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srpnové císlo Nové Prítomnosti není vubec prázdninove "odlehcovací";
máme totiž o Vás jisté mínení.

Mnohý P.T. ctenár zahlédl v techto týdnech kousek sveta za humny,
a nejspíše se tam ujistil o tom, že skoro všude jinde jsou etnické
problémy složitejší než u nás doma. Tady ovšem prevládá mínení, že
máme být rádi, že je to tak dobre, že to máme jednodušší. Nechceme
u toho zustat, protože za všechno, i za tu jednoduchost, se zpravidla
necím platí. Jak je to treba v typicky pristehovaleckých zemích? Byla
by dnes tolik u nás obdivovaná Amerika Amerikou, kdyby se od jisté
doby pred cizinci uzavrela, tak jako jsme dnes - prinejmenším
mentálne - uzavreni my?

Žádné jednoznacné, vždy a všude platné odpovedi neexistují. Tím
spíše se musíme znovu a znovu ptát, což práve v tomto císle pomerne
soustredene ciníme. Dobrá otázka, to je prece víc než pulka cesty
k poznání. Lidé kolem redakce (Jan Sokol, Ota Ulé, Petr Pithart
a Jakub Camrda) se pokusili vymezit obsah nekterých základních
pojmu, souvisejících s etnicitou, která se zatím používají dosti volne,
a odvážili se je i ponekud komentovat. Nabízíme Vám je k použití,
eventuálne k dalšímu zpresnování. Stanovisko k teorii, ale hlavne
k naší praxi multikulturalismu zaujali vysocí státní úredníci Hana
Frištenská a Andrej Sulitka, své si k problému cesko-romských
vztahu rekl mladý redaktor Nové Prítomnosti Jakub Camrda. Dali
jsme slovo zdejší pravici v osobe Romana Joeha. Ta má alespon
naprosto jasno, ba prímo definitivno. Náš krajan žijící v Kanade Jirí
S. Melieh pozoruje experiment s oficiálním multikulturalismem
v Kanade z nejvetší blízkosti a váhá; a nakonec se Jan Sokolzamýšlí .
nad nejobecnejšími, ale vubec ne odtažitými vývody etologa Eibel
Eibesfelda.

S tématem multikulturalismu úzce souvisí téma rozpadávání státu:
proc se s tím v poslední dobe skoro roztrhl pytel? Preložili jsme zatím
první cást debaty špickových myslitelu tohoto sveta, která je záverem
knihy nedávno vydané v Paríži, a to pécí cerstvého clena naší redakcní
rady Jacquese Rupnika. Debaty o tom, co se nás prímo týká, protože
jsme také rozpadlý stát, i když na to už príliš nemyslíme. Úcastnil se
jí ješte také náš velký krajan, filosof, antropolog a sociolog svetového
vehlasu Ernest GeUner,kterého nám, jeho krajanum, nezbývá než
objevovat až po jeho smrti.

V tomto císle zacínáme uverejnovat cosi jako osobní slovnícek ci
spíše skepticko-ironický glosár pojmu jinak smrtelne vážných, a to
z pera Bedricha Loewensteina. Tohoto významného ceského filosofa
a historika hledání a hlavne bloudení moderního evropského ducha
(v posledních dvou dekádách byl profesorem na Svobodné univerzite
v Berlíne) si velmi považujeme, nejen proto, že patrí ke kmenovým
autorum polistopadové Prítomnosti. Žádná ákademická nuda!
Sepisujete si také svuj vlastní slovnícek! Vždyt jak že to rekl rabín?
"Všechno je jinak ..."

Teší nás stoupající pocet prodaných výtisku Nové Prítomnosti: jinými
slovy, teší nás, že nás ctete. Reknete však o nás ješte také svým
známým, mužeme-li Vás poprosit. Za to jsme pro Vás vymysleli
aktuální pranostiku: "Srpen chladný, ctenár hladný".
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Pruvodce císlem

Vážení, milí ctenári,

Váš Petr Pithart, šéfredaktor NP
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SLOVO VYDAVATELE

Rasismus a naše reakce
"Meziobcanydneška už názory na cikánsképopulaci dospelydo takového stadia, že jsem slyšel- cituji: Cikáni
by meli být trestneodpovedni už od narozeni, protože prakticky to už je jejich nejvetšizlocin."

Takto promluvil predseda Republikánské strany Miroslav Sládek v nedávné parlamentní
debate o programovém prohlášení vlády. Sládek uvedl své téma tvrzením, že pro
cikánskou populaci by mela být snížená veková hranice trestní odpovednosti na deset let.
Sládkovy výroky pobourily celou snemovnu do té míry, že poslanci opustili sál,
pochopitelne s výjimkou clenu jeho strany. Predseda hlavní opozicní strany Miloš Zeman
podal podnet, aby se Sládkovými výroky zabýval mandátový a imunitní výbor
Parlamentu. Ministr vnitra Jan Ruml se domnívá, že by se Sládkovy výroky daly posoudit
jako trestný cin.

A co se delo príští den? Nic. Ani veta v tisku, ani slovo v televizi. Zkrátka nic.
Co v živote rozhoduje není ani ten ci onen výrok, ale reakce-na nej. Na jedné strane tu stojí šašek

a rasista, na druhé zpusob, jakým my na nej reagujeme. A práve o tu reakci zde jde. Kdyby ve snemovne
reprezentantu ve Washingtonu promluvil politik jen príbližne tak, jako pan Sládek, dejme tomu
o cernošské nebo o americko-indiánské rase, tak vezmete jed na to, že by do ctyriadvaceti hodin musel
ze své funkce rezignovat. Vzhledem k tomu, že by ho žalovali nejen clenové jeho vlastní strany (aby se co
nejvice distancovali od tak hanebného projevu), ale i nejruznejší obcanské i na ochranu lidských práv
zamerené organizace, nezbyl by mu ani cas vystoupit pred imunitním výborem snemovny. Mohl by
pouze cekat na zahájení trestního procesu s nadejí, že at dopadne jakkoli, bude mu státem pridelena
doživotní ochrana. Dokonce i kdyby takový politik_dnes v americké snemovne promluvil presne jako
Sládek, tedy nikoli proti cernochum nebo americkým indiánum, ale proti jakýmsi Cikánum, kterí jsou
pro bežného Americana zcela neznámou minoritní skupinou, byl by výsledek úplne stejný.

Netvrdím, že Americané jsou méne rasistictí než Ceši.V obou zemích existují skupiny lidí, které mají
v tomto ohledu špatnou povest. Amerika je však národ tvorený pristehovalci z celého sveta, je to zeme,
v níž jako by se pomluvy o všech materských zemích príchozích pretavily v právo všech být
respektováni toliko jako jednotlivci, lhostejno odkud prišli. Copak se ale tady v Cechách jeden od
druhého nelišíme stejne jako v Americe?

V nedávných volbách získala Republikánská strana tesne nad 8 % volicu. Zhruba jeden z dvanácti
Cechu hlasoval pro stranu, která má za vudce pana Sládka. Co to o nás vypovidá? Každý národ má
takovou politiku, jakou si zaslouží. Zasloužíme si pana Sládka?

Dokud nedeláme nic, zasloužíme.
MARTIN JAN STRÁNSKÝ-

Pochvala
11iženáredakce,

dovolte, abych vyslovil uspoko
jeni s úrovni "Nové Prltomnosti"
a podekoval Vám'za Vaši práci.
Váš casopis se mi stal silným
poutem s domovem (kamž se
hodlám vrátit až v urne). Jste
jaksi zrovna to, co mi chybelo.
Shledávám, že se s obsahem
a vyznenlm naprosté vetšiny
otištených clánku ztotožnuji.
I grafická úprava,fotkya kres
byjsou podle mého gusta a i u
verejnené básne jdou mi do noty.
Což vede k tomu, že na každé
clslo cekám a shltnu je na

1

posezenl. Taky jsem proti cerno
bllému cesko-nemeckému videní,
taky se mi neUbl radikalita
Ludvlka f/ácul~ka (že by stári?),
taky jsem se už vlckrát v duchu
- a jednou plsemné, v neotište
ném dopise - pohádal s Václa
vem Belohradským, atd. atd.
Vzhledem k bllžlC( se kariére
("mladistvého, dymamického,
primerene situovaného") penzis
ty zaclnám mýtit les novin a ca
sopisu, které jako zaprisáhlý
ctenár odeblrám. Ale NP hodlám
odeblrat až do skonánl. Jej(ho ci
svého.

Ivo K~nštýr, Hannover _
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Ceská metropole by mela vedet více o svých
prednostech a nedostatcích

Hry 26. olympiády
byly zahájeny v Atlante tak mo
hutné, že se zahajování zacíná
jevit samostatnou disciplínou her.
Nicméne ani príboj spartakiád- .
ních a elektrických efektu nepo
tlacil samu podstatu, dokumen
tovanou nástupem lidíze 197zemí
sveta.

Kupodivu mnoho našich nesenti
mentálních -lecfragilních - spor
tovcu si nástup ušetrilo, takže
museli krácet a dobíhat obetaví
funkcionári. V jednom prípade to
bylo i dobre, protože dva naši ne
sentimentální - lec vysoce origi
nální - vodáci odmítli i olym
pijský odev a na oslavu mládí
sveta se dostavili vymodeni tak,
jako by závodili za tým papoušku
kakadu. No nic, to bude asi tou
svobodou.

Ale byl zde i jeden moment
s hlubším patosem. Olympijský
ohen zažehl Muhammad Ali, dríve
CassiusClay,skutecne velký boxer
pred bohem (tím ci oním), olym
pijský vítez z r.1960,který se stal
cerným muslimem a jako takový
zahodil na protest proti bílým
americkým pánum svou zlatou
medaili do reky Ohio.Nuže jakýsi
úradek vybral tohoto trojnásob
ného profesionálního mistra sveta,
který je dnes v 54 letech invalidou
s parkinsonským syndromem,
k nejcestnejší funkci. A to v si
tuaci, kdy Spojeným státum hrozí
noví muslimové. Tento úradek byl
dokladem, že velká zeme neztrácí
velkorysost, naopak, predpokládá
ji, a že ani horentní show nemusí
znamenat ztrátu lidské dimenze,
af už rozumu, af už tak zvaného
citu.
(hol)

Vecný problém
Presvšechnu dosavadní zkušenost
s ceským tiskem musím priznat, že
to, co se v nem objevilo v sou
vislosti sestrahovským koncertem
bratrí Nedvedu me dokázalo
šokovat. Plytkost bylo asi nejslabší
slovo, které autori našli. Ti "inte
lektuálnéjší" sepak dobírali hlub
ších vrstev, ve kterých objevovali
stopy"národovectví", ba i temnou
hrozbu nacionalismu (napr. To
máš Hájek v LN).

Na zmíneném koncerté jsem
nebyl, bratry Nedvedy jsem však

Jak je na to

Jirí Musil

Prahajako mesto obnovuje rychle své tradicní vztahy k Evrope
a stává se znovu živou a aktivní

soucástí evropského mestského
systému. Dokumentuje to stále
rostoucí pocet lidí, kterí Prahu
navštevují, rust toku zboží, lidí,
informací. To vše svedcí zároven
o tom, že Praha chtíc nechtíc
vstoupila do tvrdé souteže, která se
mezi evropskými velkomesty roz
vinula v posledních desetiletích.

Presto se Praha musí sympati
zujícímu pozorovateli jevit jako
pomerne introvertní spolecenství,
které se príliš nezabývá možnostmi
svých protihrácu v stredoevrop
ském regionu a nedefinuje svou
pozici a strategii vlastního rozvoje
s ohledem na ne. Vedení mesta

nevenuje primerenou pozornost
ani duležitým vnitrním predpo
kladum tohoto rozvoje. I když je
známo, že turismus je jedním
z nevýznamnejších zdroju celé
zeme, a i když se ví, že je tomu tak
zejména díky Praze, mesto nemá
promyšlenou strategii rozvoje
turismu a podle mého soudu po
strádá urcení priorit v mnoha
dalších oblastech.

Zpet do
stredoevropské ligy
Odborníci sociální ekologie ozna
cují konkurencní vztahy mezi
urbanistickými centry pojmem
symbiotické soutežení. Na obecné
úrovni lze ríci, že Praha souteží
i s mesty vzdálenými, napr. s Rí
mem, Aténami - jak o tom svedcí
sportovní utkání, ale hlavne boj
o turisty, o umístení administrativ

, velkých mezinárodních spolec
ností, bank. Intenzivní interakce se
však rozvíjejí zejména s ostatními
velkými stredoevropskými mesty,

2

predevším s Vídní, Berlínem, Mni
chovem, Bratislavou, Budapeští,
Varšavou, Dráždanami. Obnovuje
se tu vlastne neco, co bylo roz
rušeno nejdríve 1. svetovou válkou
a jejími dusledky a pozdeji ze
jména 2. svetovou válkou a tím, co
po ní následovalo. V 70. letech bylo
z Prahy, obrazne receno, dál do
Vídne než do Moskvy.

A i když vývoj po roce 1989 lze
chápat, pokud jde o vztahy mezi
velkomesty, jako svého druhu
návrat do doby pred 1. svetovou
válkou, situace je nová v tom
smyslu, že tyto vztahy se musí
znovu formovat. Postavení všech

velkých stredoevropských mest se
v prubehu století zmenilo a mno
há z nich nemela pred rokem 1989
intenzivnejší styky. Ted se však
najednou ocitla ve spolecném
prostoru. Dnešní situaci lze proto
obrazne popsat jako jakési nové
rozdávání karet. Hráci karetních
her dobre vedí, že k vítezství
nestací znát jen své karty, musí
také odhadnout, jaké trumfy vyloží
ostatní.

o budoucnosti
·Prahy se mluVÍmálo
Mesto nezbytne potrebuje rozvíjet
svou sebereflexi, znalost svých
konkurentu a musí hledat úcin

nejší politické mechanismy k ur
cení strategických priorit vlastního
rozvoje. K temto by mela patrit
i vetší spoluúcast obyvatel Prahy
na rozhodování. S výjimkou pro
testních akcí proti hrubým zása
hum do tkáne mesta, je obcanská
rozprava ó Praze a její budou
cnosti velmi slabá. Nelze to svádet

jen na pasivitu lidí. Zodpovední
politici predevším by meli podpo
rovat participaci obcanu na hledání
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slyšel a videl dosti casto, abych
mohl odhadnout, co na Strahov
pritáhlo tisicelidí a zpusobilo ono
publicisty opovrhované "souznení
duší". Melodie "nedvedovek" mo
hou být pro odborníky pouhými
popevky a texty poetickými pas
kvily. Když se v nich však zpívá
treba o tom, že "kamarádi z osa
dy si s lesem rozumí", je si na
prostá vetšina posluchacu jista
tím, že oni kamarádi si opravdu
s lesem rozumí. Co více, každý
jeden je prizván, aby se k tomuto
porozumení pripojil. I kdyby
nikdy nespatrili opevovanou osa
du Toronto, pro onen okamžik se
všichni stávají jejími cleny a 
i když pro to naši autori mají jen
opovržení - kamarády u pomysl
ného ohne (je príznacné, že se
k Nedvedum potrebují vyjádrit
práve ti, cozrejmé nikdy nepoznali
nesdelitelnou magii táboráku).

Když oba zavaliti bratri ozbro
jení jen kytarou použiji ono zpro
janované slovo láska, mají poslu
chaci pocit, žeji s nimi sdílí.Pocit,
který jim nikdy nemuže dát atle
tický krasavec,jenž k témuž slovu
cvicí najevišti aerobickou sestavu.
Nedvedové nehrají na velké city
a velké myšlenky. Co ríkají, ríkají

hým je doba rudolffnské Prahy
a konecne tretim je období rych
lého rustu mesta spojeného s mo
dernizací ceské spolecnosti, s roz
vojem prumyslu, s obnovením sa
mostatného státu, cili doba trvající
zhruba od roku 1860 do roku 1938.

V dobe Karlove patrila Praha
mezi 10 nejvetších evropských
mest. Podle Chandlera a Foxe,
kterí studovali vývoj evropských
mest z dlouhodobého pohledu, ko
lem roku 1400 žilo v Praze 95 000

obyvatel a Praha byla sedmým
nejvetším mestem kontinentu.
Vetší byly v té dobe jen Janov,
Granada, Benátky, Bruggy, Milán
a Paríž. V 18.a 19.stoleti klesla na

33.-35. místo, aby pak do konce 19.
století zacala jít zase nahoru. Ke
konci tricátých let byla Praha na 25.
míste mezi evropskými velko
mesty. Po roce 1948 její význam
opet rychle klesal, a to jak ve
vnejších vztazích, tak i co do
vnitrních kvalit. Po roce 1989 se

otevrely nové šance vyplývající
z jejího nového potenciálu. Jaký
však je? ~ str. 4

Léta štastná i méne
štastná
Praha, tak jako jiné stredo- a vý
chodoevropské metropole, prošla
znacnými výkyvy, co se týká jejího
postavení v soustave evropských
velkomest V dosavadní historii lze

rozlišit tri období, kdy mela Praha
v rámci této soustavy velký vý
znam. Prvním a zrejme nejvý
znamnejším je doba Karla IVa do
ba pred husitskými válkami, dru-

Jaromfrcejka

spolecné budoucnosti a vytváret
k tomu potrebné mechanismy.
Participace je ovšem úcinná tehdy,
když lidé vedí o podmínkách
a možnostech rozvoje, cili o po
tenciálu mesta.

Potenciálem mesta se obvykle
rozumí dve veci: 1. vnitrní pred
poklady a kvality 2. vnejší vztahy
mesta s jeho sousedy v regionu.
V prípade Prahy jsou to zejména
velkomesta strední Evropy. Je však
velice užitecné premýšlet o Praze
i z hlediska jejího celoevropského
postaveni. A tady je velmi poucný
strucný pohled do historie.
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Jsi Cech, Cech, Cech,
tak si toho važI
Pocátek letošnlho léta probehl ve
znamenl zmrtvýchvstánl cešstvl.
Jeho kmotrem byl fotbal, ale to
prece nenl duležité. Naši mladl,
o nichž ti starl meli své težké
pochybnosti, se ozdobili vlajkami
a aspon v nejvetšlch mestech
vytáhli do ulic. Od srpna 1968 oko
nespatrilo tak spontánnl, a pri
tom tak masový výtrysk vedomi
národnl sounáležitosti. Až bude
nutno stavet barikády nebo až
zase prijedou cizl tanky, budou už

(pokracováni na strany 5)

možná prosté, ale navýsost vero
hodne. I když tomu bystri kritici
nechtejl verit, i v dnešnl cynické
dobe je na trhu poptávka po
uprimných a nekomplikovaných
citech.Hledá-li tedy nekdo v úspe
chu strahovského koncertu cosi
nepatricného a podezrelého, mel
by obrátit pozornost splše sám
k sobe: obcas nestacl jen chápat,
je potreba i (sou)cltit.

Objevil se i pripis narážejte{ na
"kolaboraci" s normalizacnlm
režimem. Takové tvrzeni je nejen
ironické, protože jeho autor v o
nech letech též publikoval, ale
predevšlm nesmyslné. Komunis
tický režim se nesnažil likvidovat
jen intelektuálnl hodnoty, nýbrž
i prirozené city a pocit vzájem
nosti. Z tohoto hlediska bývaly
koncerty Nedvedu vlce "protistát
ni" než leckterýchytrý text v sami
zdatu. Pomáhali-li tehdy, treba
pomáhajl i dnes, kdy trldnl ideo
logii nahrazuje podobne tupá
ideologie trhu bez prlvlastku.
Kdovl, možná práve toto vadl
kritikum strahovského koncertu
nejvlce.
Daniel Kumermann

,,
•
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", ,

Jaký je potenciál
Prahy?
Na základe rozboru statistických
údaju, monografických prací i plá
nu rozvoje evropských mest lze
potenciál Prahy ve srovnání s te
mito mesty popsat asi takto:

Praha má velmi príznivou geo
grafickou polohu pro integraci se
západoevropskou soustavou mest,
leží však mimo hlavní evropské
dopravní tahy a pouze zlepšení
dopravní dostupnosti muže vést
k využití její potenciálne velmi
dobré polohy.

Hospodárský potenciál s~ merí
mírou ruznorodosti prumyslové
struktury, ve které se mohou rozví
jet inovativni špickové technologie,
prítomnosti silných domácích
a zahranicních prumyslových, ob
chodních ci financních skupin.
Z tohoto hlediska je postavení
Prahy jen mírne nadprumerné
nebo prumerné, rada menších
mest Evropy je v tomto smeru
silnejší, napr. Turín, Lyon. Politic
ký potenciál, merený silou vnitro
státních a mezinárodních politic
kých organizací sídlících v Praze,
je z hlediska vnitrního silný, z hle
diska zahranicního slabý.

Duležitou složkou potenciálu
mesta je jeho infrastruktura. Ta má
jednak technickou, jednak sociál
ní lidskou stránku. Z hlediska

technické infrastruktury - zejména
telekomunikacní - je Praha z ev
ropského pohledu spíše podpru-

. merná, významne lepší je její so
ciální a kulturní infrastruktura, tj.
existence univerzity, jiných vyso
kých škol, výzkumných ústavu
a také technologických služeb
a aplikované vedy. Infrastruktura
financní je prumerná s tendencí
k zlepšeni. Diverzifikace služeb
pro obchodní spolecnosti, marke
ting, manažerské konzultace, práv
ní poradenství stejne jako fungová
ní státní byrokracie vuci domácím
i zahranicním hospodárským sub
jektum jsou z evropského hlediska
stále spíše podprumerné. V tomto
ohledu je Praha slabší než Buda
pešt, nemluve o Vídni a Berlínu.
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Sociální potenciál je velmi slo
žitým jevem. Tento lidský prvek
potenciálu zahrnuje jak existenci
rozvinuté urbánní spolecnosti, tak
existenci mentality obyvatelstva
zahrnující prvky kosmopolitního
ducha, tolerance k cizincum,
k pluralite národní, etnické, my
šlenkové, cili existenci "otevrené
spolecnosti". Patrí sem také dy
namický kulturní kapitál, tj. dy
namická, nekonzervativní men
talita lidí, ochota ke zmene a ko
necne existence neformálních

mechanismu pro výmenu infor
mací, styk se svetem. Celkove lze
ríci, že v tomto ohledu je potenciál
Prahy mírn~ nadprumerný, i když
v této oblasti jsou všechny odhady
obtížne kvantifikovatelné.

