcherové,
jako je John Major, zjištuje, že se ze
svého ne dulku, ale propasti sotva
25 % volebních preferencí nevyhrabe
hovezí válkou s Evropou, jako si z ní
kdysi vyhrabala jeho predchudkyne

. válkou o Falklandy. Predstava, že
príští století náš dovede všechny
k tomu mori - už jsem si vzpomnel
mi pripomnela, co uvidel Timothy
Taylor v Praze v roce 2006.

A zacal jsem se tu básen ucit
nazpamet. •
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Car je mrtev.
At žije car.
"Prezident Jelcin má silné mocenské
návyky, prekracující nekdy rámec
etické únosnosti. Jeho okolí ho v tom

bohužel utvrzuje, když ríká: Borisi
Nikolajevici, to se preci na cara
nesluší. Když to clovek slýchá dnes
a denne, ztratí schopnost kritické
seberejlexe."

Vjaceslav Kostikov, bývalý mluvcí
prezidenta Jelcina.

Všechno dobre dopadlo?
Rusko prežilo vlastní volby - tak zní
nejduležitejší poselství uplynulých
týdnu, poselství duležitejší než
všechna císla a procenta dohro
mady. Zlé jazyky ríkají, že to ani
jinak dopadnout nemohlo: Jelcin mel
prý k dispozici všechny mecha
nismy moci a zpusob, jakým v uply
nulých letech konstituoval prezi
dentskou moc, vylucoval jakýkoliv
jiný scénár. Už za ctyri roky však stát
- prezidentovo neposlušné dítko
vymeril Jelcinovi exprezidentskou
penzi, pridelí mu doživotní ochran
ku a pošle ho do duchodu. Jeho
nástupce zdedí obrovskou dávku
moci. Padnou mu šaty, strižené na
Jelcinovu nekonfekcní postavu?

Z lidového poslance
lidovým prezidentem: 1991
S tímto heslem usiloval Boris Jelcin
pred peti lety o prezidentskou funkci
poprvé. Když s padesáti osmi pro
centy hlasu zvítezil nad Nikolajem
Ryžkovem ci Vladimírem Žiri
novským, stál pred ním historický
úkol dát novému úradu tvár. V šir
ším kontextu to znamenalo zrušit
sovetské instituce a nahradit je
novými, v užším pak definovat
pravomoce ruského prezidenta ve
vztahu ke dvema velicinám - k ve
dení Sovetského Sovetu a pak ovšem
k parlamentu, tehdy ješte sovet
skému. Jak se zkrátka ukázalo, šlo
o veliciny znacne promenné. Vztahy
s vedením SSSR vyjasnil srpnový
puc - když Gorbacov v prosinci 1991
odstoupil, stal se Jelcin autoritou bez
alternativy. Ruský prezident plný sil
bez zaváhání vykrocil na cestu
konsolidace politické moci. Na konci
této cesty cekaly Rusko další prezi
dentské volby - neobešly se však bez
dramatických zastávek.
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Lidový prezident legalizuje
svou moc: 1991-95
Vubec prvním státotvorným krokem
Borise Jelcina bylo zavedení prozi
dentských dekretu o síle zákona.
Tento prvek predznamenal další
charakter ruské exekutivy: nadradil
prezidentskou moc moci parlamentu
a umožnil Jelcinovi hned prvními
dekrety prosadit proti vuli poslancu

Magda Bartošová
Moskva

šokovou terapii. Nastala hubená léta
- s tisíciprocentní inflací vznikla
logic.ká otázka, kdo má vlastne
k cemu oprávnení, co je legální a co
legitimní. Stará sovetská ústava
neposkytovala žádnou odpoved. Pro
politickou krátkozrakost Borise
Jelcina (jedine tak lze vysvetlit
dlouletou existenci samostatného
státu bez ústavy) musela být prolita
krev: ríjen 1993 prinesl tragické
merení sil, prosinec pak volby
a ovšem také novou ústavu, napsa
nou a prijatou v bojových podmín
kách. Odpoved na ožehavou otázku
o rovnováze moci se vyjevila syrove
a jasne: ruský prezident mel být
nadále nejen silnejší než parlament,
nýbrž dokonce nejsilnejší volený
politik na svete.

Já jsem prezident, kdo je
víc: 1995-95
Clánky 80 - 93Ústavy Ruské federace
udelaly z Borise Jelcina nejmoc
nejšího kádrováka v demokratic
kém svete. a jejich základe prezi
dent v konecné instanci jmenuje
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všechny cleny vlády a šéfy finan
cních, a dokonce i soudních insti
tucí. Jako vrchní velitel ozbrojených
sil dosazuje vysoké armádní fun
kcionáre, je nejvyšším koordiná
torem zahranicní a búpecností
politiky své zeme. Rozpouští parla
ment, odvolává vládu, vypisuje nové
volby a sám je neodvolatelný.
Clánek 111 sic~ dává opozici právo
odmítnout prezidentem navrženého
premiéra - uciní-Ii to však trikrát,
prezident má právo parlament roz
pustit. Tento výcet prestává být
nudný v okamžiku, kdy si pred
stavíme, že budoucího prezidenta
zachvátí progresivní psychická
choroba - napríklad obsedanlní
láska k zebrám. Jediný zpusob, jak
mu zabránit v jejich jmenování do
klícových vládních postu, je nedu
vera vyslovená státní dumou a po
sléze stvrzená Radou federace 
i tehdy však s pomocí nekolika
klicek muže nemocný prezident
rozpustit parlament. Nemusíme
ovšem fantazírovat se zebrami
príkladem dostatecne konkrétním je
válka v Cecensku.

