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9.6. Praha uznala svlij dluh vlici Bratisla
ve ve výši 6,5 mld. Kc, dalších 13 mld. Kc
je sporných.
10.6. Vláda získala dli veru Snemovny jen
díky jedinému hlasu poslance Josefa
Wagnera, vylouceného z CSSD.Za to zís
kal Wagner premiérúv slib, že vláda
pr·edloží parlamentu koncepci další pri
vatizace.
11.6. Projekt jednotné evropské meny
eura ohrožuje vítezství socialistli ve Pran
cii a spor o zlaté rezervy v Nemecku.
12.6. Prezident Clinton se vyslovil pro
pr·ijetí pouze trí kandidátLI v první vlne
rozširování NATO: CI" Madarska a Pol
ska. Bratr·i Otakar a Ludek Vychodilové
(oba ODS) jsou zapleteni do korupcní afé
ry kolem nákupu stíhacek FfA-18 americ
ké firmy McDonnell Douglas do výzbroje
ceské armády.
15.6. Ministerstvo fina ncí protiprávne po
zastavilo výplaty státním zamestllaclim,
protože narazilo na dno státní pokladny.
14.6. I<omisc, která má pr·i ministcrstvu
financí pr·ipravovatreformu kapitálového
trhu, je podle názoru odborníkLI nefunkc
ní.

15.6. Oklahomský vrah Timothy McVcigh,
jehož pumový útok na administrativní
budovu v centru mesta si vyžádal 168
obetí, byl odsouzen k trestu smrti.
16.6. Pr"ijetí Paktu stability na amstero
damském summitu státú I!:vropské unie
vyr·ešilo krizi kolem projektu evropské
mcny. Stranou pozornosti však zústaly
institucionální rcformy Unie, které jsou
podm ínkou prijctí asociovaných zemí.
Summit provázely protestní al ce ekolo
gických a alternativních organizací
V prezidenstkých volbách v Chorvatsku
opet zvítezil Pranjo Tudjman.
17.6. Státy patnáctky se v Amsterodamu
ncdohodly na prohloubcní spolecné za
hranicní a obranné politiky.
18.6. Senát ceskobudejovického krajské
ho soudu odsoudil ctyr"i skiny, kteN meli
podíl na smrti Roma Tibora Danihela
pi·cd ctyhlli Icty v Písku, k nckolika mc
sícLlm vezcní. Soud je uznal vinným
z trestných cinLI vydírání a násilí proti
skupine obyvatel a jednotlivci.
19.6. Ccská armáda jc cím dál více para
lyzována odchodem kvalifikovaných lidí
do civilu.
20.6. Za úcasti Ruska se v Denveru zatal
summit nejvyspclejších StlltLIsveta G7.
21.6. Ministerstvo zdravotnictví postupnc
reviduje svúj plán na rušení padesáti ne
mocn ic.
22.6 CSSDsc zacíná pr·ipravovat na pr·ed
casné parlamentní volby.
25.6. V kvetnu doslo k mezirocnímu zvý
šcní dovozu pouzc o 0.5%, zatímco vývoz
se zvýšilo 9.5 %. Pr·esnémer·cní sledo
vanosti jednotli\jch stanic potvrdilo ve
doucí postavení TV NOVA (54 %) pr·cd
Ceskou televizí (27 %).

26.5. Centrální banka plne uvolnila kurs
koruny, což vedlo v dalších dnech k de
valvaci meny približne o 10 %.

27.5. V napjaté atmosrere ekonom ické
krize jednali pr·edstavitelé koalice s pre
zidentem Václavem Ilavlem o rekon

strukci vlády. Rusko a Sevcroatlantická
aliance podepsaly v Paríži Ustavující akt
o vzájemných vztazích.
28.5. Vláda vyhlásila nový souboropatr·e
ní k ozdravení ekonomiky, pokrtcný jako
"druhý balícek". Obsahuje další škrty ve
státním rozpoctu, zmrazení mezd ve stát
ním sektoru, omezení dovozu finacova
ného státem. I<oalicní pr·edstavitelé popr
vé priznali vázné chyby v dosavadní hos
podárské politice vlády.
29.5. Z vlády mají odejít Ivan I<oC111·ník,
Jan Ruml a Vladimír Dlouhý. Ivan Pilip
se stane novým ministrem financí, v re
sortu školství ho vystr·ídá .Iirí Gruša, re
sort prLlmyslu a ObcJ10dubude sver·en
Karlovi Klihnlovi, vnitro Petrovi 'ecaso
vi.

50.5. Petr Nccas si rozmyslcl svou kandi
daturu na ministra vnitra, šéfem resortu
proto zústává Jan Rum!. Miloš Zeman
chystá hlasování o necILlvcrc vláde.
51.5. Levice zvítezila i v druhém kole
francouzských parlamentních voleb
a získá mírnou vetšinu 290 kr·escl v par
lamentu.
1.6. Josef Lux obvinil Václava Klause
z toho, že pred vládou zatajoval dúležitou
zprávu MczinModního mcnového fondu
o špatném stavu ccské ckonomiky.
2.6. I<aždý druhý Cech si myslí, že zdra
votní péce Romú by nemela b)'t hrazcna
ze solidárního pojištení. Novou koalici
sc zclcnými a komunisty vytvor·il šéffran
couzských socialistLI, nový premiér Lio
nclJospin.
5.6. Josef Ziclcniec se zastal Joscr~JLuxe
v jeho sporu s Václavcm I<lausem. Pa
pez Jan Pavel I!. promlouval na slavnost
ní mši u pr·ílcžiloSli svatovojtcšského mi
lénia v polském II nezdnc také k prczidcn
túm sedmi sti·cdocvropských státLI.
4.6. Vláda chce poZ{ldat pa,·lament o vy
slovení dlivery. Rcditclem Ceské filhar
monie sc stanc dirigenta klavírista Vladi
mir Ashkcnazy. Novým vLldcem izrael
ské opozice byl zvolen .Iehuda Barak.
5.6. Václav Klaus a Josef Zieleniec se po
nedávné roztržce opet usmír·ili.
6.6. Pi'cdcvším o rozšir·ov{lní NATO jcd
nali v slovinském Portoroži prczidcnti
stredoevropských zem í. V aIzírských
parlamentn ích volbách porazi Ii stou pcn
ci prczidcnta Zurála islámské strany.
7.6.0zdra ení státních financí sc m11pro
mítnoutdo delsího období, pro letosní rok
pocítá vláda sc schodkovým rozpoctcm.
8.6. .Iedcnáctidenní pout .lana Pavla II.
Polskem vy rcholila v I<rakove kanoni
zováním polské královny a patronky Jad
wigy .Iagellonské.
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MARTIN JAN STRÁNSKÝ

.•Wagner zachránil Klausovu vládu," kricely deníky jedenáctého ceI'VUaa informovaly, že hlasování.
o duvere vlády (pI'VUíprípad v našich polistopadových dejinách) I'Ozhodl pouze jediný poslanec Jozef
\Vagner. Tato událost ale odkrývá jednu z hlavních prícin, proc vlastne vláda prežila: má proti sobe
neschopnou opozici.

Naše soucasná politická i ekonomická situace nabízí opozici široký prostor k predkládání altemativ.
Presto se její náVl'hy nadále vyznacují znacnou nepromyšleností a navíc jim chybí to základní: nejsou
vedeny v duchu spolupráce, ale konfI'Ontace. Pokud má ovšem opozice dospet k urcité úrovni politické
kultury, musí se odhodlat k duležitému kroku: vymenit predsedu strany.

Predseda Miloš Zeman prinesl na jedné strane sociálním demokratum podstatné volební zisky, na strane
dl'Uhé jeho luitické výroky, byt mnohdy míN správným smerem, nemají níkdy daleko k nevkusu, a tento

nl'\ "us pa" 0\ lúdá cellwvý tón opozicní politiky a ovlivnuje vnímání sociálních demokratu verejností. Navíc, Zeman dusí
I'ust osobností uvnitr CSSD.Jeho neochota uznat princip, že ruznost názoru ve strane prispívá k její pružnosti, ·se mu vymstila
hezkou ironií: byl to práve poslanec Wagner, Zemanem vypuzený pro odlišné názory, kdo rozhodl hlasovánÍ.

Proti Zemanovi stojí stranický vudce s podobnými metodami - premiér Václav Klaus, Je pravdou, že pod Klausovým
vedenim se Ceská republika ocitla v tempu transformace na prvním míste mezi postkomunistickými zememi. Dnes ale víme,
že tato transformace se odehrála podle pravídel díktovaných studentíkem, který pokud není pod neustálým dozorem a obcas
nedostane výprask, tak se dopustí všeho možného.

Politické kyvadlo se zhouplo, a panu premiéI'Ovi a jeho vláde dnes verí sotva ctVl'tina obcanu. Získání duvery silou jednoho
hlasu pro koalici znamená, že zdravotni stav poslancu se stal pI'Oprípad nového hlasování stejne duležitý jako samotný
vládní program. Mezinárodní odborníci se dívají na nynejší vládní náVl'hy ruzne. Nouzové škrty ve státním rozpoctu hodnotí
pozitivne, zatímco další náVl'hy k zlepšení ekonomické situace (napriklad novelu zákona o investicních spolecnostech)
považují nadále za bezzubé.

Vláda skutecne nemá o pI'Oblémy nouzi. Sotva že presedl ministr Pilip na horkém kolotoci ministerských kresel a hned
zjistil, že státu došly peníze na mzdy státních zamestnancu. JosefLux se zatím soustreduje na velkolepé predstavování svých
myšlenek, nikoli však uvnitr koalice, jak by se slušelo, ale mediálne. Tento politický chameleón výrazne oslábuje jednotné
vystupováni vlády. A jsme opet u premiéra Klause, který i pres urcité verejné omluvy a obcasné uznání chyby nemení zpusob
chování - zvlášt k cizím subjektum a novinárum - a dává prednost vlastním teoriím pred fakty.

Kudy tedy povede naše cesta? Nejlépe pres prekonání urcitých obav, které vycházejí nejen z naší nedávné minulosti, ale
jsou zakoreneny i v národní povaze. Rešení mužeme hledat nejen v dejinách, ale i ve vlastní zkušenosti. Máme zkušenost
s tím, že žádná vláda nikdy nesplnila všechno. Takový je základní princip vládnutí v demokratických zemích: každá vláda
pocítá s tím, že ji v budoucnu vystrídá jiná. Ipres své obrovské zásluhy o národ prohrál Winston Churchill poválecné volby.
Jeho cas prišel a odešel.

Politolog Jirí Pehe se nedávno vyjádril k veci takto: "Schopnost demokratických systému prežívat. obnovovat se a gene
rovat legitimitu je založena na promenách vlád. Odstoupení vlády, která se pro další spolecen-
ský vÝVojstane bI'Zdou, je ozdravným demokratickým procesem. Možnost. že padne vláda,
která by pro vÝVojspolecnosti mohla být ješte prínosem, je menším zlem, nežli tolerovat vládu,
která je pI'Ospolecnost konlI'aproduktivní." Doposud jsme jedinou postkomunistickou zemí,
která je od roku 1992 vedena stejnými lidmi. Práve dnes, kdy nadále prevládá doktrinárství
nad dohodou, osobní spory a ambice nad dialogem, nastal cas, abychom se vydali cestou techto
zmen.

Peoplemeter

je dost hrozné slovo. "Lidomer" by ale
byl snad ješte horší, a navíc by pripomí
nal "lidojem" - dobový to obcanský ná
zev pro komunistický Palác kultury.
Tyhle mašinky zaznamenávající cas
strávený národem u obrazovky jsou
však predem odsouzeny k ztráte sympa
tií ceských vzdelancu i pro to, co uka
zuji. Ukazují totiž, jací jsme. To si piš
me, že se nám krivá huba národa nebu
de líbit, že budeme nadávat na nevinné
elektronické zrcadlo a všelijak zpochyb
novat reprezentativnost výberu tech 660
merených rodin. (Nejen politikové pri
kládají význam merení oblíbenosti ci
jiných priferencí práve podle toho, jak
se jim to zrovna hodí.) A z ponekud
nadprirozené schopnosti strojku zjiš(o
vat prítomnost diváku pred obrazov
kou nekdo jiste vyvodí hezké orwellián
ské spekulace.

Co nám ale peoplemetry namerily? Nic
než pocet minut "odhledených" na ruz
né televizní porady. Na které televize se
lidé dívají, to už jsme vedeli. Tedy žádná
nová hruza, žádné tajemství. Nyní však
místo odhadu máme na vterinu presné
proporce tváre ceského diváka. Reditel
vítezné stanice muže - možná i on tro

chu zdešene - jásat: ty detaily nemohl
tušit ani ve snu ...

Televizní producenti a dramaturgové
mají pred sebou nelehkou volbu: bud
alibismus - "lidé to chtejí" - nebo don
kichotství - snažit se ten nepretržitý in
formacní veletok aspon trochu modulo
vat. Jsou si plne vedomi své moci, vedí,
že moderní média svet spíše vytvárejí,
než zrcadlí. I prezident republiky ví, že
média majíjakticky vetší moc než poli
tikové, ponevadž každého politika mo
hou kdykoli useknout v pulce vety.

Ceši stále dychtí po iriformacích. Tele
vizní noviny jsou možná prekvapive vu
bec nejsledovanejší porad, a neodvážil

1

bych se tvrdit, že diváci Novy chtejí sly
šet jen špatné zprávy. te se žurnalisté
snaží nachytat politiky pri nejaké ne-·
pravosti, je zcela v porádku, a stejne
v porádku je, když politikové mluví
o odpovednosti novináru. Záleží jiste
na vkusu a míre.

Práve pokud jde o míru: není náš ve
rejný život poslední dobou príšerne pre
politizovaný? Není ona mnohdy samo
úcelná politická polarizace kdejakého
vecného 'problému u zdroje obcanské
pasivity a otrávenosti spousty z nás?
Neztrácí se nám pak v té otrávenosti
schopnost rozlišovat veci podstatné?

Pokud jde o toho Orwella: príbeh, kte
rý se o nem dozvídáme, je krásným hla
volamem na téma odpovednosti intelek
tuála a schopnosti rozlišovat podstatné.
A jestli se vám nekdy zdáme prepoliti
zovaní i my a náš casopis, pak popel na
naši hlavu, a dejte nám vedet.

TOMÁSVRBA



7/1997 N O V Á PR TOMNOST

UMBERTOECO
ve Yalencii

o CEM SE (NE)MLUví

Evropská unie
v nedbalkách

Predstavitelé clenských zemi Evropské
unie svým protejSkum ze stredni a vý
chodni Evropy s citem opakovávali,
jak chápou jejich ambice vstoupit do
klubu, který byl po desitky let v zemich
vazalu Sovetského svazu považován
za symbol prosperity a demokracie.
Nejosklivejs[ otázka, kterou pak v kon
verzaci na téma rozsírení Unie mohli

z této strany cekat, byla: "Proc do Unie
chceme my, to víme, ale proc nás tam
chcete vy?"

Vypadalo by to vse jako jeden z onech
zlomyslných' bonmotu, které si mimo
doslech vymenují profesionální diplo
maté. Hubená výslužka z cervnové vr
cholné schuzky Evropské unie v Nizo
zemsku se vsak zdá potvrzovat po
sklebky pesimistu. Zvláste pomeríme-li
výsledek puvodním cílem,Unie: dospet
v Amsterodamu k podstatným vnitr
ním rtiformám. Dosavadní mechanis
my byly kdysi vytvoreny pouze pro sest
clenu a ne pro dneIní patnáctku.

V tom je jádro problému. S nynéjSím
stavemje Unie nespokojena, /wneckon
cu s ním ale dokáže žílo Reformy jsou
podmínkou prijetí nových clenu. Na
rozdíl od sporu o spolecnou evropskou
menu, s niž souhlasí a kterou pokládá
z vlastních duvodu za potrebnou neza
nedbatelná cást clenu EU, rozsírení
o zeme strední a východní Evropy ta
kovou váhu nemá - za strategicky du
ležité je pokládá predevsím a možná
jedine Nemecko.

V Amsterodamu se podarilo zachrá
nit euro, ale vice než rocni úsili mezi
vládní koriference EU, která mela pri
pravit vnitrní reformy, prislo vnivec.
Rozsíreni o nové cleny se odkládá.

Co si mohou pocít ti uchazeci, kterí
uverili sli/Jum francouzského prezi
denta Jacquese Chiraka, když datum
vstupu spojil s rokem 2000? To, co pla
tilo vždy - nespoléhat na cizí dobrou
vuli a presvedcit partnera, že muj zá
jem je také jeho zájmem. Až dosud to
casto vypadalo - a v Praze obzvláste 
že vstup vyvolených do Evropské unie
je samozrejmostí, která trvale nevyža
duje výjimecné úsilí. Amsterodam dal
najevo,jakfalesný to byl predpoklad
více snahy musí vždy vyvinout ten po
trebnejSí.
Adam Cerný

Jirí Dienstbier

Umberto Eco prednesl projev,který Nová Prítomnost otiskuje,
letos v lednu v Palau de Música ve
Valencii, na trídenním sympoziu na
zvaném "výzvy tretího tisíciletí", Té
mer stovka politiku, spisovatelu,
ekonomu, vedcu a dalších osobností
mela vytypovat problémy, kterým
lidstvo celí na ceste do multikultur

ního sveta. Setkání bylo úvodem k
nekolikaletému programu, na nemž
se budou sponzorsky podílet mesto a
region Valencie, U ESCO i soukro
mé spolecnosti. V jeho rámci mají
odborníci pripravit návrhy konkrét
ních rešení techto problému. Soucás
tí projektu však budou i nejruznejší
kulturní akce jako výstava stovky af
rických umelcu ve Valencii ci neko
likakilometrová zed, kterou pomalu
jí pozvaní výtvarníci z celého sveta.

Vtipný moderátor sil' Peter Ustinov
zahájil debatu upozornením, že in
telektuálové jsou schopni vymyslet
také spoustu nesmyslu, a vyzval,
abychom se zdrželi všech utopic
kých predpovedí. Presto je podle
profesora Richarda Falka z Prince
to~u treba "iniciovat diskusi prekra
cující všechny predstavitelné hrani
ce".

Do tretího tisíciletí totiž vstupuje
me v dobe, kdy v médiích, ve svete
financí, ve vede a v mnoha jiných
oblastech vrcholí proces globaliza
ce, který pred pádem železné opony
dokázalo brzdit jen bipolární rozde
lení planety.

Propojení sveta zlepšilo mnohým
lidem život, posílilo respekt k lid
ským právum. Stát však není jen
správcem ekonomiky, kterou tak
jako tak rídí stále méne, ale také
nástrojem solidarity. Demokratická
pravidla musí být vztažena i na fun
gování globálních institucí. Objevují
se nové otazníky: naleznou obcané

<2

duši svých suverénních státu a svoji
identitu v demokratických ideálech
jako kdysi americká revoluce, nebo
se prikloní k nacionálnímu a nábo
ženskému extremismu? Záleží rov

než na tom, jaký bude charakter glo
balizac.e: zda "soucitný", nebo "stu
dený". Profesor Falk zduraznoval
nutnost nových forem globálního rí
zení na všech úrovních, tedy na
úrovni Spojených národu, regionu,
státu a také nezávislých obcanských
organizací, což by melo vést k vytvo
rení globální obcanské spolecnosti.

Zvláštní skupina má do roku 1999
vypracovat Všeobecnou deklaraci
lidských povinností, která by se tak
stala dvojcetem Všeobecné deklara
ce lidských práv. Má stanovit mini
mální univerzálne platné zásady,
které by mel každý clovek ve vztahu
k ostatním lidem a k prírode respek
tovat. Od Valencie se odvíjejí projek
ty nutné reformy OSN a systému me
zinárodních institucí, ale také treba
svetového lesního a vodního hospo
dárství. Nezávadná voda dnes chybí
už více než 230 milionum lidí ve 26
zemích.

Program Valencie pro tretí tisíciletí
zahrne i hlubokou studU možných
nástroju a mechanismu, které potre
bujeme k rešení zmínených problé
mu. To podle Petera Ustinova již
není vecí volby, ale odpovednosti
obcanské spolecnosti: "Globalizova
né prostredí, nemluve o novém sve
tovem rádu, vyžaduje prijetí soubo
ru univerzálních etických principu,
minimum spolecných hodnot, po
trebných k tomu, aby spolecnosti a
národy mohly žít ve vzájemné har
monii. Musíme vytvorit podmínky
pro rozvoj tolerance a soužití ruz
ných komunit." Myšlenky mberta
Eca jsou v tomto ohledu velmi inspi
rativní. •
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náš kupo nový D/K svuj silne paplrový
majetek. Nestál ho mnoho, ale pokud
ho rychle neprodal, ted už vi, že z neho
nezbohatne. Ti, co zbohatli, sedl tu na
Pankráci, tu na ostrove Kypru a jinde
v teplejšlch mistech. Od roku 1991 si
politologové lámali hlavu, jak to, že
éeský volié je z niéeho nic a na rozdll
od svých podobne postižených sousedu
v Polsku, Madarsku éi na Slovensku
tak presvedéive pravicový. Je tak ne
obyéejne prozlravý? Má nejaké zvlMt
ni vlohy? Dedictvl po sporivých a pri
éinlivých predclch? Anebo je to záslu
ha geniálnlch politku?
Rešeni je možná docela prosté. Dokud

pravicovost znamenala, že obéas neco
dostaneme, byla vecjasná: jsme všichni
pro. Když se tenhle sen o malém kapi
talismu pro každého a zadarmo roz
plynul, je zase jasná: už nejsme pro. Jak
nabyl, tak pozbyl. Jen vládni strany,
které si zavedly volebnl boj uvnitr i vne
koalice jako trvalou instituci, to jaksi
zaskoéilo: až dosud totiž byly zvyklé
každou nedeli (práve pri obede) vltezit
v oboji televizi a jednou mesléne ve
všech verejných mlnenlch. A ted najed
nou tohle! Co se to vlastne prihodilo?

Nejsplš nic zvláštnlho. Koruna o pár
procent devalvovala a systém vzájem
ného neplaceni koneéne dorazil až na
ministerstvo financl, takže v kase na
jednou nebylo na výplaty. To je sice
trapná nehoda, ale žádný duvod k pa
nice. Ta vznikla jen proto, že souéasne
všechny napadlo, zda král nenl nejak
podezrele málo obleéený. A aby té po
hany nebylo dost,Ješte jedna zlomysl
ná, symbolická ironie: slovenská koru
na platila chvlli vlc než éeská. Nenl
tohle konec sveta?
(sok)

Pokles duvery zahraniénlch finané
nich trhu v éeskou korunu primel éeské
obéany k šturmovánl smenáren a k ná
kupu valut. Reputaci koruny to nepo
mohlo, naopak, ukázalo se, že se koru
ne neduveruje ani doma, ale co chcete,
vždyt ti obéané se zachovali naprosto
rozumne!

S hospodárskou kriminalitou asi moc
nepohneme, protože ji nerozumlme,
a lidi, kteN ji rozumeji, nám s tlm ne
pomohou, protože bychom je (jako vy-

Nejsou (ty správný)
lidi

Jak nabyl, tak pozbyl
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Pro koho je rok 2000 magický? Po
chopitelne pro krestanský svet. Zna
mená totiž, že od predpokládaného
narození Krista ubehlo dva tisíce let
(i když víme, že Kristus se nenarodil
v roce nula našeho veku). Nemuže
me ríci "pro západní svet", protože
do neho radíme qapr. také Izrael,
který sice bere v úvahu náš systém
posloupnosti výrazem Common
Era, ve skutecnosti však pocítá léta
jinak.

V 17. století upozornil protestant
Isaac de la Peyrere na to, že cínská
chronologie je mnohem starší než
hebrejská a prišel s hypotézou, že
prvotní hrích se týká jenom Adamo
va pokolení, nikoli ostatních ras,
které se zrodily dávno pred ním. Hy
potéza byla prirozene prohlášena za
kacírskou, ale at už mel z teologic
kého hlediska pravdu nebo ne, rea
goval na skutecnost, kterou dnes už
nikdo nezpochybnuje: ruzné datace,
které platí v ruzných civilizacích,
odrážejí ruzné teogonie (mytologie)
a výklady dejin, pricemž krestanské
dejiny jsou jen jedny z mnoha. (Vý
raz ab anno Domini není tak starý,
jak si myslíme, protože ješte v dáv
ném stredoveku se roky nepocítaly
od narození Krista, ale od predpo
kládaného stvorení sveta.)

Rok 2000 se bude oslavovat také
v Singapuru ci v Pekingu, protože
evropský model ovlivnil všechny os-

,

CommonEra?