Nejsilnejší složkou potenciálu
Prahy je nepochybne jeho kulturní
složka, kterou tvorí estetická kva
lita mesta samotného, jeho archi
tektura, také nabídka kulturních
aktivit ci existence kulturních

a intelektuálních tradic, prípadne
i povest kulturního mesta. Lze
oprávnene tvrdit, že v tomto smeru
je Praha silným mestem s nadpru
mernou úrovní kulturního poten
ciálu. I zde ovšem jsou nedosta
tecne využité možnosti.

Politický potenciál, který se merí
kvalitou správy, stabilitou politické
struktury mesta i zeme, je v Praze
mírne nadprumerný, s výjimkou
té složky, která se týká aktivní
úcasti obyvatel mesta na jeho
správe, na formování jeho strate
gie. Ve srovnání s radou evrop
ských mest je na dobré úrovni
i koordinace mezi centrální vládou

a správou mesta.
Ve stále vetší míre rozhoduje

o potenciálu a pritažlivosti mest
kvalita prostredí a bydlení. Do této
kategorie patrí také nekteré verejné
služby. Struktura této složky je
velmi ruznorodá. Na jedné strane
stále velmi kvalitní úroven verejné
dopravy (i když mnoho Pražanu
neoprávnene soudí, že tomu tak
není), dobré rekreacní možnosti
v okolí mesta a stále atraktivní

prírodní okolí stejne jako dobré
vybavení kulturními zarízeními.



profesor demografie a sociologie Univerzity
Karlovy.
V letech 90-92 reditelem obnoveného Socio
logického ústavu CAV,
v letech 92-94 reditelem pražské koleje
Stredoevropské univerzity.
Venuje se problémúm,sociologie mesta,
bydlení a tzv. kulturní sociologii.
Clen redakcní rady NP.
V príštích císlech chceme prinést socio
logické portréty dalších ceSkých mest.

v dobrém slova smyslu, stále je to
mesto technické zrucnosti, vyna
lézavosti a nadání, cerpající ze
starých prumyslových a remesl
ných tradic, mesto kombinující
racionalismus s poetickýmprístu
pem ke svetu, mesto se smyslem
pro humor a ironii, pro pružnost,

.vyznacující se zároven jistou ne
pevností spolecenství, ·které se
tolikrát zklamalo ve svých nade
jích, cili také mesto skeptické
a vyckávající.

Nicméne jak objektivní, ba i me
ritelná data, tak i pokusy o intui
tivní postižení jeho povahy pou
kazují na pomerne velkou vnitrní
sílu, která pri jisté zrucnosti a také
štestí muže z Prahy udelat opet
prední evropskou metropoli.

(pokracování ze strany 4)

mladí nekteré potrebné veci umet.
Nermut se tedy, Cechie,máti naše
drahá! Pravda, mládenci meli
upito, rozbíjeli okenní skla auto
mobilu a v Brne ztloukli tram
vajáka, ale ani to není duležité, šlo
o jasný projev smyslu pro nad
osobní hodnotu, nebo snad ne?

Citlivé cocky reportéru, naprí
klad magazín MfD, zachytily
vlajkonoše v pozicích ladných
i sošných, presne tak, jak si to
clovek predstavoval nad obro
zeneckými texty starých cítanek.
Jenže cloveka od nedávné doby
pronásleduje pochybnost:nerodilo
se v minulém století naše masové
vlastenectví nejak podobne?
(pri)

•JIR1 MUSIL

Na druhé strane spíše horší kvalita
bydlení a životního prostredí,
nízká kvalita vnitrní dopravní síte
a nedostatecná bezpecnost ve
rejných prostor mesta. I zdeje však
zapotrebí zduraznit, že situace
Prahy se blíží lepšímu evropskému
prumeru.

Praha skeptická
a Praha plná nadejí
Praha mela v moderních dejinách
štestí i smulu. Štestí,že ji, na rozdíl
od sousedních mest, ušetrily obe
velké evropské války. Smulu pak
v tom, že zažila tolik nestálostí
kulturních a politických. Pražané
prošli ve 20. století devíti poli
tickými režimy, z nichž žádný
netrval déle než dvacet let Praha
ztratila svou kulturní pestrost
a stimulativnost Z mesta trí kul
tur se stalo ponekud príliš vnitrne
spokojené mesto, které postrádá
srovnání, soutež a konfrontaci.
K podnetum zvenku se príliš casto
staví odmerene, až odmítave. Ale
presto je zde cítit rychlé, intuitivne
cerstvé chápání situací, schopnost
improvizovat, pragmatismus

5
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Zjuganovova cesta ke svatyni

vztahuje ruce po ruském bohatství,
ale také pro nás dosti znepokojivá
slova ,,0 zvláštním významu slo
vanské civilizacev podoberuského
impéria" (Moskovskije novosti
26/1996). Po nich nám nezbývá než
velice bedlive registrovat všechny
projevy v Rusku oživovaného
panslavismu.

Výmluvná byla neochota pred
stavitelu liberálního krídla umelec
kých svazu a humanitních profesí
vystoupit v predvolební kampani
na podporu tzv. "menšího zla",
Borise Jelcina. Napríklad spisova
telská Literaturnaja gazeta se už

-dlouho nevenovala tak zaujate
recenzní cinnosti, jako v hektic
kých predvolebních týdnech. Na
stránkách týdeníku Moskovskije
novosti vystoupili s naléhavými
varováními pred zjuganovovskou
alternativou predevším nekdejší
"emigranti" - prozaikové V.Voj
novic, G. Vladimov a V.Aksjonov.
Domácí humanitní inteligence dala
prednost distanci. Snad z pocitu
ukrivdenosti, že byla odsunuta na
"vedlejší" kolej, snad z vedomí
bezmoci, které její predstavitelé
nemohli nezakoušet v nových
politických strukturách. K ostra
žitosti vybízely i jiné skutecnosti:
tristní ohlas Solženicynových "spa
nilých jízd" a víc než problema
tické zpusoby vládnutí nového
establishmentu - rozstrílený Bílý
dum, cecenská rež, dluhy vuci
sociálne slabým vrstvám a profe
sím (vcetne kulturních a huma
nitních), provázanostmocenského
aparátu s ekonomickou mafií,
nevyzpytatelné chování prvního
predstavitele státu ... Všechny tyto
pruvodní jevy nového ruského
kursu dokonce motivovaly i roz
hodnutí osobnosti s tak vysokým
mravním kreditem, jako je J. Bon
nerová, L. Bogorazová nebo S. Ko
valjov; prímo odmítnout oba pre-

v ruských
prezidentských volbách?

Miluše Zadražilová

Odpoved se zdá být na prvnípohled jasná - komunista
Zjuganov a hrozba restaurace
socialismu. Anebo receno slovy
populárního ruského týdeníku,
zvítezil jelcinovský sylogismus:
"Komunismus je špatný. Já nejsem
komunista. Ergo - navzdory všemu
jsem lepší než komunismus" (Mos
kovskije novosti 27/1996). Nicmé
ne lze o této odpovedi pochybovat.

A to zejména v situaci, kdy se
extrémní protijelcinovská opozice
pokusila a pokouší sjednotit své
rady do jakési nové všelidové
vlastenecké fronty. Formující se
hnutí se možná zrekne práve pora
ženého prezidentského kandidáta
(v tisku již padají ruzná jména
jeho nástupcu); mohl by v ocích
"antikomunistických" patriotu
ztelesnovat "ideologický, aparát
nický a kádrový revanšismus"
(J. Krasnikov, Moskovskije novosti
27/1996). Bude-li G. Zjuganov
obetován "vyšším národním záj
mum", bude nepochybne obetován
omylem. Zbytky "komunistické
rétoriky" ve Zjuganovových mítin
gových vystoupeních sloužily totiž
výlucne predevším protijelcinov
ské kampani.

Naivním prostáckum, spokoje
ným s hlasitým pojmenováním
údajného viníka všech jejich sou
casných existencních strázní, adre
soval dosavadní šéf nejsilnejší
strany ruských komunistu na pred
volebním mítinku ve meste Perm
vskutku pametihodná slova:
"Vidím, jak se inteligencerozdelila
na dve cásti, kterým sám pro sebe
fikám - Ivanové Ivanovici a Abra
mové Abramovici". A aby lidem,
které si Zjuganov chtel udržet coby
hrozbu možného "sociálního výbu
chu", bylo jasné, co je "ohrožuje",
pripojil nejen tirádu o židovstvu,
držícím "kontrolní balík" akcií
západního kontinentu, které ted

Zázrak se nekoná?
Hospodárský vývoj v "nových
spolkových zemích ", v bývalé
NDR, budil v posledních trech
letech znacné nadeje. Hrubý do
máci produkt tu v letech 1992 až
1994rostl rocním tempem asi 8 %
a vzniklo znacné množství no
vých drobných firem. V roce 1995
se však zpomalil na 6 % a v le
tošním roce klesl na nulu. I pro
príští rok se ocekává jen velmi
malý rust. Nové firmy, silne za
dlužené, bez zkušeností a kon
taktu, hromadné krachují (pro rok
1996 se pocítá se 7500 bankroty)
a jejich majitelé ztrácejí nadeji.
Nezamestnanost se blíží 16 %,
dalších 7 % tvorí lidé v ruzných
rekvalifikacních kursech. V pru
myslu pracuje asi 600000lidí, což
není ani petina stavu pred rokem
1990,a východní zeme se na pru
myslovéprodukci státu podílejí asi
6 %, ac poctu obyvatel by odpo
vídalo 20 %. Ve zpráve pro EU
vážnou situaci registruje i spol
ková vláda.

Pri bližším prihlédnutí se uka
zují závažné strukturní nedo
statky. Na celém území bývalé
NDR je sotva 50firem s více než
1 000zamestnanci, ale i malé fir
my trpí znacným nedostatkem ka
pitálu. Tak je podíl zpracujícího
prumyslu i služeb na hrubém
produktu o tretinu nižší než na
západé, naopak podíl stavebnictví
více než trojnásobný. To ovšem
není známka nastupující kon
junktury, nebot práve tomuto
odvetví hrozí nyní velký krach.
Obrovské stavební investice vzni
kají totiž ze státních podpor
a castonejsou úcelné:pro rok 2000
odhadují odborníci, že bude jen
v okolí Lipska 12 tisíc príliš
drahých a tedy prázdných bytu.
Ze státních podpor vznikla rada
prumyslových zón a parku, zá
padnífirmy se sem však nehrnou,
protože trh dokáží zásobit z do
savadních kapacit a východní
trhy se zcela zhroutily.

Zavedenímjednotnémenyv léte
1990 se totiž východonemecké
výrobky pro export zdražily asi
trikrát až ctyrikrát. Na tento
politicky nutný krok však ná
sledovaly další chyby, predevším
rychlý rust mezd: odbory si totiž
vynutily stejné tarify pro celou
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tendenty na prezidentský úrad ve
druhém kole voleb.

Zato spisovatelé a publicisté
z patriotického krídla se snažili
predstavit svého kandidáta jako
charismatickou a spasitelskou
osobnost V kvetnovém císle ultra

patriotického mesícníku Naš sovre
mennik vyšlo interview trojice
ruských vlastencu A. Kazinceva,
G. Guseva a S. Kunajeva s ko
munistou Gennadijem Zjugano
vem. Za povšimnutí stojí už vstupní
cásti, v níž publicista Kazincev
koloruje bezvýraznou, chtelo by se
ríci, rozplizle nomenklaturní tvár
do podoby "vojáka Ruska, verného,
odvážného, n(umdlévajfciho, mou
drého, který umf ffdit a organizo
vat lidi", který je "ztelesnenfm
nejlepších rysu ruského národního
charakteru" jako "ruštf spisovatelé
V. Belov nebo V. Šukšin ".

Pro vetší efekt bylo toto pruhledne
simulované interview, otištené pod
vtíravým názvem "Jsem Rus krví
i duchem", obdareno podtitulem
"beseda na ceste ke svatyni". Pusobí
to jako výsmech poselství slavného
protitotalitního filmu Pokání, uzav
reného ocistnou, symbolickou
"cestou k chrámu". Lídr soucas
ných ruských komunistu se totiž
rozjel na nejvýznamnejší poutní
místo ruského pravoslaví nikoli
proto, aby tam cinil pokání za
hríchy strany, kterou krísí a mode
luje do nové, nacionálne socialis
tické podoby, ale proto, aby si
zameditoval "pfed ikonou sv. Jifí,
bojujíciho s drakem ".I on má totiž,
jak vychází záhy najevo, svého
"draka", jemuž v sáhodlouhém,
sedmnáctistránkovém interview
postupne odsekává jednu hlavu za
druhou. Jeho kopí mírí proti intri
kujícímu Západu, který svými
"lživými koncepcemi", "penezi"
a "provokacemi"už rozložil komu
nistickou šestinu sveta a ted se
pokouší území, jež "Buh daroval
Rusku" (ano, práve temito slovy se
mluví o teritoriální expanzi ruské
ríše), vnutit "naprosto cizí vývojový
model" (tj. model obcanské, libe
rální, pluralitní spolecnosti, zalo
žené na volném trhu, obcanských
svobodách a právním rádu).

Za sporem Jelcin/Zjuganov lze
však vycíst predevším recidivu
starých prí o vývojových cestách
Ruska. Nejsou ovšem už vyznaco-

NOVÁ PRITOMNOST

vány tradicne jako problém "Rusko
a Evropa". "Evropocentrický Zá
pad' splývá Zjuganovovi s tím, co
oznacuje za "atlantickou civilizad'.
Jako hlavní viník ruských bed tu
náhle stojí nejsilnejší mocnost této
civilizace - USA; pro vlastní stra
tegické cíle ted platí dolarové úcty
za demontáž SSSR jako svetové
supervelmoci. A co je nejhorší,
sugeruje mesiášskému ruskému
národu ústy jeho zrádcu komplexy
ménecennosti a poraženectví.
Proto Zjuganov mluví o probíha
jícím zápasu civilizací, v nemž

~ str. 8
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zem, bez ohledu na produktivitu
práce. Mnichovský ekonom H. W.
Sinn uvád{, že behem posledních
6 let prumerná hodinová mzda
napf. ve Švédsku klesla ve srov
nání se SRN z 80 na 60 %, kdežto
v bývalé NDR vzrostla z 8 na 71 %
(v Ceské republice je naopak
trvale onech 8 - 9 %). To je jen
zdánlive výsledek delnické soli
darity: západní zamestnavatelé
i odbQráfi tím prakticky zlik
vidovali celý východní prumysl.

Nové spolkové zeme, které se
podle puvodních odhadu mely
letos vyrovnat západu, zustanou

Jifi Musil: Jak je na tom Praha (viz str. 2)
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na dlouhou dobu odkázány na
príspevky státu, východisko se
však musí hledat jinde. Ani ob
rovské subvence (kolem 200 mi
liard DM rocne) nemohou zrejme
situaci zmenit - ostatne znacná
cást sejich ruznÝmi cestami vraci
na západ. Citovaný H. W. Sinn
navrhuje, aby se pro východní
zeme zavedly zvláštní a podstatne
nižší mzdové tarify: v pomeru
k produktivite práce je totiž dnes
pracovní síla v bývaléNDR dražší
než na západe a tedy patrne
nejdražší na svete. Nižší (zhruba
tretinové) mzdy by se mely stálÝm
zamestnancum kompenzovat ak
ciovÝmi podtly, o než zatim stejne
není velký zájem. Privatizace,
která mela být výnosná, skoncila
schodkem 270miliard DM a rada
neúspešných podnikatelu ziskané
firmy vraci - o ruzných lupicích
a bukanýrech, kterl ziskané sub
vence prelili do svých firem na
západe ani nemluve. Všechny
pokusy o ozdravení však narážejí
na odpor zamestnavatelu i od
boráru, kterl sesvorne bojí (levné)
východní konkurence a dávaj{
prednost soucasnému stavu.
(sok)

Automobilka nebo
montážní hala
Odevzdání automobilky Škoda
koncernu Volkswagen má své
domáci zastánce a odpurce,proto
neuškodí znát i názor zahra
nicních odborníku. Citujeme
z_hodnocení profesorky Karen
Gilmorové z katedry hospodár
ského managementu na University
of Paisley, VelkáBritánie.

Prevezme-li kontrolu nad mist
ním podnikem nadnárodní firma, _
muže bud navázat obchodní styky
se síti subdodavatelu v dané zemi,
což vede k žádouc{mu prilivu
nových technologii, nebo muže
ovládnout místní trh dovozem
vlastního materiálu a soucástek.
Nevýhodou obou scénáruje, že po
prevzeti kontroly nad místním
podnikem plynou veškerézisky po
zdanení do zahranicí.

Nadnárodní firmy k sobe casto
pretáhnou nejlepši pracovníky
v dané zemi: tim jsou pak ohro
ženy mistnífirmy. Odbory majíjen
malou schopnost vyjednávat
s nesmírne mocnÝm vedením nad-

(pokracováni na strane 9)
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"má Rusko své mimorádné plane
tárnízájmy,podminenéjeho mlstem
a významem ve vývoji lidstva".

Poslední citace je ze starší Zjuga
novovy rozpravy Rusko v boji
civilizaci. Tento výtah z autorovy
cerstve obhájené doktorské práce
otiskl znovu Naš sovremennik
(10/1995) v rocníku, jímž jako
hlavní hit procházel spisek O. Pla
tonova Zednárskéspiknut[v Rusku
(1731-1995) o židozednárských
intrikách v ruských dejinách. Ve
své doktorské disertaci neváhal
dnešní komunista Zjuganov v boji
s "atlantickou civilizací" využít
(i zneužít) práve komu!lismem
kdysi zatracené tradice ruského
kulturologického a náboženského
myšlení (tedy tradice Danilevské
ho, Leontjeva, Solovjova, Berdaje
va, P. Florenského aj.). Se stejnou
bezostyšností využívá vizí O. Spen
glera o "soumraku Západu" i Fu
kuyamovy ideje "konce historie".
Z organického pojetí vývoj e izolo
vaných kultur (civilizací) cerpá
argumenty pro zduvodnení "zvlášt
nosti historického vývoje Ruska" .
jako "zvláštniho typu civilizace,
navazujiciho na tisiciletou tradici
KyjevskéRus~Moskevskéhocarství,
Ruské riše a .SSSR", který je "stež
nem a hlavní oporou eurasijského
kontinentálního bloku" a proti
váhou "hegemonistickým tenden
cím ,oceánské rlše' USA a atlan
tického ,velkého prostoru '."

Proti odduchovnelé, konzumní
"atlantické civilizaci", delící lidstvo
na privilegovanou "zlatou mili
ardu" a "vykoristovanou surovino
vou periferii", staví Zjuganov
oprášený mýtus o vyvoleném rus
kém národe jako nositeli idejí
"vespolnost~kolektivismu, státnosti
a snahy o ztelesneni nejvyššlch
ideálu dobra a spravedlivosti".
V jeho podání má slibovaný
ráj podobu mocného
impéria, opírajícího
se o "armádu
a pravo
slavnou
cirkev"

8

a podrizuj ícího výrobní sféru
"celostátnfm globálním cílum
a kontrole". Tmelícím faktorem
budoucího nového Ruska by se
proto mela stát"nacionálnfa státní
idea, schopná zmenit se
v materiálnf silu, sjednotit kolem
sebe všechny zdravé a vlastenecké
sily..."

Obavy tak vnuká i možná sym
bióza zjuganovovských idejí s ofi
ciálním pravoslavím, jež nejednou
v ruských dejinách sehrálo roli
slouhy imperiálního státu. Není
divu, když volebním zbraním
komunistického prezidentského
kandidáta mohly žehnat "nejzdra
vejší" patriotické síly z rad pravo
slavného kléru, pocínaje patriar-'
chou Alexijem II. Našemu pout
níkovi do svatyní nekdejšího Za
gorska, dnes opet Osady sv. Sergeje,
vyjádril toto požehnání místní
archimadrita Feognost: "Kdyžjsme
s vámi, Gennadiji Andrejevici,
hovorili, videli jsme, že vy jste ten,
kdo uchovává a buduje, a ne ten,
kdo nicí. Budeme se za vás modlit.
Za všechny ruské vlastence!"Tato
podoba Zjuganova jako "zachránce
vlasti" je ješte mnohem záludnejší

a nebezpecnejší než
tvár kryptokomu

nisty. Težko rí
ci, zda ve

svém



"minimálním" nebo "maximál
ním" programu navazuje Zjuga
nov predevším na poslední velkou
"reformu Stalinovu" (protikosmo
politní a protižidovský obrat v ro
ce 1949), které si on sám tak vysoce
cení jako zámeru povýtce vlaste
neckého.

V dlouhodobejší perspektive se
tak rýsuje další ošidný pokus znovu
zmarit dejinnou šanci Ruska stát se
soucástí otevreného a demokra
tického sveta. a toto nebezpecí
poukázal soudobý ruský západník,
emigrant a historik A. Janov, autor
monografie o Ivanu lY.(Literatur
naja gazeta 26 a 27/1996).

Proto vlastne mužeme s uspoko
jením konstatovat, že v ruských
prezidentských volbách utrpela
porážku predevším predstava
o výlucnosti ruských dejin a rus
kého národa, nad níž zvítezila
touha vetšiny volicu neodvrhnout,
navzdory dnešním obtížím, mož
nost vstoupit do moderního demo
kratického sveta. Že utrpel porážku
patriotický tábor, k nemuž se
primykají nejruznejší neofašistická
seskupení, "koalice imperiálních,
agresivnenacionalistických,revan-

JiN Musil: Jak je na tom Praha (viz str. 2)

šistických sil", kam nepochybne
patrí i Zjuganovova komunistická
strana s jejím"pseudopravoslavím,
panslavismem a ruskou ideou"
(lIj ušin, Litera turnaj a gazeta
25/1996). Jeho porážky bylo ovšem
paradoxne dosaženo teprve za
pomoci predstavitele vojenského
komplexu, jemuž by leccos z rus
kého nacionálního programu moh
lo být blízké, a poté, co na pritažli
vosti ztratil další pretendent na moc
- Žirinovskij, jehož špatne prilé
hající liberální maska nemohla
zakrýt extremistickou agresivitu.
Zbývá nám tedy prát si jen jediné
aby dnešní vítezové pod nejruz
nejšími tlaky neprejímali ideje
cerstve poražených a neprizpuso
bovali jim své politické kroky.
Možnost techto tlaku nebyla a ne
moWa být dosud žádnými volbami
vyloucena. A nejsoucasnejší poli
tické dení obavy z osudných ústup
ku rozhodne nerozptyluje.

MILuSE ZADRAŽILOvA •
odborná asistentka FF Univerzity Karlovy
(v roce 1970 odtamtud vyhozena, venovala
se výzkwnu využiti paliv), dnes pusobí
v Ústavu východoevropských studii.
Publikace "Rusko mimo Rusko", II. díl (spolu
M. C. Putnou).
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(pokraéováni ze strany 8)

národní spolecnosti, která muže
vždy argumentovat: "Dobrá, když
se vám naše pracovní podmínky
nelíbí, presuneme podnik do jiné
zeme?"