Oprate moci v predvolební
kampani: 1995-96
Pohled na strán,kyruské ústavy nám
umožní pochopit zákonitosti Jelci
nova vzestupu od prosince lonského
roku, kdy ve volbách zvítezili komu
nisté a popularita Borise Jelcina
byla ctyrprocentní, zatímco 70%
RusU mu naopak neduverovalo.
Znacná cást z nich mu neverí ani
nyní, presto je Jelcin dokázal pre
svedcit Proc?

Rusku pred volbami dominovala
ctyri hlavní témata, která urcila
charakter kampane: sociální prob
lémy, cecenská válka, integrace
v rámci SNSa zahranicní postavení
Ruska. Byl to Jelcin, kdo mohl pred
tisícihlavými davy podepisovat šted
ré dekrety o zvýšení penzí a když
mu teklo do bot, požádat Ústrední
banku o miliardovou konskou injek
ci unavenému státnímu rozpoctu.
Causa Cecensko? Stejne jako každý
obcan mohl i komunista Gennadij
Zjuganov jen trpne prihlížet, jak
televize prenášejí záznam Jelci
nových jednání o prímerí s cecen
ským vudcem Jandarbijevem. Za
tímco rozervaní komunisticní 1'0

mantici prijímali v Dume rezoluci
o neplatnosti rozpuštení SSSR,svolal
pragmatický Jelcin summit S S



Hranice vzplála tam na brehu Rýna, na ní umírá dálné vlasti syn - zpívávalo seo 6. cervencích na pamet kostnického autodajé. V tomto významu, totiž
"narovnaná hromada", užíváme slova hranice bežné,podobne jako jeho zdrobneliny
(hraniéka dríví, prádla). Precevšak bežnejšíje toto slovo ve významu "cára, oddelující
od sebe území, zeme ap." (popr. urcité území vymezující). V tomto smyslu je také
východiskem rady odvozenin: (po-, za-, prí-)hranicní; (po) hranicník, hranicár;
hranicit, ohranicovat atd. '

V obou techto základních významech fungovalo slovo už ve stredoveké ceštine.
Nacházíme ho napr. už v latinském zápisu z r. 1210: " ...signatae, quae vocantur (tj.
znacení, která se nazývají) ghraniz" (tento doklad pekne ilustruje prvnífázi zmeny
hlásky g v h a snahu písm'e zachytit tehdejší prechodnou podobu zadopatrového
chrcivého zvuku). - S významem "hromada" sesetkávámejiž v nejstarších prekladech
Bible - slovo hranice tam oznacuje narovnané dríví pod zápálnou obet. Je však
mezi obema významy nejaká souvislost?

Královský místosudí Jakub Menšík z Menštejna vykládá ve svém spise z r. 1600
slovo hranice z predpokládaného východiska hradnice - tedy neceho, cím se mezi
sebou sousedé hradí, ohrazují, cím vyhrazují své pozemky. Ale i nekteré moderní
výklady ony dva významy nespojují; etymolog Václav Machek sezde domnívá, žejde
o spolecný základ s hrabat - predpokládá, že "hranicí dvou zemí býval hluboký
príkop".

Podle všeho však mají oba významy souvislost sestarým slovem hrana, jež puvodne
znamenalo nejen "ostrý kraj", ale i "roh", zpravidla v souvíslosti se ctyrstrannou
pravoúhlostí. Na ctyri hrany seotesávaly stavební kameny a patrne i trámy; hranami
se nazývala napr. i ramena kfiže. Hranice byla tedy puvodne nejspíš drevený útvar
(umele vytvorený), jehož cásti sekrížily a protínaly v pravém úhlu; jeho význacným
rysem byla usporádanost a soumernost.

J( tomu ukazuje i jiný starobylý význam slova hranice: oznacovala sejím také
trámová konstrukce kostelní veže, na níž byl umísten zvon. Ta nemohla být ani
soucástí strešního krovu, ani nesmela být zapuštena do zdí; težké a mocne rezonující
zvony by prenášenými vibracemi záhy ohrozily stabilitu zdiva. Ostatne se tak
i stávalo, jak znamenáme z jedné stredoveké stížnosti na špatne odvedenou práci:
"hranice, když ve zvony zvonili, vší veží jest kolébala. " Tedy i tyto véžové "hranice"
byly dl'evené,jejich souéásti dukladne a presnepropojeny a križeny; a i zde je duležité
presné a zpravidla symetrické usporádání.

(Zde je nutno poznamenat, že ve spojení "zvonit hrany/hrana" jde o jiné hrany
než ty, od nichž odvozujeme hranice. Tyto se odvozují od starého slovanského slova
grano, jež znacilo verš; "hrana" ci "hrany" byly puvodne obradní zpevy, dokonce
ani ne výhradne smutecní. Je však pravdepodobné, že obe homonyma byla vnímána
jako jedno slovo, na což ostatne ukazuje i kolísání rodu mezi ženským a stredním;
vliv na posun od zpívání hran k jejich zvonení tedy mohly mít zvonové hranice
a jejich pojmenování.)

Drevené hranice se casto zrizovaly jako znamení mezí tam, kde chybely význacné
prírodní útvary (balvany, stromy), do nichž by se ryly mezní znacky. Zde máme
východisko k pozdejšímu významu delicí cáry, meze: nejprve umelé mezníky urcitého
typu, pozdeji pomezní znamení vubec, a odtud synekdochicky (posunem pojmenování
cásti na celek) vznikl význam mezní, hranicní linie. .