N o v Á

Valencie se rozhodla, že usporádána pocest blížícího se konce dru
hého tisíciletí ruzné kulturní akce.
Nebudu se prít o to, zda nové tisíciletí
zacne o pulnoci 51. prosince 1999
nebo až o pulnoci 51. prosince 2000,
jak nám to sugeruje matematika a
chronologie jakožto pomocná histo
rická veda. Pro ne zacíná druhá de
sítka císlem 11 a nové století rokem
jedna. a poli symboliky se nedá ná
zor matematiky ani chronologie po
minout a 2000je nepochybne magic
ké císlo, jehož kouzlu lze jen težko
odolat. Vždyt tolik románu v minu
lém století ohlašovalo, jaké zázraky
se v tomto roce stanou.

a druhou stranu jsme se dozve
deli, že pocítace se ocitnou z hledi
ska chronologického v krizi 1. ledna
2000, a ne 1. ledna 2001. Naše pocity
budou nehmatné a zavádející, ale
pocítace se nemýlí, dokonce i když
s~ mýlí...

Um

Prelom

3
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šetrovatele, státnizástupce, soudce) ne
zaplatili, jinde jim totiž daji vic. Co
chcete, chovaji se naprosto rozumné,
copak byste šli delat nekam za min?

Platy ústav nich cinitelu snižuji duve
ru obcanu v nejvyšši orgány státni
moci. Neni divu, maji-li se deregulovat
nekteré nepominutelné ceny. Presto se
poslanci svých platu vzdávaji neradi.
I oni jsou naprosto rozumni. Už jste
potkali nekoho, kdo by se zasazoval
o sniženi vlastniho platu?

To není žádné morallzování. Cožpak
morálka muže odmítat rozumnost? To

je prece poucné konstatováni, jak se
veci maji. Za jistých okolnosti se proste
nekterým úmyslum nedari. Kdo chce
delat prumyslovou revoluci, ztroskotá,
je-li vetšina populace negramotná. Kdo
chce delat národní obrození, neporldi,
nemá-li k dispozici patricné procento
tech, kdo jsou ochotni plnit nekteré
funkce zadarmo.

A co když chce nekdo delat transfor
maci, chovaji-li se lidi naprosto ro
zumne?

(pri)

Herci a vy ostatní 000

"Vojáci, zpet do kasáren!" je veta, kte
rou u nás, díky Bohu, mnoho neznáme.
Ta mívá své domovské právo v zemich,
kde ozbrojené sily cas od casu berou do
svých rukou správu vecí verejných.
Abychom však nebyli z.cela ochuzeni,
zaciná se nám tu rodit její mladši se
stra.

Každý, kdo alespon jakž takž pravi
delne sleduje politickou a mediální scé
nu, se steži ubrání pocitu, že je na ní
jaksi prehercováno, predivadlováno
a prefilmováno. Cituplné pisemné vý
levy Ladislava Smoljaka ci Jirího Men
ze/a na téma "mé politické lásky a ne
lásky". Zdena Hadrbolcová pletoucí si
rozhlasový mikrofon s výlevkou. Inze
ráty divadla Tafantastika. To jsou jen
namátkou zvolené prlklady fenoménu,
kterému nelze uniknout.

Priliš mnoho z nás ješte pamatuje
doby, kdy byla "umeleckáfronta" pra
videlne vyz.ývána, aby pozvedla svuj
hlas, a ona tak opravdu cinila. Ostatne
rada z tech, kterl se aktivne predvádejí
nyní, pridala svuj podpis k Anticharte
a podobným rlzeným výlevum lásky a
nenávisti. To vše mohlo být snadno za
pomenuto a odcineno tím, že tatáž
fronta se z velké cásti postavila v listo
padu 1989 na stranu zmen. Vahou své
ho vlivu pak pomohla presvedcit mlci-

tatní letopocty. Pro vetšinu národu
této zeme však pujde o obchodní
smlouvu, ne o vnitrní presvedcení.
V Cíne kvetla civilizace dávno pred
naším rokem nula a dávno pred ním
byly v rozpuku i stredomorské kul
tury. V posledních dvou tisíciletích
se rozvíjely nebo naopak ocitaly
v krizi, sledujíce vlastní casovou po
sloupnost, která není totožná s naší
a která je soucástí jejich historické
pameti.

Je správné, že oslavujeme príchod
roku 2000 jako významné datum,
ale krome toho bychom se meli za
myslet i nad jinými casovými po
sloupnostmi. Až budeme slavit náš
rok 2000, jaký rok budou psát mus
limové, australští domorodci nebo
Cínané?
Jiste, nemusíme se o to zajímat.

Rok 2000 je náš rok, je to naše euro
centrické datum. Tento model byl
zaveden také v americké civilizaci,
nicméne nekterí americtí obcané af
rického, východoasijského ci indi
ánského puvodu se s ním neztotož
nují. Problém není v tom, zda máme
jako Evropané právo i nadále se
identifikovat s eurocentrickým mo
delem; jde o to, zda není v predvecer
roku 2000 naší povinností integrovat
i jiné modely a pokládat je za para
lelní a stejne dustojné.

ejde jen o mravní povinnost, ale
o historickou nutnost. Když se pred
nekolika lety zakládala v Paríži Sve
tová akademie kultur (Académie
Universelle des Cultures), která pri
jímá do svých rad umelce a vedce
všech zemí sveta, byl stanoven její
statut ci charta. Úvodní prohlášení
této charty, definující vedecké a
mravní poslání Akademie, se zmi
nuje o velkém mísení kultur, které
mu budeme v Evrope príštího tisíci
letí prihlížet.

Nejsem Nostradamus

Zlobím se pokaždé, když se me no
vinári ptají, co se v príštím tisíciletí
stane. Místoprísežne prohlašuji, že
nemám ponetí, co se stane, stejne
jako nevím, co se mi prihodí zítra, a
nepokládám za vhodné na tak hlou
pou otázku ani odpovídat. Kdybych
to udelal, vzbudil bych dojem, že in
telektuálové, at už delají poezii, his
tOrii, fyziku nebo obrázk_ovéseriály,
jsou samí Nostradamové. Avšak je
diné, co musí ovládat intelektuál
hodný toho jména, je umení nebýt
prorokem. Apokud predstírá, že jím
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je, mužeme si být jisti, že jde o pro
roka falešného.
Nemužeme se tedy pouštet do ne

opatrných prognóz, mužeme ale
predvídat (bát se nebo doufat), co by
se mohlo stát, kdyby veci šly dál tak,
jako dosud, a kdyby nezasáhly neo
cekávané okolnosti. Tak mohu vcel
ku rozumne predpokládat, že zítra
budu ješte tady, ve Valencii (pokud
se ovšem tuto noc s naší planetou
nesrazí cizí teleso a neznicí ji); a
stejne tak mám všechny duvody se
obávat, že se bude i nadále zhoršo
vat životní prosti'edí, pokud nezasta
víme zkázu amazonských pralesu.

Obávám se napríklad, že by plene
ní Amazonie mohlo pokracovatkvu-

li necemu, co skutecne neuvádím
jako zábavný paradox. Cíi'íané totiž
práve objevují výhody toaletního
papíru a ti nejbohatší z nich ho za
cínají používat. Až si všichni Cínané
budou moci dovolit toaletní papír,
všechny lesy sveta nebudou stacit na
to, aby uspokojily potrebu všech Cí
i'íanu. A protože nemužeme Cína
num zabránit, aby usilovali o stejné
blaho, na jaké - jak se domníváme
- máme právo i my, budeme se v
príštím tisíciletí rozhodovat, zda
znicíme amazonské pralesy, aby
chom uspokojili oprávnené hygie
nické nároky, nebo zda budeme stu
dovat novou techniku, jak zalesnit
Saharu.

Evropa mnohobarevná

Pokud chod událostí nevezme rych
lý obrat, musíme se zároven pripra
vit na skutecnost, že v príštím tisíci
letí na tom Evropa zacne být stejne
jako New York nebo nekteré latin
skoamerické zeme. V New Yorku
vedle sebe existují ruzné kultury, od
portorikánské až po cínskou, od ko
rejské až po pákistánskou: nekteré
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etnické skupiny splynuly, jiné si
udržují svou integritu (žijí ve svých
ctvrtích, mluví svými jazyky a za
chovávají své tradice); nekteré po
klidne žijí pospolu na základe spo
lecných zákonu a jednoho dorozu
mívacího jazyka, anglictiny, i když
ji casto moc neovládají, jiné jsou
v nepretržitém konfliktu. Jsou ctvrti,
kde se nemluví jinak než španelsky.
New York vznikl jako mesto Waspu
(White Anglo-Saxon Protestants,
protestantu anglosaského puvodu).
Dnes nejenže takzvane bílá popula
ce zacíná být v menšine, ale z ní ješte
plných 42 % tvorí Židé a anglosasští
protestanti jsou jen malou cástí
zbytku.

V Latinské Americe došlo v ruz
ných zemích k nejruznejším jevum:
nekde se španelští kolonisté smísili
s Indiány, jinde (jako v Brazílii)
i s Africany, nekde vznikly tak zvané
kreolské jazyky a obyvatelstvo. Je
velmi obtížné - i když uvažujeme
v rasových termínech pokrevního
puvodu - rozhodnout, zda je ten ci
onen Mexican ci Peruánec evropské
ho nebo americko-indiánského pu
vodu, o Jamajcanech ani nemluve.

uže, Evropu ceká podobná situa
ce a žádný rasista, žádný nostalgický
reakcionár tomu nemuže zabránit.
Nemuže tomu zabránit ani žádný
protiimigracní restriktivní zákon.
To, co se deje pred našima ocima,

totiž není imigrace, ale migrace.
Imigrace znamená, že nekterí jedin
ci se stehují z jedné zeme do jiné
zeme - jako Italové a Irové do Ame
riky nebo Turci do Nemecka. Pru
vodní jevy imigrace jsou politicky
kontrolovatelné, omezené, podporo
vané, naprogramované nebo schvá
lené. Podobne jako fenomén imigra
ce mužeme posuzovat i kolonizaci,
napr. evropských národu v Africe
nebo v Asii, která nepochybne temto
zemím vnutila evropský kulturní

model, ale nezpusobila etnickou
transformaci, protože kolonizátori
žili oddelene od puvodních obyvatel.
S migrací je tomu jinak. At už pro

bíhá násilnou nebo pokojnou ces
tou, je jako prírodní živel: migrace
propukne a nikdo ji nemuže zadržet.
Migrace nastává, když se celý národ
postupne premístí z jednoho území
na jiné a když migrující obyvatelstvo
radikálne zmení nejen kulturu úze
mí, na které migrovalo, ale i jeho
etnické složení. Tak tomu bylo s vel
kými prehistorickými migracemi
z Kavkazu smerem na západ, s mig
racemi germánských národu, které
obsadily rímské impérium a vytvo
rily nové ríše, nové jazyky, nová et
nika, s evropskou migrací na ame
rický kontinent, kde príchozí prak
ticky nahradili puvodní obyvatel
stvo, se stehováním národu z Arábie
do stredomorské kotIiny. Dosud ne
byla provedena fenomenologie nej
ruznejších typu migrace, ale od
imigrace se migrace vždy nepochyb
ne liší.
Dnes, na sklonku 20. století plného

imigrantu, celíme jevum, které se
nedají presne definovat. V období
velkých presunu je u nekterých jevu
težké rozlišovat mezi migrací
a imigrací. Existuje nepochybne ne
zadržitelný tok od jihu k severu (Af-·
ricanu nebo obyvatel Stredního vý
chodu do Evropy), Indové osídlili
nekteré brehy Afriky a ostrovy Paci
fiku, Cínané jsou všudyprítomní, Ja
ponci zasahují svými prumyslovými
a ekonomickými organizacemi,
i když se fyzicky v masovém merít
ku príliš nepremistují. Lze vubec
rozlišit imigraci od migrace, když
celou planetu križují národy všemi
smery? Myslím, že lze, alespon v jed
nom aspektu: imigrace jsou politic
ky kontrolovatelné, migrace nikoli.
Dokud jde jen o imigraci, národy
mají nadeji, že udrží imigranty
v ghettech, aby se nesmíchali s míst
ními obyvateli. U migrace už ghetta
nepricházejí v úvahu a dochází
k nekontrolovatelnému mísení ras,
etnik a predevším kultur.
Imigrace, které se Evropa stále ješ

te snaží celit, se ve skutecnosti mení
v migraci. Tretí svet buší na vrata
Evropy a vchází do ní, i když ona to
nevidí ráda. Problém už není v tom,
zda se studentky v Paríži mohou ha
lit do závoju, nebo kolik mešit se má
postavit v Ríme. Problém spocívá
v tom, že v príštím století - a protože
nejsem veštec, nemohu ríci presne
kdy - se Evropa stane multirasovým
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ci vetšinu, že to již opravdu konecne
prasklo a že opet jedno u stoji za to do
toho jit. Mohlo, kdyby se dotycni nebyli
bývali priliš nadchli svou tehdejši du
ležitosti a svou nenahraditelnou úlo

hou pri budováni rozvinutého kapita
lismu.

Škoda, protože pokud jejich operacni
pamet sahá pouze k "heroickému" lis
topadu, ostatni si casto pamatuji vice.
A tak se nám pri sledováni soucasných
politizujiclch extempore (navic vetši

nou, nepríliš dobre technicky zvládnu
tých) vybavi splše Národni divadlo
z ledna 1977 ci nyvé oci pri pravidel
ných televiznich "setkánich stranic
kých a státnich predstavitelu s umelee
koufrontou".

V zájmu našeho duševniho klidu
a toho, co ješte zbývá z jejich dobré

povésti, .nezbývá tedy než rici: herci,
režiséri a vy všichni ostatni, co umite
umenl, vratte se na svá jevište a do
svých ateliéru. Skutecná demokracie
dokáže fungovat bez vás. Nedokáže-li,
nezaslouži si, aby byla bránena.
Daniel Kumermann

Jiné to už možná
nebude

Pul osma roku po svém vzniku, tedy na
jare roku 1926, mela naše prvni repub
lika své zacátecnictvi už za sebou. So
vetské Rusko rovnež a jiné zeme, které
po válcezacinalyznovu, taky. Snadjen
tehdejši výmarská republika z této
rady vybocuje, ackoli svá ucnovská léta
dovršila tehdy i ona - jen s tlm rozdi
lem, že se toho mnoho nenaucila.

Mužeme u nás po sedmi a pul polis
topadových letech ocekávat vznik ješte
neceho nového ve smyslu pozitivni
kvality? Jisté, muže se objevit nový poe
ta natus, anebo významná technická
inovace. Má ale naše spolecenská dyna
mika v sobe potenciál k dosud ne
ozkoušenému, ale tvorivému prekoná
váni záteže minulosti?

Obávám se, že nikoli. Že ražba vzor
cu ekonomického, politického a kul
turne spolecenského chováni je již pro
vedena. Vždy! už nám ubehlo vic než
sedm let! Je tedy pravdepodobné, že
napr. podnikatelé budou podnikat a
politikové delat politiku stejným sty
lem jako dosud. Stejne jako dosud bu
dou delnici delat, kantori ucit a lékari
lécit. Ani zlocinci asi nebudou mit du-
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UMBERTO Eco (1932)
Italský lingvista, filosof a spisovatel.

mužete vstoupit do cínského korido
ru v okamžiku, kdy Marco Polo nebo
otec Matteo Ricci dorazili do Pekin
gu, a také do Austrálie ve chvíli, kdy
tam dorazí kapitán Cook.
Ale v kteroukoli chvíli a z kterého

koli koridoru by muselo být videt
jako v kouzelném zrcadle, lodním
okénku ci teleskopu, co se deje v ji
ném koridoru, i když o nem ješte nic
nevíme. Prirozene bychom zjistili,
že zatímco v Recku se v dobe mezi
Homérem a Aristotelem udála
spousta vecí, v Austrálii se nejspíš
oproti minulému století nic nezme
nilo. Jsou civilizace, které se menily
každým stoletím, a jsou jiné, které
ustrnuly na stejné kulturní úrovni.
Dejiny nám ukazují, že civilizace
s rychlejším vývojem si podrobily
civilizace pomalejší. ikdo netvrdí,
že je to dobre, ale tak se skutecne
stalo. Kdyby však palác nebyl posta
ven eurocentricky, možná bychom
zahlédli, o cem jsme nikdy nemeli
ani tušení - totiž (hypoteticky), že
také v Austrálii se v dobe mezi Ho
mérem a Aristotelem odehrálo cosi
pro místní "Aboriginy" duležitého.

I za predpokladu, že budeme držet
fantazii na uzde, by se palác mohl stát
místem, kterým by se dalo fyzicky
procházet, neco jako Beaubourg nebo
prenosná konstrukce, která by se dala
prevážet z mesta do mesta, nebo neco
na zpusob mimorádne úsporných pa
vilonu, které by mohly být zrízeny na
mnoha místech soucasne. Mohlo by
to hýt velké virtuální divadlo, které
mužeme sledovat na mnoha plátnech
a v nemž mužeme vizuálne vstupovat
do ruzných svetu...

Není mým úkolem vyrešit edicní,
architektonické, technické nebo
ekonomické problémy tohoto pro
jektu. Stacilo by, kdyby odsud vzešel
pouhý nápad, i když by se realizoval
jinde. Moje pr~dstava by se jednou
mohla stát ucební pomuckou na
školách celého sveta.

Prál bych si tudíž, aby se oslavy
našich dvou tisíciletí staly príležitos
tí k zamyšlení nad dejinami celé pla
nety, abychom se vrátili o tri, ctyri
nebo pet tisíciletí zpet a splatili tak
dluh všem kulturám, které jsme
z našeho eurocentrického hlediska
pokládali za exotické a dostatecne
jsme je nepoznali a nepochopili. •

(Preložila Drahoslava Janderová;
kráceno, mezititulky redakce)

Labyrint
dejin civilizací

kontinentem. A dojde k tomu, at se
vám to líbí nebo ne.

Tato konfrontace (nebo setkání)
kultur muže vést ke krveprolití
a jsem presvedcen, že do jisté míry
se prolévání krve nedá predejít a že
krev potece dlouho. Rasisté jsou
však druh na vymrení, podobne jako
dinosauri. Víte snad o nejakém rím
ském patricijovi, který nemohl snést
pomyšlení, že se rímskými obcany
stávají také Galové, Sarmati nebo
Hebrejci jako svatý Pavel, a že na
císarský trun nakonec usedl Afri
can? Na takového patricije jsme za
pomneli, byl poražen dejinami.
Rímská civilizace patrila míšencum
už v prvních staletích prvního tisíci
letí. Rasisté mohou tvrdit, že práve
proto zanikla. Ve skutecnosti neza
nikla, ale zrodily se z ní ruzné ev
ropské národy, a pokud zanikla, pak
její zánik trval témer pet set let.

Co vlastne bude znamenat rok
2000, když v Evrope pro nekoho
bude 1370. rokem od hidžry (pokud
se nemýlím v poctech), a pro jiné
- co já vím - rokem petitisícím nebo
desetitisícím, podle ruzných chro
nologií...

avrhuji tedy, abychom se naucili
nahlížet neeurocentricky nejen
uplynulých 2000 let, ale také posled
ní ctyri tisíciletí, a abychom se pri
pravili na multikulturní svet tisícile
tí príštího ...

Existovalo vubec v Austrálii neco
predtím, než tam dorazil kapitán
Cook? A co bylo v Cíne, než tam
priplul Marco Polo? Napechovali
nám do hlavy, že Cína i Austrálie se
zrodily až s príchodem techto cesto
vatelu. Vštípili nám, že musíme vní-
mat dejiny západního sveta jako ne
pretržitou cáru (o té nám nic nesml
cí), která se tu a tam zacne vetvit do
jiných civilizací, o niChž jsme pred
tím nemeli ponetí a o kterých víme
málo i po tomto setkání. Já si však
predstavuji jiné pojetí dejin sveta,
které se pokusím nacrtnout v násle
dujícím schématu.
Zkuste si predstavit mnohapatrový

palác, který nebude konstruován ve
svislých prímkách, ale jako kompli
kovaný labyrint, jehož hlavní linie
se hned protínají, hned zase vedou
soubežne ci se rozcházejí na celá
staletí. Když v takovém paláci bude

_______________ 11I te procházet evropským koridorem,

Politikové jsou vystaveni kritice médii
i svých kolegu z protilehlého tábora.
Novinári se neéeho takového obávat

nemusi. Ioni maji své protilehlé tábory,
ty jsou však vzájemne izolovány, nebot
ctenári jednoho deniku, napr. vláde
nakloneného, nejakýdalšf, vládenena
klonený, zpravidla nectou a prenechá
vaji to ctenárum toho dalšiho, kteN

Novinárské
privilegium

vod cinit zlo jinak než dosud. Je užitec
né si to uvedomit. S nekonecne poma
lou promenou umožnenou generacnim
sledem pocitat ovšem lze.
(pri)

Moc jsme liberalizovali

Josef Lux se už delši dobu nechává sly
šet, že jsme moc liberalizovali, moc
jsme se otevreli. Na nedávné koriferenci
KDu-ésL pNmo rekl: "Liberálni poli
tika podle vzoru ODS a ODA u nás
selhala a je treba hledat jiné postupy."
Sociálni demokracie je podobne nala
dena dávno. V návrzich programu se
mluvilo o liberalismu jako o smrtel
ném neprileli. V tomto duchu ostatne
Stanislav Gross komentoval nedávné

vitezstvifrancouzských socialistu nad
republikány." Toje konec liberalismu, "
vitezoslavne prohlásil v televizi. To, že
Stanislav Gross považuje francouzské
gaullisty za ztelesneni liberalismu, to
lik nevadi. Vadi spiše to, že tato slova
zdánlive jednoduchá a jasná se pri
bližšim pohledu ukazuji být vágni
°aobrysy liberalismu;, který má být jimi
zasažu!, se ztráceji v mlze. On už se
nekdo najde, na kohó to slovo dopadne.
Tato lamentace nad liberalismem je
ješte srozumitelná, když se týká politi
ky ODS a snaži se pojmenovat jeji plo
dy. Když se polemika presune na ideové
kolbišté, což si krestanštt demokraté
stejne jako demokraté sociálni nene
chaji ujil, potom je dobré trochu zpo
zornet. Neuškodi pripomenout si, že li
beralismus predstavuje u nás i v Evro
pe tradici svobodomyslnou, kterou ne
lze zredukovat na hesla o trhu bez pN
vlastku. A svobodomyslnost neni rad
no jen tak pouštet k vode.
(zoo)
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VEDOMI
potuchy o tom, na jak podivném
procesu vlastne participují. Uvol
nování a poutání nejruznejších sil
se deje casto se srovnatelnou mí
rou náhledu, jakou žaludek, pan
kreas ci tenké sttevo reflektují
svou roli v procesu trávení. Clove
ku vytane na mysli Boschuv obraz
"Vuz se senem", kde za zmíneným
vozem slepe krácejí mocní tohoto
sveta a netuší, že je vpredu tažen
démony.

Zpusoby "magie", založené na
zákonech zachování (má dáti/dal),
jejichž prubeh lze nejakým zpuso
bem zakonzervovat ci které lze do
konce revokovat (typicky úrad),
jsou méne nebezpecné než ty, kte
ré to nedelají a neaplikují ani zá
kladní pricipy logiky, jako je prin
cip kontradikce (masmédia). Kla
sickým príkladem kombinace
"kontradiktorických" a "nekontra
diktorických" zpusobu jednání
(napr. zdvojování kompetencí, al
ternace mezi "pruským" a "YUd
covským" principem) byla ne
mecká Tretí ríše, proto pusobila
mimorádne cernomagicky, proto
zažila tak prudkou expanzi i tak
prudký pád. Pro "neregulované
formy ma,gie" je to typické.

ejruznejší "paramagická" ko
nání jsou v mezilidských vztazích
i ve spolecnosti jevem nad jiné
hojným - stací si precíst nekolik
kapitol úvodu do religionistiky
a podívat se na svet trochu jinýma
ocima. Nadrízení ci životní part
neri casto drží své blízké v porobe
metodami haitského vnítrozemí,
úrední zápisy a stíny na obrazov
kách jsou relevantním klícem
k poznání sveta. Ostatne i jatka
lze chápat jako zmechanizovanou
formu masové obeti jakémusi no
vému božstvu, treba Všeobecné
mu Blahobytu ci Výžive Proteiny.

S novovekým karteziánským ob
razem sveta se vytrácí smysl pro
jevy, .chápané v minulosti jako
"magické" ci archaicky nábožen
ské. Tato kategorie nikterak nevy
mizela, nechápe se však už y pu
vodním smyslu, ale spíše jako ur
citá technologie. Novoveká veda
predstavuje pokus racionalizovat
(lat. ratio - pomer, proporce) "prí
rodní magii". (Ješte G. B. de la Por
ta používá pojmu "magia natura
lis" pro jakékoli operace s hmot
nými objekty s netriviálním, tedy
ne zcela ocekávatelným výsle<t
kem).