Je známo, že multinacionální
firmy se v dceriných podnicích
zbavují prebytecných zam.est
nancu. Ocekává se, že pocet za
mestnancu Škodovky se v násle
dujících] - 4 letech sníží asi o tri
až ctyri tisíce.

Ceská Konfederace odborových
svazu doufá, že se jí podarí na
vázat spolupráci se zahranicními
odborári Volkswagenu. K tomu
však težko dojde, varuje prof.
Gilmorová, nebof odbory hájí
národní zájmy. Vznikne-li v bu
doucnu napríklad boj o trhy
a o prežití mezi španelským pod
nikem Seat, který také vlastní
Volkswagen,a mladoboleslavskou
Škodovkou, dá se ocekávat, že
španelští odborári budou hájit
zájmy španelských delníku.

Volkswagen prislíbil prinést do
Škodovky moderní manažerské
metody a naucit je domácí ve
doucí pracovníky. Dosud však
skoro všechna oddelení vedou bud
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2. Tlak vlád na vznik konkurenc
ního prostredí a neochota státu
garantovat obrovské investice
nutí energetické firmy hledat
méne riskantní cesty.

3. Dík technickému pokroku do
sahují paroplynové elektrárny
úcinnosti 55 %, a to i u ma
lých, decentralizovaných jed
notek. Do konce století se oce

kává 60 %. Velcí spotrebitelé
i obce tak casto dávají prednost
výstavbe vlastních elektráren.

4. Klesá podíl nepretržitých spo
trebitelu (hute, hliníkárny),
kdežto pro bežný kolísavý odber
jsou atomové elektrárny málo
výhodné.

K tomu prirozene pristupují vý
hrady ekologu a bezpecnostní
i politická rizika na místní i státní
úrovni. Také vývoj nové generace
bezpecnejších reaktoru (EPR) je
temito skutecnostmi zpochybnen.

pres 2,6 miliardy marek rocne.
Tento aparát se stará o všechno
možné: pet úredníku ministerstva
zemedelství se zabývá "záležitost
mi venkovských žen", na minis
terstvu vnitra je zvláštní referát
s nepreložitelným názvem Hunde
wesen,který má na starosti pohra
nicní psy. Referent, který má schva
lovat všechny cesty celníku do
zahranicí, priznává sám, že je
podepisuje naslepo, protože o nich
nemuže nic vedet. Ministru hospo
dárství se dokonce nepodarilo
zjistit, kolik zamestnancu a v ja
kých trídách jeho úrad má.

Poradenská firma, poverená revi
zí struktury ministerstva financí,
navrhla zrušit dve z deseti odde
lení a asi 45 referátu. Úrední
aparát se ovšem zdatne brání
a zmeny prinejmenším zdržuje:
podarí-li se mu prežít príští rok,
soudí experti, bude už za vodou
a postehuje se do Berlína v plném
rozsahu.

•

•JAN SOKOL

. JAN SOKOL

BYROKRACIE

V klidných dobách a stabilizova
ných spolecnostech patrne vždycky
roste moc úredníku: "Veškerá moc
pochází z razítka," ríkají uštepacne
Nemci. Nadcházející stehování
spolkových úradu z Bonnu do
Berlína nabízí jakousi príležitost
aspon rozsah této byrokracie ome
zit. Vzor ci model je pritom vše
obecne znám - Holandsko. Tam se
totiž vskutku podarilo omezit roli
ministerstev na prípravu zákonu,
formování mezinárodních vztahu
a dohled nad státní správou: Vše
chno ostatní vykonávají bud od
delené úrady nebo firmy (na
príklad revizi hospodarení).

Podle nedávné zprávy pro vládu,
o níž referuje DER SPIEGEL,
zamestnávají spolková minister
stva pres 21 tisíc úredníku, kterí
stojí jen na osobních nákladech

se nechystají v príštích 15 až 20.
letech stavet v Nemecku (DER
SPIEGEL 27/96). Elektrárenské
firmy naopak pocítají s odstave
ním tretiny až poloviny z 20 reak
toru, jež dnes kryjí asi 30 % celkové
spotreby. Duvody této necekané
zmeny jsou zajímavé i pro nás:
1. . Spotreba proudu v posledních

peti letech neroste, nýbrž nepa
trne klesá.

Nemci, anebo Ceši, kterí dlouho
žili v Nemecku.

Jakou bude mft Škodovka bu
doucnost? Možnosti jsou dve.
Pokud sejí podarí prosadit sejako
autonomní podnik s vlastním,
vysoce kvalifikovaným domácím
managmentem, který má právo
rozhodovat o osudu automobilky,
bude produkovat práci s vysokou
mírou pridané hodnoty a bude
vyvíjet i vlastní nové vozy. To by
firme zajistilo budoucí stabilitu
a velmi by to prospelo celému
ceskému hospodárství.Pokud však
bude Škodovka plne integrována
do evropské struktury Volkswa
genu a ztratí autonomii, stane se
pouhou montážní halou, kde
budou levné pracovní síly sesta
vovat levné typy jinde vyvinutých
automobilu, pro sice velké, ale
nezámožné východoevropské trhy.
(cul)

Evropanství nebo zápach
Náhoda zahrála s 11iclavemBelo
hradským peknou hru: ve stejný
cas, kdy v Literárních novinách
(25/1996)uverejnil svuj text o Sal
manu Rushdiem, vydali nejvyšší
predstavitelé sedmi nejprumyslo
vejších státu sveta (G 7) komuniké,
v kterém se mimo jiné obracejí na
Írán s výzvou, aby odvolal "roz
sudek smrti" nad britským spiso
vatelem. O nekolik dní pozdeji
Evropská unieÍránu naznacila, že
jednou z podmínek urovnání
vzájemných vztahu jsou záruky, že
nadále nebude usilovat o Rush
dieho život.

V ostrém svetle se tak ocitla
otevrená rána ceské intelektuální
komunity. Pripomenme si: na
pozvání prezidenta VáclavaHavla
prijel do Prahy britský spisovatel
Rushdie. Premiér VáclavKlaus za
reagoval doslova panicky a ne
smyslne tvrdil, že o návšteve nebyl
informován (pozdeji seukázalo, že
v téže dobe probíhaly intenzivní

10
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Komunitaristé?

Co chtejí?
Zachránit liberalismus pred kého omezení jednotlivce. Jde
liberalismem chtejí tzv. komu- jim, obecne receno, o to, nahradit
nitaristé, kterí se v cervenci sešli narcistní sobectví praktikami
v Ženeve na svém "summitu". vzájemnosti, napr. zavedením
Publicista N.Piper ovšem soudí, rocní sociální služby mladých
že na otázku, co vlastne je komu- lidí, ale i kursu svépomoci pro
nitarismus, tri jeho stoupenci duchodce. Že clovek není jen
mají nejméne ctyri odpovedi homo economicus a že kapitalis
(DlE ZEIT, 12.7.1996). mus žije z predpokladu, které

Tuto starou tradici republi- sám nevytvárí, ostatne vedeli
kánské ctnosti, kterou historicky i otcové ekonomie - Adamem
zpracoval zvlášte John Pocock, Smithem pocínaje -, na druhé
zacátkem osm- strane v Evro

desátých let oži- DlE. ZEIT pe známe i re
vil harvardský akcní a komu
politolog Michael Sandel. Od nistické formy pospolitosti, do
roku 1945 tomu tak bývá, že kterých bychom se neradi vraceli,
vedecké a další trendy zpravidla byt nutnost komunitaristických
pricházejí ze Spojených státu. korektur se zdá evidentní. Piper
Evropané tak zase jednou obje- dále upozornuje na to, že komu
vují své dosti staré pravdy: že ne- nitaristum zatím chybí presved
vázaný individualismus, výlucné civé ekonomické modely, jejich
sledování vlastního soukromého neduvera vuci globální ekonomii
prospechu rozbíjí sít sociálních by je mohla svést k protekcio
vazeb. Boj studentské mládeže let nismu.

šedesátých a sedmdesátých proti BEDRICHLOEWENSTEIN•
autoritám a viktoriánské mo-
rálce, ve spojení s následujícím
thatcherovským posvecením
tržního egoismu, vedl v osm
desátých letech k hromadení
bohatství a prepychu na strane
jedné, a rostoucí bíde, krimina
lite, rozkladu rodin a mest, na
strane druhé.

Proti tomu "komunitaristé"
nekáží proste morálku a ctnosti
pospolitosti, prece však obno
vení sociální odpovednosti
a odbourání prebuje-
lého sociálního prí-
živnictví. Obojí po-
dle nich predpo
kládá posílení
rodiny, byt
za cenu
ekono-
mic-
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obchodní námluvy Íránu). Pre
miérovi na pomoc prispechali 
mezi jinými - VáclavBelohradský
a Ludvík Vaculík.První prohlásil,
že Rushdie je "islámský prozaik"
a naznacil, že islámské autority
proto mají jisté právo ho soudit
a odsoudit. Druhý Rushdieho
"setrel", že si ho neváží, protože
Rushdie nechce nést následky
svého psaní.

Výkon obou by šlo celkem pomi
nout: koneckoncu V.Belohradský
již mnohokrát dokázal, že pro
vetší slávu strany je ochotenpoprít
a ideove potrít V. Belohradského
z minulého týdne. Stejne tak
Vaculíksystematicky popírá Vacu
líka z dob predlistopadových
(toho Vaculíka,který svépríznivce
na Západe nikdy nežádal, aby se
o nej nezasazovali, protože on
chce dusledky svého psaní nést
sám).

Co však pominout nelze, je sku
tecnost, že jim to obema tak snad
no prošlo. Žádný príval textu
odmítajících pojem "islámský
spisovatel", který se prece tak
podobá onomu nacistickému: kdo
se židem narodil, bude jím vždy,
i kdyby byl stokrát pokrten, a má
holt smulu.

Belohradský svým tvrzením
popírá obcanský princip, který
patrí k základním kamenum naší
cásti sveta. Stejne jako základní
právo nebýt za svá slova zabit. Ci
právo a povinnost státu bránit
svého obcana proti cizí moci
(ostatne rada islámských autorit
onu ,,fatwu", kterou Belohradský
legitimizuje, pokládá za neo
právnenou a domnívá se, že ji
Chomejní zneužil pro své mocen
skézájmy).

. Je hezké hrát si na postmo
dernistu, ale v tomto prípade
nejde o pluralitu diskursu, nýbrž
o singularitu ohroženého života
evropského spisovatele. Mel-li
Chomejní právo odsoudit Rush
dieho, musí mít Evropa právo
odsoudit toto odsouzení. Mlcí-li
k tomu všemu tolik ceských inte
lektuálu - mezi nimi rada tech,
kterí svého casu nebyli ve vezení
jen díky tlaku kolegu ze Západu
(vcetne Rushdieho) - je v jejich
"evropanství" cosi nezdravého.
Je-li v této veci stále ješte nejvíce
slyšet Belohradský, mluvme o po
rádném zápachu.
Daniel Kumermann
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Potrebujeme hrdiny?
Prý ne. Demokracie nepotrebuje
hrdiny ani hrdinství, cetl jsem
kdysi v ,,Lidovkách". Zrejme má
fungovat tak, aby se bez nich
obešla. Inu, hrdinský cin je vždy
cky realizací rozhodnutí dosti
nestandardního a pro takové není
v politice místo. V téjde o rozum
né a schudné kompromísy, a toje
doména jiných ctností. Hrdinství
je jednou z možných reakcí na
mimorádnou situaci, zatímco
demokracie je taková dobre tem
perovaná všednost.

Dobrá, ale co když jsou mnozí
policísté zbabelí a nezasahují, kde
by meli, a alibisticky vytvárejí
kolem sebe kourovou stenu? Co
když obcané odmítají pred soudy
vypovídat, protože mají strach ze
sprežencu tech,proti nimž by meli
svedcit, a soudcum to nevadí?
A co když se z takovýchto vecí
stávají jevy, jimž ríkáme sys
témové?Muže pak být demokracie
dobre temperovaným systémem,
když jí z podobných duvodu
špatnejunguje policie a justice?

Pravda, "hrdinství" je výraz
vyskytující se v textech, jaké dnes
nepricházejí na pretres, protože
vyšly z obliby. Zkusme se zeptat
jinak. Potrebuje demokracie to,
cemu se dosud bežne ríká "cha
rakter"? Nebo snad jde o dis
pozici, pro kterou v politickém
provozu také není místo? Anebo
snad meli brnenští policísté s opi
lým davem ci písectí a rožnovští
policísté seskinheady zrídit jakýsi
parlament ad hoc a dohodnout se
na rozumném schudném kompro
misu?
(pti)

Monopoly
jsme znali spíš jen jako strašák
komunistické propagandy. Dnes
však skutecne ohrožují samu
existenci kapitalismu cili trhu.
Jednak proto, že technologicky
nárocné a hromadne vyrábené
výrobky muže pri soucasných
cenách vyrábet jen pár firem:
firmy vyrábející bežné pocítacové
disky lze spocítat na prstech jedné
ruky. Práve tato skutecnost si

NOVÁ PRíTOMNOST

Novou Prítomnost zajímají problémy, které v tomto preplneném
svete vznikají z toho, že jsme lidé ruzní a že se cím dál tím více
promíchávají. V tomto císlejsme shrnuli nekolik príspevku, které
kolem tohoto tématu krouží. Abychom si sami udelali jasno,
pokusili jsme se dohodnout na významu pojmu, která jsou v této
souvislosti nejfrekventovanejší. Doufáme, že poslouží i našim
ctenárum.
Solidní remeslník se pozná podle toho, že udržuje v porádku
predevším své nástroje - pro nás jsou to slova. Tady jsou: srovnaná,
nabroušená a serízená tak, jak to zatím umíme. Myslet s nimi
budeme muset každý vlastní hlavou.

(red.)

afUrmative action "afirmuje", cili dodatecne jaksi stvrzuje platnost
nejaké vize, zde vize rovnoprávnosti lidí bez ohledu na jejich puvod;
pohlaví, sexuální orientaci atd. Je to program americké vlády (a prímo
ústavní princip v Kanade), který od 60. let zvýhodnuje príslušníky
menšin, zejména rasových, v prístupu ke vzdelání, státní službe atd. Má
v'yvažovat jejich spolecenské handicapování (tzv. "strukturální",
historicky danou nerovnost), proto též pozitivní cili obrácená
diskriminace. Protože znamená zmenu v chápání práv jednotlivce, je
stále predmetem ostré polemiky. Pokusy zavést prímé rasové kvóty
prohlásil Nejvyšší soud za protiústavní.

apartheid, doslova "oddelenost", název jihoafrické vládní doktríny,
zavedené 1948,která rozdelila obyvatelstvo do ctyr skupin (beloši, cernoši,
míšenci a Asijci) a každé z nich prisoudila rozdílná práva. Uzákonila
také oddelené bydlení, verejnou dopravu, školství a úcast na politickém
rozhodování vyhradila pouze belochum. Zrušena 1991 pod tlakem
mezinárodní verejnosti, ale i z ekonomických duvodu.

akulturace, príklon k urcité kulture, proces, pri kterém jednotlivec nebo
skupina nabývají prímým stykem kulturních vlastností jiných jednotlivcu '
nebo skupin. Je to jednostranný proces, pri kterém jedna skupina vlastne
pohlcuje druhou (blízkým termínem je asimilace, pri níž však
homogennost muže vznikat promenami obou kultur).

asimilace (z lat. pripodobnení), úplné splývání pristehovalcu
s dominantní kulturou státu. Asimilovaný obcan prijímá jazyk i hodnoty
vetšinové spolecnosti, od níž se prestává lišit. Obvykle jen jméno
naznacuje jeho puvod. Vetšinová spolecnost bývá však také obohacena
jednotlivými prvky kultury príchozích, i když zpravidla nikoli symetricky
- napr. recepce cernošského jazzu belošskou kulturou v Americe.
Asimilace je tedy oboustranný proces, kterým vzniká neco, co tu puvodne
nebylo.

12
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o CEM SE NE MLUví

vynucujeglobalizaci trhu:jinak by
konkurence nebyla možná.

Ješte vážnejší problém však
predstavuj{ tzv. prirozené mo
nopoly, jako je treba zásobování
vodou a zejména elektrinou. Kar
tely dodavatelu energie se inten
zivne zabývají orgány EU. Na
priklad v Nemecku, kde je delba
území mezi dodavateli témer
dokonalá, je cena prumyslové
elektriny dvaapulkrát vyšší, než
v ostatních zemích EU. Pritom
výnosnost - pomer zisku k obratu
- je v nemecké energetice témer
11 %, kdežto v celém prumyslu
sotva} %. Bohužel moc energetic
kých koncernu je tak veliká, že
odborníci dávají snaze EU jen
malou nadeji na úspech.

Jak je na tom Ceská republika?
Monopol CEZ je prakticky úplný
a teší se navíc zretelné politické
podpore. Ceny energie dosud rídí
ministerstvo, ale tady nejde pre
devším o ceny. Pupecní šnuru
mezi státem a energetikou dále
posiluj{ atomové elektrárny, do
jejichž stavby musí ingerovat stát,
címž se dále zaplétá s tímto i tak
nejmocnejšímhospodárským part
nerem. Zatím se CEZ patrne spo
kojuje s podporou nekterých poli
tických stran a o prípadných
protislužbách se lze jen domýšlet.
V malé zemi si však lze predstavit
i scénáre hrozivejší, ostatne ne
nepodobné závislosti nekdejšího
ÚV na lobby težkého prumyslu
a dolu: " ... a oni jen hrabou
a hrabou," posteskl si zoufalý
(pred)poslednígenerální tajemník,
vulgo "kul v plote", v památném
projevu na Hrádku v léte 1989.
Vzpomínáte, pane ministre?
(sok)

~ str. 14integrace (z lat. integer, celistvý, úplný) je zaclenení ci

autonomie (z rec. doslovne svézákonodámost), žití (státu, regionu,
skupin a menšin, institucí, ale i jednotlivce), které se rídí vlastními
pravidly - zákony, tedy vlastne samospráva. Svoboda se tu uskutecnuje
jako poslušnost takovýmto pravidlum. Autonomie je vždycky vecí míry
nezávislosti na normotvorbe vyššího nebo vyšších celku.

autonomie kulturní je uznání svébytnosti menšiny tím, že si sama muže
spravovat své školství, má své kulturní instituce, tisk, divadla atd. Týká
se práve jen príslušníku menšin, a to nekdy i bez ohledu na území, na
kterém prevážne žijí.-Muže být ovšem i krokem na ceste k požadavku
autonomie politické (územní), jako byla v Cechách po roce 1867.

autonomie politická (administratiYlll) se týká všech, kterí žijí na
urcitép1 území, bez ohledu na to, zda jsou ci nejsou príslušníky (zpravidla
národnostní) menšiny. Tento zpusob ochrany menšiny muže vést
k diskriminaci nove vzniklé menšiny (dnes napr. se urcití lidé na
Slovensku obávají, že event administrativní autonomie Madaru na jižním
Slovensku povede k diskriminaci tamních - menšinových - Slováku).

diskriminace je tendence znevýhodnovat celé menšinové skupiny,
a navíc jednat s jejich jednotlivými príslušníky, jako by byli všichni ste~ní
("Rom je Rom, i kdyby byl profesorem"). Diskriminuji, když se ke všem
clenum skupiny chovám stejne bez ohledu na jejich individuální kvality,
pricemž toto chování je v rozporu s prijatými
dominantními merítky (uplatnování
"dvojího metru").

diverzita (z lat ruznost, rozmanitost),
prostý fakt jazykové ci kulturní odlišnosti
znamená pro menšinu jisté prirozené nevýhody. Vetšinová
spolecnost ji muže odmítat a vyžadovat asimilaci, muže však také
nahlédnout výhody takové rozmanitosti. Zastánci takto pozitivne chápané

. diverzity ci multikulturality se casto odvolávají na ekologické argumenty:
každý živý druh znamená alternativní zpusob života, a vcelku tedy
jakousi pojistku pri necekaných zmenách prostredí, katastrofách atd.
Podobne i každá subkultura se svými specifickými hodnotami,
predstavami a zvyky.

federace je stát složený z cástí, které mají nejen výkonnou, soudní, ale
i ústavne zarucenou zákonodárnou moc. Na rozdíl od federace je

I v unitárním státe míra nezávislé moci delegována ci odvozována
z centrálního zákonodárného sboru na místní zákonodárný sbor.
Federacemi jsou dnes USA, Austrálie, Kanada, Nemecko, Rakousko
a Belgie. Federativní usporádání sé zpravidla neosvedcuje jako
prostredek rešení národnostní otázky (ackoli se leckde verilo, že práve
k tomu byla vynalezena) - napr. v USA je federální systém soucástí
systému delby moci, v tomto prípade vertikální delby moci.

identita - možná centrální pojem, o identitách "to celé je". Má
individuální i kolektivní dimenzi, mezi nimiž panuje napetí. Identita je:
1. to jedinecné a nezamenitelné na každém cloveku-jednotlivci, co ho
liší od ostatních; 2. naopak jeho pocit príslušnosti k urcité skupine lidí,
to, co ho spojuje s jejími cleny a odlišuje od jejích ne-clenu. Identita
jednotlIvce je obvykle souhrnem ci hierarchickým usporádání~ vetšího
ci menšího poctu skupinových identit (plus neco navíc). V ideálním
prípade pripomíná husté letokruhy: identifikuji se s mojí rodinou, obcí,
krajem, národem, vlastí, kulturním okruhem ... U každého cloveka by
však skupinová identita mela být podrazena té individuální. Pokud tomu
tak není, rodí se extremista.

15



8/1996 NOVÁ PRíTOMNOST

zapojení do vetšího spolecenského
celku, pri nemž se však vlastní iden
tita a odlišnost neztrácí. Integrovaný
je jedinec ci skupina, která se svobod
ne podílí na živote celé spolecnosti,

sdílejí stejné možnosti, mají stejný prístup k verejným
institucím a privilegiím, zkrátka cítí se v ní doma.
Integrace je "stav", zatímco desegregace je proces
zmen uvnitr spolecnosti, behem kterých se redukuje
stupen segregace (viz segregace).

kolektivní práva jsou práva nikoli obcanu jako
takových, nýbrž jako príslušníku menšin ci jiných
skupin. Tak napr. právo národnostní menšiny na
užívání vlastního jazyka (a to i ve škole a v úredním
styku) se v Evrope bežne uznává, i když je podmíneno
velikostí menšiny. Kolektivní práva však pusobí veliké
potíže proto, že není jasné, kdo se jich muže domáhat:
není-li menšina politicky organizována, není ani jasné,
kdo za ni legitimne mluví, a má tedy poverení se

ríslušných práv domáhat.