Mimochodem, jiné umelé mezníky byly kopce, puvodne hromady nakopané
a upechované zeminy, zpravidla zl'etelne oznacené (snad nekdy i obkládané
"hranicemi" z klád). Oba pojmy byly v této funkci synonymní, což ukazuje i zápis
z r. 1214: "acervis (tj. hromady), qui kopci vel (tj. nebo) granicie dicuntur"). Hranicní
"kopce" bývaly i nekolik metru vysoké -jednak byly dobre patrné, jednak z nich byl
dobrý rozhled. To bylo duležité: pri omezených možnostech tehdejšího zemémeriéství
a kartogrqfie b:ylonezbytné, aby seumístení duležitých hranicníku dalo co nejpresneji
doložit svedecky. Proto také bývalo na takových místech zvykem, že zde selské deti
dostávaly "šilink neb pardus (tj. výprask). .., aby pamatovali, kudy sou je vedli". Bití
se melo vrýt do pameti spolu s místem, kde k nemu došlo, do pozdního veku.

Vytýcování hranic ci mezí se,jak vidno, venovala nejvyššípéce odnepameti. Není se
co divit, že tomu je tak i dnes, vposledku pri posledních hranicních úpravách mezi
CR a Slovenskem. Snad je i v duchu hístorických tradic, že se po jejich vymezení
bude nekdo cítit jako po výprasku. A stejne i to, že úredníci to asi nebudou. To už je
však jiná historie.

a nechal se pred objektivy kamer
ujistit o bezvýhradné podpore všech
prezidentu nezávislých státu Spole
cenství. Totéž poselství mohl ruský
volic rozšifrovat v záberech z dub
nového summitu' G7 v Moskve 
prezident Ruska hostil nejvetší
politické špicky tohoto sveta, s Rus
kem se opet pocítá, ríkal si volic. Na
Jelcinovy úspechy si mohl témer
sáhnout.

Volby jako jediný regulátor
autoritativní moci
Jelcinova bezprecedentní kampan
presto jiste nemohla být jediným
duvodem jeho úspechu. Pravda bude
spíše taková, že vetšina ruských
volicUpres všechnu únavu netoužila
17. prosince po obratu o 180 stupnu.
Rusové vedeli, že parlamentní volby
nic nezmení a tak dali zcela volný
pruchod své zlobe a zklamání ....
V Kremlu vznikla panika, poradci
zburcovali své síly a i prezident se
vzchopil k cinum, které dokázaly
základní tezi o soucasném Rusku:
totiž, že v autokratickém systému
prezidentské moci vybudované Bori
sem Jelcinem se volby staly jediným
mechanismem, schopným kultivo
vat politický vývoj zeme.

o riziku a vecech príštích
Prezident Jelcin udelal už druhou
osudovou chybu své kariéry, když
se vrhl do víru prezidentských voleb
s tak obrovským nákladem prezi
dentské moci. Zvítezit prece mohl
kdokoliv a r.tikdo netušil, jak vítez
s danou moci naloží. Riziko, že
místo kontinuity predání moci bude
me opet svedky krvavého dramatu,
bylo nesporne obrovské. Jakmile by
do Jelcinovy rezidence v Kremlu
prišel Gennadij Zjuganov, mohl by
Rusko promenit v komunistický
I-Iruzystán zcela v souladu s de
mokratickou ústavou samostatného
státu. Všechno naštestí dopadlo tak,
jak dopadlo. Jelcin ponekolikáté
prokázal svou neuveritelnou bo
jovnost v prípade krize - pokud však
potretí prijde ke slovu jeho krát
kozrakost v dobách klidu a ten
dence usínat na vavrínech, mohlo
by mít Rusko v roce 2000 velké
problémy. Když už pro nic jiného mel
by prezident Jelcin omezit pre
zidentskou moc v Rusku prinej
menším v zájmu své vlastní spo
kojené penze. •
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Hranice

JAN 1l0RÁLEK
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Francouzský
rozhlas

aTV
Druhý díl seriálu o duálním systému elektronických médií

•A. J. LIEHM

a druhé strane soukromé vysílace vlastní firmy, jež
mají predevším zájem na státních zakázkách mimo
oblast audiovizuálních médií, takže nedošlo k vytvo
rení velkých, prímo na televizní výrobu a distribuci
orientovaných spolecností (jako napr. v Nemecku),
což bude velkým handicapem ve chvíli, kdy vetšina
vysílání pujde pres satelity nebo numerický systém.
Tam budou mít totiž hlavní slovo spolecnosti,
vlastnící práva k vysílaným programum (ríká se,
že Francie tak ztrácí za každé dva roky deset let na
hlavní evropské televizní zeme). Je treba ješte
dodat, že prozatím jsou všechny kanály odkázány
pri distribuci svých programu na státní monopol
TDF, což je dusledkem hustoty televizních
transmisních stanic vynucované velkou cle
nitostí francouzského územÍ. Za tyto služby platí
každý kanál do pokladny verejnoprávní TDF
nejméne 500 milionu franku rocne (což napr.
neunesl privatizovaný pátý kanál- Hachette).

Monopol rozhlasového vysílání byl defi
nitivne zlikvidován v roce 1982. Dnes má

Francie cca 1800 rozhlasových stanic (vysí
lajících prakticky vesmes na VKV a pro
pojených pres satelity). Z toho ctyri verej
noprávní, dotované z poplatku a z tzv.
institucionální (nikoli firemní) reklamy.
Polovina ostatních žije z bežné reklamy,
a druhá polovina - jde vetšinou o místní
a regionální stanice - také z obecních
a regionálních subvencí a z výnosu
zvláštní dane, kterou platí velké sou
kromé stanice z príjmu z reklamy.
Rada pro vysílání udeluje licence, jinak
je její pravomoc podobná té, jež platí
pro televizi.