Jedním z nejcastejších výrazu
této tendence je zavádení nejruz
nejších "zákonu zachování", a to
nejen ve vede, ale tteba i v klasic
ké ekonomii.: peníze se proste
z principu množit nesmejí, stejne
jako svícka nesmí jen tak zmizet
tím, že vyhorí. Tato tendence "mít
vše pod kontrolou", aby se neco
neocekávaného neobjevilo ci. na
opak nezmizelo, je prastará. Opac
né situace vždy pusobí rozruch,
viz vyndavá ní králíku z kouzelní
kova klobouku ci jejich mizení
tamtéž. "Zákony zachování" za
vedla už stará Indie ve svých kar
mických pri.ncipech: viny ci záslu
hy se také nesmejí jen tak ztrácet
(zákon zachování hríchu?).

Dá se Nci, že veda je cosi jako
regulovaná magie: antiklerikální
plakáty sovetské propagandy cas
to vedce prirovnávaly k divotvur
cum. Naproti tomu magie "divo
ká" je od jisté doby nežádoucí
a nejlépe vubec "není". Etablova
ná náboženství lze obdobne chá
pat jako "regulovanou formu nad
prirozena".

Veda, úrad, bankovnictví, politi
ka ci masmédia predstavují typic
ké formy "magických" cinností,
i když to ti, kdo se na nich podílejí,
nereflektují. Všejevrukou do sebe
a svých problému zahledených
expertu ci skupin, kterí nemají ani STANISLAV KOMÁREK
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zase nectou ten jejich (až na výjimky,
samozrejmé). Mezi médii jedné strany
barikády navíc platí nepsaná dohoda,
že mezi sebou nepolemizují a nekriti-,
zují se. Nedodržuje se stoprocentne, ale
cca devadesátiprocentne. Novinár se
tak teší úcinné záštite, címž je ochuzen
o možnost korektivní zkušenosti. Proto
si stále vede svou. Osvojí-li si zlozvyk,
nikdo mu nerekne, že by se ho mel zba
vit. Pravda, zpetnou vazbu by mu
mohli poskytnout jeho ctenári (diváci,
posluchaci). Nekdy se skutecné ozvou,
ale spíše podráždene, vzácneji po
chvalne, z .cehož mu zpravidla neplyne
žádné poucení.

Beda nám novinárum!

(pri)

Starosti s rozpoctem

mají kupodivu také Nemci - a to už
delší dobu. Státní dluh, který v roce
1950 cinil 12 miliard DM, byl v roce
1990 už 1100 miliard a letos dosáhne
skoro dvojnásobku - 2,1 bilionu marek.
Nejvetší položka rozpoctu - sociální
výdaje - vzrostly od roku 1970 z 84 na
467 miliard rocne a podíl státního roz
poctu na hrubém produktu (HDP), kte
rý roku' 1950 cinil necelých 28 %, ciní
letos už 50,2 %. Kde jsou ty casy, kdy Se

daním ríkávalo "desátky": dnes se hos
podárství delí se státem vskutku bratr
sky, jednu mne a druhou tobe.

Docela jinak to ovšem vypadá na .
príjmové strane rozpoctu. V padesá
tých letech ji tvorily tri zhruba rovno
cenné složky: dan z príjmu obyvatel
stva, dan z pridané hodnoty a dan
z príjmu spolecností (právnických
osob). Od té doby ta poslední témer
vymizela, podílí se na prljmech sotva
8 %. Velké spolecnosti bud odstehovaly
svá sídla do zemí s lepším danovým
klimatem (jako treba naši Harvardo
vé), anebo si dokázaly dane tak "opti
malizovat~ že prakticky žádné nepla
tí.

Že to tak dlouho dál nepujde, je kaž
dému jasné, ale vláda nemuže najít
sílu, aby neco zásadního zmenila, a
ohrožené skupiny obyvatel (jednou
horníci,jindy státní úredníci) se úcinne
brání manifestacemi a protesty. Mi
nistr financl je v moderní dobe jiste
vlivná funkce. Zdá se však, že pomalu
zacíná být také nebezpecná.
(sok)
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Martin Potucek

Obcané velmi citlive vnímají a zaznamenávají slabiny polistopa
dové politiky, vyvolávané dispropor~
cemi mezi trhem, státem a obcan
ským sektorem. Oslabení státu se
projevilo v ohrožení lidí rostoucí kri
minalitou, vedlo ke korupci, konflik
tu verejných a soukromých zájmu a
k praní špinavých penez. Verejnost
vnímala jako naléhavé problémy
vyskytující se prakticky ve všech ob
lastech verejného sektoru (sociální
zabezpecení, péce o rodiny s detmi,
bydlení, zdravotnictví, školství).
V poslední dobe vystoupily více do
popredí i systémové chyby v zaváde
ní tržního hospodárství, kde byla,
práve tak jako v dalších sektorech,
podcenena regulacní role státu.

Analýze vztahu jednotlivých slo
žek našeho verejného mínení se ve
nuje i autorova monografie Nejen trh
s podtitulem Role trhu, státu a ob
canského sektoru v promenách ceské
spolecnosti, která v techto dnech vy
chází.

Zdravotnictví jako
pars pro toto
Ministerstvo zdravotnictví nedávno
vyhlásilo "malou válku" distributo
rum léciv, kterí se vzpírali nést dále

na svých bedrech dusledky zadluže
ní verejných nemocnic. Možná to v
této zemi prece jen ješte nekoho pre
kvapilo: jak to, že se tato válka vede
proti soukromým firmám, které by
jenom rády, aby jim za dodané zboží
bylo rádne zaplaceno, a nikoliv proti
samotné státní správe? Ta prece za
vedla soucasný systém financování
zdravotnictví, který nemocnice ne
milosrdne tiskne ke zdi.

Stát se pokoušel distributory léciv
vydírat tím, že zneužil témer mono
polního postavení jejich odberatelu
- zdravotnických zarízení, která se
tak vlastne beztrestne zadlužovala
u soukromého sektoru ... Proc? Po
nevadž nemohla jinak, chtela-li dále
pecovat o své pacienty. Náš systém
zdravotnictví totiž predpokládá, že
dravá síla trhu muže bez poruch
a selhání vstoupit do prostoru zalo
ženém na obecné dostupnosti stan
dardní zdravotní péce (aniž by ne
kdo urcil, co to ta standardní zdra
votní péce vlastne je). V stávajícím
systému je tvorba zdroju omezena
predem stanovenými pravidly odvá
dení príspevku na zdravotní pojište
ní a všechna zdravotnická zarízení
jsou zvoleným zpusobem svého fi
nancování zároven motivována
k maximalizaci poskytované zdra
votní péce bez ohledu na to, zda je

tato péce poskytována efektivne a
zda je skutecne potrebná.
Státní správa naprosto selhala,

. když nesáhla k opatrením, která
mohla významným zpusobem uleh
cit fondum zdravotního pojištení,
nemocnicím i samotným pa
cientum. Úcinná regulace cen léciv
nabízených na našem trhu farma
ceutickými giganty by totiž mohla
vést k výraznému snížení nákladu
na léky z dnešní astronomické ctvr
tiny všech výdaju na zdravotnictví.
Ve srovnatelných zemích tento podíl
ciní jen neco málo pres 10%. Výsled
ný rozdíl predstavuj e za rok více než
soucasné zadlužení všech ceských
nemocnic.

Obcanský sektor byl
popelkou

Nemocnice ve svete fungují preváž
ne na neziskovém principu. Jak se
choval stát k celému obcanskému
sektoru (tj. sektoru nevládních, ne
ziskových organizací)? Odpoved je
nasnade: indiferentne až macešsky.
Zákon o obecne prospešných spo
lecnostech byl s nekolikaletým
zpoždením prijat až koncem roku
1995. Zákon o nadacích nebyl zatím
prijat vubec. Z nadacního fondu,
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kou spolecnost a ceský stát. Taková
vize muže vznikat jen z permanent
ního otevreného dialogu o problé
mech, ohroženích a rozvojových
príležitostech ceské spolecnosti;

• dusledná reforma verejné sprá
vy, zahrnující mj. její odpolitizová
ní, profesionalizaci státního apará
tu, zvýšení prestiže státních úrední
ku, zavedení kodexu správné úrední
praxe, stanovení vnejších mecha
nismu její kontroly a stanovení po
vinnosti orgánu státní správy posky
tovat obcanum i institucím veškeré
informace o své cinnosti;

• ustavení vyšších územne samo
správných celku predpokládaných
Ústavou CR;

• radikální zkvalitnení preventiv
ních, kontrolních a represivních
cinností státního aparátu v potlaco
vání kriminality, v boji s korupcí
a organizovaným zlocinem, v udr
žování legálního rámce procesu pri
vatizace a v blokaci kapitálového zá
zemí nelegálních aktivit;
• verejnou politikou zprostredko

vané vyvážení regulacního pusobe
ní trhu, státu i obcanského sektoru,
s címž bezprostredne souvisejí další
úkoly:
• nalezení funkcní podoby regu

lacního pusobení státu v tržní eko
nomice;

• otevrení prostoru pro obcanský
(neziskový) sektor a podpora jeho
rozvoje všemi dostupnými legisla
tivními prostredky a financními sLi
muly, jež mohou podporit obcan
skou spoluúcast na rešeiJí verejných
záležitostí;

• zvýšení prestiže verejného sek
toru, zvlášte zdravotnictví, školství a
sociální péce; systematické hledání
nových zpusobu jejich rízení a fi
nancování;

• neformální, lec všestranná vý
chova k obcanství.

Pujde samozrejme o to, zda k pod
statnejší reforme dnešního stavu
bude politická vule; teoretické vy
mezení regulacních funkcí trhu, stá
tu a obcanského sektoru a rozsáhlý
empirický výzkum procesu formo
vání a realizace verejné politiky
v Ceské republice však již jsou k dis
pozici. •

PRíTOMNOST

Aniž bych si uzurpoval právo na
obecne prijatelné rešení, dovolím si
strucne navrhnout, co by nemelo
scházet v nové koncepci spolecen
ské reformy:
• formulace vize, souboru žádou

cích vývojových orientací pro ces-

Verím, že dnes už je i Václavu Klau
sovi jasné, že promena ceské spolec
nosti, jej í návrat do spolecenství
slušných a civilizovaných zemí
predstavuje dlouhodobý proces.
Mnozí ekonomové neocekávají sta
bilizaci vlastnických vztahu v této
zemi pred rokem 2005, reforma ve
rejné správy ješte ani porádne neza
cala, obcanský sektor se teprve nyní
zacíná rozvíjet. Parlamentu duveru
je pouze každý ctvrtý obcan, zatímco
73 % obcanu si myslí, že bohatí lidé
nezískali majetek poctive a naopak
jen 17 % dotázaných se domnívá, že
bohatí lidé si své pen íze vydelali tvr
dou prací. To všechno znamená, že
jsme bohužel teprve na pocátku
dlouhé a jiste dosti strasti plné cesty.
Težko dohlédat konce techto proce
su, mení-li se' sociální skutecnost
prímo pred ocima, hledají-li nová
rešení i pokrocilejší západní zeme a
není-li tudíž mnoho pevných kritérií
a záchytných bodu.

cipovali a v praxi prosazovali zavá
dení trhu jako hlavního, ne-li jedi
ného cíle spolecenské transformace.

Václav Klaus nemel jako dlouho
letý vrcholný predstavitel státní exe
kutivy jednoduchou pozici. Nemohl
dát výpoved všem státním úrední
kum, nemel hned po ruce nové, kva
lifikované. Nechtel také ztratit kon
trolu nad rychlými a v jistém smyslu
historicky bezprecedentními proce
sy. Ve hre bylo mnoho neznámých a
nástroje správy byly oslabeny. Silné
centrum se mu mohlo snadno jevit
jako nejlepší prostredek a záruka
realizace potrebných reforem. Ta
kový centralismus se ovšem stává
brzy kontraproduktivní, ponevadž
snadno sklouzává k opakování chyb
starého komunistického centralis
mu: nemá dostatek korektivních
zpetných vazeb, ztrácí podporu ve
rejnosti a muže skoncit až u nede
mokratických praktik vrchnosten
ského narizování.

N o v Á

Koreny nesnází jsou
v samotné koncepci

vzniklého z podílu na výnosu priva
tizace majetku státu ješte za Pithar
tovy vlády, nedostaly dosud žádná
nadace, žádné obcanské sdružení
ani korunu. Mezitím se reálná hod
nota tohoto fondu - a to jak z duvodu
inflace, tak i nedostatecne efektivní
ho hospodarení s uloženými pros
tredky - výrazne snížila.

Je možné prijmout postoj vetšiny vy
sokých státních úredníku, že sejich
tyto ani jiné prípady selhávání státu
vlastne netýkají? Mužeme verit

.tomu,'že je to jakási dodatecná dan,
která již dnes vysává (a zítra ješte
více) cást obsahu našich peneženek
a kterou je treba platit za ekonomic
kou reformu? Odpoved, kterou nabí
zím, vychází z predpokladu, že ko
reny techto jevu je treba hledat v sa
motném neoliberálním konceptu
spolecenské reformy tak, jak byla
prosazována ceskou vládou po vol
bách v roce 1992. Její zásadní slabi
nou bylo nekritické precenení regu
lacní úlohy trhu a podcenení regu
lacní úlohy státu, ale i podcenení
role obcanského sektoru (nezisko
vých organizací) v živote soudobých
spolecností .

..Jenesporné, že situaci Ceské re
publiky sédm let po pádu komunis
mu charakterizují deformované
vztahy, napetí a disproporce mezi
trhem, státem a obcanským sekto
rem. Prosazování soukromého
vlastnictví a tržních principu se totiž
delo v situaci, kdy se stát a jeho or
gány chovaly tradicne centralistlcky
a prezírave ve vztahu k obcanum,
institucím obcanského sektoru
i podnikatelským subjektum, nedo
kázaly se proste vcas adaptovat na
zmeny svého poslání a funkcí.

Po padesátileté devastaci hodnoty
obcanství a institucí obcanské spo
lecnosti nezískal obcanský sektor
odpovídající sebevedomí a neprosa
dil se všude tam, kde by mel a mohl
pusobit lépe než samotný trh nebo
stát. Nedostatecná legislativa, príliš
ná benevolence ci nekompetentnost
státní správy vedly k otevrení nepri
merene velkého prostoru pro sociál
ne patologické formy regulace - ko
rupci, pusobení mafií, úniky verej
ných prostredku do soukromých ru
kou. Stát, obcanský sektor a nakonec
i sami obcané dopláceli ,na to,' že
neoliberální teoretici i politici kon-
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Kdo se bude
smát
naposled?
Srovnání ceské a polské
privatizace

Benjamin Slay

Hodnocení výsledku ekonomické transformacev Ceské repu blice a Polsku bývala v minulých letech
casto inverzní. Balcerowiczuv plán šokové terapie z led
na 1990 ucinil z Polska jasného pionýra celého postko
munistického bloku, zatímco Ceskoslovensko se v té
dobe jen pomalu vzpamatovávalo z komunistické orto
doxie. a pocátku roku 1992 se však polské reformy
vlivem politické nes ta bili ty a ztráty duvery verejnosti
výrazne zpomalily, zatímco v ocích svetové verejnosti
bodovala ceská kuponová privatizace, když dokázala
vlastne pres noc udelat ze státních podniku soukromé.
Rok 1995 jako by potvrzoval tyto trendy: vítezství postko
munistických sil v Polsku a s ním související zmrazení
masové privatizace jen posílilo ceskou samolibost, a to
v dobe, kdy Klausovo vedení úspešne vyjednalo "same
tový rozchod" se Slovenskem. Pak ale prišel rok 1997
a vypadá to, že se kyvadlo opet prehouplo: Ceská repub
lika se propadá do ekonomické a politické krize, zatímco
Polsko znovu získává povest nejúspešnejší a nejatraktiv
nejší stredoevropské ekonomiky ...

Realita je samozrejme mnohem složitejší než podobná
povrchní hodnocení. Ekonomická reforma a privatizace
se na obou stranách Krkonoš ubíraly odlišnými cestami,
ale nekteré ceské a polské zkušenosti jsou obdobné.
V každém prípade by probíhající debate o novém smeru
ekonomické reformy v CR prospelo, kdyby se více za
merila na polské zkušenosti, zejména pokud jde o pri
vatizaci a restrukturalizaci podnikú.

Ceské kupony

Kuponová privatizace, jejíž první vlny se vletech 1991
92 zúcastnilo 8,5 miliónu ceskoslovenských obcanu, je
možná nejvýraznejším ceským príspevkem do análu
"transitologie". a konci druhé vlny, v roce 1994, získala
vetšina ceských podniku nové vlastníky, ackoliv ostatní
privatizacní metody - restituce, malá privatizace, verej
ná soutež otevrená zahranicním investorum - hrály také
duležitou roli.

Kuponová privatizace vypadala v dobe svého zrodu
jako obrovský úspech, s odstupem nekolika let se však
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její výsledky ukazují jako problematictejší. Zejména
proto, že se úplne zapomnelo na postprivatizacní struk
turu, která by podporovala restrukturalizaci podniku.
Nejvetší investicní fondy vlastnící znacnou cást akcií
privatizovaných podniku kontrolovala "Velká ctyrka" 
Komercní banka, IPB, Ceskoslovenská obchodní banka
a Ceská sporitelna - která byla sama z velké cásti vlast
nena státem. Urcité vlastnické podíly techto velkých
bank se naopak dostaly do rukou jejich dcerinných fon
du, címž vznikl zcela nepruhledný propletenec bank
a spolecností.

Tyto problémy ješte prohloubila vláda, která nebyla
schopna vytvorit úcinný mechanismus regulující banky,
investicní fondy a pražskou burzu. V roce 1996 pak tyto
problémy nabyly velmi vážných rozmeru. Padlo na tucet
bank (casto vinou podvodu a špatného rízení) a zahra
nicní investori zacali utíkat z burzy. Banky "své" podniky
považovaly za financní korist, kterou je treba monopolne
ovládnout, a ne za majetek, který je treba spravovat.

Polské kup ony

Ackoli první plán kuponové privatizace v postkomunis
tickém svete byl publikován v Polsku v roce 1988, polská
masová privatizace se rozbehla až v roce 1995. Její
projekt výrazne poznamenaly politické šarvátky, takže
bylo nakonec vybráno jen 512 státních podniku (okolo
10 % z celkového poctu). icméne, polská privatizace
dohnala promarnený cas a nabízí oproti ceské ceste
nekteré lákavé výhody.

Na pocátku projektu v roce 1995 vláda vytvorila 15
státem vlastnených "národních investicních fondú". Pri
vatizátori pak strávili další dva roky výberem a zaško
lením budoucích clenu dozorcích a výkonných orgánú
fondú. Stejne pak vytvorili ze zástupcú polských a za
hranicních bank, maklérských firem, auditorských spo
lecností a skupin konzultantú manažerská konsorcia
a poverili je prímým rízením podnikú pripsaným v po
lovine roku 1995 jednotlivým fondum.

Kuponové certifikáty se zacaly prodávat na konci roku
1995 za nominální cenu 20 zlotých (2-5 dolary). a rozdíl
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od ceských kuponových knížek mohly být polské certi
fikáty dále obchodovány, od cervna 1996 i na varšavské
burze. Certifikáty zarucovaly pro jejich držitele vlastnic
ký podíl na všech národních investicních fondech, ne
však prímo na podnicích, jejichž akcie jsou obsaženy
v portfoliích fondu. Velice rychle se rozvinul sekundární
trh s certifikáty, na nejž vstoupili zahranicní investori
snažící se získat kontrolu nad jednotlivými fondy a jejich
aktivy. Cena certifikátu se vyšvihla nad 150 zlotých.
Mezitím se manažerská konsorcia poverená rízením

privatizovaných podniku snažila najít investory, kterí by
prinesli kapitál a technologie tolik potrebné pro restruk
turalizaci a zvýšení konkurenceschopnosti techto firem.
Masová privatizace dospela behem kvetna a cervna
tohoto roku do rozhodující fáze: jednotlivé národní in
vesticní fondy byly prijaty na varšavskou burzu a cer
tifikáty se zacínají vymenovat již za oddelené vlastnické
podíly na každém z 15 fondu. Fondy musely pred regis
traci projít auditem a - stejne jako ostatní na burze
obchodované firmy - musejí každý mesíc predložit fi
nancní zprávu.

Kdo by se bál bankrotu

Polská privatizace je velmi úcinným mechanismem zís
kávání tolik potrebného zahranicního kapitálu a tech
nologii. Jen v roce 1996 Polsko prilákalo okolo 6 miliard
dolaru zahranicních investic a podobný výsledek muže
ocekávat i v tomto roce. Dosáhlo toho mimo jiné i odliš
nou strategií privatizace, která se více zajímá o osudy
podniku, více duveruje zahranicnímu kapitálu a úcinne
motivuje investicní fondy k tomu, aby restrukturalizo
valy svoje podniky a zlepšily jejich dlouhodobou kon
kurenceschopnost.

Ve hre jsou ale další dva faktory. První se týká regulace
kapitálového trhu: polské firmy pred jejich prijetím na
varšavskou burzu prezkoumává kontrolní orgán burzy.

Jsou-li prijaty, musí predkládat své mesícní, ctvrtletní,
pololetní a rocní výsledky, poslední dva pak spolecne
s úcetní záverkou. Tento postup kontrastuje s nepru
hledností a atmosférou divokého Západu ("vše je dovo
leno") panující na pražské burze, která kvuli tomu ztra
tila skoro veškerou duveryhodnost a pritažlivost pro
domácí i zahranicní investory. Zatímco pražská burza
stále postrádá kontrolní orgán, na varšavské burze jsou
spolecnosti v prípade porušení burzovních pravidel vy
šetrovány a potrestány. V minulém roce tomu tak bylo
u triceti firem.

Druhý nejvetší rozdíl se týká bankrotu. Polsko se oproti
Ceské republice odhodlalo prikrocit k bankrotum umož
neným již reformami z let roku 1992-93.Prestože jejich
mechanismy mají daleko k dokonalosti, prinutily stovky
státních podniku k restrukturalizaci nebo k likvidaci.
Dokon'Cei gdanské lodenice - symbol Solidarity, nere
formovaný kolos na hlinených nohou - musel na konci
minulého roku zkrachovat. Takové prípady jsou boles
tivé, ale pro fungující kapitalismus nutné. Tady se mají
ceští reformátori co ucit.

Ceská privatizace se dosud spíše podobala oblíbe
ným stolním hrám ;,Byznys" ci "Dostihy a sázky".
Mezi lidmi koluje spousta kuponu, nekterí na tom
hodne vydelají, nikdo však príliš netratí (nejvýš tisíc
korun za kuponovou knížku). Skutecný lesk i bída
soukromého podnikání zustaly stranou. Naproti tom_u
varšavští reformátori chytli pres všechny dílcí chyby
býka polského kapitalismu za rohy a pomalu, ale jiste
ho tlací tam, kde ho chtejí mít - mezi vyspelé ekono
miky. Tohle umení by si dríve ci pozdeji meli osvojit
i pražští politici. •

BENJAMIN SLAV

Vyucuje ekonomu a ruské a východoevt'Opské vztahy na Middlebury
College ve státu Vermont, USA. Do února 1997 pusobil jako vedoucí
ekonom v Open Media Research Institute v Praze.

onec
Martin Kupka

--

rivatizace V Cechách?

Kuponová privatizace byla ve svédobe originálním pokusem opo
liticky korektní rozdání státního ma
jetku, u nehož byla malá šance, že
bude v dohledné dobe prodán za ro
zumnou cenu. Díky kuponové priva
tizaci se Ceši stali národem akcioná
ru a podíl nestátního sektoru na tvor
be hrubého domácího produktu se
zacal rychle šplhat k dnešním zhru
ba 75 %. Kuponová privatizace byla
geniálním ekonomickým tahem, kte
rý navíc velmi prispel k popularite
vlády. Paradoxne tatáž kuponová
privatizace o nekolik málo let poz
deji výrazne napomohla k pádu této
popularity, a to až na úroven, kdy se
o duvere vláde hlasuje v parlamentu.

Dlouhé schody
do nebe

Vidím dve hlavní príciny, proc je
dnes nezanedbatelná cást populace
zklamána nejen z kuponové privati
zace, ale z celé ekonomické trans
formace .. První spocívá v rozporu
mezi sny mnohých obcanu a skutec
ností. Druhý v rozporu mezi teore
tickými konstrukcemi a potrebami
reálné ekonomické politiky vlády.

Mnoho z nás propadlo transfor
macní iluzi, že cesta z ríše otroctví
do ríše svobody a prosperity bude
krátká a nepríliš bolestivá.A to i pres
to, že již na pocátku privatizace by-
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la podpora obyvatelstva mnohem
krehcí, než se na první pohled zdálo.
(Stací pripomenout nekonecné spo
ry o to, kdo je oprávnen restituovat
ci v privatizaci nabývat majetek.)
Úcinná vládní propaganda smerují
cí dovnitr i vne zeme a podporená
úhlednými makroekonomickými
císly však dosáhla svého: dávala na
jedné strane zapomenout na zrádná
transformacní zákoutí a pasti, na
druhé strane zduraznovala vynika
jící pozici Ceské republiky jako
transformacního lídra.