Qon-=:> federace je spolek státu, jejich pomerne
volné spojení, pri kterém tyto státy nekteré své
pravomoci (zpravidla zahranicní politiku,

obranu, finance) sverují spolecným orgánum
konfederace. Zákony orgánu konfederace
nezavazují obcany jednotlivých státu prímo (viz
federace). Konfedelativnímu usporádání se dnes

blíží spolecenství státu Evropské unie,
která je však kombinací prvku federalismu
a konfederalismu.

kosmopolita je clovek, který odmítá národ a stát jako
zprostredkování mezi sebou a lidstvem, a cítí se tedy
pouze »obcanem sveta«. Potíž je v tom, kde a v jakém
jazyce jím chce a muže být: bydlet, platit dane, volit,
posílat deti do školy atd.

melting pot, doslova »tavicí tyglík«, oblíbená metafora
pro obcanskou asimilaci pristehovalcu v USA: lidé
z ruzných kultur a národu se zde pretavovali
v Americany. To platilo pro pristehovalce z Evropy,
kdežto cernošské obyvatelstvo se asimilovalo jen
z menší cásti. Cernošské hnutí a hromadná imigrace
z jiných kulturních okruhu ("Latinská Amerika,
Dálný východ) tento proces od 60. let brzdí a ohrožuje.

menšina, resp. minorita je sebe-vedomá skupina lidí,
která má osobité fyzické nebo kulturní rysy, netešící
se prílišné vážnosti u prevládající složky spolecnosti.
Její clenové (clenství se zpravidla "dedí") sdílejí její
znaky a spolu s nimi i nevýhody, které z nich
vyplývají. S menšinou zacházejí ostatní príslušníci
spolecnosti casto odlišne a nerovne a ta se proto
považuje za objekt kolektivní diskriminace.

menšiny národnostníjsou všechny etnické a národ
nostní skupiny ci zlomky národu, které v rámci
daného státního útvaru nemají vlastní formu státnosti,
a pritom se vyznacují silným pocitem etnické ci

skupinové odlišnosti a usilují o její zachování. Ten
se projevuje snahou uchovat jazyk, tradice, víru atd.
a tyto odlišnosti v rozlicných formách také demon
strovat. Muže jít tedy o všechny typy etnických
spolecenstvi s výjimkou státních národu na "vlast
ním" teritoriu, tedy jak o "malá" etnika nedisponující
vlastním národním státem, tak i o cásti "velkých"
státních národu, sídlící na území jiného státního celku.

multikulturalismus je postoj, resp. hnutí, které
priznává i druhým kulturám jejich hodnotu a právo
na existenci. Casto zduraznuje, že kulturní rozmanitost
je obohacením spolecnosti (viz diverzita). Tvrzení, že
všechny kultury mají »stejnou hodnotu« je však težko
rozhodnutelné a vede i k absurdním dusledkum

(napr. požadavek stejne velikého prostoru ve výuce
dejepisu).

multirasová spolecnost neprosazuje nadrazenost
jedné rasy nad druhou nebo nad druhými, neuznává
však rovnost mezi kulturami, které rasy zpravidla
predstavují: typický evropocentrický postoj pripouští,
že ras je mnoho, ale kultura je jen jedna, ta naše,
západní krestanská a racionální. Soužití ras a z nej
vyplývající rozdílnost životních stylu jsou tedy
v multirasové spolecnopsti kompenzovány kulturní
jednotou (multikulturní spolecnost nadrazenost
jedné kultury bud rovnou popírá, nebo alespon
relativizuje).

národ je velké kulturní spolecenství, spojené obvykle
jazykem, souvislým územím a spolecnou historií,
a vždycky pak kolektivním sebevedomím (národ,
který o sobe, o své národní odlišnosti "neví", bývá
oznacován jako etnikum). V anglosaské a fran
couzské tradici k tomuto výmeru národa neod
myslitelne patrí ješte to, že se mu podarilo vytvorit
víceméne samostatný stát. Proto v této tradici
znamená národ proste spolecnost urcitého státu
(politický národ, body social). Preklad slova nation pak
pusobí znacné potíže a zmatky, také proto, že ve
stredoevropské tradici se do neho nepocítají národ
nostní menšiny. V anglictine a francouzštine adjek
tivum národnl znamená vesmes státnl, v USA pak
"federální". A náš národ treba pro jistotu prekládat
do anglictiny jako nation in etnical sense.

národní stát je stát, ve kterém je jeden národ
peohlášen za hlavní, státotvorný (totéž pak platí
i o jazyce tohoto národa, který bývá tak ci onak
preferován). Muže pritom jít o stát, ve kterém žijí jen
príslušníci tohoto jednoho národa (a pocet príslušníku
ostatních národu nehraje vetší roli, což je prípad Ceské
republiky). Muže však jít také o stát, ve kterém žijí
i príslušníci jiných národu a národ
ností v poctu nikoli zanéd
batelném (prípad dnešní
Slovenské republiky, ale
i predválecného Ceskoslo
venska, ve kterém byl státo-
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tvorným národem autoritativne prohlášen národ
(navíc neexistující), totiž národ ceskoslovenský).
Konecne se za národní stát pokládá i stát západo
evropský, kde (s jedinou výjimkou Švýcarska) hlavní
národ a národnostní menšiny již pred
staletími více méne splynuly do jedné státní
spolecnosti, spolecnosti obcanu, do "politic
kého národa". Stredoevropanum bohužel šlo-
a leckdy ješte jde - v dusledku jejich zpoždení
o neco jiného: o to, aby práve jen jeden národ byl
ve státe pokládán za "hlavní«, státotvorný.

národnostní stát oficiálne uznává, že žádný národ
z tech, jejichž príslušníci jej tvorí, není »hlavní«, ba
ani »první mezi prvními«. Nezbývá než založit takový
stát na obcanství.

národnost 1. príslušnost obcana k jisté národnostní
Oazykové, kulturní, náboženské) skupine; 2. taková
skupina sama, pokud nemá vlastní státní organizaci;
3. anglické a francouzské nationality (-ité) znamená
proste obcanství státu.

obcanský princip jako základní organizující princip
výstavby a fungování státu znamená, že v jeho ústave,
právním rádu, oficiálních dokumentech a symbolech
se nebere zretel na národnostní príslušnost jeho
obyvatel. Jen obcanství urcuje vztah cloveka k tako
vému státu. Obcanství se v takovém státe urcuje
predevším podle místa narození, a teprve pak event.

podle národnosti rodicu. Souhrn obcanu takového
státu se nekdy oznacuje jako "politický národ«.
Obcanský princip multikulturalismus umožnuje, ale
sám o sobe k nemu automaticky nevede. K tomu je
treba jak jisté aktivní vstrícnosti se strany státu

i institucí obcanské spolecnosti, tak i všeo
becné atmosféry tolerance.

correctness cili "správnost" vymezuje
ohled a šetrnost vuci ruzným spolecen
ským skupinám - rase, pohlaví, veku,
puvodu atd. Vehementní polemiky a du

raz na její dodržování vedou zejména na
amerických univerzitách nekdy až k absurd

ním dusledkum: tak anglické chairman se pokládá za
projev maskulinního sexismu, jemuž se však v anglic
tine lze težko vyhnout (chairwoman, chairperson?).
Gramatický rod však existuje i v jiných jazycích.

segregace (lat, puv. oddelení od stáda) opatrení, která
príslušníky ruzných skupin, žijící na témže území,
navzájem oddelují. Je to tedy opak asimilace. Muže
být spontánní (menšinové ctvrti už od staroveku),
anebo umelá, ci dokonce násilná (zákaz usidlování,
vstupu, pohybu, až po "etnické cistky" atd.). Do urcité
míry je prirozeným výrazem skupinové identity: nikdo
se nepohorší, není-li Polák prijat do spolku starocechu,
ale práve jen do urcité míry.

Pripravili Jan Sokol, Ota Ulc,Petr Pithart, Jakub Camrda. •

Foto Jaromír Cejka JiN Musil: Jak je na tom Praha (viz str. 2)
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Kanada to myslí
, v vvazne
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Jirí S. Melieh

MUltikulturalismus je svýmzpusobem definicí etnokul
turních podmínek života na této
planete a v budoucnosti jeho
význam jako globálního modu
vivendi nepochybne vzroste. Multi
kulturalismus a tolerance jsou
nerozlucne spjaty; bez tolerance by
byl kulturní pluralismus jen prázd
nou (a asi hrozivou) slupkou. Jak
ukazuje historie lidstva, dokážeme
kulturne odlišného souseda snášet
i nenávidet - cílevedomá politika
státu tu však muže sehrát význam
nou úlohu.

Tolerance je vlastnost, již ruzní
jedinci odlišné kultury hodnotí
ruzne. Tolerance totiž v základe
predpokládá, že když se mne nelíbí
neco na druhém, delám, že me to
nevadí a snažím se s ním vyjít, což
(také v závislosti na intenzite
vztahu) muže být vykládáno jako
príkladná velkodušnost nebo,
v horším prípade, jako projev
slabosti ci apatie. Ruzné národní
kultury si v historickém procesu
svého formování vytvorily ruznou
míru akceptovatelnosti cizorodých
prvku a jejích nositelu. Je zajj
mavé, že casto dosahovaly vetšího
pokroku, když s nimi v rámci
jedné spolecnosti žily ve vzáj emne
plodném obohacování, než když se
je snažily za každou cenu integ
rovat nebo dokonce zlikvidovat.

Ceši zustali sami
ebudu tu rozebírat, jak se to

všechno stalo, ale proste se stalo,
že se postupne behem nekolika
desetiletí Cechum a Moravanum
a SlezanUffi "podarilo" zustat v ze
mi bez všech vetších ne-ceských
etnických skupin, takže dnes poci
tuje spolužití s jinými národnost
ními skupinami jako problém. Zdá
se, že je to ušetrilo nekterých
zmatku a mnohých výdaju, spoje
ných s rešením techto problému,
na druhé strane je to možná ochu
dilo o plodný multikulturní kvas
i o možnost prohloubení demo-

kratického procesu. Problémem
svého druhu je cikánská otázka 
sice spadá do techto úvah, ale je
z duvodu jak historicko-sociál
ních, tak kulturne politických stále
ješte v "predmoderní" fázi. To však
neznamená, že bychom se pri jejím
rešení nemeli nebo nemohli priucit
jinde.
Nekteré zeme, zvlášte pristehova
lecké, tj. Austrálie, Spojené státy
a Kanada, se s problémem ako
modace cizorodých kultur musely
zabývat systematicky a poctive,
a vetšinou se dopracovaly alespon
cástecne úspešného rešenÍ. Ve
Spojených státech, kde individuální
práva a svobody mely vždy pred
nost pred kolektivními a kde tlaky
na integraci byly silnejší, má rešení
multikulturní otázky ponekud
jinou podobu než v Kanade nebo
v :Austrálii - ale ve všech jmenova
ných zemích multikulturalismus
výrazne poznamenal zákonodár
ství a politické pomery (nemluve
o vlivu na sociální a kulturní
sféru).

Ideál. ..
Ideál multikulturalismu se opírá
o víru v hodnotu identity a in
tegrity osobnosti, o víru v její
právo hlásit se ke své kulture a bez
omezení se úcastnit pospolitého
života a rituálu (nejsou-li nezá
konné), charakteristických pro tuto
kulturu. Multikulturalismus, je-li
prijat jako oficální vládní politika,
a vlastne celá struktura takto
multikulturního státu, mohou pak
posilovat sebevedomí a vzrustající
zapojování príslušníku etnokultur
ních skupin tím, že jim pomáhají
vytvorit podmínky pro sebereflexi.

V tomto konceptu dostávají roz
dílné etnické skupiny a komunity
veškerá práva rozvíjet svou identi
tu (zvl. jazykovou a náboženskou),
a to se státní podporu, a zároven
jsou povzbuzovány ke vzájemné
komunikaci a spolupráci v rámci
státního celku.
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...a kanadská praxe
Obyvatelé Kanady, o jejíž situaci se
ted strucne zmíním, považuji ter
mín multikulturalismus, a vlastne
celý jeho moderní koncept, za
"kanadský vynález". Už pocátkem
šedesátých let se stal jedním
z hlavních témat celonárodní
diskuse o jednote Kanady. V roce
1963 napsal známý americký so
ciolog Charles Hobart, že "Kana
dané jsou témer multikulturální
spolecnost a to je jejich nejoso
bitejší rys a prínos svetu". V roce
1971 byla politika multikultura
lismu oficiáll}.evyhlášena Pierrem
Trudeau a v roce 1982 se její
principy - zaclenením do Charty
práva svobod - staly soucástí nové
kanadské ústavy. Vzápetí pak byly
specifikovány v zákone o multi
kulturalismu. V jednom z doku
mentu kanadské vlády se praví:

Multikulturalismus je neodde
li~~lne spjat se základními hodno
tami kanadského obcanství a je
založen na trvale platných princi
pech rovnosti, rozmanitosti (diver
zity) a komunity, tj. rovnosti príle
žitostí, rozmanitostí kultur a sil
ném povedomí spolupráce v ko
munite .... Umožnuje Kanadanum
usilovat o rozvoj jejich jedinecné
spolecnosti, jež vidí v rozmanitosti
sílu a v níž jsou svoboda a tole
rance, slušnost a rovné vztahy,
soucit a zdravý rozum hodnotami
základními."

Samotný kanadský zákon o mul
tikulturalismu z roku 1988 je za
ložen na trech hlavních principech.
1. Multikulturalismus je ústred

ním rysem kanadského obcan
ství.

2. Každý se muže svobodne roz
hodnout pro pestování, další
prohlubování a sdílení svého
kulturního dedictví.

3. Federální vláda je odpovedna za
podporu multikulturalismu ve
všech resortech a ve všech
svých agenturách.



Ministerstvo jídla, pití
a tance
Jisteže tu hrozí nebezpecí, že
politika multikulttiralismu muže
mít jen symbolický, deklarativní
charakter. Však také predáci nekte
rých etnických skupin v Kanade
zpocátku tvrdili, že jim neprináší
žádný praktický užitek. V té dobe
se skutecne státní podpora sou
stredovala prevážne na folklorní
akce, a vládnímu úradu pro multi
kulturalismus v Ottawe se s des
pektem prezdívalo "ministerstvo
jídla, pití a tance". Postupne však
byla uzákonena nekterá konkrétní
opatrení, která umožnovala prí
slušníkum nejruznejších etnických
skupin snadnejší prístup k pra
covním príležitostem (zvl. napr. ve
vláde samotné), poskytla podporu
firmám patrícím "etnickým" maji
telum, a také napr. umožnila
ustavit katedry multikulturalismu
na kanadských univerzitách. Ofi
ciálne se zacalo priznávat, že
hlavní náplní multikuturalistické
politiky je boj proti rasové diskri
minaci, který se s rostoucí emi
grací ze zemí tretího sveta stal
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zvlášte v nejvetších mestech (To
rontu, Montrealu, Vancouveru)
nepríjemným problémem.

Multikulturní programy financo
vané nekterými vládními agentu
rami (a tedy danovými plátci)
zahrnují mimo jiné také dotace pro
etnokulturní organizace, na provoz
etnokulturních asociací a jejich
akce, na jazykový a -adaptacní
výcvik pro pristehovalce, na pod
poru etnických umelcu ci na propa
gacní materiál urcený k výchove
širší verejnosti k multikulturalis
mu a harmonii mezi rasami. Jed
ním z nejpopulárnejších a záro
ven nejkontroverznejších pro
gramu se stal program stimulující
"zachování a širší používání men
šinových jazyku, tj. jiných než
anglictiny a francouzštiny", pri_o
cemž se zároven, jak se praví
v príslušné smernici, "bude usi
lovat o posílení statutu a užívání
techto dvou oficiálních jazyku
Kanady".

A co identita kanadská?
Ukázalo se, že další potíží bude
nalézání rovnováhy mezi posilo
váním skupinové kulturní odliš-
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nosti a poŽ'adavkem loajality ke
kanadskému státu a vubec kanad
ské jednoty, a to jinak než jen
lacinou rétorikou. Není zachování
skupinové identity na úkor vzájem
né komunikace mezi temito sku
pinami? Rozdíl mezi symbolickými
a reálnými výsledky v sociální
a ekonomické oblasti ukazuje, že
i v takové zemi jako je Kanada, je
tato otázka ješte nedorešená. Tak
napríklad fakt, že puvodní in
diánské obyvatelstvo bylo oficiálne
integrováno a rehabilitováno,
ostre kontrastuje s jeho nepríliš
povzbudivou ekonomickou a so
ciální situací. Politický potenciál
multikulturalismu je zatím nejas
ný. Má se vubec stát snažit sladovat
aspirace rychleji rostoucích etnic
kých skupin se zájmy dosavadní
politické elity a kultury - byt i té,
která vzývá multikulturalismus?
To je jen jedna z otevrených otá
zek, které se ale netýkají jen Kana
dy. Rekl bych, že se dokonce týkají
i etnicky dnes homogenních ces
kých zemí.

JIíú S. MELlCH •

politický analytik, žije dlouhodobe v Ottawe
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I Jak to vidí pravice: I

(red.)

Roman Joch

vrchol egalitárské vášne

politické hysterie a válecného štvaní. Namíste je spíše
usilovat o vzájemné porozumení, odzbrojení a míro
vou koexistenci, která umožní Západu venovat se
rešení vlastních palcivých problému.

A toto je poslední, a to zásadní rozdíl mezi CN:ovou)
levicí a pravicí: (Nová) levice je projevem existen
ciálního nesouhlasu se západní civilizací, exis
tenciálního odcizení se od ní, zatímco pravice je
projevem existenciální afirmace západní civilizace,
existenciálního presvedcení, že Západ, i když není
ideální spolecností, je zásadne dobrou civilizací, a to
konkrétne ze všech existujících nejlepší. Západní
civilizace se kvalitativne liší od všech ostatních
(minulých i prítomných) a všechny je prevyšuje. Cím?
Odpoved nemusí být nutne jedna, muže to být
i kombinace vícero odpovedí ruzných proudu v rámci
pravice. Britský konzervativec v tradici Burka muže ríci,
že je to proste civilizace naše, v její tradici jsme vyrostli
a ona nás zformovala: krestanský konzervativec rekne,
že západní civilizace je díte západního krestanství
a tudíž jí byly zjeveny urcité pravdy v rozsahu, v jakém
to nebylo ucineno civilizacím jiným, a konecne
libertariánské ci klasicky liberálne ladený konzervativec
muže tvrdit, že jedine západní civilizace dospela
k ideálu osobní a politické svobody, a je-li tento ideál
do urcité míry prijímán i nekterými jinými civilizacemi,
je to v dusledku napodobování Západu nebo dokonce
jeho vnucení Západem. Z tohoto prihlášení $e pravice
k západní civilizaci a presvedcení o její jedinecnosti
vychází pevné odhodlání k jejímu hájení, k obrane její
existence - jak tomu bylo v dobe studené války proti
její totální antitezi, komunistickému impériu. Z faktu
morální nerovnosti civilizací a morální prevahy té
západní plyne nerovná legitimizace prostredku jejich
zachování: napr. pravice je presvedcena, že neexistuje
nic tal\.ovéhojako rovné "právo" vlastnit atomové zbrane
a že západní zeme jsou oprávneny toto "právo" zemím
tretího sveta upírat

Vrchol egalitárské vášne
Pojetí rovnosti ci nerovnosti ruzných zemí a civilizací
nás privádí (...) k vrcholnému tématu levicového
smýšlení, k multikulturalismu. Multikulturalismus cili
presvedcení o inherentní rovnosti všech kultur
a civilizace je vrcholem egalitárské vášne levice. Je
soucasne urcitým vrcholem relativismu: práve tak,
jako systematizací relativismu ve filosofii vzniká
multikulturalismus.

Intelektuální levice dneška, jako legitimní dedic Nové
levice 60. let, konceptem multikulturalismu popírá
samotnou existenci univerzálních principu správného
civilizovaného soužití lidí v obcanské a politické
spolecnosti, tj. popírá koncept, na kterém byla

III

Západní spolecnost je v ocích Nové levice ~erentne špatná a škodlivá, a navíc má tendencI vyvážet
svou podobu k civilizacím jiným, tedy je navíc agre
sivní, kolonialistická a imperialistická. Západní civili
zace je tak deformovaná, že u svých príslušníku (tj.
vetšinou svých obetí, jimiž nejsou pouze ti z establish
mentu) vyvolává falešné vedomí: obeti si nejsou vedo
my skutecného stavu vecí, tj. toho, jak je jejich spolec
nost záporná. Proto v návaznosti na koncept odcizení
má ústrední místo v myšlení Nové levice koncept
osvobozování - nejen osvobozování od konkrétních
ekonomických vztahu a norem spolecnostii, nýbrž
predevším osvobozování od falešného vedomí, tedy
osvobozování, které umožní lidskou autenticitu:
feminismus osvobozuje ženy od jim vnucené predstavy
podrízenosti mužum, protizápadní národne-osvobo
zovací hnutí bojují za vymanení se z vlivu Západu,
pozdeji radikální environmentalisté osvobozují lidi
z otroctví konzumního života apod. To vše umožní
lidem plné intelektuální, materiální, kulturní a sexuál
ní sebevyjádrení, což naplní jejich autenticitu, kterou
západní spolecnost vždy potlacovala represí - at již
politickou, ekonomickou, spolecenskou, ci morální.