Do zvláštní kategorie patrí tzv.
CA ALplus, kdysi první a dnes stále
úspešnejší placená televize, která
hledí už predevším do numerické
a satelitní budoucnosti.

Nejbližší budoucnost prinese
nepochybne velké zmeny, jež
povedou m. j. nevyhnutelne k to
mu, že výroba kvalitních progra
mu a obrana národní audio
vizuální kulturní identity bude
prevážne vecí verejnoprávního
sektoru.

V roce 1986 došlo ve Francii k rozbití monopolu státní
ci verejnoprávní televize (TDF). Privatizován byl
predevším nejsledovanejší První kanál (TF 1), který
získala stavební firma Buygues. Další soukromý
kanál, pátý (který se udržel pomerne krátce) získaly
vydavatelský koncern Hachette, a šestý (s nej
menšími prostredky a žádným zázemím) konsor
cium bank a RTL. Verejnoprávní zustaly kanály
druhý a tretí, k nimž pozdeji pribyl kulturní kanál
ARTE a po odchodu Hachette také celodenní kanál
pátý jako kanál vzdelávací, na jehož frekvenci
vysílá vecer ARTE.

Nad televizním vysíl.áním bdí Nejvyšší rada pro
audiovizuální vysílání, která nezávisle na vláde
ci parlamentu udeluje licence. Rada má 9 clenu,
jež na ruzne zacínající období jmenuje z 1/3
prezident, z 1/3 predseda Národního shromáž
dení, z 1/3 predseda Senátu. Funkcní období
trvá 6 let, o funkci se lze ucházet jen jednou.
Predsedu jmenuje prezident ze "své tretiny",
každé 2 roky se obnovuje 1/3 Rady.

Hlayním úkolem Rady je zarucovat nezá
vislost jak soukromoprávních tak verejno
právních vysílacu a jejich pracovníku,
redaktoru, hlasatelu atd., politickou ne
strannost a pluralismus jejich zpra
vodajství a programu, chránit nedospelé
diváky, bdít nad mírou násilí, sexu apod.
v programech, dohlížet na respektování
tzv. evropských kvót, kvót reklamy atd.
(Za nedodržování evropských kvót byl
nedávno první kanál penalizován
pokutou ve výši pres 50 milionu
franku). Na rozdíl od britské televize
nemá však Rada dozor nad kvalitou
programu a neukládá v tom smyslu
jednotlivým kanálum specifické
povinnosti.

Dusledkem tohoto zpusobu pri
vatizace je, že první kanál, který
mel nejlepší startovní pozici, vy
hnal do výše ceny programu,
jejichž výroba je zadávána mimo
studio. To težce postihlo verej
noprávní televizi, jež musela
pristoupit k vysílání reklam ve
vetším rozsahu, než se pu
vodne prepokládalo (na rozdíl
treba od BBCvšak reklamy od
zacátku vysílat smela).
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Telnice

ffižený pane šéfredaktore!

Obec Telnice je v okrese Brno-1Jenkov
na jižní Morave. Správne se píše ta
Telnice, ne ty Telnice. Obyvatel celé obce
je 1250, domu asi 450. Telnici protíná

. silnice Brno-Hodonín. Písemné záznamy
jsou od roku 1244. V roce 1994 jsme
slavili 750 roku trvání naší obce.

Nádražní ctvrt patrí též k Telnici.
Minulost naší obce nebyla nejak

ružová Mnoho cizích armád prestojejím
katastrem V dávných dobách asiatské
kordy nájezdníku, Napoleonská válka,
druhá svetová válka. Roku 1805 prespal
jednu noc najare Napoleon Bonaparte.
Vždycky po nich zustal hlad, bída,
vydrancování dobytka, nemoci, cholera
a zOl~j'alstvílidí.

V roce 1918 se život v obci zklidnil.
Vetšinaobyvatel byli rolníci. Protože bylo
blizko prumyslové Brno, nacházeli zde
dllníci prác~ mládež sevyuéila remeslum
a nadaní studenti sem chodili do škol.

Je me 71 let a ješte si dobre pamatuji
mnoho dení z té doby. Bylo me asi 7
roku, když Telnicíprojíždll pan president
Tomáš G. Masaryk To bylo slávy. Telnice
se rozvíjela i po stránce duchovní.
Vzkvétala telocvicná jednota Orla
i Sokola. Hrály se divadla i operety.
Porádaly se plesy a cvicilo se. Zivot byl
opravdu radostnÝ.

Pak prišel protektorát. Všechno bylo
zakázané. Jediná kultura v obci bylo
kino a na Sokolovne se hrála házená.

V roce 1945 plní nadšení jsme uvádeli
život do Orla i Sokola. Lidé si svobodne
vydechli po velkém utrpení. Nastal pokoj,
klid a mír. Opravily se domy válkou
poborené. A zacali se stavet i nové.
V obci nastala zvláštní atmosjéra
budování a krášlení vesnice. Lidé už se
nebáli o život, tak jak ve fronte. Tato
krásná doba trvala akorát 3 roky.

Nastoupila nová éra, komunismus.
Násilné vyhnání lidí do JZD, sebrání
majetku i svobodných práv. Stali jsme
se vazaly Rusu.

Za ctyricet roku se toho v obci moc
nezbudovalo.

V roce 1989 po pádu komunismu jsme
si snad už naposledy svobodne vydechli.
V Telnici po svobodných volbách zvíte
zila lidová strana. Z jejího stredu byl
zvolen Ladislav Šustr, úredník ze
Zbrojovky Brno. V obecním zastupi
telství má kolem sebe výborné lidi.
Odborníky na ruzné projese.