Za nekolik mesícu po získání akcii
z kuponové privatizace a poté, co
vyprchala euforie z rychle rostou
cích cen na kapitálovém trh u, se
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ukázalo, že investicní kupony neby
ly zázracnou cestou ke zbohatnutí,
že kuponove privalizované podniky
zustávají i s novými vlastníky nadá
le lacné kapitálu, nevýkonné, mnoh
dy problematicky rízené a že nevy
plácejí tucné dividendy. Zacalo vy
plouvat na povrch, že rada techto
podniku je tunelována managemen
tem nebo investicními fondy. V ná
rode kuponových akcionáru nastalo
zákonite rozcarování.

Zlodej byl chytrejší

U techto nadsazených ocekávání by
bylo možné vláde vycítat jen to, že
je netlumila na rozumnou míru, což
by ovšem asi ucinila málokterá vlá
da usilující o verejnou akceptaci po
dobne bezprecedentního kroku.
Konflikt mezi ekonomickou teorií a
hospodársko-politickou praxí je zá
važnejším problémem. Vláda prijala
tezi, že i právne nedostatecne zajiš
tená privatizace je pro ekonomiku
z dlouhodobého hlediska lepší než
dlouhé privatizacní váhání, provo
kující podle zkušeností "spontánní
privatizaci" neboli jednoduše roz
krádání státních podniku. I když
rozdelení masove privatizovaného
majetku mezi ekonomické subjekty

nebude zrejme ve všech prípadech
"férové" (a uvedomíme-Ii si masu
majetku urceného k privatizaci, byl
by zázrak, kdyby bylo), volný trh si
posléze sám najde cestu, po níž do
praví majetek k tem nejlépe dispo
novaným konecným vlastníkum.
Pri zpetném pohledu je jisté, že

v tomto teoretickém kalkulu nevy
šlo všechno tak, jak melo. Za prvé,
narychlo ušité zákonné normy se
ukázaly deravejší, než mely být. Za
druhé, ti, kdo se rozhodli nedokona
lých norem využivat a zneužívat, se
ukázali být pocetnejší a rafinovanej
ší, než se na pocátku predpokládalo.
Za tretí, orgány cinné v trestním rí
zení se pri postihování kriminality
tohoto druhu ukázaly být méne vý
konné, než vláda doufala. A za ctvr
té, samocistící a samoorganizující se
schopnost trhu zjevne také zaostala
za ocekáváním. Podcenení legisla
tivní a etické cistoty privatizacního
procesu má konkrétní vliv na vý
konnost rady podniku, a tudíž i na
tempo ekonomického rustu.

Jak dál

Pi'estože privatizovat dnes v Ce
chách zdaleka není tak populární
jako na pocátku devadesátých let,

jsem presvedcen, že o to durazneji
je nyní treba dokoncit privatiiaci
všude tam, kde to má ješte smysl, tj.
predevším v bankovnictví, enregeti
ce, ale i u minoritních podílu státu
v rádoby strategických spolecnos
tech. Napríklad pro velké ceské ban
ky by príchod silných zahranicních
partneru znamenal vítanou ocistu
od pretrvávajícího státního vlivu,
kapitálové posílení a lepší šance na
prežití v budoucí integrované Evro
pe. Pokracování privatizace je tedy
treba maximálne urychlit, samo
zrejme tak, aby se to neodrazilo na
kvalite prípravy. O tom, že i u nás je
možné privatizaci dobre pripravit,
svedcí takové prípady jako mlado
boleslavská Škodovka, Telecom
nebo Cokoládovny Praha. Rozhodne
si už nemužeme dovolit další Pol
dovku.

Ješte pred pocátkem této "poslední
fáze" privatizace je však zcela ne
zbytné, aby vláda zacala podle svého
slibu usilovne pracovat na zkvalit
není veškeré související legislativy:
jen tak bude možné, aby privatizacní
proces v této zemi znovu alespon
zcásti získal onen respekt, jemuž se
tešil pred sedmi lety. •

MARTIN KUPKA (1962)
Makroanylitik, púsobí v Palria Finance a.s.

lid , Vzestatnovat, ttdy pri~atizovat
Doktrína státního kapitalismu v našich podmínkách

Lubomír Mlcoch

Sedm roku od listopadu 1989žijeme pres veškerou rétoriku ofi
ciální transformacní doktríny ve
"státním kapitalismu", tedy ve smí
šené ekonomice, v níž spolu koexis
tují stát s trhem. Tuto skutecnost si
musíme uvedomit, pokud máme ho
vorit o dalším postupu ekonomic
kých reforem, zejména pak o priva
tizaci.

Státní kapitalismus
dríve a nyní
Idea státního kapitalismu vubec
není nová. Doktrína vznikla po 2.

svetové válce jako odpoved n~ potí
že tehdejšího kapitalismu volné
konkurence z let svetové hospodár
ské krize a Velké Deprese, jež prešla
do válecného rízeného hospodár
ství. Smíšená ekonomika byla utvo
rena zestátnením nekterých sekto
ru, zvlášte pak cásti težkého pru
myslu (ale i "strategických podni
ku") a v nekterých zemích i bankov
nictví. Stát ovládal státní sektor eko
nomiky pomocí vlastnické infra
struktury a krome toho usmernoval
ekonomiku i neprímými nástroji fi
nancní povahy, indikativním i jiným
plánováním (napr. Francie a Ho
landsko). Doktrína zahrnovala
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i koncept "státu blahobytu" ("welfa
re state") ci v nemecké verzi "sociál
ního tržního hospodárství".
Státní kapitalismus dominoval až

do konce sedmdesátých let. V osm
desátých letech se pak naplno proje
vily jeho neduhy a nastal vek dere
gulace a privatizace spojený se jmé
ny Margaret Thatcherové a Ronalda
Reagana.

Sametový rozpad "reálného socia
lismu" prišel zrovna do tohoto obdo
bí. I stalo se, že autori ekonomické
transformace u nás i jinde spojili oba
koncepty v jeden: težký úkol odstát
není celé ekonomiky byl formulo
ván v pojmech deregulace a privati-
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zace známých ze Západu a prove
den pokud možno co nejrychlej i.
Vulgarizací myšlenkového prínosu
F.A.Hayeka, Miltona Friedmana a
dokonce praotcc Adama Smithe
vznikl v Cechách ideál "kapitalismu
bez prJvlastku", který chtel ambi
ciózne poucovat západní Evropu.
Avšak narychlo zprivatizovaná ces
ká ekonomika, jež mela podle pyš
ných politických deklarací jako prv
ní dosáhnout privatizacního milní
ku, ne a ne phnést ocekávané ovoce.

Velká ctyrka
a velké zmatení

V ceském státním kapitalismu ve
dou sice mezi státním a soukromým
velmi nejasné kontury, nicméne
jedno je jisté: vliv státu vysoce pre
sahuje onech 20 % státního majetku,
který oficiálne zbývá "doprivatizo
vat", takže je dnes naše ekonomika
mnohem více smíšená než ekono

miky Francie ci Anglie v minulých
desetiletích. Celý sektor tzv. rekom
binovaného vlastnictví je charakte
rizován obnovenou hierarchickou
strukturou, pricemž na jejím vrcho
lu již nestojí Státní plánovací komi
se, ale velká bankovní ctyrka (KB,
lPB, CSOB, CSP) s propletencem
vlastnických struktur investicních
privatizacních fondu a s portfolii sto
vek formálne zprivatizovaných vel
kých a stredních podniku.

Tolik pokud jde o struktury vlast
nictví "de iure". K tomu treba prira
dit vztahy dlužnické závislosti pod
niku na techto kvazisoukromých
bankách, tedy státní vlastnictví "de
facto". Za této situace termín "dopri
vatizace" neodpovídá skutecnosti,
nebot by se jednalo o odprodej kon
trolního balíku nad rekombinova

ným sektorem ceské ekonomiky,
o jakousi privatizaci en gros. S tímto
krokem vláda váhala dva roky
a nyní chce najednou pod tlakem
okolností rychle "doprivatizovat".

Jsem presvedcen, že tím setrvává
v zásadním omylu, že stát muže
z ekonomiky rychle vycouvat. Poku
šení rychlé "doprivatizace" jen zesi
luje akutní nedostatek státních fi
nancí, díry ve státním rozpoctu, kte
ré by výnos z privatizace mohl po
moci alespon na cas vyspravit. Ikdy
bychom pr'ipustili nepresvedcivý
názor, že ceské hospodárství je již
"standardní ekonomikou", je zkuše
nost výše uvedených západních
zemí dostatecne výmluvná: privati-

zace "standardními metodami", pri
vatizace odpovedne pripravovaná,
jíž vetšinou predcházela restruktu
ralizace financovaná ze státních

zdroju (a která se pr'csto vyplatila),
trvala 10-15 let.

Znárodnuj, abys
privatizoval

Pokud bychom toto dovedli pripus
tit, pak bychom nezbytne potrebova
li novou vizi ceské ekonomiky, sa
hající rekneme do roku 2010. Tako
vou vizí by byla realistická doktrína
státního kapitalismu, jejímž dlouho
dobým cílem je prekonání sebe
sama. Zacínala by rozpletením za
uzlených vlastnických struktur, kte
ré jsou casto výsledkem pouze for
mální privatizace, privatizace, která
se nepovedla. Kvazisoukromé struk
tury nevykonávají vlastnická práva
efektivne, ale soucasne del aj í ze stá
tu rukojmí bez efektivních nástroju
k prosazení své vule. V zájmu celko
vé stability je neustále nucen krýt
náklady špatného hospodarení ne
pravých vlastníku, ti však nenesou
plné majetkové dusledky svého po
cínání.
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V techto pJ-ípadech nevidím jiné
rešení než opakované zestátnení
a novou privatizaci - ale již stan
dardními "západoevropskými" me
todami. Zestátnení by ovšem muse
lo být v souladu s obchodním záko
níkem a s ústavními principy obcan
ské spolecnosti, tedy jen jako výjim
ka z pravidla, v obecném zájmu a za
náhradu. Poslední podmínku jiste
nebude lehké splnit, presto by tyto
náklady podle mého názoru zabrá
nily daleko vetším ztrátám, které do
sud pohltily znacnou cást privati
zacních výnosu. Ostatne audit
v techto vlastnických propletencích
by nejspíše ukázal, žc "tržní hodno
ta" zestátI'íovaných podniku je casto
nepatrná: aktiva již byla rozchváce
na.

Pak by bylo treba stanovit funkce
vlády v období státního kapitalismu
a vytvorit pr"imerenou organizacní
strukturu pro vykonávání vlastnic
kých práv státu. Zde bychom se
mohli, stejne jako pri vytvárení
dlouhodobých manažerských kon
traktu, monitorování státních pod
niku, koncipování a rízení moder
nizacních a restrukturalizacních

programu poucit na západoevrop
ských ekonomikách. Avšak s jedi
ným cílem: v budoucnu dobre a vý
hodne privatizovat.

Autory této "opravné" transforma
ce by nesmel nikdo obviI'íovat z po
kusu "vrátit spolecnost zpet pred lis
topad 1989". Museli by mít rovnež
dost odvahy a energie k prosazení
svých argumentu ve svetové ekono
mické obci, která mnohdy ješte trpí
iluzemi o možnostech rychlých ci
skokových institucionálních zmen.
Naše výchozí situace je však jiná,
oproti Západu jsme ve fázovém po
sunu, a tak nám nezbývá, než opož
dene a alespon ve zkrácené forme
projít temi vývojovými fázemi mo
derního kapitalismu, které oni už
mají za sebou. Možná by bylo snazší
presvedcit západní podnikatele,
bankére a investory. Oni už totiž
udelaJi zkušenost s tím, že stát je
vetšinou spolehlivejší obchodní
partner než pochybné a nepruhled
né vlastnické skupiny, které ucinily
z morálního hazardu a nesolidnosti
trest svého "podnikatelského ume
ní".

Pro výše naznacené rešení vidím
ješte jeden a možná zásadn í duvod.
Dosavadní rychlá a masová privati
zace, jíž predcházela predcasná de
montáž organizacních struktur stát
ního sektoru, vedla ke znacnému
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úpadku financní discipliny, k obrov
skému nárustu vzájemné mezipod
nikové zadluženosti a k zahlcenosti
ci spíš nefunkcnosti obchodních
soudu. Toto bremeno z let tzv. "pred
privatizacní agonie" se nezmenšuje,
nedokázala je eliminovat ani pokra
cující inflace. S ním je pak spojen
vysoký podíl klasifikovaných úveru
u bank, a zacarovaný kruh se uzaví
rá u neefektivní a zdlouhavé institu
ce bankrotu, na níž institucionální
propletenec bank a fondu (veritelu a
vlastníku) nemá dostatecný zájem.

V této situaci nepomohou apely na
rychlejší práci obchodních soudu.
Nezdravá situace v mikrosfére, pro
niž se již nekdy pred tremi lety ob
jevil termín "flllancní rakovina"
a která mezitím metastázuje do dal
ších údu ekonomického organismu,
si vyžaduje adekvátní terapii. Tu
práve vidím v opakovaném zestát
není špatne zprivatizovaných pod
niku, na než se nabalují síte navzá
jem si neplatících subdodavatelu.
Nefungující trhy je treba doplnit
a nahradit alespon prechodne fun-

gujícími hierarchiemi zestátnených
holdingu. Je to jediná cesta, jak
ulehcit obchodnímu soudnictví
i bankovní sfére, nebot pokrocilé
stádium financní rakoviny už nelze
lécit ciste právními prostredky ani
pouhou prísnejší bankovní politi
kou.

Námitky

Zbývá odpovedet na dve námitky.
První ríká, že stát nezíská k prove
dení takové doktríny dostatek od
borníku a nemá je ani z ceho zapla
tit. Je pravda, že by to byl jiste obtíž
ný úkol. Stát se však v každém prí
pade zvýšeným nákladum nevyhne:
nefunkcní vlastnické propletence
bude muset stejne rozmotávat za po
moci podobne nedostupných exper
tu, kterí dosud chybejí na financních
úradech, u verejného auditu i v or
gánech cinných v trestním rízení.
Tak jako bude muset zaplatit financ
ní prokurátory, vyšetrovatele složité
financní kriminality a soudce, mel

by najít zdroje pro dobre placené
a neúplatné vládní úredníky a admi
nistrátory státních holdingu. Ostat
ne deravý cedník dosavadního poje
tí "privatizace volného stylu", jímž
protekly již desítky miliard, mohl
jiste poskytnout slušný mzdový fond
pro personální zajištení techto úko
lu. I ted by ješte šlo o návratnou
investici.

Druhá námitka je povahy politic
ké. Pripouštím, že tu není politická
strana, která by doktrínu státního
kapitalismu prosazovala. Muže se
ovšem presto stát, že nás po velkých
malérech nakonec "neviditelná
ruka" politických trhu na tuto tra
jektorii preci jen navede. A pokud
ne, bude zvolena nejaká jiná strate
gie. A já tvrdím jen tolik, že to bude
cesta dražší než státní kapitalismus
a vystaví nás vyšším rizikum sociál
ní destabilizace. •

LUBOMln MLCOCH (1944)
Ekonom, dekan FSV K.

Petr Príhoda

~ V'., ,V',
a vereJne mlnenl

Britský televizní dokument o satanistech, který jsmemeli pred casem možnost shlédnout, nám predstavil
tento znepokojivý fenomén ze trí pohledu: interview se
skutecným príslušníkem tajemného hnutí, s lovci sata
nistu a s jejich obetmi (tedy s obetmi onech lovcu, nikoli
samotných satanistu, ty jaksi nebyly k dispozici).
Pred temi, kdo se výslovne hlásí ke knížeti pekel, je

radno mít se na pozoru už proto, že jejich idol bežne
fungu-jev lidské mysli jako ztelesnení tak ci onak poja
tého zla. Je pravdepodobné, že jeho vyznavaci to s námi
nebudou myslet dobre v tom smyslu, jaký bežne sluvku
"dobre" prisuzujeme. Oslovený satanista hlásal progra-

14

move dusledný egocentrismus, hedonismus a kult síly,
zcela v duchu LaVeyovy Satanské bible.
Vroli lovcu satanistu figurovalo nekolik psychoterapeu

tu a pastoru, pusobících dojmem lidí nevyrovnaných
a umanutých. Jejich lícení satanistických praktik bylo
impresivní, ale bohužel se neopíralo o solidní dukazy,
pokud za ne nechceme pokládat osudy jejich obetí. Temi
byli neštastníci, jimž tito lovci vštípili presvedcení, že
byli v detství objekty satanistického pusobení vlastních
rodicu. Je vubec možné vsugerovat nekomu takovou
ideu? Myslím, že za jistých okolností ano. V nevedomí
mnohého z nás je skryta jednou menší, jindy vetší am-
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bivalence vuci vlastním rodicum, jakýsi zápis frustrací,
které nám zpusobila v detství jejich pochybení. Tyto
ranky a rány mají tendenci k spontánnímu hojení, ale
nekdy se to nezdarí zcela, o cemž dobre vedí analyticky
orientovaní psychoterapeuti a jejich pacienti. Mentálne
dospelý clovek, schopný autokritiky, zejména stal-li se
sám rodicem, tato pochybení svým rodicum beze zbytku
odpouští.

Byla-li tato zranení hluboká, a tak je tomu u lidí s tzv.
hranicní strukturou osobnosti, lze je snadno zjitrit i po
letech. Vláme-Ii se takovému neštastníkovi do duše ne
jaký "guru" s velikášským komplexem a uciní-li ho na
sobe závislým, muže s jeho nevedomými traumaty za
cházet úcelove (tato strategie je soucástí inventáre agre
sivních sekt, pod jejichž vlivem se mladí konvertité
citove zcela odciz ují svým nejbližším).

Ve zmíneném pOI'adu jsme videli ukázky podivného
exorcismu, kdy vymítac'<fábla, pastor, byl zrejme prob
lematictejší osobností než sám "posedlý". ejpusobivej
ším prvkem dokumentu však bylo lícení osudu normál
ne fungující rodiny, která se stala (v USA!) objektem
policejní persekuce, vlastne zvule, protože kdosi o ní
prohlásil, že satanisticky terorizuje své deti.

Dokument pusobil verohodne, i když nestacil ríci ó sa
tanismu všechno. Co však vykreslil presvedcive, byla
paranoidní interpretace tohoto fenoménu urcitým typem
"antisatanistu". Toho skutecného satanist)' se zeptali, zda
jeho soudruzi páchají vše to, z ceho je verejnost podezírá
(zejména ciny sadisticky motivované), ten to ale popreJ.
Další otázka: Proc si to tedy lidé o nich myslí? Následovala
odpoved: O Židech se také
tvrdilo, že dávají do mace-
su krev zavraždených
krestanských detí ci pa
nen. Jakkoli nesympatic
ký byl ten dotazovaný, lo
giku tohoto argumentu
nelze prehlédnout. Tím
spíš, když jsme videli jisté
lovce satanistu pri díle.

Existuj í zajisté Židé;
meli málo duvodu milovat

krestany a ti vzdelanejší
uvítali modernizacní pro
ces, ale Protokoly sion
ských mudrcu jsou podvr
hem a rituální vražda

i jiné argumenty antise
mitu jsou poverou, u ne
kterých možná i bludem.
Existují zajisté i zednári.
Co všechno delají, neví
me, protože chtejí zustat
utajeni. Ale ty báchorky
o jejich rejdech jsou pove
rou, u nekoho možná blu
dem (jejich populární širi
tel Leo Taxil pozdeji pro
hlásil, že to byl kanadský
žertík). Obdobnou obetí
kolektivní paranoidity vy
volané obdobným podvr
hem (Monita secreta) se
stali jezuité. V našich ca
sech platí, že k ruzným

spikleneckým teoriím mají sklon zejména ti, kdo se cítí
být ohroženi sociální zmenou, jíž nerozumejí.
Lidský rozum však nekdy tápe. Zprávy o rádení bolše

viku a pozdeji nacistu byly natolik neuveritelné, že byly
zprvu pokládány za nepodložené fámy. Když se ale exi
stence nacistických koncentráku a Gulagu potvrdila (ne
kteríji dodnes nejsou s to prijmout), otráslo to i základní
duverou v lidskou soudnost. Mnohým se setrel rozdíl
mezi vnímáním realistickým a paranoidním. A také ri
ziko kolektivní paranoidity trvá, zejména cítíme-li se
ohroženi a nemáme-li jasno.

Hypotézy pana Dolejšího o predání moci jednech taj
ných služeb druhým chtely vyplnit mezeru v našich
znalostech mechanismu rozpadu sovetského bloku,
toho velkého kroku do neznáma. Prícily se však zkuše
nosti verohodných úcastníku listopadového prevratu a
hlavne: neopíraly se o jediný dukaz. Presto se jim dostalo
u znacné cásti naší verej nosti nekritického prijetí. Tajné
služby nepochybne existují a tajne operují. To ale není
duvodem prijatelnosti kdejaké hypotézy.

Existují nepochybne "staré struktury" a všelijaké ma
fie. Duvodne se jimi cítíme ohrožováni, i když nikoli
bezprostredne. To neznamená, že lze jejich pusobením
vysvetlovat kdejaký nezdar reformního úsilí. - Svého
casu bylo možno setkat se s hypotézou spiknutí západ
ního, zejména nemeckého kapitálu (a jeho trojského
kone ODS) proti bezbrannému polistopadovému Cesko
slovensku. Na oplátku lze dnes slýchat hypotézu spik
nutí CSSD a jejích skrytých pomahacu proti zdárne se
transformující ceské spolecnosti; hypotézu, jejíž formu-

lace a zpusob šírení má
obdobný ráz jako ta pre
dešlá. Hypotéza ohrožení
ceského národa emec

kem je svudná, a proto
rozšírená. Svou explanac
ní silou se rovná hypotéze
ohrožení Ruska aliancí

NATO, jíž rozumní ruští
politikové neverí, ale
"ruský lid" se bez ní zatím
neobejde.

Existují zajisté antago
nismy leckdy nesmiritel
né; existují hluboce za
korenené antipatie, pod
nikatelské a stranicko

politické rivality; existu
jí utajované pikle a dez
informacní manévry. Je
lépe usilovat o jejich ra
cionální pochopení a ne
zastírat si jeho absenci
predsudecným ci dokon
ce paranoidním výkla
dem. Stredovecí scholas
tictí myslitelé vyznávali
zásadu: Quod gratis asse
ritur, gratis negatur - co
je tvrzeno bez dukazu, lze
bez 'dukazu odmítnout.
Podobá se to zásade, že
anonymy patrí necteny
do koše. Je to tak praktic
tejší. •
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,
nove hrozby
Evropa po první vlne rozširování NATO

Stephen Heintz

8. a 9. cervence pozvou hlavy státu
NATO vybranou skupinu stredoev
ropských zem í k rozhovorum o clen
ství v Alianci. Clenství v ATO se

stane zatím nejvetším úspechem po
skomunistických státu na jejich in
tegracní ceste k Západu. K tomuto
kroku však dochází ve chvíli, kdy je
idea Evropy dnešní i Evropy príštího
tisíciletí stále méne jasná.

Odpovednost
nových clenu
První kolo rozširování ATO je ví
tezstvím Ceské republiky, Polska
a Madarska a možná nekterých dal
ších zemí, které se o své právo pri
pojit se k Alianci dostatecne durazne
hlásily a tvrde pracovaly jak na bu
dování efektivních demokratických
institucí, tak na adaptaci svých ar
mád. Je to také vítezství Spojených
státu. Prezident Clinton ucinil z roz
širování NATO základní kámen své

evropské politiky. Ustavující akt
mezi NATO a Ruskem, podepsaný
27. kvetna letošního roku v Paríži,
dává nadeji, že Aliance bude díky
svém u rozšírení více usilovat o zlep
šení vztahu se svým bývalým protiv
níkem. Hluboké rozpory však pretr
vávají.
Prezident Jelcin si zaslouží respekt

a podporu Západu i budoucích cle
nu za svuj souhlas, jakkoli váhavý,
s první vlnou rozšírení NATO a za
kon krétní formulace Ustavujícího
aktu, které zcela zrejme prihlížejí
k ruským zájmum daleko méne, než
si prezident a jeho poradci puvodne
práli. Navzdory Jelcinovu tempera
mentnímu vystupováni na paríž
ském summitu je však ruská zahra-

nicní administrativa cím dál skep
tictejší k možnosti produktivního
partnerství se Západem. Ruské po
chyby o tom, zda se rodí skutecne
"nové ATO", korespondují s po
chybami Západu, zda má co delat se
skutecne "novým Ruskem". Mno
hým západním analytikum delají
starosti poslední r-uské snahy kom
penzovat své ztráty v Evrope posíle
ním vlivu na Kavkaze, ve strední
Asii a na Dálném východe.