Alternativní civilizace, to je ono!
Z této analýzy západní spolecnosti plyne nejen
odcizení se Nové levice od ní, nýbrž i její srovnání
s civilizacemi alternativními: ty dopadají ve srovnání
s civilizací západní nezvykle dobre. Principální
vystoupení Nové levice proti západní civilizaci a její
zamítnutí po radikální kritice vede Novou levici
k preferování civilizací jiných, nekdy ciste hypotetic
kých: proto ty sympatie s jakýmkoliv protizápadním
hnutím ci vudcem ve tretím svete - at jž to byli Castro,
Ho Ci-Min, Lumumba nebo sandinisté. Studená válka
a obecne konflikt Západu se Sovetským svazem
a mezinárodním komunistickým hnutím byl vnímán
obdobne - mezi Sovetským svazem a Západem nebyl
žádný kvalitativní rozdíl, maximálne snad kvantitativní
a oba systémy byly stejne špatné a odpovedné za
studenou válku (ne-li Západ více). Proto jakýkoliv
západní studenoválecnický postoj k Sovetum byl
projevem nabubrelé arogance moci, imperialismu,

Redakce se obrátila na Romana Jocha, zahranicnfho
tajemnfka ODA a stálého spolupracovnfka
Obcanského institutu s prosbou o puvodnf text na
téma multikulturalismus. Autor nás laskave odkázal

na svou sta( "Levice a Pravice, Tri pojednánf", která
vyšla v Bulletinu OJ c. 56 v dubnu 1996. Vybrali
jsme záverecnou pasáž od str. 16 na str. 18.
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postavena a který obhajovala západní civilizace. Tím
zároven nutne popírá i Západem nárokovaný primát
v nahlédnutí techto principu, címž delegitimizuje jeho
intelektuální status a jedinecnost. Západní civilizaci
predstavuje jako jeden z mnoha možných úhlu
pohledu na lidský údel, úhel pohledu o nic více
relevantní než jsou všechny ostatní. Z metafyzické
rovnosti všech civilizací pak plyne poyinnost prikládat
stejnou pozornost a váhu všem, jakož i nutnost
podrobného studia, poznání a pochopení tech
ostatních, protože jen tak mužeme nahlédnout jejich
hodnotu a pochopit legitimní nároky jejich prísluš~
níku. Z techto predpokladu plyne požadavek na
poskytování stejného casu a prostoru v univerzitním
vzdelání a akademickém živote všem konceptum,
a nikoliv uprednostnování všech západních. Cas
a prostor venovaný mrtvým bílým heterosexuálním
mužum, jakými byli Sokrates, Herodotos ci Shake
speare, nemá být o nic vetší, než je cas venovaný
reprezentantum umení a myšlení civilizací ostatních
(napr. živým cernošským lesbickám, nabízí se dodat).

Útocište levicáckých profesoru
Pravice tyto názory považuje nejen za formálne
nesprávné, nýbrž i za prímo zhoubné. Predevším
pravice vidí multikulturalismus jako další útocište
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bývalých západních neomarxistických profesoru Nové
levice poté, co se jim jejich sovetský buh v roce 1989
zhroutil, a jako jednu z jejich dalších zbraní proti
západní civilizaci. Proti tezi intelektuální levice, že
všechny civilizace a kultury jsou si vnitrne rovné
a stejne hodnotné a proto stejne významné, klade
intelektuální pravice konce '20.století tvrzení opacné,
totiž, že ·civilizace si vubec nejsou vnitrne rovné a že
západní civilizace byla skutecne schopna více než
kterákoliv jiná nahlédnout univerzálne platné pravdy
o správném politickém a spolecenském usporádání,
jimiž prispela celému lidstvu. Obdobne univerzálne
platné pravdy platí jak pro umení, tak i filosofIi- vcetne
filosofie politické: ríkanka zaklínace hadu z tropického
kmene kanibalu nemá stejnou umeleckou hodnotu
jako Shakespeare a politické teorie Frantze Fanona,
karibského ideologa teroru proti bílému kolonialismu,
nejsou stejne významné jako ústavní systém Jamese
Madisona a ostatních otcu-Zakladatelu. Západní
myšlení si kladlo fundamentální otázky o podstate
lidského údelu a smyslu jeho bytí, otázky trvalé
a univerální, v rozsahu, v jakém si je jiné civilizace
nekladly.

Nutnost politického konsenzu
Jako zhoubné vidí pravice názory multikulturalismu

proto, že podle jejího názoru vedou
k destrukci možnosti soužití lidí
ruzných etnik a kultur v jedné
politické spolecnosti pod jednou
civilizovanou ústavní vládou. Podle
pravice je pochopitelne možné, aby
lidé ruzných etnik, kulturních
spolecenství a tradic, byli prísluš
níky jedné politické spolecnosti - ale
s jednou podmínkou: pres všechny
vzájemné odlišnosti, castokrát
i propastné, musí sdílet urcitý
základní politický konsenzus, urcité
základní politické presvedcení
(napr. loajalitu k ústave). Neexis
tuje-li žádný spolecný konsenzus,
politická spolecnost existovat nemu-
že a nekrvavá vláda se stává ne
možnou. Nesdílejí-li napr. všichni
clenové americké spolecnosti res
pekt k politickým principum otcu
zakladatelu vyjádrených v Dekla
raci nezávislosti a vytvárejících
základ politického rámce spolec
nosti definovaného ústavou otcu
zakladatelu, spolecenský a politický
dialog se stává nemožným, nebot
proste není z ceho vyjít, když není
nic spolecné. V dusledku toho
nastane balkanizace politické spo
lecnosti. Proto spolecnost muže být
multietnická a multikulturní v kul
turním smyslu, nemuže však být
multikulturní ve smyslu politicky
civilizacním; práve v tomto smyslu
je však tento termín jeho propo
nenty užíván. (...)
(mezititulky redakcní) •
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Proc by ceská spolec

Hana Frištenská, Andrej Sulitka

Autori, vysoct vládni úrednici
zabývajict se národnostni
politikou, upozornuji na to, že
nekteré dobre minené návrhy na
uzákoneni zvláštniho statutu
národnostnich menšin, by mely ve
skutecnosti opacný ifekt - byly by
návratem od obcanského principu
k národnimu státu.

(red.)

Teorie státu rozeznává dva základní modely interetnického
soužiti. a jedné strane jde o mo
del národního státu, který je ztotož
nován se spolecenstvím jednoho
dominantního národa, jenž je bud
pocetne nejsilnejší, anebo je v pre
vaze svým faktickým vlivem. Na
druhé strane jde o model obcan
ského státu, v nemž žádná priorita
tzv. státotvorného národa není
zduraznována a národnost se tak
stává zcela soukromou záležitosti
jednotlivce. Na místo národnosti
pak nastupuje právní vztah obcana
a státu, vyjádrený státním obcan
stvím jednotlivce bez ohledu na
jeho národnostní príslušnost.

V evropských pomerech je prin
cip národního státu vnímán jako
prirozený, zažitý a srozumitelný
model politického usporádání
národního spolecenství. Odpovídá
to obecne evropským tradicím, ale
i historickým souvislostem,
v nichž se vyvíjely jednotlivé
evropské státy. Soucasne je však
v tomto "srozumitelném" principu
evropských národních státu skryto
potenciální nebezpecí konfliktu,
které se v dejinách Evropy opakují
a nejednou vyústují do válecných
stretu s interetnickým motivem.
O príklady není nouze, o tom
jasne svedcí dodnes neutuchající

- etnická válka na Balkáne.
K principu národního státu ne

oddelitelne patrí urcitý presne
vymezený prístup státní moci
k národnostním menšinám. Ty
jsou sice z právního hlediska
soucásti politického spolecenství,

ale soucasne jsou považovány
(dokonce tak vnímají i samy sebe)
za neco odlišného od státotvorného
národa, za cizorodé prvky ve spo
lecnosti, za "permanentní hosty".
Ke konceptu národního státu a je
ho národnostní politiky patrí pak
zpravidla zákonná úprava státního
jazyka, zákony o národnostních
menšinách, vcetne zakotvení jejich
kolektivních politických práva o
becne institucionalizace národ
nostní politiky. V dusledku toho
všeho však jde vždy jen o po
tvrzení svrchovanosti státotvor
ného národa, národního charak
teru "jeho" státu a následne o ne
pochybne nutnou ochranu menši
nových spolecenství pred jeho
vlivem.

Kudy k národnímu
státu
Je paradoxní, že i u nás se dnes
objevují názory o potrebe podob
ných legislativních úprav (na
príklad zákona o úredním jazyku,
zákona o jazykových, školských
a kulturních právech národnost
ních menšin ci vubec obecného
zákona o národnostních menši
nách) a vytvárení institucí státní
moci, zabývajících se výhradne
národnostními menšinami. V tom
to smeru jsme svedky nejruz
nejších p.okusu, což výmluvne
ilustruje pred casem vládou CR
odmítnutý návrh zákona opozic
ních poslancu o státním jazyce
Ceské republiky a o jazycích ná
rodnostních menšin. Duvod od
mítnuti je zrejmý. Ve stávajícím
platném právním rádu je rada
právních predpisu, které oborove
nebo neprímo reší používání ces
kého jazyka ci cizích jazyku s pri
hlédnutím k ústavou zaruceným
právum príslušníku národnostních
menšin.

Lze si proto jenom prát, aby
spolecnost a její mocenské složky
nepodlehly v nejbližší budoucnosti
iluzi o "pokrokovosti" a potvrzení
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demokratických pomeru "nejakým
národnostním zákonem". Jakákoli
podstatná právní úprava, výslovne
se týkající postavení národnostních
menšin, je totiž soucasne koncem
úsilí o obcanský stát a ideolo
gickým nástupem cesty k prin
cipum národního státu, se kterým
máme v naší novodobé historii
dostatek negativních zkušenosti.

Ruzností k jednote
K povaze obcanského státu patrí
neustávající snaha o vytvárení
podmínek pro spolužití multi
kulturních soucásti spolecnosti. Je
to proces, který se napríklad ve
Spojených státech amerických pred
casem metaforicky oznacoval jako
"tavící kotlík" a nyní presneji jako
"míchaný salát". Znamená to, že se
takové politické spolecenství sklá
dá z ruznorodých prvku svobodne
se odlišujících národnostne, nábo
žensky, jazykove, kulturne, zvlášt
nostmi zdravotního stavu, sexuální
orientací ci jinými znaky, ale
subjektivne jsou tyto odlišné prvky
vnímány jako integrální soucást
obcanského celku. Jde také o výraz
jednoty v ruznosti, protože každá
odlišnost, pokud není patologická,
se tu muže prirozene projevit.
Jednotlivec v tomto prípade ne
musí hledat ochranu pred tlakem
okolní spolecnosti ve formali
zovaných seskupeních sobe podob
ných, ale pouze s ohledem na své
zvláštní potreby a zájmy.

Snaha o obcanskou spolecnost
s multikulturními rysy je beze vší
pochybnosti velmi složitým úko
lem politiky státu. Vše nasvedcuje
tomu, že je treba ustavicne celit
tlakum, smerujícím k jednoduš
šímu rešení, totiž prostrednictvím
národního principu, z nehož však
cesta zpet vlastne nevede. Obtíž
nost snahy o multikulturní spolec
nost spocívá krome již uvedeného
také v tom, že jde o dlouhodobý
proces, který nemuže mít prímo
care stanovenou linii. Mechanismy
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kolektivních
pré!.v se totiž vždy uvažuje ve
spojení s urcitou koncentrací
jinonárodního obyvatelstva, která
je vyjádritelná významným
podílem na demografické skladbe
urcitého regionu. Na rozdíl od toho
jsou individuální národnostní
práva druhem oManských práv ve
smyslu právním, tedy zákonem
chránená a soudne vymahatelná.
Jejich cílem není vydelování
príslušníku národnostních menšin
ze spolecnosti, ani ideologizování
jejich postavení, ale vyrovnávání
jejich znevýhodnení, které
prirozene vyplývá z jejich odlišné
jazykové a kulturní situace.

At uvažujeme o soužití ruzno
rodých etnických ci národnostních
soucástí spolecnosti z jakkéhokoli
hlediska, trváme na tom, že nejsou
slucitelné. Oba zmínené modely,
tedy koncept národního státu s vý
raznou národnostní politikou,
a koncept obcanského státu
s multikulturním spolecenským
prostredím, nemohou koexistovat
vedle sebe v žádné kombinaci bez

zásadního konfliktu, který nakonec
nutne popre jeden z nich. Oba
modely jsou totiž natolik proti
chudné, že je vylouceno, aby se
navzájem doplnovaly. Vylouceno je
dokonce i takové napetí mezi nimi,
které bychom mohli oznacit za
pozitivní.

a postupy, ~teré k nemu smerují,
se musí neustále obnovovat, aby
odrážely menící se skutecnost, ale
pritom v nich byl stále obsažen
obecne sdílený ideál pozitivní
jednoty v ruznosti. O složitosti
tohoto zámeru svedcí jasne také
protichudné snahy, které se u nás
projevují po zániku ceskosloven
ské federace.

.Odpovednost vetšiny
V cem spocívá ona složitost multi
kulturního povedomí všech složek
spolecnosti? Predevším v tom, že
obrovská tíha odpovednosti za
tento cíl leží na majoritní spo
lecnosti a méne už na jejích mino
ritních soucástech. Oproti klasic
kému konceptu "ochranárské"
národnostní politiky uvnitr národ
ního státu, kdy se aktivne musí
projevovat minority (protože pasi
vita ohrožuje samu jejich exis
tenci), je v povaze multikulturality
povinnost být aktivní na strane
majoritního spolecenství. Je totiž
predevším na nem, aby se vzde
lávalo ve znalosti svých multi
kulturních soucástí, aby usilovalo
o toleranci, aby rozpoznávalo
projevy rasismu a diskriminaci
všeho druhu a radikálne proti nim
zasahovalo. Tento proces by pak
mel být obsažen ve všech sou
cástech spolecenského systému, tj.
v cinnosti vzdelávacích institucí,
v pusobení médií, v kulturní
politice atd.

Práve proto!
Vyvstává tedy otázka, zda Ceská
republika ve své dnešní národ
nostní situaci má skutecne šanci jít
cestou naplnování multikulturního
modelu. V soucasnosti je totiž
národnostne homogenním státem.
O tom svedcí i výsledky scítání
lidu v roce 1991, kdy se pouhých
5,2 % scítaných osob prihlásilo
k jiné národnosti než ceské, a do
konce jen 3,6 % uvedlo jiný ma
terský jazyk než ceský. Tento
demografický údaj ukazuje, že by
se Ceská republika mohla bud na
základe politického rozhodnutí,
nebo samopohybem formovat jako
národní stát.

Proc se tedy opakovane po roce
1989 v ceských zemích objevují
úvahy o nutnosti budování ob-

canské, tedy multikulturní
spolecnosti? Proc nejít tou ne
sporne jednodušší "národní"
cestou, když nás vpodstate
netíží problémy s ná-·
rodnostními
menšinami, kte
ré by vyplývaly
z jejich pocet
nosti a vlivu?

Práve proto .
Protože historic
ké zkušenosti to
hoto geopolitic
kého prostoru
ukazují, že uzav
rení se do ces
kého národního
výrazu není dlouho-
dobe možné. Protože, ctíme-li vizi
evropské integrace jako prostredku
k bezpecnejšímu životu na tomto
území, je koncept národního státu
faktorem retardujícím. Konec
koncu tím nejduležitejším ar
gumentem je skutecnost, že pri
5,2 % jinonárodního obyvatelstva
ceských zemí si proste mužeme
dovolit usilovat o multikulturní
spolecnost, protože tím nebudou
ohroženy základní a tradicní
hodnoty, k nimž se ve vetšine
hlásíme.

Tuto úvahu lze ukoncit zjištením,
že multikulturní cestu vládní poli
tika po roce 1993 prece jen nastou
pila, alespon tam, kde jde o sys
témové formování vztahu k prí
slušníkum národnostních menšin.
Za základní princip se totiž pova
žuje to, že "zvláštní" národnostní
práva jsou spojena s jednotlivcem,
nikoliv se skupinou.

Bud, a nebo
Pokud se u nás uvažuje o kolek
tivních právech, pak jsou napl
nována výhradne prostrednictvím
individualizovaných nároku jed
notlivcu, a nikoliv skupin. Pro
úplnost je treba doplnit, že casto
diskutovaná otázka kolektivních
práv národnostních menšin, která
postihuje širokou oblast jejich
svébytných zájmu od zpusobu
naplnování jazykových práv až po
velmi diskutabilní právo na vlastní
sebeurcení, je v rozporu s prin
cipy obcanské spolecnosti. O zá
važnosti tohoto zjištení svedcí také
to, že o úcelnosti ci potrebnosti tzv.
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INTEGRACE

Spor o romskou identitu
Jakub Camrda

NENÍ ASIMILACE!

v
Ceská spolecnost se - pokud jdeo predstavy jak rešit problémy
mezi Romy a ne-Romy - delí na
dve skupiny. První je menší, o to
však militantnejší, a jednoduše
tvrdí, že Romy je treba vyhladit,

- v lepším prípade vyhnat ("Cikáni
do plynu", "Cikáni do Indie"),
druhá je vetší, zahrnuje i státní
úredníky a politiky a chce z Ro
mu jednoduše udelat Cechy
s tmavší pletí. Proste chce, aby žili
jako Ceši, chovali se jako Ceši, aby
zapomneli na to, že jsou jiní, aby
se zkrátka asimilovali.

Jestliže pusobení každé z obou
skupin má na romskou populaci
negativní vliv, jejich vzájemná
kombinace je prímo katastrofální.
Druhá skupina stežuje situaci tem
RomUill, kterí stojí o to zachovat si
vlastní identitu a životní styl,
zatímco první spolehlive zabrání
asimilaci tech, kterí se pro ni
rozhodli. Takový Rom muže mít
každý den k obedu knedlo-vepro-

zelo a na oknech vyšívané záclony,
stejne mu to nepomuže, když ho
skupinka skinu obestoupí v tram
vaji. Výsledkem nemuže být nic
jiného než znacná dezorientace
romské minority, a hlavne pocit
neustálého ohrožení, který nutí
zaujmout obranou neprátelskou
pozici vuci "bílým", prípadne prejít
do protiútoku. A tím vzniká uzav
rená smycka násilí a odplaty.

Pretnout a otevrít ji nelze jinak
než úplným obrácením politiky,
kterou jsme až dosud vuci Romum
uplatnovali. Predevším musíme dát
možnost tem Romum, kterí chtejí
žít podle vetšinové kultury. To je
velmi duležité, ale zdurazn~ji,
možnost asimilace je cosi úplne
jiného než nucená asimilace. Zna
mená to, že státní orgány nejenže
nebudou Romy samy diskrimi
novat Gak se deje - viz zákon o ob
canství), ale zároven zajistí úcin
nou ochranu pred rasistickými
útoky a jinými projevy diskri-
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minace ze strany fyzických a práv
nických osob. Znamená to, že Rom
by mel mít napr. úcinnou možnost
se bránit, jestliže ho soukromý
podnikatel odmítne zamestnat
proto, že je Rom (at už to formálne
zduvodní jakkoli).

Za druhé se vetšinová spolecnost
musí naucit respektovat romskou
identitu, autonomii jejího životního
stylu. To se samozrejme lehce
rekne, ve skutecnosti to vyžaduje
mnoho tolerance a také mnoho
praktických opatrení. Základní
podmínkou však je, aby si Ceši
uvedomili, že ceské zeme nejsou
jejich "vlastnictvím" ("Cechy Ce
chum"), ale že tu odpradávna žila
také jiná etnika, mimo jiné Romo
vé, kterí se tu cítí doma stejne jako
my. Navíc to, že jsou dnes Cechy
v dusledku mnoha neblahých
historických událostí jinak etnicky
homogenní, neznamená, že tomu
tak má ci m,!sí být navždycky.

Romská identita, životní styl,
hodnoty, se velmi liší od tech, které
uznáváme my. Vytvorit takovou
situaci, aby obe kultury - vetšinová
a menšinová - mohly koexistovat
vedle sebe, aby se nejen nerušily,
ale naopak se vzájemne oboha
covaly, je velmi obtížné. Presto je
nutné se o to pokusit Velmi inspi
rativní by pro nás mohly být dosa
vadní výsledky sporu o multi
kulturalismus, který se z velkých
imigracních, to jest etnicky a kul
turne diverzifikovaných spolec
ností - americké a kanadské 
prenesl i do západní Evropy, kde
se imigracní struktura spolecnosti
teprve tvorí.

Multikulturalismus je velmi
široké hnutí, které má své zastánce
a odpurce, a také ruzné radikální
formy. Pres všechny výhrady a ne
gativní zkušenosti s nekterými
prepjatými opatreními, které ve
jménu multikulturalismu podnikly
americké a kanadské úrady, je
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Prece jen segregace?

vení romské menšiny, mužeme
doufat, že i Romové budou brát
vetší ohled na nás. Dnes je ini
ciativa na naší strane, ostatne
stejne jako materiální a inte
lektuální prostredky a veškerá
politická moc.

ruzná, a to v žádném melting potu
dlouho nebude. Bud se prizpusobí,
to jest vzdá své odlišnosti, anebo
nastane boj kdo s koho - a ruznos
ti zase ubyde.

K Eibesfeldovým argumentum
bychom mohli pridat ješte další.
Tak už ve starovekých stredomor
ských mestech, prvních multikul
turních spolecenstvích na svete, se
prirozene tvorily treba recké,
foinické nebo židovské ctvrti.
I v dnešních velkomestech mají

J1lenšiny tendenci usidlovat se spíš
pohromade - at už z obavy pred
násilím, anebo proste proto, aby
žily spolu. Dosavadní strategie se
tomu snažily spíš celit, protože
treba cernošské ctvrti v USAjsou
jiste problém sám pro sebe. Na
druhé strane, etologické argu
menty nesmíme jiste precenovat:
lidé se od zvírat nepochybne liší
a jejich kultury žijí ze styku
a výmen. Zejména ta evropská
zacala setkáním kultur a v ruz
ných stretech vždycky žila. Nic
méne asi stojí za to znovu roz
mýšlet, o co nám vlastne jde.

Eibesfeldova rada je prostá: co
nejméne imigrace, a když, tak
z kulturne blízkých krajin. To je
ovšem cesta asimilace. ekdy to
muže být ta nejlepší - nebo aspon
nejjistejší - ale pak nemá smysl
mluvit o multikulturalite. Jde-li
nám opravdu o ruznost, stojí za
úvahu, zda nejsou oddelené ctvrti
prece jen jistejší a méne kon
fliktní, než ideál peti ruzných
kultur v jednom paneláku. To
muže dobre fungovat, dokud je
všeho dost a všem se jakž takž
darí. Jakmile však zacnou lézt
tlustá do tenkých, jsou dosavadní
zkušenosti víc než varovné.

podle mne základní myšlenka
legitimní. Ríká, že asimilacní
politiku nelze nadále považovat za
prostredek k rešení etnických
problému. Nejen proto, že je ne
etická, ale i proto, že je neúcinná.
Pro príslušníky pristehovaleckých
subkultur byla po dlouhá desetiletí
asimilace hlavním cílem. Dnes už
není a multikulturalismus je stej
ne tak výrazem tohoto faktu, jako
reakcí na nej.

Takové formy multikulturalismu,
které se snaží vyvázat imigracní
spolecnosti z euro atlantické civi
lizace a odhodit její kulturní dedic
tví, je nutno odmítnout. Základní
hodnoty liberální spolecnosti, které
mimo jiné umožnily emancipaci
minoritních kultur, musí zustat
oním spolecným, všeobecne res
pektovaným jmenovatelem, jinak
by spolužití nebylo možné.