Prihlásili se i schopní duchodci a po
máhají na všech pracích. Velkáakce byla
plynojikace obce. Z jara se zacalo
s výkopy a na podzim už všude v do
mech byl plyn. Fara se opravila do
puvodního stavu a zalícila.

Vnitrek i venek kostela s veží se též
znovu zalícil. V interiéru kostela jsou
nové dva lustry, nové lavice a z bílého
mramoru dlažba. Na budování techto

NOVÁ PRíTOMNOST

vecí prispeli verící vetšími dary. Socha
svatého Jana Nepomuckého a kríž pred
kostelem byly též zrestaurovány, což stálo
asi 5O tisíc.

Protože nám komunisté sebrali Orlov
nu a celý areál Orla, tak nám brnenský
pan biskup Vojtech daroval velký kus
jarní zahrady. Na tomto míste za
19 mesícu postavila firma Imos novou
Orlovnu v hodnote 30000000 korun.
Tato budova je víceúcelová. Velký sál,
3 menší sálY,posilovna, kuželky. Koupily
se pocítace, kde se na nich zaucují de~
mládež i dospelí. V jedné místnosti se
provádejí masáže. V prízemí je luxusní
restaurace. Venku pak hrište.

Další akce, byla postavena hasicská
zbrojnice se soškou svaté Anežky Ceské.
V prvním poschodí jsou kanceláre pro
plyn.

Další akce. Kanalisace celé vesnice

s cistiékou, oprava chodníku. Ted se
zaéíná stavet silnice v ulici" V Dedine".

Za Telnicí smer Hodonín je postavená
nová benzínka zvaná BENTEL
(BENzínka TELnice).

Další akce: Úprava námestí zbudování
parku, postavení vinárny "Šatlava".
Oprava hrbitovní zdi a ruzné menší
akce.

Naše teny obnovily a zbudovaly
telnické krofe 25 páru ženské i mužské.
Jsou obecnéa vypujcují sije Orli i Sokoli.

Protože jsme kulturní obec máme
smíšený pevecký soubor za vedení paní
Marie I(uklové. Zpívá se na koncertech
a v kostele.

Na celém tomto budování pracovaly
ruzné firmy, nejvíce firma Imos. Vetší
pomocné akce provedli brigádnicky
spolky Orel, Sokol, hasici, myslivci,
rybár~ házenkáh Všichni svorne vedle
sebe a v tom je práve ta síla, že jsme
zvítezili a stali jsme se vesnicí roku 1995
v celé Ceskérepublice.

Protože tolerujeme jeden druhého,
netríštíme se, táhneme všichni za jeden
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provaz, když je to potreba. Dukazem
toho také bude, že budeme mít spolecné
krojované telnické hody 24. cervna na
svátek svatého Jana Krtitele na Soko
lovne.

Behem volebního období 6 roku se
uskutecnily tyto akce na zbudování obce.
Stály velké peníze. Ale starosta obce
Ladislav Šustr za pomoci obecního
zastupitelství a dalších lidí, vždycky
dovedl peníze sehnat. Díky také všem
obcanum a brigádníkum.

A naposledy, at nám tlukou znovu
slavíc~ které objevil pan Zdenek Kukla
v blízkosti svého bydlište a kterí sevrátili
po výstavbe nové ctvrti Telnice za
Sokolovnu.

Mé vyznání Telnici.
MáMoravskákrásnávesniéko Telnice.

Zde jsem se narodila, prožila celý život,
zde me ustanovil Pán Buh a zde chci

i zemrít. Vítr me zavál 2x do Ameriky,
videla jsem krásná mesta, výškové domy
v oblasti New Yorku a Washingtonu,
stále zasmžené trávníky a prekrásnou
prírodu. Ale doma je doma. A kdyby
prišla nová heydrichiáda nebo jiné
neštestí, nikdy bych te neopustila Má
Telnice,muj sladký domove. Ještejejedna
Telnice v Cechách u Ústí nad Labem.,
bývají tam zimní sportovní akce.

Prominte mne, že je to tak naškrábané,
ale jsem už stará a ruce se mne trochu
tresou. Jestli to dáte do vašeho casopisu,
tak bych Vás prosila o zaslání. Vše
vyrovnám., zaplatím

GratclováLudmila

Nemužete sehnat
Novou Prítomnost?

Zavolejte nám
02 - 26 62 16

\.
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Stalo se v cervnu 1996

1.6. Dokocení parlamentních voleb.

2.6. Kvuli prlvatizaci Slovenské pojiš
tovny došlo ke konfliktu mezi HZDS
a Slotovou SNS.

3.6. Zver'ejnení definitivních volebních
výsledku .• Václav Havel pozval ke
konzultacím predáky koalicních stran
a CSSD.

4.6. Vladimír Stehlík (Poldi Ocel) byl
obvinen z porušování povinností pri
správe cizího majetku.

5.6. Spor mezi CSSD, jíž je )leprijatelný
Jan Ruml, a koalicními stranami.

6.6. Václav Havel požádal Václava
Klause, aby zahájil jednání o sesta
vení nové vlády.

7.6. OS priznala, že masakr na sara
jevském tržišti v únoru 1994 zpu
sobili Muslimové, aby primeli Západ
k vetší rozhodnosti.

8.6. Preziden ti devíti zemí Stredo
evropské iniciativy jednali na zámku
Lancut v Polsku o rozšérení EU
a NATO.

9.6. Sedm izraelských vojáku a dva
židovské manžele zabili islámští resp.
palestinšti extrémisté.

10.6. Ceská rafinerská spolecnost
zvýšila ceny benzínu a nafty .• J. Lux
a J. Kalvoda usilují o pomer minis
terských kresel: ODS: (KDU + ODA)
= 1: 1.