Ceši, Poláci a Madari (a možná
i další) se brzy stanou cleny Severo
atlantické rady - rídicího orgánu

ATO, a nové Rady ATO a Ruska,
která bude upravovat vztahy mezi
bývalými protivníky. Noví clenové,
kterí byli od roku 1989 plne zaujati
svými západními aspiracemi, se
nyní musí zamerit na své východní
sousedy. Mohou mnohým prispet
k tomu, aby cinnost Rady ATO
a Ruska vedla k prohlubováni spo
lupráce a nestalo se z ní místo vzá
jemného soutežení nebo dokonce
konfliktú. Obdobné usilí musí být
venováno oživení vztahu Ukrajiny a

ATO, zvlášte když prezident Jelcin .
konecne po mnoha odvolaných ces
tách navštívil Kijev a podepsal tam
s ukrajinským prezidentem Leoni
dem Kucmou vzájemnou smlouvu.
Možná nejnaléhavejší je rešení situ
ace tech, které první vlna ponechává
stranou, predevším baltských zemí.
Je zcela jasné, že se Rusko se vstu
pem bývalých sovetských republik
nesmírí zdaleka tak lehce.

Krize evropské identity

Evropská unie je rovnež uprostred
složitého a zdlouhavého procesu

16

rozširování. Rozhodnutí o vstupu
nekterých zemí strední a východní
Evropy do EU se ocekávají nekdy
po zacátku príštího roku. Ceská re
publika má opet, pokud rychle pre
koná momentální politickou a hos
podárskou krizi, velkou šanci do
stat se do prvního kola rozhovoru.
Uvnitr E nyní probíhá vzrušená
debata o tom, zda zaháj it rozhovo
ry se všemi 10 pridruženými zeme
mi soucasne, nebo zda mezi nimi
diferencovat. Mezi všemi složitými
integracními "technikáliemi" však
vystupuje do popredí daleko pod
statnejší a tím spíše znepokojující
otázka: jaká je dnes Evropa a kam
smeruje?

Odpoved se paradoxne zamlžuje
možná tím více, cím blíže stojíme
vlastnímu rozhodnutí o rozšírení.

edávné francouzské volby a ne
úspešné snahy kanclére Kohla
zhodnotit zlaté rezervy emecka,
a tak mu vrátit šanci na splnení kri
térií Evropské menové unie - to jsou
dva aktuální symptomy prohlubují
cí se krize evropské identity. Evrop
ský socioekonomický model zacíná
podle všeho zaostávat v stále ostrejší
svetové hospodárské souteži za mo
delem americkým, který je pružnej
ší, méne reguluje a méne vynakládá
na sociál ní výdaje. Presto se evropští
obcané od Francie po Švédsko roz
hodli pro návrat social istických a so
ciálne demokratických vlád. Nadeje
na brzké ustavení Evropské menové
unie podle rozvrhu Maastrichtské
smlouvy tak blednou. Mezivládní
konference (IGC) se blíží k záveru,
aniž se jasne vyslovila pro podstatné
reformy struktur a procesu v Unil,
které se všeobecne pokládají za ne
zbytnou podmínku úspešné integra-
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ce strední a východní Evropy, jakož
i obnovení konkurenceschopnosti
Unie.

Rozšírení je málo

Rozšírení NATOa EU znamenají pro
budování nové Evropy po skoncení
studené války totéž co Marshalluv
plán pro obnovu Evropy po válce
svetové. Rozšírení ATO posílí ev
ropskou bezpecnost a soudržnost
a posílí i evropskou vazbu na Spoje
né státy. Rozšírení EU otevre trhy,
vytvorí ekonomické príležitosti, za
jistí užší politické vztahy s Ceskou
republikou a dalšími postkomunis
tickými státy a prispeje k jejich eko
nomické a politické konsolidaci.

Soucasne je však stále zrejmejší,
že samotné rozšírení euroatlantic
kých institucí pro vytvorení stabilní
struktury zaj ištující mír, prosperitu
a stabilitu v Evrope nestací. Zatímco
nekteré otázky muže zodpovedet,
nové naopak vytvorí. Napríklad roz
šírení NATO posílí bezpecnost ne-

kterých státu, ale zároven muze
oslabit bezpecnost jiných. Rozšírení
EU muže zvýšit prosperitu nových
i stávajících clenu, ale na druhé
strane muže ješte zvetšit propast
mezi bohatými státy uvnitr a chudý
mi venku. Staré hranice mezi "Zá
padem" a "Východem" bohudíky
rychle mizí. Hrozí tu ale nové hrani
ce mezi cleny a necleny ci majetný
mi a nemajetnými, a toto rozdelení
muže být casem stejne nebezpecné
a neprekonatelné jako bývalá želez
ná opona.

Úspešne se integrující stredoev
ropské zeme by mely hrozbe tohoto
nového delení venovat velkou po
zornost. Dosud opominuté státy by
mely najít v nove prijatých clenech
NATO a EU své zastánce. Zahranic
ní politika nových clenu by mela
podporovat proces širší politické
a ekonomické integrace, pro niž by
plné clenství nemuselo být nutnou
podmínkou. Musíme spolecne hle
dat cesty, jak posílit bezpecnost
a prosperitu v oblastech za hranice
mi NATO a EU, jakkoli posunutými

na východ. Ceská republika a její
stredoevropští sousedé se brzy pri
pojí k NATOa k EU jako rovnopráv
ní clenové. Je proto dúležité, aby se
skutecne chovali jako rovnoprávní
clenové, aby se v rámci techto struk
tur podíleli na rešení spolecných
problému.

Když uvažujeme o budoucnosti
Evropy, rídíme se tím, jak rozumíme
její minulosti: Chceme se vyvarovat
opakování Versailles, a proto se sna
žíme, aby se Rusko nedostalo do po
litické izolace a nebylo ani ekono
micky zmrzaceno. Uvedomujeme si
dedictví Jalty, a tak se snažíme za
bránit novému destabilizujícímu
rozdelení Evropy. A musíme si také
vzít poucení z Marshallova plánu:
celoevropská spolupráce a transat
lantické partnerství musí zustat na
šimi základními hodnotami i do bu
doucna. •

STEPHEN HEINTZ
Reditel Strediska pro evropská studia
(European Studies Center) pri Institutu pro
studia Východ-Západ (InsLitute for East-West
Studies) v Praze.

Rozšírení NATO,
Rusko a I

ukázalo být mnohem složitejším
a dlouhodobejším procesem, než
"sametoví revolucionári" strední
a východní Evropy predpokládali.
Na záchranu techto východoevrop
ských nadejí vznikla náhrada sjed
nocené Evropy: Organizace pro bez
pecnost a spolupráci v Evrope. Tato
náhrada se však ukázala být velmi
neadekvátní. OBSE zdedila fatální
slabost svého predchúdce (KBSE):
chybí jí jasná vnitrní struktura a jed
noznacná mezinárodní pravomoc
zabývat se problémy nové Evropy.
"Úspechy" OBSE jako prostredníka
v bosenské válce tuto vrozenou sla
bost znovu potvrdily.

Také pokusy Evropské unie sjed~
notit svou bosenskou politiku nara
zily na špatne skrývané rozpory

ejduležitejší dimenzí nestability ve
strední a východní Evrope je vaku
um v systému mezinárodních vzta
hu, které vzniklo po skoncení stude
né války. Pád železné opony vzbudil
optimistická ocekávání rychlého,
pokud ne okamžitého sjednocení ce
lého starého kontinentu v Evropské
unii. Evropské sjednocení se však

Nestabilita
postkomunistické
E-vropy

která se sjednocuje ekonomicky i po
liticky, a nemúže tak existovat bez
jednotného euroatlantického bez
pecnostního systému?

Rozšírení NATO do východní Evropy je nejdúležitejší etapou bu
dování nového bezpecnostního sys
tému na starém kontinentu po skon
cení studené války. Tento krok zá
sadním zpúsobem prestrukturuje
geopolitické silocáry v regionu stred
ní a východní Evropy. A to je také
hlavní duvod, proc se kolem rozšíre
ní ATOvytvMí tolik politické myto
logie. Vetšinou se tocí kolem údajné
ho poškození ruských zájmu v regi
onu. Chce skutecne Západ "obklícit"
Rusko rozšírením své obranné alian
ce na východ Evropy? Chtejí skutec
ne zeme nekdejšího východního blo
ku svým vstupem do NATO opono
vat ruským strategickým zájmúm?
Co znamená "Iegitimnívelmocenský
zájem" v nové architekture Evropy,

Ognan Mincev
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mezi zájmy Bonnu, Paríže a Londý
na. Akdyž nekdo není schopen jasne
postupovat kupredu, vetšinou
sklouzává zpet k jen zdánlive zasuté
minulosti. Konec srudené války ne
byl jednoduše jen odmítnutím so
vetského komunismu. Uzavrel také
celý mezinárodní versa illsko-j alt
ský systém založený na rozdelení
Evropy a kontrole poraženého Ne
mecka ve stredu kontinentu. Tento
systém zanikl spolecne s pádem ber
línské zdi a s jeho logickým dusled
kem - sjednocením Nemecka. Du
sledky na sebe nenechaly dlouho ce
kat: státy vytvorené ve Versailles a v
jiné forme potvrzené na Jalte - Ju
goslávie a Ceskoslovensko - se roz
padly. Byly považovány za nelegi
timní pohrobky minulosti význam
nou cástí jejich vlastního obyvatel
stva.
Evropa po kolapsu versailleského

systému stála pred duležitou volbou
- budto posílit proces svého sjedno
cování, nebo se vrátit ke staré struk
ture velmocenských sfér a historic
ky zakorenených animozit a kon
fliktu mezi jednotlivými národy. Na
konec prevládla restaurace starých
pomeru. Nekde mela pozitivní úci
nek - obnovení strední Evropy jako
kulturní a ekonomické jednotky
vztahující se zpet k habsburské tra
dici - je evidentním úspechem. Ve
vetšine prípadu však stín minutosti
zpusobuje nestabllitu a konflikty:
duch otomanského impéria výrazne
posílil nacionalistické a náboženské
násilí v bývalé Jugoslávii. Obavy
oduvodnované nekdejší imperiální
nadvládou vytvárejí v regionu anti
ruské, antinemecké a antiturecké
nálady.

Strední a výchoqní Evropa zoufale
potrebuje integraci do systému me
zinárodních institucí, pokud ne prí
mo celkové rešení svých nových
i staronových bezpecnostních pro
blému. Otázka je, kdo by takové zá
ruky mohl poskytnout.

Nová role NATO

S rozpuštením Varšavské smlouvy
v roce 1990 se otázka budoucnosti
NATO stala klícovou pro celou ev
ropskou bezpecnost. Severoatlantic
ká aliance byla založena na konci
ctyricátých let jako nejmenší spolec
ný jmenovatel západoevropských a
amerických zájmu, jímž byla obra
na proti sovetské hrozbe. Rozpad vý
chodního bloku omezil smysl exis-

tence NATOna monitorování ruské
jaderné síly a na kontrolu odzbroj 0
vacích smluv mezi Východem a Zá
padem.

Debaty o budoucí roli NATO byly
na pocátku devadesátých let ovliv
novány rostoucími zájmovými roz
pory mezi nejduležitejšími cleny
Aliance. Jedna velká skupina otázek
se týkala blízké budoucnosti Alian
ce. Jakou formu a rozsah má mít
americká podpora evropské bezpec
nosti? lzolacionistické tendence ve
Spojených státech vedly k výrazné
mu_omezení americké vojenské prí
tomnosti v Evrope. Stanoviska zápa
doevropských partnerú sahala od
požadavku na zachování plné úcasti
Spojených státu v systému evropské
bezpecnosti (pozice Londýna) až po
alternativní projekty autonomní ev
ropské bezpecnosti založené na po
sílení Západoevropské unie a na vy
tvorení spolecných evropských vo
jenských sil (plán Paríže). Stále více
hlasú upozornova10 na nedostatek
smyslu další existence NATOpo roz
puštení sovetského paktu. Má NATO
své nezastupitelné místo v dnešní
Evrope, nebo by melo následovat
Varšavskou smlouvu ua ceste do
historie bipolární konfronatce?

Nová role NATOvznikla paradox
ne nikoli na Západe, ale ve státech
strední a východní Evropy. V dobe,
kdy byla Západem zpochybnována
samotná existence NATO, nové de
mokracie žádaly clenství v Alianci a
pokládaly ho za jediný zpusob, jak
bojovat proti bezpecnostním rizi
kum postkomunistické éry. Východ
ní Evropa zachránila raison d'ttre
Aliance. Proc bylo NATOtak duleži
té pro bezpecnost nove se rodících
demokracií? Tvárí v tvár komplexní
dezintegraci a vzrustajícím konflik
tum uvnitr i mezi státy regionu do
kázalo NATO,že je jedinou meziná
rodní strukturou schopnou na tyto
podnety reagovat.

Jedine NATO disponuje skutecne
výkonnou vnitrní strukturou schop
nou prosazovat konkrétní meziná
rodní principy v situacích, kdy žád
ná jiná autorita neexistuje. Bosna
múže sloužit jako nejvýmluvnejší,
ale ne jediný dukaz. Ocekávání, že
NATO bude plnit roli legitimního
vykonavatele vule mezinárodního
spolecenství v konkrétních krizo
vých situacích, vytvorilo základy
nového poslání NATO: dát základ
novému institucionálnímu bezpec
nostnímu systému v Evrope. OBSE
více méne uspela pri formulování
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principu a hodnot mezinárodního
spolecenství po studené válce ..
NATO zase dokázalo, že je jediným
vážným subjektem, který muže tyto
principy prosazovat.

Rozšírení NATO na východ je nej
duležitejší etapou ve vývoji Aliance,
v jejím smerování od blokové struk
tury k víceúcelovému bezpecnostní
mu systému, který bude zahrnovat
celý euro atlantický prostor. Jaké
jsou dnešní nejduležitejší hrozby:

• etno-náboženský boj mezi jed
notlivými kulturami ohrožující in
stituce národního státu a meziná
rodní principy lidských práva de
mokratického chování;

• nebezpecí šírení jaderných zbra
ní a materiálu umožnujících neod
povedným silám - teroristickým
skupinám, diktátorum Tretího sve
ta - vydírat mezinárodní spolecen
ství nukleární hrozbou;
• mezinárodní síte mafií zabývají

cích se obchodem s drogami, s pros
titucí, s nebezpecnými zbranemi,
praním špinavých penez atd.;
• mezinárodní terorismus využí

vající oslabení státních struktur 
fundamentalistická hnutí, diktatury,
nacionalistická hnutí ohrožující de
mokratické zásady mezinárodního
spolecenství.

Expanze Aliance na východ bude
prvním duležitým krokem na ceste
k tomuto všeobecnému bezpecnost
nímu systému. Presto je rozšírení
NATOvetšinou moskevských politi
ku i komentátoru pokládáno za prí
mou hrozbu ruské národní bezpec
nosti. Jaký je skutecný základ techto
obav?

Rozšírení NATO
a Rusko: mýty a realita
Jak hluboko v tradici Tuského myš
lení vezí nedúvera k Západu, pozná
te pri okružní jízde Moskvou. Na Ku
tuzovove bulváru - hlavní ulici na
západ - k vám ruský pruvodce pro
mluví dramatickým hlasem: "Z této
strany, ze »Západu<',se do Ruska pri
hnaly dve hrozné invaze - Napoleo
nova a Hitlerova." Je težké presved
cit vetšinu obycejných Rusú, že "Zá
pad" se od tech dob trochu zmenil.
Ztráta v)'chodní Evropy, užívané po
desetiletí jako "sanitární pásmo" od
delující Západ od sovetského impé
ria, vzbuzuje obavy a nostalgii po
starých casech. Zprávy o rozširová
ní NATOpak znejí jako potvrzení té
nejhorší nocní mury - RuskQ opet
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celí prímé hrozbe. Tento pocit je
podporován také ve strední Evrope
- v Polsku, Madarsku a v Ceské re
publice - mnoha clánky o tom, že
rozšírení NATOje jediný zpusob, jak
zadržet budoucí imperiální expanzi
Ruska na západ. Každý má prece
právo na své vlastní obavy, nebo ne?

Mezinárodní debata o rozšírení
ATOprobíhala soucasne s nesmír

ne duležitými volbami do ruského
parlamentu (prosinec 1995) a s pre
zidentskými volbami (cerven 1996).
Otázka rozšírení se stala význam
nou soucástí predvolebního boje
v Rusku. Ukazála se být klícovou
pro každou politickou stranu: pro
liberální i nacionalistickou, demo
kratickou i imperiální. Každá z nich
musela jasne ríct: "Alianci nikdy ne
pustíme k branám Ruska!" Jakákoli
poznámka o možné slucitelnosti záj
mu ATO a Ruska by znamenala
politickou sebevraždu nebo alespon
citelné ztráty. Skutecné dlouhodobé
zájmy Ruska ve strední a východní
Evrope byly peclive ukryty pod mi
litantní postimperiální predvolební
rétorikou.

Proc zeme bývalého východního
bloku chtejí vstoupit do ATO?Kaž
dá zeme uplatnuje své specifické ar
gumenty. apríklad u Polska vidíme
velmi komplexní soubor motivací
složený z historických tradic a kon
krétních argumetu, které jen cástec
ne zasahují do ruských zájmu. Pol
sko je stát, historicky "uveznený"
mezi dvema velmocemi - Nemec
kem a Ruskem -, po staletí utiskova
ný od obou techto mocných sousedu.
Polská politika národní bezpecnosti
se vždy snažila zahrnout tretí sílu do
této nesnadné rovnováhy mezi
Moskvou a Berlínem. V meziválec
ném období zarucily polskou bez
pecnost Velká Británie a Francie
zvláštními smlouvami, které se však
po 1. zárí 1939 ukázaly jako velmi
iJuzorní. Pro Polsko znamená plné
clenství v NATO záruku plné zapo
jení Spojených státu do otázky pol
ské bezpecnosti.

Podobný význam bude mít clenství
pro Ceskou republiku. Vprípade CR
je však "strach z Ruska" mnohem
méne podstatný než "strach z Ne
mecka". Pro sjednocené emecko je
velmi duležité minimalizovat
všechny tradicní i nove vznikající
obavy z možné nemecké expanze na
východ - politické, ekonomické,
kulturnÍ. Základní strategií Bonnu je
"evropské emecko", proto podpo
ruje veškeré myslitelné záruky pro

své východní sousedy, že se impe
rialistická minulost Nemecka nebu-,
de opakovat. Navíc díky rozšírení
Aliance prestane být Nemecko fron
tovou zemí mezi Východem a Zápa
dem.
O rozširování NATO se vetšinou

uvažuje v souvislosti se strední Ev
ropou. Postkomunistické zeme Bal
kánu bývají v nejlepším prípade od
souvány do druhé vlny rozširovánÍ.
Pritom vztah Ruska k eventuálnímu
zapojení Balkánu do eurotlantické
ho spolecenství je stejne negativní
jako v prípade strední Evropy.

Balkánské
bezpecnostní dilema
Dr. Zbigniew Brzezinski, bývalý
bezpecnostní poradce prezidenta
Cartera, zduraznoval ve své reci na
konferenci v Sofii (Carnegieho zprá
va a Balkán dnes,2. dubna 1995), že
" ATO prijde na Balkán jedine teh
dy, když nebude muset do regionu
dále vnášet stabilitu a bezpecnost,
ale bude mít možnost garantovat
stabilitu už existující." Velice deli
kátne tak vyjádril názor, že postko
munistické zeme Balkánu nemají
v dohledné budoucnosti v Alianci
místo.

Balkánské národy však nemohou
pro sebe dosáhnout stability dríve,
než je dosažena na úrovni euroat
lantických a euroasijských geopoli
tických cílu. Balkán tradicne prijímá
a zesiluje všechny vlny nestability
vznikající po celé Evrope. ese si
s sebou dedictví minulosti (otoman
ská, habsburská a ruská ríše), a je
tak ztelesnením všech evropských
souperení, sváru, delení, utopických
projektu a neuspokojených ambicÍ.
Balkán leží na kulturní hranici Ev
ropy, hranici, kde všechna evropská
dilemata - etnická, nacionalistická,
náboženská, ideologická - dosahují
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svého extrémního a absurdního ma
xima.

Dnešní Balkán bolestive zasáhlo
zhroucení versaillsko-jaltského sta
tu quo. Rozpad Jugoslávie - nejvý
znamnejšího ztelesnení Versailles
v regionu - se odehrál v krvavých
válkách vedených jejími zakládají
cími národy a etnickými skupinami. •
Potvrdil umelou, nadekretovanou
povahu federálního usporádání Ju
goslávie. Mezinárodní spolecenství
nevyvinulo skutecne významnou
snahu, aby jugoslavský konflikt
zmírnilo. Mezinárodní zprostredko-

o~
vání jugoslávské krize bylo pouhou
dýmovou clonou, která jen špatne
skrývala nemeckou snahu zastávat
se Chorvatu, ruské odhodlání stát
vždy po boku bratru Srbu a americ
kou podporu bosenských Muslimu,
z nehož mel prospech nejvýznam
nejší americký spojenec v regionu 
Turecko.

I pres vyhlídku na delší prímerí
nebo dokonce jednotnou poválec
nou Bosnu bude trvat ješte dvacet
nebo tricet let, než balkánské národy
budou moci dosáhnout základního
stupne stability. Bosenský problém
však nebude vyrešen pouhým mlce
ním zbraní, i když dlouhodobým.
Rešení dalšího potenciálního kon
fliktu - albánské otázky - se muže
ukázat ješte obtížnejším.

Jsou dve možnosti, jak se postavit
k celé jugoslávské krizi. První je kla
sický evropský zpusob vytvárení et
nicky a kulturne homogenních ná
rodních státu. To by melo dva du
sledky: legitimizaci etnických cistek
a zmeny stávajících hranic. Obojí by
si vyžádalo pokracování války. Dru
hou možností je vytvárení demokra
tických struktur na multikulturním
základu, které by fungovaly pod do
hledem mezinárodního spolecen
ství. Která mezinárodní organizace
je schopna takový dohled úcinne za-

"•
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jistit? Krvavá bosenská historie do
kázala jedno: jedine ATO a jeho
jednotky IFOR dokázaly pr'inést mír,
NATO je jedinou autoritou, která je
schopna mír také udržel Názor
pana Brzezinského tak nemusí být
správný, Balkán potr'ebllje Alianci
dríve, než dosáhne bezpecnosti a
stabiJity.

Balkánské bezpecnostní dilema
zacíná v bývalé Jugoslávii, ale její
nekdejší versailleské hranice daleko
pI'esahuje. Konec studené války vy
tvoril významnou strukturální ne
rovnováhu v bezpecnostním mode
lu regionu, která vychází predevším
ze stále se prohlubujícího rozdílu
mezi bývalými cleny Varšavské
smlouvy (Bulharsko, Rumunsko) a
cleny NATO (Turecko, Recko). Na
základe Dohody o konvencních
zbraních v Evrope (The CFE Treaty)
musely Rumunsko a Bulharsko pod
stane snížit stavy svých konven
cních sil, zatímco od Recka a Turec
ka se žádaly pouze symbolické re
dukce. Recko i Turecko tak pokraco
valy v modernizaci svých zbrano
vých systémú a využily možnosti vy
menit staré zbrane za nové systémy
Aliance, kterých se na základe doho
dy CFE musely vzdát stredoevropští

clenové NATO. Obe zeme dostávají
každorocne významnou pomoc na
krytí vojenských výdajú ze strany
Spojených stáru, a to v pomeru 10:7
ve prospech Turecka. Varšavský
pakt je už sedm let minulostí, ale
omezení konvencních zbraní pro
zeme jako Bulharsko a Rumunsko
stále platí a síla jejich armád je podle
dohody CFE nadále posuzována
v prímé souvislosti s konvencní si
lou ruské armády. Tento vývoj je
zvlášt nebezpecný v souvislosti
s prohlubující se krizí postkomunis
tických spolecností. Ekonomické
potíže a sociální dezintegrace mají
rozhodující význam pro snižování
obranyschopnosti techto zemí.

Clenství pro bývalé státy Varšavské
smlouvy, pro Bulharsko a Rumun
sko, Albánii a Makedonii a mnohem
pozdeji pro zbytkovou Jugoslávii by
vytvorilo efektivní systém kontroly
a prekonávání zbranové nerovnová
hy, aniž by vyvolávalo další závody
ve zbrojení. Rozšírení ATO na Bal
kán by stabilizovalo jižní krídlo Ali
ance mimo jiné tím, že by se její
noví clenové stali legitimními pros
tredníky recko-tureckého konfliktu.
Již samotné clenství balkánských
státu by bylo pro zvýšení bezpec-

nosti v regionu psychologicky vel mi
duležité.