Multikulturalismus na druhé

strane má své opodstatnení, pokud
se omezuje a dusledne trvá na tom,
že menšinu nelze integrovat násil
nou asimilací, ale jedine tím, že jí
pomužeme uvedomit si vlastní
identitu. Príkladem muže být pre
vážne úspešný príbeh integrace
afroamerické minority. (presto, že
existuje Haarlem a O. J. Simpson.)
Úspešný proto, že po odstranení
rasové diskriminace spolecnost
pomohla Afroamericanum dostat
se z bídy, ve které se ocitli bez své
viny. Situace dnešních Romu je do
znacné míry zrcadlová. Za jejich
ubohý stav nese vinu predevším
ne-romská spolecnost; uvažme jen,
co všechno Romy potkalo ve
20. století.

Belošská Amerika prizpusobila
své školství, zákonodárství, sociál
ní politiku, aby mohla vyrust první
generace vzdelaných Afroameri
canu, která pak mohla nabídnout
svým lidem vlastní hodnoty, aniž
by byly nutne v rozporu s tím, co
si myslí bílí. Podobný prístup si
zaslouží i naši Romové. Multi
kulturalismus jde dál, než stát
založený na obcanském principu.
Nejde mu jen o to zdržet se další
diskriminace, ale pokouší se od
stranit ci zmírnit staré krivdy
a z nich vyplývající nerovné po
stavení. Jde mu o rovnost šancí,

snaží se prizpusobit stát, ovládaný
vetšinovou kulturou natolik, aby
nej en trpel casto velmi odlišné
minoritní kultury, ale aby naopak
umožnil jejich plný rozvoj. To
ovšem neznamená, že musí poprít
základní hodnoty, na kterých stojí.

Teprve když se podarí po všech
stránkách výrazne zlepšit posta-

Co k problému ríkají etologové?
Bohaté zeme pritahují imigranty
ze všech koutu sveta. A protože se
samy zároven vylidnují, nemohou
se ani príliš bránit. Dokud to byli
jednotlivci pricházející zblízka,
v nové spolecnosti se tiše asimi
lovali a nic zlého se nedelo. V do
bách konjunktury si je jako "hosty"
dokonce sami zvali na nepríjemné
práce. Pak se ovšem "gastar
beiteri" zacali usazovat, a pri
cházeli další a další. Tam, kde už
dnes tvorí 10 % obyvatelstva a víc,
jako treba ve Švýcarsku a Švéd
sku, zacínají starosti. Domácí
v nich vidí konkurenci a tu a tam
provedou i nejakou násilnost.
Takzvaná xenofobie možná není
jen projev lidské zvrhlosti, ale
docela obycejná reakce na neco,
nac nejsme proste zvyklí. Dokonce
ani v USA už príslovecný melting
pot jaksi netaví a demografové
odhadují, že nekdy v roce 2010 se
yankeeové stanou menšinou.
A nad tím už jen málokdo mávne
rukou: to bude jiná spolecnost.

Trochu neobvyklý názor ne
dávno publikoval známý etolog
I. Eibl-Eibesfeld, žák Konrada Lo
renze. Podle Eibesfelda není sou
žití lidí ruzných kultur prímo vedle
sebe vubec prirozené. Když se
skupinka ptáku nejak odliší ve
svém chování, treba prejde na jiný
zpusob zpevu nebo potravy, priro
zene se od vetšiny oddelí. Ta by ji
totiž bud asimilovala zpátky,
anebo proste znicila. Eibesfeld
uznává cenu rozmanitosti: každý
druh a každá mutace predstavuje
nový pokus o život, a pokud se
podarí, také jakési další pojištení
života pro všecky prípady. Po
dobne i kultura a civilizace. Jenže
ruznost je cenná práve proto, že je
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o nacionalisDlu a

rozpadá,
I }/a

Jacques Rupnik, Ernest Gellner, -Q
Pierre Hassner, Alain Dieckhoff f státu

V roce 1995 vydalo parížské
nakladatelství Seuil knížku Le
déchirement des nations
(Rozpadávání státu), jejímž
editorem je JacquesRupnik.

.Jedná se o sborník rozsáhlejších
statí venovaných problematice
soucasných nacionalistických~
hnutí v evropských
i mimoevropských zemích. Vé

dvou pokracováních chceme
nabídnout ceským ctenárum
rozhovor, který tvorí záver
knihy. Vzhledem k možnostem
našeho casopisujsme i presto
museli, ac neradi, puvodní text
ponekud krátit. Veríme,že
i v této podobe nabídne našim
ctenárum dost nových podnetu
k úvahám na dané téma.

lových spolecnostech. Znacná cást
národního duchodu (více než polo
vina, když nepocítáme vojenské
výdaje) zde prochází rukama regio
nálních politiku. Pak se ovšem ruzné
skupiny organizují k tlaku na cen
trum, aby z toho vytežily maximum.
V tomto smyslu jsou nové regionální
nacionalismy výrazem ekonomické
racionality, kterou pokládám za
pozitivní. 4) S tímto posledním feno
ménem je spojeno to, co bych nazval
"nacionalismus bohatých". Dríve,
kdy prevládalo myšlení aristokra
ticko-rolnické, to byla puda, která
byla chápána jako bohatství. Ve svete,
v nemž žijeme od roku 1945,už puda
není tak duležitá. Úcinné ekonomické
nástroje, i bez teritoria, vám zarucují
prosperitu: to je prípad Japonska.

L..- ---'

Odtud se rodí nacionalismy bohatých,
jako treba Lombardské ligy. Soudí, že nemají co ztratit,
zbaví-li se chudých príbuzných.

Tyto ruzné jevy je treba studovat a srovnávat
zejména zhroucení bolševického i habsburského im
péria, aniž pritom ztratíme ze zretele, že svet se zmenil
a že všechno se nejeví tak docela špatne, jak jsme se
obávali. Verím v Evropu vybavenou federální pravo
mocí, schopnou prosadit svou autoritu. Jinak se tyto
spolecnosti mohou obávat ekologické nebo teroristické
katastrofy. Verím v Evropu, která si uchová teritoriální
i kulturní pluralismus: ten je vskutku zárukou bezpecí,
protože demagogové se obvykle vymezují kulturne
a také jejich klientela je dána jak teritoriálne, tak
kulturne.

Pierre Hassner: Formulaci o "probuzení" je treba
skutecne upresnit. Byl nacionalismus opravdu
"uspán,,? Po roce 1945jsme mohli verit, že s národním
státem je konec. Ale v šedesátých letech jsme zažili
vzmach tretího sveta, rumunský nacionalismus a cítili
jsme, že národnostní otázka v SSSRnebyla vyrešena.
Je pravda, že "pes" nešteká všude. Výsledky evropských
voleb v Nemecku, kde se ocekával vzestup xenofobie
a protimaastrichtských nálad, byly tak tradicní, jak to
jen bylo možné. Ve strední Evrope, kde všichni cekali
vítezství nacionalistu a klerikálu, jsme svedky velmi
špatné volební odezvy ultranacionalisty Czurky

Jacques Rupnik: Tuto knihu jsme
sestavili proto, že vidíme, jak se
národnostní problém vrací. První
otázka však zní, zda jde opravdu
o probuzení nacionalismu. Isaiah
Berlin ríká: "Nelze mluvit o zmrt
výchvstání, protože nacionalismus
nikdy nezemrel". A dále, mužeme
vubec k sobe prirazovat tak rozma
nité jevy, o nichž se v této knize
mluví?
Ernest Gellner: Ano, mužeme.
Myslím, že jde všude o tentýž jev.
Nacionalismus je výrazem premeny
agrární spolecnosti s její mnohostí
kultur a s nepatrnou menšinou
vzdelancu ve spolecnost, kde všichni
chodili do školy, kde práce nespocívá
v manipulaci s vecmi, nýbrž s ide
jemi a s lidmi, kde spolecnost je
anonymní a mobilní. Tyto nové
podmínky znamenají, že se všichni rídí podle urcitého
stejného Kódu. Ekonomická a sociální participace
vyžaduje, aby všichni užívali téže kultury a aby to byla
"vysoká kultura" v sociologickém smyslu, tedy kultura
spjatá s normami standardizovanými, prosazenými
a také prijímanými. Identifikace jedince s kulturou,
v níž žije, ho nutí býti "nacionalistou" - podle okolností
spokojeným anebo iredentistickým.

Dnes je treba všímat si nekolika jevu: 1) Oživení
nacionalismu elementárního, nacionalismu bez
prímesí. Nacionalismus je síla, ale nekteré režimy tuto
sílu zvládají lépe než jiné. To byl prípad celé strední
Evropy v období mezi Vídenským kongresem (1815)
a Versailleskými dohodami; byl to také prípad
bolševického režimu. Když ten se zhroutil, znovu se
objevil elementární nacionalismus bez prímesí. 2)
Zmírnení intenzity nekterých nacionalismu. Ta klesá
zároven s tím, jak se zvyšuje bohatství, jak se snižuje
ekonomická žárlivost a jak konvergují vyspelé
prumyslové kultury. Nedochází snad k tomu ve
východní Evrope? Ani tak me neprekvapuje jugo
slávská katastrofa, ale spíše to, že se jí vyhnul SSSR!
Ovšemže tam jsou konflikty, ale nacionalismus nesmetl
docela VŠechllO,jak jsme se obávali. Cili je treba se
zajímat nejen o psa, který šteká, ale i o toho, který
nešteká. 3) Nových regionalismu ve vyspelých prumys-

24



NOVÁ PRíTOMNOST 8/1996

S E U I L

sous la direction de

~~J." ",,' f fl I ~: ':~ •

JACQUES RUPNIK

takové kombinace nerovnosti a interakce pro rozvoj
poukazovali ekonomové. Co z toho vyplývá pro naše
téma? Jestliže ekonomické vztahy a jejich aktéri,
obchodníci nebo jeji~h síte jsou ponoreny do kultury
vskutku nadnárodní, politický personál zustává
národní (to mimochodem Evropu oslabuje).
Gellnerovo rešení - "rozmanitost kultur pri zachování
politické jednoty" - je jiste optimální. Obávám se však,
že ve skutecnosti jsme svedky opacného vývoje: ztráty
prožitku kulturní identity pod tíhou ekonomiky, médií,
amerikanizace. Reakcí jeto, co tak krásne vystihl Freud
výrazem "narcismus malých odlišností,,: cím více se
sobe podobáme, tím více toužíme se oddelit. Gellner
pozoruje spojování "toho nejlepší z obou svetu", já
však vidím, že se otevírá perspektiva toho "nejhoršího
z obou svetu", cili sveta kulturne homogenizovaného,
ve kterém lidé svou potrebu spolecenství reší
neprátelstvím ke svému sousedovi.
Alain Dieckhoff: Používat slovo "probuzení" je to, co
delají sami nacionalisté, když se snaží "probudit"

národy v 19. století, jako kdyby tady
národ existoval odjakživa ...Ale, co je
duležitejší - je treba se vyvarovat vize
príliš soustredené na západní Evropu.
Jestliže v tomto regionu nacionalis
mus "spal,,, je to proto, že vztah
k národu byl prožíván jako samo
zrejmost Bylo "prirozené" být fran
couzem nebo Britem, díky ukotvení
v tradici, v dávné historii státu
konstituovaných od stredoveku.
Vztah k národu se stával ješte méne
problematictejší, když se od pade
sátých let zacala budovat nadstavba
nad ruznými evropskými státy. To
pomáhalo utišit nacionalismus v zá
padní Evrope. Naopak šedesátá léta
mimo Evropu byla dobou velmi
výrazné proklamace vztahu k ná-
rodu, hlavne v hnutí dekolonizace;
vule cosi si prisvojit šla vesmes ruku
v ruce s urcitým resentimentem.

Práve takový resentiment, spojený s pochybou o sobe
samém, dnes nacházíme v mnoha východoevropských
prípadech, napríklad u Slováku. Ale ve zdvorilejší
podobe jej nalezneme treba v Québeku.

Jak vysve.tlit dnešní jasnou viditelnost národnostního
fenoménu? acionalismus se nespokojuje s odpovedí
na požadavek sociálne ekonomické efektivnosti. Pusobí
také v symbolickém rádu vecí. Dokáže využívat
primárních vazeb k náboženství, k jazyku, i když
treba jde o víceméne umelé konstrukce. Olivier Roy
popisuje umelé odlišování jazyku ve strední Asii. Proc
tu jsou snahy odlišit tádžictinu od perštiny? Protože si
chceme pridelit odlišnost symbolického druhu mezi
námi a temi druhými. Nacionalismus tak úcinnejí
zabírá u skupin, které se z ruzných, nekdy i fantas
magorických duvodu cítí zbaveny dustojnosti nebo se
alespon cítí být v nerovné situaci ve vztahu k ostatním.
Státy dnes nemohou prehlížet prohlubující se ~ str. 26

LE
DÉCHIREMENT
DES 'NATIONS

v madarských volbách, polská klerikální pravice se do
parlamentu vubec nedostala a ceský nacionalismus,
jak ho analyzoval Petr Pithart, jiste existuje, ale je to
nejspíše jen varianta ekonomické arogance západní
Evropy. Je pravda, že národní stát se nachází v krizi
a že nacionalismy jsou na vzestupu, ale je treba
relativizovat obojí. Jednak národní stát velmi zrídka
existuje v ryzí podobe (kdy se Kultura shoduje se
státem) a za druhé velké mnohonárodní celky jsou
v ješte zuboženejším stavu než národní stát.

K pochopení nacionalistických projevu musíme však
jít pred i za samotný fenomén nacionalismu. Ten
v zásade vychází z procesu globalizace, ze vzájemné
ekonomické závislosti,/která vede k fragmentaci.
Objevuje se tu klasický protiklad Gesellschajt/
Gemeinschajt. Na jedné strane "spolecnost" ve
svetovém rámci, na druhé "spolecenství;,; které usiluje
o znovunalezení identity, aby se lidé neztratili
v anonymním, souteživém a egoistickém svete. Ale
stát už nedokáže primerene vyhovet ani té,- ani oné
potrebe, a práve proto je v krizi.
Proto také ožívá myšlenka federace,
i když dnes existující federace jsou
na tom ješte hure než národní státy.
Nepodcenuji vubec potrebu
Gesellschqft, ale zdá se mi, že Ernest
Gellner nevzal dostatecne v úvahu
potrebu Gemeinschqft.

Z takového "horizontálního" roze
stupu mezi tendencí k univerzalite
a nostalgií po malých skupinách
mužeme vyjít pri odpovedi na tretí
otázku Jacquese Rupnika, týkající se
rozmanitosti hnutí prezentovaných
v této knize jako hnutí nacionalis-
tická. Tento rozestup doprovází ješte
rozestup "vertikální", tedy krize
politiky, která se víceméne všude
vyjevuje jako dualita technokracie/
populismus. A tento populismus pak
muže, ale nemusí nabývat nacio
nalistickou podobu: v evropských
volbách ve Francii byli úspešní dva populistictí
kandidáti, z nichž jeden, de Villiers, se dovolával
nacionalismu a druhý, Tapie, nikoli. Nacionalismus
se navrací do této nejistoty. Byl Tyminski v Polsku
nacionalistou? Ano i ne. Ruzné prvky se tu ruzne
kombinují. Mohli bychom to porovnávat s návratem
komunistu v bývalém SSSR nebo východní Evrope,
protože tyto strany také pokrývají celé spektrum od
"rudohnedé" - nacionalismu a autoritárství (v Srbsku,
Rusku nebo Rumunsku) - po "ružové" formace, které
vystupují jako velké prítelkyne trhu, racionality,
Západu (Madarsko, Polsko).

Chtel bych se ale Ernesta Gellnera otázat na jeho
model zrodu nacionalismu. Shrnul jej na zacátku
vystoupení: potreba spolecné kultury, spolecného
psaného jazyka, tedy i státu, aby spolecnost fungovala.
Všechny spolecnosti asi nejsou na stejné rovine, ale
jiste se navzájem všechny ovlivnují. Na dusledky
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rozmanitost svých populací. Kdyby jen proto, aby
zajistila své fungování,. musí se demokracie obrodit,
musí brát více v úvahu tento komunitní rozmer lidské
existence, uznat kulturní práva, jichž se komunity
dožadují. I tak centralizované státy, jako je Francie,
se budou muset prizpusobit, což nebude bez odporu,
jak dokazují objevující se tendence druhu, jaký pred
stavuje de Villiers.
J.R.: Ze všeho, co jste rekli, vyvstávají nové otázky.
Znamená nacionalismus nejakou další etapu na ceste
k modernite? Nebo je to naopak archaismus? Jsme
svedky horecky, zpusobené zhroucením komunismu,
která poleví? Neco takového tvrdí Hobsbawm. Mluví
také, když se dotýká budování národu, o "vynálezu
tradice". Benedict Anderson mluví o "smyšlených
komunitách". Jsou smyšlené, ale od okamžiku, kdy se
jich spolecnosti zmocní, stávají se skutecnosti. Jde tedy
o horecku, která se týká pouze postkomunistického
sveta, anebo jde o hlubší fenomén
spojený se zhroucením celé épochy,
kterou zahájilo osvícenství, zhrou
cením, které by tedy muselo pozna
menat celý projekt Evropy?

Stejná otázka platí pro národní stát.
Podle nekterých je etapou, již nelze
obejít, at se nám to líbí, nebo ne. Jiní
vysvetlují, že národní stát vymizí
vlivem globalizace ekonomické sme
ny a vzájemného prolínání spolec
ností. Mužeme také srovnávat Východ
a Západ: lze rozdíly vysvetlit jen
casovou posloupností? K etnické
homogenizaci došlo na Západe pred
rozšírením demokracie. Dnes k ní na

Východe dochází v kontextu trans
formace k demokracii. Práve demo-

kraté jsou tak dovádeni k budování národních státu
a nekdy i k "etnickým cistkám". Ale situace ve strední
Evrope se velmi liší od situace na Balkáne. Ve strední
Evrope je etnická homogenizace skutecností. Polsko
a Ceská republika tsou poprvé ve svých dejinách
etnicky homogenními státy. Madarsko nemá problémy
s vnitrními menšinami a spolecnost se nemobilizuje
nacionalistickými tématy. Madarští uprchlíci z Tran
sylvánie nebo Vojvodiny jsou považováni spíše za
"pristehovalce, kterí nám ujídají chleba" než za
predmet národní hrdosti a solidarity.
E.G.: Bohužel máte pravdu, ale musíme to ríci jinak:
ano, ve strední Evrope se napetí utišila, ale nelze z toho
vysuzovat argument ve prospech etnických cistek!
V Polsku a v ceských zemích se problém utišil "díky"
Hitlerovi a Stalinovi, kterí obe zeme etnicky vycistili.
To je hotová vec, o jednu generaci pozdeji už obecne
prijímaná. Není to príliš povzbudivé, nicméne dnes už
tam nemužeme zkoumat jiná rešení. To znamená napr.
neteritoriální kulturní pluralismus. A prechod
k násilí? Nekdy je to náhoda, k retezové reakci dojde,
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anebo nedojde. Ale troufneme si na obecne platné
tvrzení: zhroucení impérií je "príznivou" okolností.
Lidé za normálních podmínek, když funguje skutecná
moc, radeji hájí své zájmy, než aby se snažili uhasit
žízen po národních symbolech, a to dokonce i když
jsou nacionalisty. Navrhuji, aby se z toho vyvodilo
konkrétní poucení: nesmíme podporovat zhroucení
politických struktur. Lidé se stávají nacionalisty
v situacích politického vakua: pak se organizují na
etnické základne, protože je to snadnejší. To se stalo
v Jugoslávii a je treba se radovat, že k tomu nedošlo
v Rusku. Je mi líto, že toto impérium prestalo existovat
tak rychle. Dal bych prednost liberalizaci celého
systému. Fragmentace je cosi nesmírne nebezpecného.

Pierre Hassner se domnívá, že jsem príliš opti
mistický. Je tomu tak. Ale chci také dodat neco pesi
mistického. Etnicko-kulturní pluralita muže být
dvojího puvodu. Bud je to dedictví minulosti a pak na

ni nelze nic menit. Anebo jde o du
sledek soucasné migrace. Ta první
muže a nemusí být nebezpecná,
zato ta druhá je nebezpecná
vždycky, protože jde o výsledek
ekonomické nerovnosti. Jak zacho
vat liberální principy, a pritom
zmírnit taková rizika? evim.
P.R.: Nesmíme ztotožnovat násilí

a nacionalismus. Napríklad Spo
jené státy americké jsou spolecností
násilnickou, a presto je tu moc
solidní a s nekterými podobami
nacionalismu se tu nesetkáváme.

Spojení násilí a nacionalismu je
vecí politické kultury. Je nejaký
podstatný rozdíl mezi strední Ev

ropou a Balkánem, mezi bývalými poddanými
Habsburku a bývalými poddanými Osmanské ríše,
mezi katolíky a pravoslavnými? Nebo snad máme
hledat vysvetlení odlišného chování v hospodárském
a historickém vývoji?

Nicméne nemohu souhlasit s Ernestem Gellnerem,
že by v prípadech odtržení nebo rozpadu pocházelo
násilí od tech malých národu, které se oddelily. Jisteže
se casto záhy po získání nezávislosti jeví náclÍylné
k témuž násilí nad svými menšinami, jakému byly
podrobeny v nekdejším impériu. evím, zda je lepší,
aby impérium pretrvalo, nebo se rozpadlo. Ale poucení
je nasnade: od jednoho krásného dne se velký celek
muže nadále udržet už jen násilím a jediné nenásilné
rešení spocívá v ponechání volného prubehu frag
mentaci a v ocekávání, až zájmy posléze znovu
preváží nad vášnemi. V Rusku došlo k rozpadu, aniž
to kdokoli skutecne chtel. Nepozoruj eme však náznaky
nového spojování? Máme-li vyjít ven z impéria,
z nerovnoprávné federace ke slušnejšímu systému,
není snad nezbytné projít etapou roztržky? •
(Pokraéování v príštím éísle Nové Prítomnosti)
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nich delegují spolecenské organi
zace - politické strany, církve,
odbory atd. Rady dohlížejí na
dodržování bežných pravidel a na
nezávislost stanic. Správní rada
dohlíží na dodržování hospodár
ských pravidel a v cele každé
stanice stojí rozhlasovou radou
volený intendant.