11.6. Výbuch v moskevském metru
usmrtil ctyri lidi.. Zamestnanci gdan
ských lodenic stávkují proti bankrotu
jejich podniku.

12.6. Robert Dole, šéf republikánu
v senátu USA, se vzdal své funkce,
aby se mohl venovat prezidentské
kampani.

13.6. ODS odmítá paritní zastoupení
menších koalicních stran Ýe vláde.
• Steven Fisher rozluštil hieroglyfické
písmo puvodních obyvatel Velikonoc
ního ostrova.

14.6. Z podnetu SPD zacala v ne
meckém Bundestagu diskuse o ces
ko-nemeckých vztazích .• Chorvatsko,
Bosna a Jugoslávie podepsaly ve
Florencii dohodu o odzbrojení.. Ze
mrel Stani.slav Hanzl, rektor CVUT.

15.6. Miloš Zeman nabídl CSSD rezig
naci, protože jeho strana "nezvítezila
ve volbách"; rezignace nebyla prijata.
• Bombový útok v Mancesteru, pr"ipi
sovaný IRA, zrani.l dve stovky lidí.
• V emecku stávkovali odboráh
proti úsporné politice vlády.

16.6. V Rusku se konalo 1. kolo prezi
dentských voleb.

17.6. ODS, ODA a KDU se stále nedo
hodly na jejich podílu na složení
vlády .• Predbežné výsledky prezi
dentských voleb v Rusku: Jelcin 35%,
Zjuganov 32, Lebed 15, Javlinskij 7,
Žirinovskij 6.

18.6. Generál Alexandr Lebed prijal
Jelcinovu nabídku a stal se šéfem

Bezpecnostní rady státu (= mužem c.
2 exekutivy). Jelcin zprostil funkce
ministra obrany Pavla GraCova.

19.6. Šéfové koalicních stran se dohod
li na zásadách vládního programu.
• Ve slovenském parlamentu prosa
dila Slotova a Luptákova strana spolu
s opozicí proti HZDS na porad jed
nání o kontrole Slovenské informacní
služby.

20.6. Ceská národní banka zvýšila
základní úrokové sazby .• Jelcin
zbavil funkce své tri spolupracovníky

(Koržakova, Barsukova a Soskovce),
které Lebed obvinil z prípravy
palácového prevratu. • Ceská
pojištovna a Investicní a poštovní
banka budou garantovat ozdravení
špatne hospodarící Kreditní banky
Plzen.

21.6. Místopredsedové koalicních
stran se dohodli na zásadách restituce
církevního majetku, zatímco jejich
predsedové se nedohodli na majorite
versus parite složení príští vlády.
• V nynejší slovenské politické krizi
se sbližuje HZDS a SDL.

22.6. Vavrinec Bodenlos se vzdal
funkce spolupredsedy SD-LS S.• Ján
Slota, šéf SNS, se vyslovil proti tomu,
aby Meciar byl nadále premiérem.

24.6. ODS, ODA a KDU se stále nedo
káží dohodnout o stranickopolickém
složení vlády.

25.6. První schuze Poslanecké sne
movny CR, vzešlé z voleb .• Koalicní
strany se dohodly na zastoupení ve
vláde v pomeru 2 : (1 + 1).• Na
americké základne v Zahránu (Saúd
ská Arábie) vybuchla nálož v ná
kladním automobilu a zabila 19
Americanu.

26.6. Útoky hnutí Taliban sblížily
prezidenta Rabbáního s vudcem
Islámské strany Helunatjárem, který
se stal afgánským premiérem.

27.6. Miloš Zeman byl zvolen pred
sedou Poslanecké snemovny.

28.6. V Lyonu se sešli predstavitelé
sedmi nejvyspelejších zemí.

30. 6. CR prohrála s Nemeckem 1 : 2,
címž si zajistila druhé místo na mis
trovství Evropy ve fotbale.

Nová Prítomnost Ob j e d TI a cíl ís t e k

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

Rodné císlo ..............•......•......•......•

Pr,e(Jplácím na dobu: .............••.....••......

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

Žádám minulá císla: .

Predplácím bankovním prevodem: ano ne

Predplácím šekem nebo kreditní kartou: ano ne

Císlo karty: ..........•......•.......•..........

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

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

Veškeré objednávky zasílejte na adresu

A.L.L Production P.O.B. 732, 111 21 Praha 1,

tel. (02)769837, fax (02)766040.

Spolu s prvnim výtiskem Nové Prítomnosti obdrž~e složenku.
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Platbu lze provést i bankovním prevodem,

bankovní spojení: Cs. obchodní banka,

c.ú. 801 0-01 00304343/0300, variabilní symbol: rodné císlo,

konstantní symbol 0358.

Mímo CR platte šekem, poprípade kredítní kartou VISA

nebo MASTERCARD .

CENY PREDPLATNÉHO:

V CR: 120 Kc/6 mesícu, 240 Kc/rok, 20 Kc/mínulé císlo.

V SR: 192 SK/6 mesícu, 384 Sk/rok, 32 Sk/mín. císlo.

V Evrope (letecky): 9.00 USD/6 mesícu, 18.00 USD/rok, 1.50

USD/mín.císlo. Ve Spojených státech, Kanade a ostatních

zemích (letecky): 14.00 USD/6 mesícu, 28.00 USD/rok.

Dekujeme za Vaši objednávku
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JAN KELLER: AŽ NA DNO BLAHOBYTU

Pocet stran: 181, cena: 109,-

SLOVENSKO

Bratislava· Art forum, Kozia 20

Košice - Art forum, Míýnska 6

MIMOPRAžSKÁ KNIHKUPECTVí

Benešov-knihkupectví Daniela, Masarykovo nám.