Balkán je soucástí Evropy, presto
je integrace tohoto regionu do Ev
ropské unie úkolem na 20-25 let:
postkomul1istické balkánské zeme
potrebují cas, aby svou ekonomiku,
sociální systémy, legislativu, státní
správu pozvedly na evropský stan
dard. Úroven nutná ke vstupu do
NATO neleží tak vysoko. V nekte
rých postkomunistických státech
v regionu - Bulharsku, Rumunsku,
Makedonii - se již etablovaly zas tu
pitelské demokracie s relativne sluš
ným standardem lidských práv a
získaly cenné zkušenosti z vlastní
úcasti na rešení jugoslávského kon
niktu. Jsou pripraveny nést odpo
vednost za plné clenství v NATO.
Jedine rozšírení na Balkán múže vy
rešit bezpecnostní dilema poloostro
va a pripravit jeho zeme na clenství
v Evropské unii. NATO je mnohem
více potreba na Balkáne, než ve
strední Evrope ci v Pobaltí. Bezpec
nost na Balkáne má rozhodující vý
znam pro dnešní i budoucí bezpec
nost celé Evropy. •

QGNANMI CEV

Docent politologie na sofijské univerzite."
Cerná Hora
Patriek Moore

zelená
a bílá

V anekdote z minulého století se cizinec vyptává hrdého cernohorského hostitele: "A kolik vás Cernohorcú
presne je?" acež prichází odpoved:" o, spolu s Rusy je
nás víc než sto milionu."

Tahle historka odráží dva charakteristické rysy, jimiž
jsou Cernohorci odedávna známi - zvlášte mezi národy
bývalé Jugoslávie. Jsou to snaha hrát v politice daleko
významnejší roli, než jaká by odpovídala skutecnému
poctu obyvatel malické hornaté zeme, a až servilní od
danost ruskému pravoslaví.

Reálné ci vysnené vazby na Rusko nechme stranou;
oLázka vztahu Cerné Hory k nejbližším sousedum však
je po rozpadu Jugoslávie navýsost aktuální. Klícové pri
tom je, jak se necelých 700 000 Cernohorcú staví k zhru
ba desetkrát pocetnejším Srbum. Oba národy jsou pra
voslavné a oba mluví srbochorvatsky, Srbsko však strá
vilo více než ctyri století v oto manské ríši, zatímco Cer
nohorci se ve své rozeklané skalní pevnosti tešili nezá
vislosti.
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Ve vztahu k Srbúm - což byl vždy úhelný kámen cer
nohorské politiky - se ve dvacátém století postupne
vykrystalizovaly dva hlavní myšlenkové proudy. a jed
né strane je skupina, které se ríká Zelení, pro niž jsou
Cerná Hora prvním a hlavním zdrojem vlastní identity
a dejiny vlastní státnosti zdrojem národní pýchy. Druhá
skupina je známa jako Bílí; ti považují Cernohorce za
samostatnou vetev srbského nál'Oda a politickou bu
doucnost Cerné Hory vždy spati'ovali pouze v pevném
svazku se Srbskem.

Z toho dúvodu Bílí podporovali behem 1. svetové války
rozchod s vládnoucí cernohorskou dynastií a pozdejší
spojení se Srbským královstvím pod vládou Karadjor
djevicu. Stát, který pak prijal oznacení Jugoslávie, se
v letech 1918-1929 jmenoval Království Srbu, Chorvatu
a Slovincu, což ve skut.ecnosti znamenalo, že Cernohorci
v nem byli považováni za Srby.

Kyvadlo dejin se však koncem 2, svet.ové války opet.
zhouplo zpet. Z popela bojiš( povstal Tit.uv federáln í stát,
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který tvorilo šest zakláda
jících republik vcetne Cer
né Hory. Cernohorci se tak
stali jedním z oficiálne
uznaných vládnoucích ná
rodu (na rozdíl od "národ
nosti" ci jiných etnických
menšin).

Cernohorci tedy posled
ních padesát let prožili jako
soucást Jugoslávie, jejich
zvláštní identita však byla
respektována. A nejen to:
Cerná Hora jako jedna
z chudších svazových re
publik dostávala z Bele
hradu vydatnou pomoc.
Vetšina penez smerovala
do politicky duležitých
projektu, napr. do výstav
'by továren. Kritické hlasy
z ostatních republik tvrdi
ly, že prícinou oné šted-
rosti je nadprumerné zastoupení Cernohorcu v'armáde,
v bezpecnostních silách i v ústredí Ligy komunistu.

Osud Cerné Hory však zustával spjat se Srbskem. Vud
ce srbských komunistu Slobodan Miloševié zosnoval
v cernohorské komunistické strane puc, který vynesl do
cela jeho osobního chránence Momira Bulatovice, tehdy
34letého. Miloševié pak zanedlouho svou stranu prekrtil
na "socialistickou", Bulatovié také tak, a dnes jsou oba
ve svých republikách prezidenty.

Cerná Hora zustala jako jediná z bývalých svazových
republik po boku Srbska ve zbytkové Jugoslávii. Cerno
horšti záložníci se .v roce 1991 zúcastnili srbské války
proti Chorvatsku, bombardovali Dubrovník a drancova
li nedaleká mesta a vesnice. Mezinárodní sankce proti
Jugoslávii Cernohorce citelne zasáhly - až na nekteré
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vysoce postavené cinitele vcetne nynejšího predsedy
vlády Milo Djukanovice, kterí nadelali jmení na obcho
dech obcházejících sankce. Budoucnost zeme, která žila
hlavne z turistiky a námorní prepravy, je však na zrušení
sankcí zcela závislá.
Práve proto mnozí Cernohorci kladou vinu za to, že

sankce ješte nebyly odvolány, Miloševicovi a jeho poli
tice. Za cernohorské zájmy zacali proti Srbum vystupo
vat dokonce nekterí prominentní socialistictí politikové
jako Djukanovié nebo predseda parlamentu Svetozar
Marovié. Cerná Hora od jisté doby vysílá do zahranicí
nezávisle na Belehradu své vlastní politické a hospodár
ské delegace, a vypravila dokonce do· Haagu tým na
vysoké úrovni, aby s tribunálem pro stíhání válecných
zlocinu projednal obvinení založená na chování cerno-

horských rezervistu pred
šesti lety v Chorvatsku.
V polovine cervna ješte

nebylo jasno, zda cerno
horští socialisté podporí
Miloševice, až se bude
ucházet o funkci federál
ního prezidenta. Jedna
vec však jasná byla: i Bu
latovié se postaví proti
jeho návrhu ústavních
zmen, které by oslabily
postavení Cerné Hory ve
federaci vzhledem k Srb
sku: Zelená tradice je jak
se zdá živa a zdráva. •

PATRICK MOORE

Analytik rozhlasové stanice
Hadio F'ree Europe/Radio
Liberty. Fotografie jsou
z dokumentámího filmu "Cemá
Hora - Monle Negro" režiséra
Peo'a Slavíka a kameramana
Vladimíra Holomka.

Film uvede v srpnu CT2.
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Pomsta malých
pra~overnýchskunku

Norman Podhoretz

Skandál kolem autora proslulého románu ,,1984"peorge Orwella nedávno propukl v Británii. Výbuch
vyvolalo odhalení, že Orwell krátce pred smrtí v roce
1949 "nabídl tajnému oddelení ministerstva zahranicní
pro propagandu, jež je tesne spjato s tajnou službou,
jména spisovatelu a novináru, které považoval za »kryp
tokomunisty« ci »sympatizanty« a kterí by nemeli požívat
duvery" (slova deníku Guardian, který aféru otevrel).

Nabídku dostala - a prijala - Celia Kirwanová (nyní
Goodmanová, které je 79 let). Zároven, jak se tak stává,
odmítla jinou Orwellovu nabídku: k snatku. Zustali však
práteli. Slecna Kirwanová byla švagrová Orwellova prí
tele a politického spojence Arthura Koestlera, který se
nejvíc proslavil dnes už klasickým protikomunistickým
románem Tma o polednách.

Jako zamestnankyne Oddelení pro informace a vý
zkum, jež se podílelo na tajných akcích, a jako Orwellova
prítelkyne se ho slecna Kirwanová mela zeptat, zda je
ochoten jí pomáhat. Uvedla tehdy v interním sdelení:
"Prodiskutovala jsem s ním duverne nekteré aspekty naší
práce. Velmi ho potešilo, že se s nimi seznámil, a vyjádril
uprímný a nadšený souhlas s našimi zámery." Tehdy byl
Orwell už príliš nemocný, l)ež aby pro ni mohl neco psát,
ale (jak ríká paní Goodmanová nyní): "Zeptala jsem se
ho, koho pokládá za ... opravdu dobré antikomunistické
spisovatele ... Poskytl mi nekolik jmen a já jsem je ode
vzdala ve svém oddelení. A to bylo vlastne všechno."

Ne ovšem tak docela. O neco pozdeji jí Orwell poskytl
- tentokrát zjevne z vlastní iniciativy - onu nyní tak
pretrásanou "cernou listinu" spisovatelu, na které by si
Oddelení pro informace a výzkum melo dát pozor, pro
tože tak ci onak sympatizují s komunismem a SSSR.
Tento seznam se dosud tají a blok, ve kterém mel Orwell
jiný, ješte obsáhlejší soupis (patrne práve z nej bral
jména pro slecnu Kirwanovou), drží správcové Orwel
lovy pozustalosti pod zámkem do doby, než budou ti, kdo
na nem jsou, mrtvi. A tak všichni "marxistictí intelektu
álové té doby" (slova týdeníku Sunday Independent)
planou zvedavostí, zda se na Orwellove seznamu naj
dou, jejich obskurní zájem však nedojde uspokojení 
aspon ne na tomto brehu reky Léthé.

Guardian události venoval clánek na titulní strane a
protože jeho redakce zrejme sama zažila šok, predvídal,
že i mnohé levicové ctenáre bude šokovat zjištení, ceho
se jejich socialistický souputník dopustil. Ale proc vlast
ne? Každý Orwelluv ctenár prece muže vedet, že nej
silnejší vášní tohoto autora byl antikomunismus, jenž
byl motorem obou jeho nejslavnejších románu - Zvírecí
farmy i 1984.Antikomunismus prostupuje i knihou Hold
Katalánsku, jeho pametmi z obcanské války ve Španel
sku (Orwell tam byl vážne zranen, když bojoval na
strane levice proti Frankovi, ale zároven se mu otevrely
oci a videl'vražednou perfiditu komunistu a jejich sovet
ských pánu). Antikomunismus utvárel témata desítek
clánku a recenzí, které jako pracovitý novinár zverejno
val.

NATIONAL
REVIEW

Každý ctenár by také mel vedet, že Orwell byl vášnivý
anglický vlastenec. "My Country, Right or Left" (para
fráze britského úsloví "My Country, Right or Wrong" 
"V dobrém i ve špatném je to má vlast" - znamená asi
tolik, jako "Napravo i nalevo je to má vlast"; pozn. pre
kl.), tak znel jeho slavný výrok z eseje, v nemž podrobil
zdrcující kritice "antibritský" postoj, oblíbený levicí ve
tricátých letech. Orwell za svého mladistvého prosocia
listického nadšení jistou dobu tento postoj sdílel. Jakmi
le však vypukla druhá svetová válka, zacal, prestože se
stále pokládal za socialistu, hájit anglické instituce proti
levicové inteligenci, jež je ocernovala a tím podle nej
škodila morálce anglického národa natolik, "že ho fašis
tické národy zacaly pokládat za »dekadentní« a myslely
si, že mohou bez obav rozpoutat válku".

Orwell se nebál silných slov, když hájil základní lidské
právo bránit vlastní domov - proste proto, že je vlastní,
ze žádného jiného duvodu. ("Hodí-li nekdo bombu na
tvou matku, jdi a hod dve bomby na jeho matku.")
Orwell mimochodem nalézal v chování a cítení obycej
ných Anglicanu mnohem více politické a morální moud
rosti než v sofistikovaných idejích údajne lepších Ang
licanu z intelektuální vrstvy. ("Clovek musí patrit k in
teligenci, aby necemu takovému uveril," zní jeho slavná
veta z roku 1945, kdy shromáždil neslavné príklady
postoju z doby druhé svetové války, "žádný obycejný
clovek tak hloupý být nemuže.")

Tyto postoje však prežily porážku nacistického Ne
mecka a když se objevila sovetská hrozba, dokonce ješte
zesílily. Orwell patril k prvním, kdo pochopili, že nacis
mus a komunismus jsou pres zrejmé rozdíly formami
nového, vyššího stavu despotismu a tyranie. Je to stav,
v nemž se pod kontrolu státu dostává každá oblast života,
nikoli jen politická sféra: proto název totalitarismus. Ze
dvou podob totalitarismu pripadal Orwellovi nebezpec
nejší sovetský typ. Pohrdání, jaké levicoví intelektuálové
chovali k vlastní zemi, podle Orwella oslabovalo anglic
kou rozhodnost, se kterou zeme celila nacistickému Ne
mecku -: jeho režim se však všem hnusil. Je-li ovšem
stejné pohrdání provázeno navíc sympatiemi k nepríteli,
muže hrát ješte zlovestnejší roli. Orwell se obával, že by
mohlo usnadnit cestu triumfu totalitarismu v komunis
tickém prevleku.

Orwell si byl vedom, že tito lidé jsou vetšinou príliš
opatrní, než aby se navenek ztotožnovali s komunismem
nebo otevrene vystupovali ve prospech SSSR.Radeji se
ukrývali za pacifismem, což byl prijatelnejší zpusob, jak
odmítat ozbrojený odpor proti agresivním sovetským
snahám. V neutralite našli podobne prijatelný postoj,
z nehož mohli podrývat britskou podporu Ameriky, kte
rá se zacínala stavet proti sovetskému expanzionismu.
Orwell soudil, že za jejich pacifismem není obvyklá a
prirozená opozice vuci "násilí jako takovému, ale jen
vuci násilí používanému na obranu západních zemí".
Ani neutralita nebyla odmítnutím volby mezi Spojenými
státy a Sovetským svazem; byl to spíš skrytý projev
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znacný: "...jediné duležité politické otázky dnešního
sveta jsou: pro Rusko - nebo proti Rusku, pro Ameriku
- nebo proti Americe, pro demokracii - nebo proti de
mokracii." Pokud šlo o nej, "vždy by volil Ameriku".

Crik je ovšem tak zaujatý, že predstírá, jako by Orwell
"do tábora studené války" nikdy nepatril, a spechá ho
hrdinsky bránit pred svými "levicovými druhy, kterí by
rádi znevážili nejvetšího a nejstatecnejšího satirického
spisovatele, jakého kdy Anglie mela". Podsouvá dokonce
Orwellovi neutralitu, již tento autor vášnive zavrhoval
jako pláštík smirování se SSSR, a aby prisypal sul do
rány, již Orwellovi zasadil, když ho vradil na antibrit
skou pozici, píše: "Nectete však 1984 nesprávne. Neva
ruje jen pred komunismem, nýbrž pred jakýmkoli dru
hem totalitární moci. .. Orwell rozdává rány na obe stra
ny, i na svou vlastní." (V roce 1984 vetšina z bezpoctu
clánku a sympozií, které se jim tehdy v Americe veno
valy, vykládala Orwellovy romány jako varování pred
Spojenými státy - ukázalo se, že orwellovsky lze inter
pretovat i autora samotného.)

Trochu jiný kurs k obrane Orwella volil Christopher
Hitchens - anglický levicový autor presídlivší do Spoje
ných státu v americkém casopise Vanity Fair.

Zatímco Crick se Orwella drží, protože ho pokládá za
velkého satirika a okrasu levice, Hitchens ho ctí jako
"osamelého disidenta, který zameril celý svuj elán a sílu
proti »drobným pravo~erným skunkum«, kterí predsta
vují skutecný mor dvacátého století". Ponekud lehko
vážné, Hitchens si totiž neuvedomuje, že k tem malým
pravoverným skunkum patrí, zvlášt pro neutrální po
stoj, který zastával za studené války, i on sám. Dál pak
Orwella zproš(uje obvinení, že "svým zpusobem pred
cházel McCarthyho". Když Orwell poskytl Kirwanové
"cernou listinu", nechtel údajne "odhalovat herezi, po
sílat lidi na hranici ani je nutitk prísahám loajality. Chtel
jen, aby bylo v boji idejí jasno".

Jiste, Orwell, jemuž šlo cistotu boje idejí, by nejspíše
byl McCarthymu oponoval. Jeho zámerem však opravdu
bylo zabránit, aby nekteré státní úrady jisté lidi zamest
návaly, a steží lze pochybovat, že by se snažil ony lidi z
takové práce dostat, kdyby ji už meli. Hitchensova obra
na je jen další pokus vyhnout se hloubce a závažnosti
Orwellova odvratu od levice, pokud jde o boj proti ko
munismu.

7 10hn Stría~t. 6edtof4 ~{)W1 l,omk>fl,W,C.l
°Ph(>t\$ ': T .e-l~a:n.J'l'W :

HO·Hfb-fA t~sa N.till.r H"',i:>, l<:m041'

NORMAN PODHORETZ (1930)
Americký konzel'vaLivní spisovatel a novinár,
dlouholetý šéfredaktor casopisu Commentary.

(Preložila Petruška Šustrová)

"Dickens," poznamenal kdysi Or
well, "je jeden ze spisovatelu, které
má smysl vykrádat." Takový autor je
i Orwell, a práve proto se ho lidé jako
Crick a Hitchens pokoušejí vyradit
z "tábora studené války", ve kterém
odvážne a cestne skoncil život, a za
táhnout ho do vlastní armády "ma
lých pravoverných skunku". Díky
skandálu s "cernou listinou" dnes
mají méne pomocníku. Je však težké
si predstavit, co by mohlo tyto levico
vé reakcionáre donutit, aby o Orwel
lovi priznali pravdu, kterou tak dlou
ho a tak usilovane skrývali pred se
bou i pred ostatními. •

NATIONAl UNION Of
JOURNALJSTS

tnth-o i..•to <~;<r1.itrlhat,

Mr. (it:otc.t ORWELL
,,( TJ..e T Y'iélA'le

1<; u HH~:rnber'uf tl1(+
Hr~nt'h (jf f t'H" Na(iOiti:a,' Ctl1o:tlt';d J()ilmidit~t~,

{ ~ R. ~ lIuxftcb &:to(,ffW"")~,P~~ ~ •• N.'.

"antiamerikanismu" a obecne šlo o "nenávist k západní
demokracii a obdiv k totalitarismu".

Jak potom muže nejakého Orwellova príznivce pre
kvapit ci dokonce šokovat odhalení, že tento vášnivý
vlastenec a principiální antikomunista byl v ideologic
kém boji preti komunismu a Sovetskému svazu ochoten
spolupracovat s institucí vlastní vlády? Spíše by prekva
pilo, kdyby byl onu žádost o pomoc odmítl.

Orwell dobre vedel, jak úspešne umejí "kryptokomu
nisté" a "sympatizanti" skrývat, cemu opravdu verí.
A není divu, že cítil jako vlasteneckou povinnost varovat
príslušné oddelení pred autory, u nichž pricházelo
v úvahu, že by byli "naverbováni" práve k tomu, aby
takové instituce podvraceli.

Guardian však mel pravdu, predvídal-li, že jeho odha
lení bude levici šokovat. Bývalý labouristický vudce Mi- .
chael Foot se velice divil, že by se jeho starý prítel
a kolega "jakkoli zapletl s tajnou službou". Jiného býva
lého vudce Labour Party Tonyho Benna zarmoutilo, že
Orwell "podlehl" tlaku a svodum tajné služby, která byla
"stejná jako CIA nebo KGB". A levicový novinár Paul
Foot napsal, že se clovek ted musí smírit s tím, že Orwell
zaujal "na sklonku života pozici McCarthyho".
Co znamenají tyto projevy smutku a rozcarování? Od

poved zní, že mnozí levicáci tuze váhají priznat, že
Orwell, který je literární perlou v jejich politické korune,
v praktických ohledech prestal být jedním z nich, a k du
kazum tohoto maléru jsou proste slepí. Odhalení, že
dokonce neváhal "zrazovat vlastní lidi" úradum, jak
tomu ríká marxistický historik Christopher Hill, konec
ne prolomilo dlouhotrvající snahu popírat, že Orwell
skutecne levici opustil.

Jiných pár levicáku, vedených jedním z Orwellových
životopiscu Bernardem Crickem, ale setrvává v samoli
bém popírání. Crick jednou uvedl, že Orwell byl "revo
lucionár", jehož hodnoty se jen podarilo "šikovne zkres
lit. .., když si na nej zacali delat nárok stoupenci studené
války". Orwell možná v mládí byl revolucionár, ale je
holá skutecnost, že spotreboval mnohem víc inkoustu
na útoky a výsmech adresované socialistum, než kolik
ho použil proti pravicákum. "Nekdy se cloveku zdá,"
napsal zacátkem tricátých let, "že pouhá slova »socia
lismus« a »komunismus« prímo magneticky pritahují
každého pijáka džusu, nudistu, sexuálního maniaka,
kvakera, lécitele, mastickáre, pacifis-
tu a feministu v Anglii." V puli ctyri
cátých let zašel ješte dál - napsal mi
morádne pochvalnou recenzi Haye
kovy Cesty k nevolnictví: uznal, že
kniha obsahuje "mnoho pravdy", po
kud jde o Hayekovu tezi, že "socia
lismus vede k despocii", a že kolekti
vismus vyžadovaný socialismem s se
bou nese "koncentracní tábory, zbož
štení vudce a válku".

Orwell se oznacení za socialistu z ja
kýchsi duvodu nikdy nevzdal a nikdy
nevidel žádnou nadeji pro prežití (ne
rku-li triumf) kapitalismu, takže ho
Crick i jiní mohou dál radit mezi ty,
kdo se hlásí k socialistické víre. Pokud
však jde o studenou válku, je situace
úplne jiná. Ažna pár poznámek, které
se sem tam objevily v jeho novinárské
tvorbe, byl Orwelluv postoj jedno-
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Svatoslav Mathé

'V'

DVO,JZPEVY
Krátký proces rozpadu Ceskoslovenskajsme sledovali tro
chu se zdešením, trochu s úžasem. Velmi nás prekvapilo,
že Slováci jsou jiní. Léta jsme o nich uvažovali jen do té
míry, že vyplnují východní cást našeho spolecného státu.
Netušili jsme, na/wlik se odlišují dejinami, kulturou, vní
máním politické reality. Ted už je zbytecné naríkat nad
tím, že jsme mnohé zákonitosti slovenské politiky mohli
rozpoznat dríve a nemuseli se jimi nechat tak hloupe
zaskocit. Když se nám nepodarilo poznat Slovensko
"zblízka", pokusme se ho poznat alespon "z odstupu",
jako souseda, který je nám preci jen pot'ád o kousek bližší
než ti ostatní. Chtejí k tomu prispet i portréty novodobých
slovenských politiku z pera slovenského politologa
Svatoslava Mathého, jež budeme v Nové Prítomost~ cas
od casu uverejnovat. Do dvojice budeme vybírat vždy
takové - casto protikladné - osobnosti, které predstavují
urcitý názorový ci politický proud moderních sloven
ských dejin.
(red)

Milan Hodža (1878-1944)

"Mám ctižiadost za svojho života vyriešit slovenský pro
blém." Tráduje sa, že tieto slová vyriekol Milan Hodža,
ked v roku 1935 zasadol do kresla ministerského pred
sedu Ceskoslovenskej republiky. Ytedy mu zostávalo
necelých devM rokov na uskutocnenie tohto predsavza
tia. Aj ked bol v auguste 1938 vermi blízko tohto cíIa,
nebol to on, kto vyriešil slovenský problém, hoci sa po
smrti Andreja Hlinku zdalo, že mu už nic nestojí v ceste.
Predcasné bolo ale zvolanie "Umrel Hlinka, nech žije
Hodža!" v novinách Slovenský hlas. Dvaja velikáni mo
dernej slovenskej politiky, každý po svojom, riešente
slovenskej otázky pripraviJi, ale konecnú podobu jej
rešenia, už bez ich úcasti, zobral do svojich rúk neúpros
ný beh dejín, onen urcujúci faktor vtedajšieho horúceho
lela a jesen~ roku 1938.