ARD a ZDF jsou financovány
z príspevku diváku resp. poslu
chacu. Podíly jednotlivých stanic
a ZDF jsou pravidelne urcovány
na konferenci intendaniu, pricemž
financne silné stanice z velkých
spolkových zemí prispívají na
udržování menších. Již léta se
diskutuje o vetším soustredení
a zrušení stanic malých oblastí
jako jsou Brémy ci Sársko, zatím
prevládá názor na potrebu pestrosti
a mnohotvárnosti. Jednotlivé výše
koncesionárských poplatku urcují,
vždy podle potreby, konference
ministerských predsedu spolko
vých zemí.

Po vzniku soukromých stanic
byla pochopitelne ztížena konku
renceschopnost verejnoprávních,
které mají vedle zábavy úkol infor
mativní a osvetový. Mohou sice
vysílat reklamy, ale pouze do 20.00
hodin vecer a výhradne mezi
programy, nikoli uprostred progra
mu, jak to delají stanice soukromé.
K financování, vzhledem k ro
stoucí konkurenci soukromých
kanálu, prispívá tzv. sponzorování.
Také verejnoprávní stanice mohou
i ve vecerních programech ozná
mit, kdo sponzoruje vysílaný film
ci sportovní prenos.

Televizní a rozhlasový svet v Ne
mecku práve prodelává význam
nou fázi. Na jedné strane dochází
k nevídané koncentraci. Bertels
mann na jedné a Leo Kirch na
druhé strane vytvárejí obrovský
nadnárodní konglomerát. Úcastní
se v rtem i australský tiskový
magnát Murdoch. Tito mediální
superobri nevlastní jenom stanice
a frekvence, ale i produkcní spo
lecnosti, archivy starých filmu ci
televizích poradu, takže váha
soukromých a verejnoprávních
stanic se obrací. Verejnoprávní
stanice zacínají na soukromých
záviset.

Poslední bombou je získání práv
prenosu z mistrovství sveta a Ev
ropy zacátkem príštího tisíciletí
soukromými spolecnostmi, které
tyto prenosy mohou navíc zakó
dovat, takže by je mohli prijímat
pouze odberatelé nákladných de
kódovacích prístroju. (Mimocho
dem, i prodej techto prístroju si
zajistily jmenované mediální kon
cerny.) Zákonem má být nyní
ovšem stanoveno, že prenosy
z mistrovství sveta a Evropy bude
možné prijímat i televizory bez
dekodéru.

Zákon Spolkového snemu má
nyní omezit podíl jednotlivých
koncernu na vysílání - kontro
lováno procentem sledovanosti - na
maximálne 30 procent. To by
zajistilo i verejnoprávním stani
cím tretinový podíl na príjmu
programu.

Verejnoprávní sít má v západ
ním Nemecku tradici od zavedení
vysílání po válce, od doby, kdy
vítezné mocnosti predaly licence
do nemeckých rukou. Existují dva
hlavní programy: ARD a ZDF.
ARD je Pracovní sdružení verejno
právních rozhlasových stanic Spol
kové republiky Nemecko. Ústavní
soud totiž zakázal "federální"

program jako nebezpecí pro svobo
du informací, tak program vznikl
spoluprací jednotlivých zemí.
Posléze vzniklo ZDF, druhý ne
mecký televizní program.

ZDF je jenom televizní, nikoli
rozhlasový program. Byla to pu
vodne jediná alternativa k progra
mum ARD. Po vzniku soukromých
vysílání zustává ZDF nadále alter
nativou a konkurencí ARD, a to na
základe stejných pravidel verejno
právního dohledu.

ARDje, jak praví název, sdružení.
Jsou v nem sdruženy rozhlasové
a televizní stanice jednotlivých
spolkových zemí. Ústrední tele
vizní program, obecne nazývaný
"první program" (pro odlišení od
ZDF), je složen z príspevku produ
kovaných jednotlivými zemskými
televizními studii. Krome toho má
každé zemské studio svuj vlastní,
regionální televizní program, tzv.
tretí program. Navíc existuje pro
gram 3sat, spolecný informativní
a osvetový program nemecké
ARD,rakouského ORFa švýcarské
SRG. Nemecko spolecne s Francií
navíc provozují kulturní kanál
ARTE, který vecer vysílá vetšinou
kulturní programy s jediným spo
lecným námetem. Zemská studia
sdružená v ARDmají vždy nekolik
rozhlasových poradu. avíc exis
tuje celonemecké Deutschland
radio, které je pod státním dozo
rem, stejne jako Deutsche Welle,
krátkovlnné zahranicní vysílání.

Verejnoprávní televizní a rozhla
sové programy jsou kontrolovány
rozhlasovými radami. Zrizují je
zákony jednotlivých zemí. Cleny do
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Bedrich Uttitz
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Nemecké trampoty
s Evropou

ikdo jiste nepochybuje o tom, že
emecko je v soucasné dobe jedním

z predních zastáncu evropské jednoty.
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A presto, i tento sloup Evropy má
nekdy potíže s nekterými evropskými
merítky. Jde totiž o zákonné ustano
vení zavírací doby v maloobchodní
síti. Štastní emci, kterí žijí v hra
nicních oblastech. Ti mohou vecer co
vecer, v' sobotu i v nedeli zajet do
sousedního státu - do Belgie, Ho
landska, Francie ci Cech, aby si po práci
v klidu vyrídili své nákupy. Doma to
totiž možné není. Tam platí prísné
zákone.m ustanovené zavírací hodiny
- 18.30 ve všední den a 14.00 v sobotu,
s nekolika výjimkami. Osm let trvá
spor o tento zálwn, o prodloužení
prodejní doby. Dlouhé hodiny se o tom
diskutovalo ve všech politických
stranách a odborech. Ruzné pruzkumy
prinášely stejne tak ruzné výsledky.
Stalo se to jakousi stálicí na politickém
nebi.

V ostatních evropských zemích
podobný zákon bud neexistuje, nebo
tam, kde existuje, si ho nikdo nevšímá.
V dalších zemích pak jsou zavírací
doby stanoveny tak liberálne, že niko
mu nevadí. Obchody otevírají a za
vírají, jak se jim hodí a jak se to hodí
zákazníkum. Jen v emecku zákon

bdí. Prísne se hlídá dokonce i sor
timent zboží, který je povolen do
prodejen pri benzinových cerpadlech
ci na nádražích, kde zavírací doba ne
platí. Zákon je zákon. A nyní byl tento
zákon novelizován. Vecer se od pon
delka do pátku smí prodávat do 20.00
hodin a v sobótu do 18.00 hodin. O to,
zda v sobotu do 16.00 hodin nebo 18.00
hodin, se vedl v parlamentu ješte ostrý
boj. Jde samozrejme jen o povolení
prodávat, nejde o povinnost

Názory na tuto osudovou zmenu se
ruznily i uvnitr jednotlivých poli
tických stran. Tento, pro bytí ci nebytí
lidské dustojnosti, pro sám charakter
spolecenského rádu v Nemec~u zrej
me tak duležitý zákon vyvolal ostré
spory v parlamentních klubecb, mezi
politiky a odbory. A to vše v dobe, kdy
v Nemecku jsou více než ctyri miliony
nezamestnaných a ani vláda ani opo
zice nevedí, jak z dluhu a jak vyrov
návat státní a zemské rozpocty bez
vážného narušení sociálního klidu.
Hlavne, že se zavírací doby poevrop
štily. Mimochodem - i pekari budou
smet v nedeli beztrestne prodávat
cerstvé housky! •

Pressnete button!
2, "ty, já i on. Ale hlavne on. " Takže,
když cteme skutecne dobre, dojdeme
i jistého postmodemlho školeni prlmo

filozofického, i když autor Komárek
alias Joe varuje, že "...kdyby to bylo
nejak moc jednoduché, nebyla by to
taková parba, no ne?" Sloveso parit
a substantivum parba je - krome
smesných malignit jako "comout
kartu" - hlavnlm jazykovým prlnosem
Excaliburu jazyku tucnáku clsarskjch,
pokud dosud nevychclpali v pražské
zoo.

Proslm prlznivce slohu Skákal pes,
aby si v Excaliburu pocetli, je to
zajímavá "adventura" i pro "psycha
deliky" (autor Amph, kterýžto feed
back všeho druhu jedine uvitá).
Prlznivce ty zároven upozornuji, že
Excaliburu rozuml každé pocltacove
privzdelané mláde, jež' pritom lze
uchovat pfi zdravém rozumu a nepar
nasistické ceštine jedine tlm, že s nim
hovoríme s jistou jazykovou inicia
tivnosti a hravosti, jež je daleko za
dohledem skákajlclch psu a remca
jíclch blahoslavených ctenáru.

Jelikož i tento casopisje vybaven ctenáfi, které namáhá jakýkoli výrok,

složitejšl než Skákal pes pres oves,
spechám vysvetlit, že imperativ v nad
pisujevzatz technického návodu, jak
hráti pocltacovou hru Desert Apache .
(platforma: Amiga/minimum:Amiga,
1 MB BAM, HDD/typ: interaktivnl

filmlžánr: helikoptéra ...), v casopisu
Excalibur.t 55. Celýpovel, jak "sundat
pet neprátelských helikoptér, znicit pet
skladu atd.", zni: "Takže kurzorem
najeáte na libovolný target a pressnete
button". Pro pfiznivce psu, co skácou
pres oves, prekládám, že majl bežcem
najet na jakýkoli cll a zmácknout
knofllk, a rovnou konstatuj~ že pisatel
zplodivšl takovou vetu, která zasahuje
do dálné metaj'yziky toho i onoho
jazyka,musl být stejne blahoslavený,
jako ctenár Skákal pes.

Excalibur (podle nekterých autoru
Excalibr) ovšem obsahuje tuto pama
sistickou ceštinu na každé stránce,
takže naše oko zálibne spocine na
reportáži autora, oznaceného na
zacátku jako Tau/rnan, na konci pak
jako Lewis, jenž konstatuje, že "Akci
vám jiste zajisti Rayman 2, zajlmave

vypadajlcl akcnl dungeon Deathtrap
Dungeon 2 (klasický dungeon se
vyskytoval jen u Blue Byte - Albion 
a u Atticu -pokracováni Star Trailu),
futuristický Tunnel Bl od Oceanu,
fadetoblackovský Tomb Rider od Core
Design ci SWIV. ANO, ctete dobre,

legendáml amigácká strllecka brzy
pfilétne na PCI"

Ctu dobre. Autor Švec (na konci
WotaN) mne ubezpecuje, že "War
hammer, Shadow of the homet rat je
hra, urcená pro prlznivce válecných
taženi a bitev... pripravl vám spoustu
hodnotných válecných zážitku a stoji
za koupeni. V tom prlpade preji hodne
mrtvých Orku." Autor Komárek alias
Honza mi slibuje, že "v demu si
zadovádlme zatim jen se tremi (bitev
nlky) vcetne puvabné dlvenky s bicem"
a budou tam grafické srandiéky, "treba
...rozstrikovánl krve na podlahu".

"Bezkonkurencnl novinkou je zpoma
lený záznam akce, kde si lzeješte jednou
v klidu prohlédnout zlomeni
protivnlkovy celisti ... Prudký boj
osvežujl osvedcené doplnky typu
nabodávaclch kulu a spol."" Všechno je
relativnl", pravl se v recenzi Earthsiege
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Posledne jsme si dopráli výkladu pohríchu historizujtciho - o hranách, kterénezustaly rohy a rýhami, které daly pojmenováni hraniclm zemským
i zápalným, a které také svého casu daly název i zvonové konstrukci, jež se
nám ted plete s pojmenovánim umirácku. K pojmu hranice bychom se dnes
rádi ješte vrátili, totiž v jeho nejbežnejšim a nejfrekventovanejšim slova smyslu.

Synonymem staroceské hranice byla mez, v tehdejši podobe mezi. Toto slovo
má, na rozdll od predchoziho, motivicky srozumitelný indoevropský základ.
S jeho puvodnim korenem med- se setkáváme napríklad u latinského medius,
které, jak vime, primáme vyjadruje v prostorovém i casovém slova smyslu
"stredn~ uprostred jsoucl". Týž koren nacházime v mimých obmenách napr.
u reckého meta, anglického middle, nemeckého mitte atp.

Stejnou formu i významové východisko má i praslovanské medja, jež se pres
.podobu medzii, medza (tak je známe ze slovenštiny) pres zminené staroceské
mezi menilo až do podoby dnešni. (Mimochodem, rozdU mezi ceským
z a slovenským dz ve slovech a pozictch tohoto typu je nejstarši sledovatelný
hláskový rozdll mezi ceštinou a slovenštinou.)

To, že se pojmenováni oznacujicl puvodne stred, centrálni polohu stalo u nás
oznacenim hranice pozemku, územi nebo zemi (ba i celého sveta, napríklad
v nejstaršich prekladech Bible), by mohlo naznacovat, že postaveni, pozice
(rozumi se vlastni) "uprostred" byla vnimána predevšim jako vymezeni vuci
jinému (prostoru, celku, a také jedinci, spolecenstvi), splše než jako pouhé zarazeni
vlastniho (našeho, sebe, nás ...) mezi ostatnimi. Všimneme si, že tuto dvoji
obsahovou rovinu má i predložka mezi.' jeji primámi konkrétni význam je
vyjádreni polohy (popr. smerováni do takové polohy) v prostoru vymezeném
bUDto ze dvou stran, anebo dokola. Jde vlastne o dva ruzné lexikálni významy;
ceština mezi nimi sice nerozlišuje, rada jiných jazyku však ano. Povšimneme si,
že treba v nemcine a anglictine u predložek zwischen, between (oproti unter,
among) je ona dvojnost, dvoustrannost vyjádrena prímo verbálne (východiskem
jsou cislovky zwe~ two).

Zajimavé rovnež je, že mez neni jen rozhranicenim mezi jednim a druhým,
nýbrž i svého druhu koncem, limitem Zminené prastaré biblické doklady maji
slovo mezi napr. za latinskéfinis, meta, limes ci terminus, u nichž se významy
hranice a konce rovnež prekrývaji. Jistou zvláštnosti ceštiny (a dalšich
slovanských jazyku) tedy zustává miseni významu stredu (jak jsme si ho všimli
i u predložky mezi) a významu konce. Setkáme se s nim i u dalštch odvozenin
téhož základu, napr. u starých pojmenováni prstu: zatimco staroceské mezenec
oznacovalo jeden ze stredntch prstu -prostrednik nebo prstenik, v ruštine podobné
slovo (mizinec) znamenalo mallcek. Mimochodem, odpovldajicl pojmenováni
staroslovenské oznacovalo posledn~ nejmladši (tedy rovnež "konecné") dlté.

Toto dvoji významové smerováni se do dnešni ceštiny prohloubilo. Novoéeské
mez má na prvém miste velmi konkrétni význam "úzký pruh neobdelané pudy
mezi dvema pozemky" (my starši pamatujeme rozoráváni takovýchto mezi

.z neblahých casu kolektivizace venkova). Dalšl významy však jsou obecnejši:
jednak je to "konecná hranice nejakého prostoru'~ jednak "konecné vymezeni
nejaké pusobnosti" (napr. meze možnost~ slušnosti apod.). Zde tedy už neni
sémantický akcent na tom "mezi'~ nýbrž "konecné".

Ale dost možná, že to významové rozpeti mezi stredem a koncem neni treba
videt v úplném protikladu. Jde vlastne jen o dvoji stránku téže veci: co neni vne,
v zámez~ je uvnitr, uprostred. Plati to o svete vec~ ale ovšem zejména o svete
lidi. Snad si smime záverem doprát malou moralitku. Každý clovek, stejne jako
každé lidské spolecenstv~ potrebuje ke klidnému životu jistou dávku sebevedoml.
K sebeuvedomováni nezbytné patri i schopnost sebevymezeni: vuci jiným, ale
i vuci své sobestrednosti. Najlt rovnováhu mezi primereným "nenechat se
omezovat" a "neomezovat druhé". Však ono to zas a znova neni nic jiného, než
staré masarykovské "nebát se a nekrást". Že na to rádi zapomináme? Asi v tom
bude naše - taky pekné slovo! - omezenost.

Antonín J. Liehm
Paríž

At žije Cervená armáda
Meli jsme v Americe kamarádku.
Odjela z Cech hned po válce, sotva,
vyšla ze školy nebo snad ani ne. Proste
se vdala za Cechoamericana, který se
vrátil s americkou armádou. Doma
mluvili cesky, oba synové anglicky. Nic
zvláštního. Až jednou nás prekvapila,
když se zeptala: "Slyšeli jste, co se deje
v cervené Cíne?" - Trochu nás to
zarazilo, a ona za chvíli: "Když k nám
prišla cervená armáda ...."

To byla uprostred perfektní ceštiny
její nevedomá americtina. ikdy jí
nenapadlo, nebo zapomnela, že ame
rické red, nemecky rot, francouzské
rouge, italské rosso, ruské krasnyj atd.
mají v ceštine dve možné varianty:
cervený a rudý, z nichž druhá obsa
huje nekdy i význam.

Když jsem psal do LN o svém vztahu
k Václavu Klausovi, vzpomnel jsme si
na kamarádku Ladu a taky na Victora
Huga, kterému kdysi v minulém století

'udelali v Cechách z Ubožáku (Les
Misérables) Bídníky, a pokusil jsem se
uvést na pravou míru a približne
z téže doby pocházející ceský preklad
Stendhalova románu Le Rouge et le
Noir (který jsem ctenárum doporucil
jako zatím porád nejlepší román z naší
postkomunistické soucasnosti). Ten se
totiž správne cesky jmenuje Rudá
a cerná, nebot práve o to jde. Redakce
mi to ovšem svedomite opravila na
Cervený a cerný - pricemž jí nevadilo
(možná ani nekdejšímu prekladateli),
že když jde o barvu, jako ve fran
couzském titulu, je její adjektivní
oznacení u nás rodu ženského.

Trochu je mi dnes líto, že si už na
stáncfch nemohu vyžádat Cervené
právo. •
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Meze

JAN HORÁLEK
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heslárMALÝ

Bedricha Loe-wensteina
Bedrich Loewenstein C·1929), pražský rodák
a mezioborove pracujicl historik mel v mládi potiže
s nacismem, jako student se stalinismem a jako
pracovnik CSAV (do r. 1970) s cs. normalizátory.
Mezitim se pokusil být kfestanem, v 60. letech
zprostfedkovával podnety západni historiograjie
a v 70. letech pašoval materiály cs. disentu. Publikace
mj.: "Bismarck" (1968), "Stfedovek 20. stoleti" (1970,
šlo do stoupy), "Evropa a fašismus" (neuvefejnená
habilitace), "Playdoyer fi1r Zivilization" (Hamburk,
1973), fada samizdatových eseju. 1979 emigrace a do
r. 1994 profesor novejšich dejin na Svobodné univerzite
v záp. BerUne. Krome menšich studii zvlášte "Projekt
modemy" (nemecky 1987, cesky 1995) a "Problém
obcanské spolecnosti" (nemecky 1990), "Sechsmal
Praha" (nemecky 1985, 1990), sbomik stali na téma
historie a psychologie (1992). Po listopadu '89 publi
kace v CCH, FC, Sociologickém casopise, Soudobých
dejinách, Pfitomnosti. V roce 1996 vyjde soubor clánku
a eseju"Mya ti druzi". Od roku 1991 žije jako vedecký
publicista na venkove západne od Chebu.

Absurdní nejsou Beckett a lonesco, nýbrž realita.Už teoretik realismu Gy6rgy Lukács, když ho
v roce 1956 zatkli, prý prohlásil, že nejvetšún realistou
prece jen byl Franz Katka. Prekládá-li se "absurdní"
jako "nelibozvucný", "nejapný", "zpozdilý", je jasné,
že jde o rub dobove platných kódu tzv. zdravého
rozumu a jiných velmi relativních predstav. Absurdní
je, co si nedovedeme predstavit, dokud se s tím
jednoho rána nepotkáme. Kolotoc se bude tocit dál,
a nedelejme si moc velké nadeje na návrat nor
málnosti.

Agresori vyhrávají první kolo, ale v poslednímbývají poraženi. Jen aby! Agrese jsou prí
vlastkem života; jsou individuální, vnitro skupinové,
meziskupinové, racionální a další. Snad jen beží o to,
je držet v mezích, napr. v rámci pravidel hry. Celá
civilizace je systémem chlácholení, odstrašování,
sublimace, a v klidných dobách její mechanismy více
méne zabírají. Jakmile však jsou lidé znejisteni a šírí
se strach, dostaví se i agrese, která se pak nedá zkrotit
regulemi práva, rozumu ani kultury. "Nebát se" proto
má nejen korelaci "nekrást", ale i "snášet druhé lidi"
a odlišné zpusoby existence.

Amerika (Deti, opilci a Spojené státy prý majíandela strážného, poznamenal jednou Bis
marek, ale to byla jen variace na cetné evropské výroky
o štastné Americe, která se nemusí starat o zlé
sousedy a stavovské haraburdí.) Ve skutecnosti
evropská politika do 40. let našeho století USA
podcenovala, témer nebrala na vedomí, napr. nemecké
vedení za první a druhé svetové války. Amerika
pritom nejméne trikrát zachránila Evropu pred
samozvanými hegemony, a zkušenosti se zámor-

skými vítezi vykrystalizovaly v ironický recept na
vlastní vnitrní problémy: dát se Amerikou porazit.
"Amerikanizace" fakticky v nových a nových vlnách
probíhala a probíhá témer na celém svete, a kulturní
tradicionalismus se brání asi stejne marne jako staré
remeslo proti pásové výrobe. Ale rozumíme podstate
Ameriky? A má Amerika klíc na problémy sveta? Na
obe otázky bych odpovedel spíš záporne.

Analfabet musí diktovat, napsal jeden polskýsatirik; nekdy si to myslí i netrpelivý rozum.
Naneštestí by se za tím úcelem musel spojit

s nerozumnou silou, takže by nás diktát analfabetu
zase neminul.

A ntiosvícenství nevidím tak v neoromantickýchnáladách, novém mysticismu a východních
kultech. Tance kolem kmenového totemu a vysoce
nakažlivé choroby, nejsou jen záležitostí civilizacního
detství nebo postkomunistických zmatku, nýbrž
sociální nerovnováhy destabilizované spolecnosti.
Beznadeje prchá do drog; i kolektivní násilí
predmestských gangu muže být drogou. Osveta sama
o sobe jiste nestací, ale musí marit i nejmenší
komunikacní a emancipacní šance tím, že z médií
vypudíme všechnu racionální verejnost, zaplavíme lidi
morem vreštení, ohlupujeme je hrami, kulturními
odpadky a archaickými obrazy? Osvícenství ovšem
bylo kulturou elit, které lid prenechaly kazatelnám
a alkoholu; úcet prišel v podobe jakobínského teroru
a - nacionalismu. Vidím mladé lidi s walkmanem na
hlave, bývá mi úzko: ne z civilizace, nýbrž o 'ejí
budoucnost. Jejich autismus jakoby signalizoval
návrat poušte ci pralesa.