Beroun - Knihkupectví U radnice, Husovo nám.

Ceské Budejovice - Knihkupectví Zlatý klas, Lannova 6

.Ceské Budejovice - Knihkupectvi Omikron, Nám. Prem.
Otakara 1125

Ceské Budejovice - Gregorius, Lidická 34a

Chomutov - Knihkupectví, Ruská 86
Jihlava - Knihkupectví Otava, Komenského 33
Kolín - Arton, Na hradbách 152

Kolín - Knihkupectví u Zlaté kosy, Pražská 2

Most - Knihkupectví, Rozkvet budovatelu

Olomouc - Knihkupectví Tycho, Ostružinská 3

Ostrava - Artforum, Puchmajerova ul.

Plzen - NAVAunivers. knihkupectví, Sedláckova 31

Plzen - Prodejna knih, Keterovská 120

Podebrady - Knihkupectví, Turinského 44

Prerov - Knihkupectví u kostela, Kratochvilova 8

Phbram - Knihkupectví, Pražská 128

Trebon • Knihkupectví Garpio, nám. lG.M. 93

Ústi nad Labem· Knihkupectví university J.E. Purkyne,
Brnenská 2

Vsetín • Knihkupectví Malina, Dolní nám. 347

BRNO

Knihkupectví Ryšavý, Ceská ulice

Knihkupectví, Kapucínské nám. 11
. Ženišek, Kvetinárská 1

Knihkupectví Smilková, Ame Nováka 1

FF MU, Arpe Nováka 1

Cesta, Rašínova 5
Kniha Ptácková - Šivucková, Palackého 66

Valmont, Hlavní nádraží

Victoria, Pekarská ul.

Zvon - knihkupectví, Dominikánské nám. 8

Hnutí DUHA/Pfátclé Zeme CR
nakladatelství POSLEDNÍ GENERACE

Jakubské nám. 7. Brno 602 00
tel.c.: 05/42210438

VÁM NABÍZÍ TYTO PUBLIKACE:

Casopis Hnuti DUHA pro obnovu pnrozenýcb V'<lahu.

Obyvatelé Ladaku, malého království v západních Himálajích, žili donedávna v harmonii se
svým okolim - do doby. než vpád západní civilizace dovedl zemi na pokraj socialního a ekologického
zhroucení. Autorka, mArná antropoložka, Iíci nejen rozpad tradicních hodnot v tomto, Malým Tibe
tem nazývaném, podivuhodném kousku zemckoule. Behem svého .šcstnáctiletého pobytu v l.adaku
poznala též následné sebeuvedomení a tendence k obnove puvodní rovnovahy vnejši i vnitrní. Kniha
je doplnena fotografickými materiály.

Poslední generace vychází jedenkrát mesícne v rozsahu 28 stran A4.
Cena 15 Kc, rocní predplatné 150 Kc.

Prostrednictvím našeho casopisu chceme uká7A'\t soucasný SVCljinak. než jak je
nám obvykle predkládán. Chceme upozornoval na skry~ i qlevrená nebezpecí na
šeho ŽiVOUlího stylu a zároven nabízet možnosti jiné cesty. Casopis vychází jednou
mcsícnc. je clenen do nekolika rubrik.

Projevy krize - o ekologických problémech, Koreny krize - o spolecenských príci
nách lechlO problému, Koreny budoucnost.i - o možných východiscích, Zprávy
O akcích. ]>olemiky. Recenze na prední svetové casopisy s podobnou tematikou.

HELENA NORBERG-HODGE: DÁVNÉ BUDOUCNOSTI

Analýza patologických rysu moderní. na neomezeném ko~m'u založené spolecnosti, která již
promrhala témer všechny šunce na pfechod k trvale' udržitelným zpusobum života. Spolecenské.
zejména politické a ekonomické souvislosti nevyhnutelné ekologické krize ukazují možnou odbocku
z cesty vedoucí k sebc2l1icení.

Nové doplnené vydáni knihy brn&lského sociologa a historika kultury Jana KeUera, která vyvo
lala svou provokativni pnmocarostí diskuse a polemiky mezj odbornou i laickou vefejností.

Pocet stran: 143, cena: 75,-

,J5tl1R poslední generací, která žije ve spolecnosti konzumu,
plýtvání, honby za hrnotou. "

1~1!iEN~ .,;

PRAHA

Praha 1 Topicovo knihkupectví, Národní 11

Praha 1 Jan Kanzelsberger, Knihkupectví a

nakladatelství, Václavské nám. 42

Praha 1 Academia, Na príkope 15

Praha 1 Knihkupectví Fišer, Kaprova 10

Praha 1 PNS, Jungmannova ul. 5
Praha 1 VD konsorcium 495, Na Florenci 3

Praha 1 Knihkupectví Samsa V jáme 3

Praha 1 Knihkupectví Seidl, Štepánská 26

Praha 1 Mladá fronta, Spálená 53

Praha 1 Knihkupectví Primus, Betlémská 14

Praha 1 U cemé matky boží, Celetná 34

Praha 1 Knihkupectví Dobra Bednárová, Celetná 32

Praha 1 Trafika Voldánová, Pštrossova 29
Praha 1 Vcelka v.o.s. Truhlárská 33

Praha 1 Trafika, Široká 9

Praha 1 Trafika, Templová 6

Praha 1 Škvma records, Purkynova 4
Praha 1 Trafika, Národní 9

Praha 1 Naše vojsko, 28. ríjna 9

Praha 1 Knihkupectví F. Kafky, Star. nám.12

Praha 1 Knihkupectví Karolinum, Celetná 18

Praha 1 Bohemia ventures, J. Palacha 2

Praha 1 Kalich s. r. o., Jungmanova 9
Praha 1 Hrach - Fakult. knihkupectví, M. Retligové 4

Praha 2 Knihkupectví Vyšehrad, Karlovo nám. 5

Praha 2 Knihkupectví Paseka, Ibsenova 3

Praha 2 Knihkupectví Jana Úechová, Italská 19

Praha 2 MATA, Lublanská 34

Praha 2 Knihkupectví Rozmluvy, Vinohradská 28

Praha 8 Volvox Globátor, Opatovická ul.