Mnohí považujú Hodžu za tuhého cenlralistu, vacšinou
pre jeho, miestami až nekompromisný, cechoslovakis
tický postoj. Ale pozor! Hodža bezpochyby patril medzi
tých nemnohých politiko v, ktorí dokážu prekrocit svoj
ideologický tien. Nazabúdajme, že aulor knihy "Cesko
slovenský rozkol" bol predovšetkým pragmatický poli
tik, ktorý ako clen koalicných vlád musel takmer denne
riešit konkrétne problémy. Bol to zároven vodca druhej
najsilnejšej strany na Slovensku- agrárnikov. Mal teda
viac ako dost príležitoslí vidiet z dostalocného nadhIadu

problémy, v ktorých sa zmielalo predvoj nové Slovensko.
Nemohol nebrat do úvahy výh rady a názory najsilnejšej,
ale v takmer neustálej opozícii sa nachádzajúcej politic
kej strany (Iudákov) na riešenie slovenskej otázky.
llodža bol však zároven majster politickej intrigy, zá

kulisných vyjednávaní a prekvapivých kompromisov.
A predovšetkým robil všetko preto, aby, ked už nie pa
ralizoval, tak aspon oslabil politický vplyv Iudákov. Za
žiadnych okolností nebol ochotný pripustitna Slovensku
k moci týchto svojich odvekých rivalov. Ale Hodža bol
aj presvedcený demokrat, ktorý sa, ako ukázala história,
oprávnene obával ich autoritalívnych, a v niektorých
prípadoch až militantných poslupov.

Zároven je ale potrebné priznat, že v rozhodujúcich
chvHach vedel vždy zaujat poziúvny postoj pri riešení
konkrétnych poJiticko-administratívnych problémov
Slovenska, a vtedy bol ochotný spojit sa aj s ludákmi.

Dáva( mu preto nálepku centraJislu a cechoslovakistu
nie je presné, a v mnohých prípadoch zavádzajúce. Ho
dža je jeden z tých veJ'kých politikov, klod jednoducho
nie sú "zaškatuIkovateJ'ní". Casto sa vyzdvihuje Hlinko
va zásadovost proti oportunizmu Hodžu. Je pravdou, že
Hlinka si naozaj nikdy nesadol do ministerského kresla,
pretože "nebolo vyfutrované autonómiou", a postavil sa
do permanentnej a doslednej opozície vOci Prahe a slo
venským centralistom. Zároven je ale pravdou, že Hodža
dokázal pre Slovensko vy(ažit maximum z toho manév
rovacieho minima, ktoré mu bol a hradná politika ochot
ná priznat. Jeden z najbyslrejších pozorovatelov. vtedaj
šiej ceskoslovenskej politickej scény, F'erdinand Peroul
ka, charakterizuje oboch polilikov lýmito slovami: "Ac
koliv se po celý život zabýval politikou, patrí Hlinka
v podstale tam, kam básníci: mezi ly, kdo se uspokojí
vyjádrením myšlenky... aproli lomu Hodža predcí své
krajany na poli cinu a vule. Kdo z nich více vyjadruje
duši Slovenska? Casto se zdá, že Hlinka. IIodža s nekte
rými svými vlastnostmi vezí ve slovenském prostredí
jako element cizí."

Áno, Hodža sa na Slovensku musel uspokojit vždy len
s druhou prieckou: Prvá bola vyhradená HJinkovi. Svoju

. polilickú moc, na rozdiel od Hlinku a J'udákov, založil
na aktívnej spolupráci s Prahou, cím si olvoriJ dvere do
hradnej patorky a koalicných vlád a nakoniec sa aj stal
prvým slovenským premiérom. Dobre si uvedomoval,
že úcast slovenských politikov vo vláde neznamená aj
riešenie slovenskej otázky. Navyše, svojou príslušnos
(ou k Prahe si objektívne zviazal ruky lak, že zásadným
sposobom nemohol riešit problém Slovenska. Ako sám
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Spomienkové stretnutie pri 30. výrocí cernovskej tragédie.
A. Hlinka a M Hodža sa delia o chlieb so solou.

priznáva, v kauze Slovensko sa
vždy musel podriadH, alebo as
pon brat ohlad na Prahu a svo
jich partnerov s centralistické
ho tábora. Udalosti tých cias
naozaj dosvedcujú jeho politic
ké lavírovanie medzi národ
ným a centralistickým sme
rom, medzi objektívnymi ná
rodnými potrebami a Prahou.
Vkaždom prípade ale patrí me
dzi najvacšie postavy moder
nej slovenskej politiky.

Andrej Hlinka
(1864-1958)

Vostatnom case sa casto kladie
otázka, cím predovšetkým bol
Hlink,a. Prevažuje názor, že
knazom. Lenže Hlinka by ne
bol mohol byt hovorcom veI
kej casti slovenského národa,
keby nebol, aspon v takej mie-
re ako knazom, politikom. Som toho názoru, že práve
kombinácia knaza a politika dáva Hlinkovej osobnosti
výnimocné postavenie. Pre vacšinu vtedajšej spolocnos
ti bol totiž stelesnením národného a krestanského prin
cípu. A práve stret národného a obcianskeho princípu
na vtedajšom Slovensku bol prícinou patovej politickej
situácie, ktorá tu prakticky panovala od vzniku štátu až
po vyhlásenie autonómie v r. 1938.

Mnohí, argumentujúc, že Hlinka bol knazom a nie
politikom, oznacujú niektoré jeho ciny a rozhodnutia za
nepolitické, ktoré casto poškodzovali záujmy a politiku
HSLSa samotného Slovenska. Neuvedomujú si ale jednu
vec. Hlinka nebol kabinetným politikom, ani politikom
straníckych sekretariátov, kde sa veci riešili dohovormi,
kompromismi, casto intrigami, politikárcením a politic
kým handrkovaním. Hlinka sa snažil stát nad tým vše
tkým. V tom bola jeho sila, ale zároven aj jeho slabost.
Boli ale chvíle, ked sa mu to nie celkom darilo. Hlinka

sa nedostal do politiky v túžbe po moci. Tá mu bola viac,
menej Iahostajná. Hlinka bol do politiky vtiahnutý. Vtia
hnutý okolnostami, na ktoré každodenne narážal. Hmot
ným a duchovným útlakom slovenského národa v Uhor
sku a hlavne, co predovšetkým nenechávalo Hlinku fa
hostajným, absenciou Iudských a národných práv, na
ktoré narážal na každom kroku.

je, Hlinka nevstúpil do slovenskej politiky, on bol do
nej povolaný. Povolaný spomínanými okolnostami a ne
skór v nej potvrdený národom, resp. jeho podstatnou
castou. Preto pri analýze a hodnotení Hlinkovej osob
nosti neposudzujme jeho ciny optikou pragmatizmu, ci
"každodennej politiky". V takom prípade dostaneme ob
raz rozporuplnej politickej osobnosti, preto sa snažme
dívat na jeho ciny a rozhodnutia skrze princip, z ktorého
primárne vychádzal samotný Hlinka. Politika bola pre
neho vecou vážnych rozhodnutí a osobnej cti, kde sa
snažil za každú cenu zachovat si cistý štít. Hlinka sa pri
zásadných ro~hodnutiach riadil výlucne svojim svedo
mím a krestanskými zásadami.

Lenže Hlinka nežil vo vzduchoprázdne a nebol iba
knazom a politikom, bol aj chybujúcim clovekom. Nie
vždy dokázal rozoznat, ci posúdH pravý stav vecí a cas
tokrát aj pravý charakter Iudí, ktorí ho obklopovali,
a s ktorými prichádzal do styku.
Slováci, spolu s Cechmi, sú ale štátotvorným národom,

preto podla neho móžu požadovat pre seba adekvátne
štátoprávne postavenie v republike a tomu zodpoveda
júcu správu. Pochopil, že presadzovanie obcianskeho
principu nad národný veci nerieši a iba prehlbuje roz
pory medzi oboma národmi. Praha je naopak toho ná
zoru, že všetky národnostné problémy sa vyriešia iba
dodržiavaním demokracie a presadzovaním obcianske
ho principu. Proti týmto názorom Hlinka vystupuje s ce
lou silou svojej temperamnetnej povahy a na každom
kroku. Doma aj v cudzine poukazuje na škodlivost ta
kovýchto názorov.

Proti centralizmu a hegemonizmu Prahy stavia svoju
koncepciu zákonodárnej autonómie Slovenska. Tá bola
založená na Pittsburghskej dohode, ktorú, tak trocha
nekriticky, považuje za Magnu Chartu slovenského ná
roda. Trikrát sa Hlinka a Iudáci snažili presadit zákon
o autonómii Slovenska a trikrát neuspeli. Nehladiac na
to, že úsilie Hlinku a fudákov, jste nechtiac, vlastne
degradovalo slovenský národ na národnost, Slovensko
hladalo aj iné cesty. estacilo ani Hlinkové, pomerne
úspešné, vytvorenie tzv. autonómneho bloku, kedy sa
konecne za spolocným cielom spojili slovenskí katolíci
a evanjelíci. Problém Slovenska sa nedal riešit prijatím
alebo presadením len jedného zo spomínaných princí
pov.

Hlinkova vel kost podla mna nespocíva v tom, že vyri
ešil slovenskú otázku, ale že sa najviac zaslúžil za jej
nastolenie. A nie len ju nastolil, ale aj vehementne a
nekompromisne požadoval jej dobové riešenie. •

SVATOSLAV MATHÉ

Slovenský politolog a publicista.
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Cistý "zisk" z tejto operácie je sku
tocne nevídaný. Navrhujem, aby
sme spocítali iba jeho nadóležitejšie
položky.

Poprvé, minister vnútra Krejci je
- a do doby premlcenia aj zostane 
trestne stíhatelný za zmarenie refe
renda. Po druhé, vláda SR, ktorá
podporila jeho cin a politicky ho kry
je, evidentne konala proti duchu i Jí
tere právneho štátu". To isté po
strehla aj Európska únia, ktorá
o sebe vyhlásila, že "zaznamenala
rozhodnutie Ústavného súdu SR
o kompatibilite referenda o priamej
volbe prezidenta s Ústavou SR a Iu
tuje nedostatok náležitých násled
ných krokov zodpovedných orgán ov
SR". Politici únie, rovnako ako Ame
ricania, priamo vyzvali vládu, aby

rešpektovala práv
'ny štát... Po tretie,
zmarením refrenda

lahli popolom aj
posledné zvyšky ná
dejí, že Slovensko je
napriek všetkému,
co robí jeho výkon
ná moc, vážnym
uchádzacom o clen
stvo v transat1antic-

kých a europskych štruktúrach.
Krajina za vlády pána Mecira jedno
ducho nemá šancu na integráciu.
V rámci akej racionality teda postu
poval pám Meciar, ked dal pokyn na
zmarenie referenda?

Všimnime si, ako sú alokované zis
ky a sLraty tyjto operácie. Redaktor
ruskej televízie konštatoval, že slo
venský premiér "urobil všetko pre
to, aby sa plebiscit neuskutocnil
a aby jeho výsledkom nebola kladná
odpoved pre vstup do NATO". Ruský
novinár dospel k názoru, k akému
zrejme prišiel aj kremelský estab
lishment: "Rusku možno zablahože
lat k zahranicnopolitickému úspe
chu." Takže zmarením refrenda zís

kalo Rusko zahranicnopolitický
úspech a Slovensko utrpelo iba stra
ty. Ak slovenský premiér v tejto zá
ležitosti konal racionálne, teda s pl
ným vedomím dósledkov svojho
cinu, konal v prospech Ruska a na /
škodu Slovenska. Je zbytocné sa pý
tat, ci je clovekom Moskvy, lebo to
nie je podstatné. Dóležité je nieco
iné - že slovenský premiér konal
tak, že ani ruský agent by nepostu
poval inak. Ale opakujem, hovoríme
o prípade, ak premiér konal racio
nálne. Lebo existuje aj druhá mož
nost - že totiž tak, ako už neraz, aj
v tomto prípade podlahol iracionál-

len vládu, ale aj krajinu, pán Meciar
konal, ako konal. Takže ešte raz 
aký mal na to dóvod?

Pod dvoch týždnoch na túto otázku,
ktorej sa mnohí na Slovensku radšej
vyhli, odpovedala ruská nezávislá
televízia NTY. Jej redaktor sa nebál
povedat, že išlo o dobre premyslený
a zvážený cin, ktorého logika je zjav
ne promoskovská: "Premiér Meciar
ve dome rozhodol o zrušení otázky
o priamých prezidentských vol
bách, aby tým dezorganizoval refe
rendum." Redaktor ruskej televízie
bez okolkov spomenul, preco to
predseda slovenskej vlády urobil:
Posledné prieskumy verejnej mien
ky toiž naznacovali, že pocet stúpen
cova odporcov clenstva v ATO je
približne rovnaký, takže sa nedal vy
lúcit kladný výsledok referenda
o ATO. Jnými slovami, kedže pre
miér chcel zabránit právoplatnému
výsledku refrenda o prvej otázke,
teda o clenstve Slovenska v NATO,
jeho minister vnútra škrtol otázku
štvrtú ... Jste, má to svoju logiku, ale
len dovtedy, kým nevezmeme do
úvahy dalšiu okolnost: Referendum
o vstupu Slovenska do NATO (v si
tuácii, ked krajine nik clenstvo ne
ponúka), inicioval práve predseda
vlády! Z coho vyplýva, že tak ako
plebiscit vyvolal, tak ho aj zmaril.

Pán Cic krátko pred Iudovým hla
sovaním totiž ex offo oznámil, že
"otázky, ktoré boli položené v refe
rende, nemóže menit ani sám prezi
dent, ani ústavný súd, ani Ústredná
komisia pre referendum, a samo
zrejme, ani nikto další". Lenže mi
nister vnútra napriek tomu otázky
zmenil, lebo jednu škrtol! Pán Kin
kel tri týždne pred konaním referen
da premiérovi pripomínal, že ak sa
chce vážne uchádzat o clenstvo

v NATO a Európskej únii, musí sa
okrem iného postarat aj o "bezpro
blémový priebeh referenda o pria
mej volbe hlavy štátu ... " Napriek
ja,snej výstrahe, že zásah do prezi
den tom vyhláseného referenda
bude jeho marením, napriek výstra
he, že marenie sproblematizuje nie-

SLOVENSKO
V POSTREFERENDOVEJ,

ERE

Na jesen roku 1996 sa v rozpatíniekolkých dní na slovenskú
vládu zosypali demarše Európskej
únie a Spojený.ch štátov i rezolúcia
Európskeho parlamentu. Všetky tri
dokumenty obsahovali vážne výhra
dy k štýlu i obsahu politiky tretieho
Meciarovho kabinetu. Ked potom
niekolko mesiacov žiadna výstraha
neprišla, vládni propagandisti v náh
lej úlave tento úkaz špeciálne pome
novali. Hovorili, že na Slovensku sa
zacala postdemaršová éra. Je evi
dentné, že zvelicovali - stav pred de
maršami i po nich bol rovnaký. K ži
adnej zmene kvality, ktorá by si za
slúžila nový názov, nedošlo. Skutoc
ná zmena prišla až v máji 1997, ked
minister vnútra Gustáv Kraj ci - s ve
domím a súhlasom premiéra i celej
vlády - škrtol z pre-
zidentom vyhláse-
ného referenda štvr-
tú otázku, ktorá sa
obcanov pýtala, ci si
želajú volit hlavu
štátu priamo. Až tým
na Slovensku naozaj
nastala nová éra -

éra postreferendová.
Ak do plebiscitu vlá-
da pána Meciara nerešpektovala
"len" základné demokratické princí
py, zmarením referenda vstúpila do
novej, vyššej kvality. Zaútocila na sa
motnú podstatu právneho štátu ...

Slovenskí politici, komentátori
i analytici, fascinovaní dalším Meci
arovým výbojom, úplne prehliadli
ocividný fakt: Kvóli tomu, že chcel
zabránit priamej volbe prezidenta,
slovenský premiér vóbec nepotre
boval, aby jeho minister štvrtú otáz
ku škrtol a referendum zmaril! Po
dIa rozhodnutia Ústavného súdu by
totiž ani právoplatný súhlas stano
veného poctu oprávnených volicov
nemal priame právne úcinky. Prí
slušný ústavný zákon by musela ešte
prijat Národná rada Slovenskej re
publiky, v ktorej má vládna koalícia
dostatocnú vacšinu na to, aby zablo
kovala schválenie akéhokolvek zá
kona, nieto ešte ústavného ... Jste,
vzniká tu logická otázka, preco
vlastne Vladimír Meciar prostred
níctvom svojho ministra vykonal
cin, ktorý jev každom právnom štáte
trestne stíhatelný, ak to - takpovedi
ac - nebolo politicky nevyhnutné? Je
to o to vacšia záhada, že ho pred
zasahovaním do referenda vystríhal
tak predseda Ústavného súdu SR Mi
lan Cic, ako aj nemecký minister za
hranicných vecí Klaus Kinkel.
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nemu impulzu, ktorý on sám, jeho
vláda, politickí oponenti i novinári
až dodatocne racionalizujú. Obe
možnosti sú zlé a tažko povedat, kto
rá z nich je horšia.

Bez ohradu na to, aké hlbinné prí
ciny zrodili dnešnú slovenskú reali
tu, dá sa o nej povedat, že sa od
skutocnosti predreferendovej kvali
tatívne líši - k horšiemu. Opozícia,
vedomá si vážnosti doby, pokúša sa
spájaním strán vytvorit subjekt, kto
rý by mohol byt v budúcich vorbách
vážnym súperom vládnuceho hnu
tia, ktorého názov (Hnutie za demo
kratické Slovensko) nadobúda coraz
viac orwellovský nádych. Ajpredse
da HZDS sa zaujíma o vorby, ale
trochu inak ako opozícia. Svojím
koalicným partnerom ponúka zme
nu volebného systému a volebného
zákona. Treba povedat, že ani nacio
nalistická Slovenská národná stra
na, ani komunistické Združenie ro
botníkov Slovenska nie sú zo zmeny
volebného systému na vacšinový ci
zmiešaný nijako zvlášt nadšení, lebo
jeho dósledkom by bola ich politická
marginalizácia. S presadením nové
ho volebného systému ešte bude
mat Vladimír Meciar starosti. Zato
parlamentná vacšina ako jeden muž
urcite podporí zmenu volebného zá
kona. Pán premiér ním chce dosiah
nut samé - s prepácením - ušrachtilé
ciele. apríklad to, "aby vo sporných
otázkach politických subjektov ne
rozhodovala vacšina, povedzme
osem politických strán proti jedné
mu HZDS". Ak doteraz bola Sloven
ská volebná komisia tvorená zo zá
stupcov všetkých kandidujúcich
strán, nový zákon má priniest zme
nu. Zatiar len premiér vie, akú. Ale
kedže všetky zmeny, s ktorými pri
chádza, sú zmeny k horšiemu, ani
úprava volebného zákona zrejme
nebude iná. Na júnovom mítingu
HZDS, kde oznámil, že bude presa
dzovat zmenu volebného zákona,
zmenu volebného systému i zmenu
zákona o referende, vyhlásil: "My
nepotrebujeme vorby manipulovat,
ved už teraz je jasné, kto ich vyhrá."
Problém je v tom, že premiér Meciar
vorby nechce len vybrat. On ich chce
vyhrat inak ako doteraz. Chce ich
vyhrat viac a vacšmi, lebo volebný
úspech niekoho iného móže mat pre
HZDS aj iné následky, ako len púhy
odchod do opozície. •

MARIÁN LESKO

Komentátor deníku SME, autor knihy
Meciar a mecia";zmus.

Jádro výpovedi

Jádro výpovedi je v naši lingvistice zavedený a dobre srozumitelný termin. Ozna
cuje tu cást výpovedi, která prinášl nový obsah. Výpovedi zde rozumime základni
jednotku promluvy, tedy vlastne vetu: celek obsahove iformálne (v reci intonaci,
v psaném projevu graficky) uzavrený. - Jádro výpovedi nazývaji lingvisté také
réma, proti nemu stoji téma (východisko): o cem pojednává text, je téma; réma
pak v každé výpovedi sdeluje, co se o tématu pravi.

Réma je tedy obsahovým vyvrcholenim vetné výpovedi. Vcelku logicky je proto
ocekáváme na konci vety: postup od známého k novému vy tvári jisté obsahové
napeti mezi zrejmým a ocekávaným; to pomáhá udržet pozornost posluchace
(ctenáre) i utváret z jednotlivých výpovedi promluvový celek. Snáze to ovšem plati
u jazyku s relativne volnejšim porádkem slov ve vete, napr. v ceštine. Ale všimneme
si, že treba nemcina se svým dost pevným slovosledem tuto zásadu uplatnuje také,
a dokonce gramaticky predepsanou: vezmeme jen obsahové napeti, které vzniká
pozici odlucitelných slovesných predpon nebo postavenim významového slovesa
ve vedlejši vete!
Pravda: co jsme tu rekli, plati predevšim o psaném projevu. Kupodivu, mnozí

pišici autori si to neuvedomuji - ale ctenár na to narazi Nemusi vedet, proc: ale
když se problrá textem, v nemž se casteji "vyzradi" to nové, tj. zpravidla nejdule
žitejši, v puli anebo treba v predposledni fázi vety, zacne být nesvuj a nabude
dojmu, že text je nudný, protože porád opakuje už známé veci. Neni to ovšem
pravda; informace jsou pouze špatne usporádány.

Mluvený projev má možnosti vic: doprovodné recové prostredky (zejména into
nace a duraz), popr. i nerecové (zvl. gesta, mimika) signalizuji réma dostatecne.
Všimneme si však, že opravdu dobri vypraveci (treba sebe"nevzdelanejši'') to razeni
známé-nové zcela spontánne dodržuji.

To vše zajisté plati i v kontextu promluvy, tedy na úrovni textu. I promluva (text)
graduje, smeruje k obsahovému vyvrcholeni, atsi je to pointa v anekdote, hlavni
idea proslovu ci jeho cásti, záver výkladu, "posláni balady" ... Pultretiho tisicileti
pred námi to dobre znali klasikové rétoriky: ta zdaleka nebyla jen umenim "jak
uplatnit a predvést své myšlenky", nýbrž také jak je usporádat.

Ovšem i nechat úcinkovat. A dostáváme se k nejduležitejšimu: k dialogicnosti.
Každé mluveni, vypráveni, dokonce i samomluva, každá produkce textu (i "textu"
v širšim slova smyslu: napriklad umelecká tvorba) znamená vstup do dialogu.
Dialog, mechanicky nahliženo, je strídánim promluv; zároven je také konkurenci
obsahu. Nekdy jen navenek - vezmeme si nescetné hovory u kqficka nebo u piva,
kdy jednotlivé obsahy si nekonkuruji, nýbrž jen inspiruji anebo proste jen uvolnuji
prostor pro strídáni replik. Zustanme ale radeji u dialogu, z nichž by se obsah
vytrácet nemel - totiž predevšim tech vedených verejne. Zejména mediálne širených
debat, diskusi a polemik.
Je zbytecné opakovat, jakou roli dnes hrají média pri rozširování dialogických

obsahu; všichni rovnež známe jejich moc udllet (i ubírat) jim smysl. Z manipulujíci
moci médii už cesty pryc není. Presto je snad na míste žádat, abyvýkonni praporcici
sdelovacich prostredku dodržovali prijatelná pravidla hry.

Napriklad pri rizení verejných diskusi Pri jednáních, poradách anebo t,'eba pri
rozpravách parlamentnich bývají stanoveni predsedajíci; v "živých" médiich jsou
tu od toho moderátori. Ti maji hlídat témata, aby sez nich neodbocovalo, dirigovat
strídání replik, mají strežit uzurpátory reci i témat; jejich je právo a povinnost
i "skákat do reci", je-li zapotrebi

Skákat do reci, to je treba umet; nekdy víc než nechat umet domluvit. V tom maji
výhodu redaktori psaných textu; moderátori živých rozprav to mají težši, a také
v tom nesmirne casto selhávaji. Budto nechaji mluvciho "rozžvanit" a prejít od
jednoho (dllciho) tématu k jinému, anebo predjímají obsah jeho sdeleni - pak ho
bud umlci anebo vznesou odvádejíci otázku.
Morálni ponaucení? Hledme být pri každém dialogu "moderátorem" predevším

sami sobe: takoví jsou nejlepší.
JAN HORÁLEK •
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Kal1l
o cem vypovídají prípady vyhoštení
bývalých federálních obcanu

Beáta Struhárová •
Nová Prítomnost venovala doposud velkou pozornost
diskriminacnímu charakteru zákona o nabývání a po
zbývání obcanství. V mnoha príspevcích jsme se v uply
nulých dvou letech snažili popsat jak právní stránku
daného problému, tak konkrétní lidské osudy, které re
striktivní praxe udélování ceského obcanství néjak pozna
menala. Jedno jsme však opomnéli. Zkušenost lidí, kterí
po rozpadu federace zjistili, že je nový stát, ac se hrde
hlásí k demokratickým principum, muže nejen degrado
vat na cizince a tak zbavit veškerých s obcanstvím souvi
sejících práv, ale že se jich muže zbavit docela: poslat je
do vyhnanství. Stací, aby se - casto v tísni se ztrátou
obcanství související - dopustili néjakého prestupku nebo
trestného cinu. O prípadech vyhoštování "nových cizincu"
podává zprávu mladá právnicka Beáta Struhárová, kte
rá'se snaží temto lidem pomáhat.
(red)

Ludovít a neštastná repa

1. leden 1993se stal pro Ludovíta Goreje, stejne jako pro
mnoho jiných "nových Slováku", osudným, i když byl
v té dobe ješte chovancem diagnostického ústavu
v Chrastave a nemel ani ponetí o tom, že by rozpad
federace mohl mít tak zásadní vliv na jeho život. Tímto
dnem se totiž Ludovít stal v zemi, kde prožil celý svuj
život - jeho rodice se ze Slovenska prestehovali do Cech,
když mu bylo jenmekolik mesícu - cizincem. Ne že by
nekam vycestoval, nebo že by prekrocil hranicní cáru,
Ludovít Gorej se stal ze dne na den cizincem práve proto,
že zustal tam, kde mu to stát urcil: v ústavu.