.....,a-ntifašismus lživý krome toho, že klame drUhéC/'{ o podstate vlastního snažení (napr. úsilí o veš
kerou moc), klame i sebe sama. Je to jako u placeb&,
které pacientovi sugeruje prekonání nemoci: fašismus
není ani pochopen ani vnitrne prekonán, nýbrž jen
projektován na "ty druhé". Nepochopené a nepre
konané se však jak známo vrací. Ideologický hlahol,
rétorika a rituály nezmohou nic bez "práce truchlení",
bez vedomí, že jde o mne, mea res agitur. Netreba
dodat, že to v plné míre platí i o antikomunismu,
dvojceti antifašismu.

D ntisemitismus je prý mužskou nemocí, nejen<2J bv banálním smyslu sexuální závisti, nýbrž
i atavismu hordy, která vylucuje ci popírá vše, co by
mohlo oslabovat její bojovnou soudržnost. Proto
antisemita denuncuje pacifismus, obchod, velkomesto,
relativizaci kolektivních hodnot, individualismus,
míšení kultur a ras jako prý pusobení židovského
ducha. Mužné, válecnické ctnosti uzavrené spolecnosti
jsou všude jádrem pomyslné pevnosti, kterou
antisemita hájí proti "jedu z Judey": zvlášte, když
hradby povolily a nekdo za to urcite muže. •
(JPokracovánipf~t~
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Mil{ zbylí (o prázdninách v redakci),

8/1996

ptšu "primo odtud" z Korycan právem nilwli rodáka, nýbrž
prlštího nebožtíka, dá-li Buh. Ano, tady chci dožit, umrit a být
pochovaný. Jsou odtud predkové mé ženy, ale hlavne tu je
more bukových lesu a všechno možné: hradni ruina
(Cimburk), keltské oppidum, tábor rimské legie. Nemecky se
Chribum rikalo Marsgebirge, latinsky tudi:ž,dovozuji, Montes
Martis. A všude kolem - rtše Velkomoravská.

Vršek Hory sv. Klimenta je težko pristupný, presto jsou tam
základy velkého zdeného kostela. Muselo to být neco
duležitého. Nedivil bych se, kdyby "Proglas" byl napsán práve
tam. - Když se jednou Ludvik Nemec vypravil proti
Rostislavovi, narazil na pevnost nevýslovnou,jortex iruffabilis,
a od boje upustil. Neni jasno, kde to bylo. Droin? Mikulcické
Vály?Slýchal jsem, že - práve tady. Ano, celé Chriby prý byly
jednou obrovskou pevností, Veligradem! To se mi moc libi.
V lesich nacházim divné útvary, možná zbytky dávných
opevneni. A ješte neco jsem slyšel. Diváte-li se našim smerem
od Hradište, vidite krivku Chribských hor v jednom miste
dramaticky zvlnenou. To je Holý kopec, Buchlov a Barborka.
Prý trojvrši pod dvouramenným križem, emblémem Velké
Moravy.

Nad Korycany probihá izoglosa a za ni je dedina
Mouchnice. Tady rikaji "Múchnice", ale mouchnictí rikaji
"Móchnice". Tady je Slovácko, tam Haná. Taky tudy vede
severni hranice rozšireni krásných motýlu, co jsou doma ve
Stredo mori a v Uherské nižiné. Blišice, mistni cást, jsou
typická vinarská dedina, pak ale vykáceli les, coje chránil od
severu, vinecku se prestalo darit a jeho severni hranice
ustoupila ke Kyjovu. Škoda.

Pred sto lety tu pan Thonet postavil jabriku na ohýbaný
nábytek. Fabrika zmenila srdce i mysl. Cimbálovku vytlacila
dechovka, kterou nesnášim. A zmizel kroj. Hradištský,
kyjovskÝ, tupeský se zachoval, korycanský ne, ani ti nejstarši
nevedi, jak vypadal. Já ano: cerný se sporým ornamentem. 
S jabrikou sem proniklo uceni o tridnim boji, taky
národovectvi a Sokol (zdejši honorace). Moravšti proletári
byli uvedoméli nikoli národne, ale tridne, proto sepo prevratu
1918 stávali komunisty. Mýtus "katolické Moravy" veci

zjednodušuje, tady bývala _komunita jarni, proletárská,
národovecká a židovská. Zidy nacisti vyhubili, zbyl jen
zpustlý hrbitov. Po únoru '48 se národovci skryli, pribylo
komunistu a hloucek kolem kostela se ztencil. Za bolševika
nás chodilo na nedélni mši asi sto dvacet, dnes je to stejné.

Vólby 1992 tu dopadly takto: nejvic komunisté (22 %), pak
"Moravané" (18), ODS (15), lidovci (10), LSU (8). Letošni
poradi: Zeman (23), Grebenicek (21), Klaus (L9), Lux (12),
Sládek (8), Moravané (4). - Mistni organizaci tu má jen KSCM
a KDU. Velký politický boj, preložený do mistnich pomeru,
probihá mezi nimi. Je živený vzpominkami: po únoru tu tri
komunisté uškrtili pana jaráre Theimera, lidé je znali, ale
dukazy nebyly. Všichni už jsou na pravde Boži, kde maji co
vysvetlovat.

Velký politický boj se tu ale moc nevede, duležilejši je ten
malý. Spolecným protivnikem je rozpocet, spoleénou starosti
prutah, obchvat, cisticka atd. Hádkyo to, co driv, kde na to
vzit a komu to zadat. Starosti jsou i s jabrikou. Ztratila
sovetská odbytište, kam vozila drevotriskový nábytek, tady
by prý takový šmejd nikdo nekoupil. Když jsem sloužil
u premiéra (co je ted šifredaktorem), potkal jsem ve Vidni
na recepci Thoneta-prapravnuka. "Tak co, vezmete si
Korycany?" -ptám se. Prý ani nápad; Bystrici pod Hostýnem
by bral, Koryéany ne, s drevolriskou je konec. Fabrika mezitim
chytá druhý dech, musi ale hledat trhy, racionalizovat, a to
za1Jánipropouštenim. Je to tady nejvetši zamestnavatel, uceni
o lridnim boji hned tak nevyhasne.
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Zríceniny hradu Cimburka u Korycan

Po listopadu pribyly tri hospody a herna. Všechny slovácké
i prilehlé slovenské okresy zachvátila (1991) hra zvaná
"Letadlo". Mladi odtud odcházeji, a pokud ne, jsou,skoro
denne v hospode, režou pivo rumem a. žehraji. S Prokopem,
co je dnes starostou (KDU), jsme o tom mluvili už pred
listopadem Ptal jsem se,je-li možná obnova pospolitosti obce.
Byl strucný: "To by musela prestat televize. " Nejvic se tu cte
Blesk a Špigl.

Až pretnu spoje s pražským denim, budu se starat o barák,
chodit po lesich, možná i po doktorech, což bych nerad. Kdyby
duchod na pivo a vinko nestacil, Prokop rikal, že bych jim
mohl vypomoci se Zpravodajem. V lesich budu meditovat
a hrávat naflétnu. Jednou za nocijsem tak prekazil mistnimu
jortovi qekáni na jelena, nadal mi strašlive, úplne jako jort.

Nerad bych tu ovdovél ci pomalu zdechal v kyjovském
špitále nebo dokonce v kromerižském blázinci, Pane Bože, ty
prece viš, že bych duši vypustil nejradeji pod Metodejovou
kazatelnou u studánky, co se jmenuje U pan i misy. "Pani"
neznamená dámu, ale "panské".

S mistnimi vycházim dobre, což tady znamená úsmroné.
Nejlfp s temi, co berou viru vážne bez postbarokni pózy,
tenúéký výhonek sušilovsko-stojanovské tradice. V léte 1990
se me vycitave ptali:" Co ste to v téjPraze vyvedli s tým našim
Jožkú?" - a mysleli pana Bartoncika. Vysvetloval jsem.
S komunisty jsme se v predlistopadu mijeli. Reditel školy
soudruh J postávalo nedélich a zjištoval, kdo jde na mši.
Pak me práskl v Praze, že tu máme volný barák.

Zapomnél jsem napsat, že zdejši kraj povstal tretihornim
vrásnenim. Jeho profil má dynamiku pripominajici valašská
a slovenská horstva, ovšem v malém. Na moravanských
lúkách kvetou vstavace, vitod, a na Barchanci je uprostred
vysokého lesa ukryt opravdový a dosud zdravý jilm! Chov
vysoké oživili stádem karpatského jelena, nekdy je potkávám.
Je tu zkrátka živo, provoz.
Ahoj, preju dopisY"primo odnekud" nejen "od Prahy".

Petr Prihoda
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Stalo se v cervenci 1996

1. 7. Herzegovské mesto Mostar zustává po
komunálních volbách etnicky rozdeleno.
Zvítezily v nich nacinálne orientované strany,
v západní cásti mesta Chorvaté a ve východni
Muslimové.

Z.7. Tiskový mluvcí brnenských strážníku Vít
Cvrcek se vyjádril k incidentu na námestí
Svobody v Brne, pri nemž fotbaloví fanoušci
zbili ridice tramvaje za necinného prihliženi
mestských policistu. Podle Cvrcka si strážnici
pocínali takticky a profesionálne.

5.7. V druhém kole prezidentských voleb
v Rusku zvitezil Boris Jelcin ziskem 54 % Wasu.

Pro jeho soupere Genadije Zjuganova se
yyslovilo 40 % volicu. Pochybnosti o preziden
tove zdraví, a tím pádem i o budoucnosti
Ruska, však pretrvávají.. Polsko si pripomnelo
50.výrocí poválecného pogromu v Kielcích, pri
nemž zahynulo na dva tisíce Židu.

4.7. Prezident republiky jmenoval do svých
funkcí ministry nové vlády. Má 16 clenu, devet
ministru zustalo ve svých funkcích, dva zmenili
resort a pribylo 5 novácku.

5.7. Haagský tribunál prohlásil srbského
prezidenta Radovana Karadžice a nejvyššího
velitele generála Ratko Mladice za válecné
zlocince. Na oba bude vydán mezinárodní
zatykac .• Multimilionári Viktor Kožený
a Michael Dingman oznámili, že spojili své
firmy Harvard a Stratton v nový financní gigant
Daventree.

6.7. Vzpomínkového shromáždení v den výrocí
upálení Mistra Jana Husa se zúcastnil i kardinál
Miloslav Vlk. Vyjádril nad Husovou smrtí
politování, o jeho prípadné rehabilitaci kato
lickou církvi však odmítl hovorit

7.7. Zacala blokáda Temelína organizovaná
ekologickými organizacemi. Aktivisté požadují
zastavení stavebnich prací a vytvoreni nezávislé
parlamentní komise, která by prošetrila kon
trakty mezi firmami Westinghouse a CEZ.

8.7. Nemecký ministr zahranicí KJaus Kinkel
proWásil, že prijetí cesko-nemecké deklarace je
na dosah .• CEZ se rozhodla o rok prodloužit
provoz ctyr bloku severoceských tepelných
elektráren. Duvodem má být zpoždení dostavby
JE Temelin.

9.7. Ekologictí aktivisté pronikli do strežených
prostor JE Temelin .• Od nedele trvá napjatá
situace v Severnim Irsku. Unionisté z Oranž-

ského rádu si pripomínají vítezství protestantu
nad katolíky z roku 1690. Britská policie brání
u mesta Portdown trem tisícum protestantu ve
vstupu do katolických cástí UJsteru.

10.7. Boje v Cecensklj nabírají novou intenzitu.
Ruské delostrelecké a letecké útoky na jiho
západe zeme zpusobily velké ztráty mezi
civiJnim obyvatelstvem. _ Byly dokonceny práce
na programovém prohlášení vlády.

t t.7. Policie CR se bude zabývat cinností svých
policistu na brnenském námestí Svobody po
finálovém zápase ME. Cinnost mestských
policistu prošetruje brnenský magistrát. •
Vrchní státní zástupce v Praze Libor Grygárek
vydal závazný pokyn krajskému zástupci
v Ceských Budejovicích, aby odložil prípad
"U Holubu". Do Ceských Budejovic Grygárek
preložil prípad po té, co ho odnal pražskému
státnimu zástupci Josefu Kredbovi.
tz.7. Princezna Diana dala souhlas k rozvodu

s následníkem britského trunu princem Char
lesem .• Moskva se ješte nevzpamatovala ze
vcerejšího teroristického útoku, když v trolej
busu projíždejícím centrem mesta vybuchla
další bomba

15.7. Reakcí na oficiálni povolení unionistického
pochodu katolickými cástmi Ulsteru byl pumový
útok na hotel v Enniskillenu. Vyžádal si 40
zranených. _ Koalice se dohodla na navráceni
cásti církevniho majetku, konkrétne nekterých
budova cásti církevnich lesu.

t5.7. Zdravotní problémy Borise Jelcina zpuso
bily odklad jeho schuzky s americkým více
prezidentem AIGorem. _ Reditel pražské policie
Miroslav Borník chystá personální zmeny
v cizinecké policii, kterou prošetruje inspekce
ministra vnitra pro podezreni z korupce.

t6.7. Po týdnu násilností byly v Ulsteru obno
veny mírové rozhovory .• Zohavené mrtvoly 13
cecenských civilistu byly nalezeny na predmestí
Grozného. Podle ocitých svedku je mají na
svedomí ruští vojáci.

t 7.7. Koalicní trojka schválila dodatek ke
koalicni smlouve, podle nehož má být katolické
církvi navrácen majetek exekutivní cestou.
Nevyhovela tak požadavku CSSD, pro níž je
exekutivní cesta neprijatelná.

t8.7. Krátce po startu explodoval Boeing 747
Jumbo spolecnosti TWA letící z New Yorku do
Paríže. Všech 229 lidi na palube zahynulo. eni

jasné, zda prícinou neštestí byla závada stroje
ci teroristický útok.

t9.7. Na ploše olympijského stadionu v Atlante
byly zahájeny XXVI. letní olympijské hry.
Olympijský ohen zažehl nejslavnejší boxer
všech dob Muhammad Ali .• Miloš Zeman na

schuzce koalice s CSSD u prezidenta republiky
pohrozil, že CSSD odrnitne vyslovit duveru nové
vláde.

ZO.7. 30 zranených si vyžádal útok baskické
teroristické organizace ETA na letište v Kata
lánii .• V Ulsteru propukly nové nepokoje.

Zt.7. V Burundi roste napetí mezi kmeny Hutu
a Tutsi. 5 tisk lidí demonstrovalo své rozhorcení

nad sobotním masakrem, jemuž padlo za obet
nejméne tri sta Tutsiu.

ZZ.7. ODS vzala zpet svou puvodni nabídku
koalicnim stranám, aby v senátorských volbách
postupovaly spolecne.

Z5.7. Izraelský ministr zahranicí David Levi
a šéfOOP Jásír Arafat se dohodli na pokracováni
mírového procesu na Blizkém východe.

Z4.7. Snemovna reprezentantu amerického
Kongresu schválila pomoc CR, Polsku a Madar
sku ve výši 60 mld dolaru urcenou na moderni
zaci armád techto zemí v souvislosti s jejich.
vstupem do NATO.

Z5.7. Po trídenním jednání vyslovila Poslanecká
snemovna duveru kabinetu Václava Klause.

Svým odchodem ze Snemovny to umožnily
sociální demokraté .• Policie zahájila vyšet
rování podezrelých zakázek CEZ americké
firme Westinghouse.

26.7. Senát amerického Kongresu potvrdil
pomoc CR, Polsku a Madarsku, kterou pred tím
schválila Snemovna reprezentantu. Slovenský
premiér Vladimír Meciar kritizoval fakt, že

. Slovensku byla pomoc odeprena.

Z7.7. Uprostred Olympijského parku v Atlante
vybucWa .podomácku vyrobená nálož. Útok si
vyžádal 2 obeti, pres 100 lidí bylo zraneno .•
Kajakárka Stepánka Hilgertová vybojovala prvni
zlatou medaili pro CR.

Z8.7. V Atlante byla výrazne posílena bezpec
nostní opatrení, jež mají zabránit dalším
teroristickým cinum.

50.7. Zacala schuzka G7 a Ruska, která má
jednat o ochrane svetového spolecenství pred
terorismem.

Nová Prítomnost . Objednací lístek

Jméno a adresa .

Rodné císlo o .

Predplácím na dobu: .

od císla: O" •••••••• o. o . o.. o. o o.. o . oo

Žádám minulá císla: .. o......•..... o .. o ....•. o .. o

Predplácím bankovním prevodem: ano ne

Predplácím šekem nebo kreditní kartou: ano ne

Císlo karty: o' o. o....•. o. o o o. o. o o .

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

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

Veškeré objednávky zasilejte na adresu

·AoL.L Production PoO.B. 732, 111 21 Praha 1,

tel. (02)769837, fax (02)766040. •

Spolu s prvním výtiskem Nové Prítomnosti obdržíte složenku.
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Platbu lze provést í bankovním prevodem,

bankovní spojení: Cs. obchodní banka,

c.ú. 8010-010030434310300, variabílní symbol: rodné císlo,

konstantní symbol 0358.

Mimo CR platte šekem, poprípade kreditní kartou VISA

nebo MASTERCARD.

CENY PREDPLATNÉHO:

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

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

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

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

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

Dekujeme za Vaši objednávku.
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Vychází za podpory MK CR, FUND FOR
CENTRAL A D EAST EUROPEAN BOOK
PROJECTS, Amsterdam; DA WELL s.r.o,
AGROBANKAa.S.

Prítomnost
Vám nabízí inzerci
za výhodných podmínek

aši ctenári jsou lidé, kterí sledují deni ve
spolecnosti, politiku a kulturu. Casopis je
rozesílán po celém svete.
Ceník inzerce:
I strana 8 900Kc 1/8 strany ... 1480Kc
1/2 strana 4895Kc 1/16 strany." 814Kc
1/4 strany 2692 Kc 1/32strany ... 447Kc
Cena inzerce na 3 a 4 strane obálky dle
dohody.
Rádková inzerce:
do 25 slov (4 rádky) 245 Kc
do 12 slov (2 rádky) 135 Kc

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

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

Objednávky zašlete na: Nová Prítomnost,
Národní 11, 110 00 Praha 1,
tel. 26 62 16, fax 26 6825.

Tešíme se na Vaši objednávku!

V Bratislave vychází pátý rok dvoujazycný casopis - MOSTY, ve
kterém se setkávají Milan Lasica, Petr Pithart, Martin Porubjak,
Erazim Kohak, Magda Vášáryová, Arnošt Lustig, Pavel Švanda,
Jirina Šiklová, Martin M. Šimecka, Milan Markovic, ale i Adam
Michnik, Sergej Kovafov, Barbara Coudenhove-Kalergi, Janusz
Tazbir, Jacek Kuron, Natalja Preobraženskaja,skrátka lidé, kterí
pocitují potrebu evropské i mimoevropské duchovní plurality.

2ádeJte ve stáncích Trenspress. Medlaprlnt Kapa. u knihkupcu, nebo primo v brallslavské redakci
MOSTY. P.O.B. 220, 814 99 Brallslava 1, lel.: 398 020. la.: 395 893. která vyrizuje predplatné do
zahranicí a do Ceské republiky.

Ceský dialog
je mesícní!<pro Cechy doma i ve svete. Vychází již šestým

rokem pro ctenáre, které zajímá soucasné dení doma i ve svete,
historie, kultura, kontakty, ale predevším ohlasy, dopisy, názory,

polemika a dialog. Pestrý casopis, plný zajímavých clánku od autoru
z celého sveta (také vhodná pn-Iežitost inzerce do zahranicOje šíren do

ma firmou A.Ll. Production, do zahranicí pak prostrednictvím predplatite
lu a Ministerstva zahranicních vecí CR. Lze jej objednat na uvedené adrese.

Mezinárodní
cesl{ý Idub

je živá podoba casopisu Ceský dialog. Podporuje setkávání clenu
z domova i ze sveta, kulturní výmeny, obchodní kontakty, zajištuje výhod
né podmínky pro cestování vcetne slev.

Napríklad:
• zlevnené cesty autobusem po nekterých místech Evropy
• zlevnené knížky, CD a hudební ci mluvené kazety
• slevy pri návštevách nekterých pražských divadel, koncertu a výstav
• slevy pri ubytováni v pensionech a hotelích v Praze a v dalších místech

CR, ale i ve Španelsku, v Jižních Africe, a jinde
• bezplatnou soukromou inzerci v Ceském dialogu.

Mezinárodní ceský klub je otevren i firmám, které se chtejí jeho pro
strednictvím predstavit v širokém rozsahu pusobnosti klubu,
a to jak v CR, SR a do celého sveta, bohatá informacní banka
o aktivitách Cechu na ruzných místech planety, aj.

Podrobnejší informace na uvedené adrese.

MALÝ OZNAMOVATEL:

• Vytvorení kapitálu díky vlastní nemovitosti bez rizika - bankovní záruka.
Nad 1 mil. USD zajistíme bankovní garánce na zn. úvery.
Myšák Jirí, KI'chleby 12, Rychnov n. Knežnou, 51745



ULADZIMIR ARLOV

Lyrické miniatury
LOD

Jednou za rok v ten tichý pulnocní cas,
kdy se vynorí z vody Borisovy kameny

a od zapomenutých obetišt táhne dým,
pluje po Dvine lod s cernými plachtami.
Po tajných cestickách k ní pricházejí lidé:

matky, jež nezachránily své deti,
deti, jež nezachránily svou matku,
odsouzený
i ten, kdo soudil,

zrazený
i ten, kdo zradil.

J~dnou za rok v tichý nocní cas pluje po Dvine
lod s cernými plachtami. Lidé se prodírají

vrbovim a dubovým mlázím; a vynášejí do ní
své hríchy.
S každým rokem prichází na breh stále méne
lidí.

KOVÁR

Kovárna stojí nad rekou, okna tam do tmy svítí,
kovár ková.

Dokáže vyrobit kvety,

vykovat železné hady,
dovede ukovat štesti

- ríká si šeptem lid pospolitý.
Dal se do spolku s dáblem,

vyrábí železné hady
a kuje vzpouru ke zkáze lidu
- šírí strach vládci.
Slidici obchází kovárnu ve dne v noci.

Á jedni uverí vládcum: kovár je cernoknežník.

Druzí neverí; ale v té zemi se slidicum výborne
platí.
Ti tretí verí kovári, bojí se však priznat to i sami
sobe.

Okna tam do tmy svítí.
Slidici kovárnu obchází.

Bázlive šeptá lid pospolitý.
Kovár ková.

(1991)
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