Praha 8 Knihkupectví Filip, Thámova 22

KDE DOSTANETE

NOVOU PRíTOMNOST-

Prítomnost

Prítomnost

Veškeré objednávky zasílejte na adresu
AoLoL Production PoOoB. 752, t t t 2t
Praha t. Spolu s prvním výtiskem ové
Prítomnosti obdržíte složenku. Platbu lze
provést i bankovním prevodem, bankovní
spojení: Cs. obchodní banka, C.Ú. 8010
0100504545/0500, variabilni symbol: rodné
císlo, konstantní symbol 0558 (Tento zpusob
platby uvádejte vždy na objednacím
lístku).Mimo CR pla(te 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 Sk/min. císlo. V Evrope (letecky):
9.00 USD/6 mesícu, 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.

Vychází za podpory MK CR, FUND FOR
CE TRAL AND EAST EUROPEAN BOOK
PROJECTS, Amsterdam; DA WELL s.r.o,
AGROBA KA a.s.

Vydavatel: Nadace M. J. Stránského.
Redakce: Petr Pitbart, Miroslav Holub,
Blanka Ríchová, Jakub Camrda. RedakcJÚ
rada: Ladislav Veis, Jacques Rupnik, Jan
Culík, Miroslav Galuška, Jan Horálek,
František Kautman, Jirí Kunc, Jirí Musil,
Jolyon Naegele, Petr Príhoda, Jan Sokol,
Milan Znoj, Václav Žák. Kresby: Karel
Nepraš. Fotografie: Jaromír Cejka.
Manažer: Jan Stáhlík. Asistentka: Jana
Matejková. Grafický návrh: Milan Jaroš.
Grafické zpracování: lDEU-REPRO,
Praha 2. Tisk: Tiskárna BROUCEK,Praha 4.

Adresa redakce: Národní 11, 11000 Praha
1, tel.(02) 26 62 16, fax (02) 26 68 25.e-mail:
NP@netforce.cz. Odberatelum zasílá firma
A.L.L. Production spol. s r.o., P.O. BOX752,
111 21 Praha 1, tel.(02)769550, 769857,
769251, fax (02)766040. Povoleno Ceskou
poštou s.p., Odštepný závod Preprava, cj.
296/96, dne 25.1. 1996.

Vám nabízí inzerci
za výhodných podmínek

aši ctenári jsou lidé, kterí sled ují dení ve
spolecnosti, politiku a kulturu. Casopis je
rozesílán po celém svele.

Ceník inzerce:
1 slrana . . . . .. 8.900 Kc 1/8 strany 1.480 Kc
1/2 slrana 4.895 Kc 1/16 Slrany 814 Kc

1/4 slrany 2.692 Kc 1/32 slrany 447 Kc

Cena inzerce na 5 a 4 strane obálky dle
dohody.

Rádková inzerce:
do 25 slov (4 r'ádky) 245 Kc
do 12 slov (2 i'ádky) 135 Kc

Slevy:
jednou opakovaná inzerce 5%
(z celkové ceny)
dvakrát O" •• 10%
thkrát. o 15%
ctyr'ikrát. o. . . . .. 20%

Uzáverka objednávek:
Do patnáclého každého predchozího mesíce.
Nové císlo vychází vždy v polovine dalšího
mesíce.

Objednávky zašlete na: Nová Prítomnost,
Národní 11, 11000 Praha 1,
tel. 26 62 16, fax 26 68 25.

Tešíme se na Vaši objednávku!



SEAMUS HEANEY

Expozice
Prosincové Wicklow:

krápe z olší, brízy si rozebírají
poslední svetlo

a jasan zebe v ocích.
Ztracená létavice

se znovu zjeví s tmou,

miliony tun svetla

jako plody hlohu a šípkové ruže,

a tu a tam zahlédnu padající hvezdu.
Priletet tak s meteoritem!

A zatím jen táhnu zmáceným listím,

slupkami, zmorenými ~latýzy podzimu,
predstavuje si hrdiilU

kdesi v bahnitém výbehu,

kamínek svého urnu prakem
stríli do nenávratna.

Proc jsem to tak dopracoval?

Casto myslím na rady prátel,
duhové, briliantové,

na roznetky v mozcích nenávistných,

když tak sedím a soudím, soudím
své závazné tristie.

Pro co ? Pro ucho? Pro lidi?

Pro ty reci za zády?

Déšt plazí se korunami olší,

jeho tiché vodivé hlásky
ševelí o depresích a erozích,

a prece si každá kapka myslí
na démantové absolutno.

Nejsem zanešen, ani nedonáším;

jsem vnitrní vysídlenec,

prodloužily se mi vlasy i myšlenky;

zbojník bez boje, z masakru zdrhlý,
prijímám ochranné zbarvení

- kmene a kury, zachytím

každé vanutí vetru;

jsem ten, kdo z jiskérek dmychal

to teplo sporé, a pritom zmeškal

to životní znamení, tu jedinou

tepající ruži létavice.

Seamus Heaney, irský básník;
tuto basen citoval ve své nobelovské reci

Díky poezii (1995).

Preklad Miroslava Holuba.