Když byl plnoletý a musel z ústavu odejít, šel za svojí
matkou, nyní již obcankou CR a za jejími príbuznými,
taktéž ceskými obcany. Ve svém druhém domove, u své
rodiny v okrese Louny, se seznámil se svou družkou
Julianou, d,ívenkou s podobným osudem. Juliana se totiž
stejne jako Ludovít práve vrátila z detského domova ze
Slovenska za svojí matkou, nyní již obcankou CR, do
stejné vesnice jako Ludovít.
Juliana a Ludovít nemeli lehký život již od pocátku.

Nejprve žili u Julianiny matky, ale ta sama mela financní
problémy. Ludovít je sice vyucený zedník a nejaký cas
i pracoval u soukromé firmy, ale kdo by v kraji s vysokou
nezamestnaností zamestnával Roma se slovenským ob
canstvím! Juliana se sice vyucila kniharkou, je však
duševne retardovaná a práci si hledat se nepokoušela.
Ani jeden z nich nepracoval a ani jeden z nich nepobíral
žádné sociální dávky, byli bez jakýchkoliv prostredku.

Za techto okolností se stalo, že Ludovít prekrocil hra
nici zákona. Byl totiž zcela závislý na lidech, kterí mu

dávali najíst a nechali ho u sebe prespat. Na žádost svého
strýce proto šel a ukradl cukrovou repu za 140 Kc jako
krmivo pro jejich sele. Krádež se provalila a strýc byl
potrestán za spáchání prestupku. Ne tak Ludovít, který
behem pobytu v ústavu spolu s kamarády utekl a chtel
se vlámat do nejakého auta. Za tento útek byl Ludovít
odsouzen k podmínenému trestu odnetí svobody na
2 roky. Protože byl "v podmínce", stanul nyní pred sou
dem podruhé, tentokrát kvuli repe. Byl odsouzen k trestu
vyhoštení z CR. .

Protože se Ludovít i státní zástupce vzdali svého práva
na odvolání (Ludovít pro omyl velice rozšírený mezi
Romy, že mu odvolací soud muže trest ješte pritvrdit),
soudce využil svého oprávnení a do rozsudku nezahrnul
jeho oduvodnení. Lze tudíž jen spekulovat, proc mu
soudce, uložil práve takový trest, proc se mu zakázal
doživotne vstup do zeme, kde prožil celý svuj život, kde
chodil do školy, kde má rodinu, prátele, jejíž jazykem
hovorí. Proc se soudci zdálo, že zeme, kde Ludovít nikdy
nežil a kde nikoho nezná, by mu mohla poskytnout
zázemí. Jak by takový trest splnil úcel, který mu ukládá
trestní zákon (predevším prevýchovu pachatele)? Na-

. opak, neuvedl ho tím soudce vlastne do situace, ve které
bude spíše nucen spáchat další trestný cin?

Ludovít by musel na Slovensku sehnat strechu nad
hlavou, najít si práci, prihlásit se nekde k pobytu atd.
Ludovít by se už nikdy nesmel setkat se svými blízkými
na ceské pude. A kdyby se Ludovít prese vše pokusil
prekrocit státní hranici (co kdyby jeho matka onemoc
nela?), spáchal by tím trestný cin marení výkonu úred
ního rozhodnutí, a mohl by za nej dostat až 6 mesícu
vezení. Jaké mohl mít soudce další duvody? Ludovítova
družka byla v té dobe v pokrocilém stupni tehotenství.
Mohli by na Slovensku i s dítetem prežít?

Neznalost ci záIner

Nadace Tolerance se systematicky zabývá jak problema
tikou udelování ceského obcanství Romum, jejichž ro
dice se do CR kdysi pristehovali ze Slovenska a kterí na
území CR vetšinou dlouho žijí a mají tu zjevné rodinné
i jiné vazby, tak iprípady vyhoštení anebo zákazu pobytu
temto "novým" cizincum v CR. Nabídli jsme právní
pomoc i Ludovítovi.

Náš právní rád ponechává v otázce trestu vyhoštení
mnoho nejasností. Trestní zákon sice stanoví, že pacha
teli, který není obcanem CR a kterému nebylo priznáno
postavení uprchlíka, muže být uložen trest vyhoštení. Co
ale vyhoštení presne znamená, již žádným zákonem ani
jiným právní predpisem definováno není. Muže být na
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nekom požadováno, aby okamžite opustil Ceskou repub
liku, tak jak se to v praxi deje? Páchá skutecne clovek
odsouzený k tomuto trestu každým vstupem na ceské
území trestný cin?

Tím však otázky nekoncí. Trestem vyhoštení by totiž
nemeli být postihováni lidé, kterí jsou ve spolecnosti již
tak integrovaní, že zde mají napr. rodinné príslušníky,
zamestnání nebo vlastní majetek, což je casté práve
u bývalých federálních obcanu. Tak se alespon k této
problematice již nekolikrát vyjádril Evropský soud pro
lidská práva ve Štrasburku, který se pritom odvolával na
povinnost státu respektovat soukromý a rodinný život,
zakotvenou v clánku 8 Evropské úmluvy o lidských
právech a svobodách. Tato úmluva je platným právem
v Ceské republice a má prednost pred zákonem.
Je to spíše neznalost, nebo zámer, že i presto bývá

ukládán trest vyhoštení bez ohledu na rodinné a jiné
vazby pachatele velice casto, témer systematicky? Je
neco jiného, když je vyhoštení uloženo cizinci, který zde
nikdy nepobýval, a neco jiného cloveku, který se stal
cizincem proti své vuli.
Nadace Tolerance za rok práce v této oblasti zazname

nala již více než 200 prípadu takhle postižených osob,
kterí se na Nadaci obrátili s žádostí o pomoc a radu v tak
težké situaci. Od roku 1993 do cervence roku 1996 byl
663 slovenským obcanum soudne uložen trest vyhoštení
a 1039"Slovákum" udelila cizinecká policie za spáchání
prestupku zákaz pobytu v CR.

Ne každý má š estí

Vratme se vše k Ludovítovi Gorejovi. Ten se posléze
spolu se svou družkou pokusil z CR vycestovat, ale
pasová kontrola SR jej poslala zpátky, protože je prý
Cech. Ludovítovi nezbylo nic jiného než se v CRskrývat,
a byla na nej podána obžaloba pro páchání trestného
cinu marení výkonu úredního rozhodnutí. Ludovít na
konec prece jen štestí mel. Na základe podnetu pro
podání stížnosti pro porušení zákona se jeho prípadem
zabýval Nejvyšší soud a puvodní rozsudek o trestu vy
hoštení byl prece jen po témer roce zrušen. Soud kon
statoval, že byl puvodním rozsudkem porušen zákon.

Ale jsou tu další prípady. Napríklad Milan Virág. Naro
dil se na Slovensku, ale prestehoval se za svými rodici
do Ostravy, když mu bylo asi 5 let. Pozdeji byl umísten
v ústavu pro mentálne postižené v Ostravici a zbaven
zpusobilosti k právním úkonum. Dva roky po revoluci,
když už pocítal dvacátý rok svého ústavního života, se
ukázalo, že zamestnaci ústavu páchali na jeho chovan
cích psychické i fyzické násilí, že je soukromé osoby
zneužívaly pro otrockou práci, že jim casto podávali léky
ne na lékarský predpis, ale jako trest za vzpouru proti
vší té bezmoci.

avíc se zjistilo, že nekterí z nich ani mentálne posti
ženi nejsou, nebo ne natolik, aby se nemohli sami o sebe
postarat. Svéprávnost byla poté nekterým z nich vráce
na, mimo jiných také Milanovi. Mel žít v penzionu, kde
mu mela pomáhat odborná síla, ale zároven mít témer
úplnou volnost pohybu. Ve skutecnosti ale k tomu nedo
šlo. Po rozpadu federace se totiž Milan stal obcanem SR,
žádost o obcanství ceské za nej nikdo nepodal a on sám
této veci nerozumel. Dokonce mu sociální pracovnice
ústavu daly podepsat papír, ve kterém prohlašuje, že si
volí obcanství slovenské. Dostal slovenský prukaz a bylo

mu doporuceno, aby vycestoval za svou sestrou na Slo
vensko. A to i presto, že Milan byl v mnohem bližším
kontaktu s dalšími šesti sourozenci, žijícími nyní již
s ceským obcanstvím v Ostrave.

Milan, i když nemel dobrou zkušenost s manželem své
sestry - ve spise z ústavu je možno najít dukaz o tom, že
se jej jednou o prázdninách pokusil zneužít a Milan od
nej utekl - se za doprovodu reditelky a sociální pracov
nice ústavu na Slovensko vypravil. Jaké bylo ale jeho
zklamání, když mezi ním a švagrem opet došlo k rozpo
ru, opet se cítil být zneužíván, opet musel utéct. Po
krátkém pobytu na jedné fare se vrátil zpátky domu, na
severní Moravu, úplne bez prostredku, bez jakéhokoliv
zázemí a neschopen se o sebe postarat. Bydlel sice
u svých známých, kterí mu i financne pomáhali, ale
rozhodne se necítil dobre.
Vtéto situaci se poprvé v živote dopustil trestného cinu.

Pokusil se pohlavne zneužít chlapce ze sousedství, byl
ale okamžite predán policii a vzat do vazby. U soudu se
priznal, nic nezapíral. Soud mu uložil 2 roky trestu
odnetí svobody a jako "cizinci" opet trest vyhoštení.
Milan se proti rozsudku samozrejme neodvolal, nevedel,
že toto právo skutecne má a co znamená. Ani advokát
za nej odvolání nepodal.

Jsou tu idalší

Ludovít Bihári je otcem trí detí s ceským obcanstvím.
Žil spolu s manželkou v Praze od roku 1988. Rodina se
trvale usadila v CR, deti zde chodily do školy, otec pra
coval jako stavební delník. V dobe uložení trestu vyhoš
tení nemel na území SR žádný byt ani jiný útulek. Byl
mu uložen trest vyhoštení za pokus o krádež. Ludovít
Bihári se proti rozhodnutí o trestu vyhoštení neodvolal,
nebot nevedel, co trest znamená.

Matej Figura, který žil v CR s krátkou prestávkou od
roku 1976 a žije ve spolecné domácnosti s ceskou ob
cankou, byl dne 1. 7. 1996 zastaven policií, když rídil
osobní automobil s platným ridicským prukazem. Pro
tože s sebou nemel jiný doklad totožnosti, byl mu cizi
neckou policií uložen zákaz pobytu v CRna 3 roky. Vuci
rozhodnutí se prostrednictvím sociální pracovnice
v Praze odvolal, ale odvolání mu bylo zamítnuto. Posléze
Nadace Tolerance žádala o zrušení zákazu pobytu jeho
jménem a až po druhé žádosti byl zákaz pobytu zrušen
z humanitárních duvodlÍ.

Beata Lakatošová se v CR narodila a prožila zde celý
život. V Praze se pokusila o krádež a byl jí za to uložen
trest vyhoštení. Beata Lakatošová má druha, obcana CR,
se kterým žije ve spolecné domácnosti, a kterého si chce
vzít za manžela, dukazem cehož je i romská svatba, na
které již oba byli oddáni v roce 1995. Beata se ke své
rodine v Praze vrátila i pres to, že jí byl uložen trest
vyhoštení, byla policií zadržena a pozdeji stíhána za
trestní cin marení výkonu úredního rozhodnutí. Beata
v uvedené dobe byla navštívit svého vážne nemocného
dedecka, který pozdeji nemoci i podlehl. Beate udelil
prezident milost.

Co s dalšími prípady? Co s lidmi, kterí se ukrývají,
protože nevedí kam jít? Kam mají jít lidé, kterým okolí
predpisuje, že jejich vlast je jinde, než to cítí oni? •

BEÁTA STRUIIÁROVÁ

Pracuje jako právnicka pro Nadaci Tolerance.
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František Koukolík
"Jádro subjektivní zkušenosti vazby" je sousloví puso
bící natolik strašidelne, že by se hodilo i do našeho
parlamentu. Neverím, že by kdokoli mimo úzký profe
sionální kruh vedel, o co jde. Muže proto pusobit pre
kvapive, že na sousloví navazuje výraz "neboli láska".
Je v uvozovkách i v originále. Podle nej jádro subjektivní
zkušenosti vazby neboli lásky sestává z peti snah.
Snaha vedet je daná zvedavostí vztahující se k povaze

milovaného jedince (bál jsem se napsat objektu). Snaha
být s clovekem, kterého milujeme, je daná touhou po
interakci stejne jako po radosti a uspokojení, které z ní
dejme tomu plynou. Snaha vyhnout se odloucení nebo
dokonce ztráte vazby vychází ze schopnosti predpovedet
bolest a smutek, které samotu doprovázejí. Míra bolesti
je prímo úmerná hloubce, chcete-li, pevnosti vazby.
Chování milujícího jedince tuhle snahu muže, ale ne
musí vyjadrovat tím, jak se snaží být s milovaným clo
vekem co nejdéle. Pricemž peclive dává pozor na všech- .
no, co by ji mohlo narušit. Snaha chránit milovaného
cloveka - muže jím být i nenarozené díte - se muže
projevovat nejruznejšími druhy chování tlumícími nebo
odstranujícími všechny ohrožující vlivy. Snaha zjistit
a uspokojovat potreby milovaného cloveka mívá altru
istické rysy. Potreby milovaného jedince mívají takový
význam, že jejich sycení prehlušuje potreby vlastních.

Tolik slovo psychologovo. Ponechme stranou zkuše
nost stejne truchlivou jako bežnou, že totiž vydatnejší
krme pro parazitne orientované manipulující deprivan
ty neexistuje, z cehož mají zásadní tvorivou radost tvurci
psychologických románu, kterí dostali od života zabrat.

"Co znamená uvedené slovo psychologovo v neuronál
ních pojmech?", tázala se zvedavá Helen Fisherová, an
tropoložka z Rutgers University v New Jersey. Jak zná
mo, zvedavci z brain sciencesmají zato, že duše a dušev
no s neurony nejak souvisí, byt si mnozí jiní teoretikové
jsou jisti, že pro zkoumání duše mozek nepotrebují, což
na nich bývá videt. Spíše než s neurony souvisí duševno
s jejich vzájemnými vztahy, a to je neco. Nebot, máme-li
v hlave 25-100 miliard neuronu, je mezi nimi nejméne
25-100 bilionu vzájemných spojení cili synapsí. Jejich-

prostrednictvím si neurony povídají. Užívají k tomu
nervové prenašece, asi šedesát druhu nejruznejších lá
tek. Nikdo neví, proc tolik, pritom každý tuší, že mají
mnoho na svedomí. Trochu dopaminu, jednoho z pre
našecu, na nekterých místech mozku více nebo méne,
a sklouznete do stavu, nad nímž neverícne zakroutí hla
vou jak psychiatr tak kriminalista. O trochu m~ne ace
tylcholinu - to je další prenašec - a vaše parne( bude
více než krátkodobá.

Neuronum je pritom jedno, jestli symfonii prenašecu
rozhází alkohol, kokain, deprese, schizofrenie, teroris
tický útok, šéf nebo osudová láska. Nekteré neurony pak
zacnou mluvit rychleji, nekteré pomaleji, další onemí
a když to trvá dlouho anebo je nápor prílišný, umrou.
Jak to souvisí s láskou?
Fisherová má zato, že v neuronálních pojmech je láska

trojvrstevný kolác. Jeho sexuální vrstva nás nutí vyjít na
lov druhého pohlaví. Druhou vrstvou je pritažlivost str
hující naši pozornost na zcela urcitého jedince. Vklinic
ky vyvinutém prípade ztracíme chut k jídlu, prestaneme
spát a s vytreštenými zraky se potácíme mezi nebeským
vytržením a pekelným zoufalstvím z obavy, že se vztah
nedarí. Tretí, vrcholnou vrstvou, je vazba k milované
bytosti, doprovázená pocitem míru, jsme-li jí na blízku,
a úzkosti, jsme-li odlouceni.

Co vrstva, to jiná skupinka nervových prenašecu. Fis
herovou zaujala pritažlivost, protože o její vazbe na
prenašecem je známo nejméne. Takže si vymyslela do
tazník a sehnala skupinu lidí, kterí o sobe prohlásili, že
jsou bláznive zamilovaní. SpoleCilles Gregory Simpso
nem z Lékarské fakulty Alberta Einsteina v New Yorku
strcili jednoho zamilovaného po druhém do roury prí
stroje zvaného funkcní magnetická rezonance (fMR),
jenž umožnuje sledovat promeny cinnosti živého lidské
ho mozku, když ten podstupuje námahu. Ctení, medita
ce, pOCítání stejne jako akutní láska mení prokrvení
mozku, což fMR nádherne rozlišuje.
A hle - pritažlivost bytosti, bez které nemužeme být,

zrejme souvisí se signalizací, kterou mnoha cástem na
šeho mozku obstarávají jednoduché monoaminové ner
vové prenašece. Patrí mezi ne napríklad dopamin, sero
tonin a norepinefrin. Známe je v souvislosti s depresí,
s násilným chováním ... K cemu je ten výzkum dobrý?
Porozumíme-li neurobiologii osudové pritažlivosti, bude
ji možné zvládat i v prípadech, kdy se uhne z normy, což
se stává pri težké depresi, sebevraždách i vraždách.

Ad: Prízrak i znaky Lidic
(NP 6/97)

Jakschova rozhodná slova

Dovoluji si volne doplnit pekný clánék
Jana Horálka o Lidicích. Málo se ví, že na
lidický zlocin reagoval i sudetopemecký
sociálne demokratický politik Wenzel
Jaksch. Ten je znám spíš jako partner
a protivník Edvarda Beneše - predevším
ve veci úcasti ceskoslovenských Nemcu
v exiJovém vedení státu a posléze i jejich
chystaného vyhnání/odsunu z Ceskoslo
venska. Ve 50. letech byl poslancem praž
ského parlamentu, po druhé svetové vál
ce pak clenem Bundestagu. Pro me jako

naturalizovaného Jihocecha je mimocho
dem duležité i to, že pocházel z nedaleké
Dlouhé Stropnice na Novohradsku.

Jedenáctého cervna 1942 hovoril W.
Jaksch ve vecerní1n nemeckém progra
mu londýnského rozhlasu. Rekl mimo
jiné: "Heydrichova smrt je pouhou záster
kou pro uskuteéneni dávno plánovaného
pomstychtivého tazeni proti tomuto malé
mu, stateénému národu, který se nechce
sklonit pred teroristickou nadvládou na
cionálne socialistických vetrelcu. Nyni pri
stoupily bestie v lidské podobe k vyhlazo
váni obyvatel celých vesnic. Hornická obec
Lidice u Kladna.uz neexistuje. Muzi byli
zabit~ zenya deti odvleéeny, domy srovná
ny se zemí. Víme, ze se i v Nemecku bez
ustání vrazdf. V Mannheimu, Essenu, Ber-
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líne zemreli poctiví delníci rukama gesta
páckých vrahu. Tisíce mých nejlepších spo
lubojovniku ze sudetských oblastí byly
v posledních trech letech dopraveny do
pekla Dachau, Oranienburgu a Buchen
waldu. Mnozí z nich byli umuéeni k smrti.
Avšak na éeském národe se gestapáétf kati
dopoušteji nejhoršich násilnosti. Trosky
hornické obce Lidice jsou znamením han
by pro všechny éasy. "

Myslím, že Jakschuv postoj je z techto
slov dostatecne zretelný. Bohužel, krátce
po tomto projevu se ceskoslovenské exi
love vláde podarilo omezit Jakschovi pra
videlný prístup do vysílání BBC.

MGR. JIRí GUTH JARKOVSKÝ, DESKY
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Radoslav Hadlec - Father Bernard
Catholic Church at St. Pauls
Grenada, West lndies

Grenada
závislí na svých príbuzných v Americe. Prumerný plat je
325 dolaru mesícne, ale presto má vetšina lidí televizi.
Teplota se drží okolo 25 stupnu po celý rok, takže lidé
moc nepotrebují. Hlavním exportním artiklem bývaly
banány, muškátový orech, kakao, ale naše banány jsou
ted nekvalitní a o korení už také není zájem.

Mne je 82 let. Jakožto c'7enarádu kazatelu me poslali
do Grenady pred 42 roky a jsem tady dodnes. Dopisuji si
se spoustou lidí, kterí byli moji skauti nebo vlcata v Ces
koslovensku. Do Prahy jsem se vrátil pred sedmi lety na
krátkou návštevu. Co me mile prekvapilo, že mládež je
slušná jako pred lety. I dámy mi daly místo v tramvaji.
To jsem nezažil ani v Anglii. Malér je, že už neumím ani
dobre cesky, ani dobre anglicky a cítím sejako pozustatek
zaniklé kultury.

Moc Cechu v karibském oceáne není. Nejvícejich máme
v Trinidáde - jsou to všechno batovci, ale jejich deti jsou
už karibské deti.Na Grenade mel Bata obchod, ale zavreli
ho pred šesti roky. I dnes lze tady dostat kvalitní ceskou
obuv, žiletky a ceskévánocní ozdoby. Taky tu na krátkou
dobu byly k dostání škodovky.

Kdyby mi nekdo chte'1napsat, bych byl velice rád, ale
predem se omlouvám, že nepíšu casto. Preji Vám mnoho
štestí, a teším se na Vaši další návštevu!

N o v Á

Milý pane .doktore,
velice me potešila Vašenávšteva! Nikdy bych neveril, že

me na naší fare na kraji džungle pod horou St. Paul
navštíví krajan z takové dálky. Máme tu krásný výhled
na údolí Morne Jalou.7:,jednoho z nejhezcích na Grenade.

Grenadaje krásný ostrov na sever od Trinidádu. Dlouho
patrila Anglii, ale postupne získala nezávislost jako c'7en
britského Commonwealthu, a tak to zustalo dodnes. Brit
skou královnu zastupuje zde volený guvernér, který nemá
politickou moc, ale muže hrát významnou mravní úlohu.
Vetšina našich politiku nepusobí pNliš výrazne, protože
nejvetší vliv mají dodnes místní obchodní spolecnosti.
Pred triceti roky vládla v celém Karibiku taková móda,

že se obchodníci a podnikatelé stávali politiky. Jedním
z nich byl Eric Matthew Gairy. Rázem si získal lid a spá
chal jakousi revoluci, která spocívala v prostém nicení.
Pod jeho vládou ostrov postupne chátral. Mezitím se
grenadským študentum práv na britských univerzitách
zaltbily ruzné marxistické casopisy a knihy. Pak se vrátili
na Grenadu, pripojili se ke zdejšímu hnutí za mravní
a politickou obnovu, zpolitizovali ho a prevzali v nem
vedení. Když byl Gairy služebne v Americe, udelali revo
luci, která vlastne zacala tím, že skupinka lidí prepadla
kasárna, ukradla nejaké zbrane a jeep, ve kterém pak
jezdila od policejní stanice k policejní stanici a tvrdila, že
má v rukou moc, že je dokonán státní prevrat. Policisté
se vzdali.
Podobne jako v Ceskoslovensku zavreli pres noc všechny

politiky, prevzali noviny a vytiskli v nich svuj program.
Vydali zákony, které byly jako z operety. Vudcem hnutí
byl Maurice Bishop. Zavedl jakýsi komunistický režim,
ale hospodárství bylo kapitalistické. Nic neznárodnili.
Kuba tento režimjinancovala a spolu s ostatními komu
nistickými zememi dovážela nejen zboží, ale i zbrane. Ty
sem chodily i z Ceskoslovenslw. Rusko tu otevrelo konzu
lát.

Od pocátku se ocekávalo, že se strana rozdelí, že se
T1:avzájemzavraždí. Jedné frakci se zazdálo, že Bishop
není dost radikální, až hojednoho dne zavreli do pevnosti
na kopci nad pNstavem. Lid ho na krátkou chvíli osvo
bodil, nacež 6yl opet zatcen a popraven. Amerika cekala
na vhodný okamžik, kdy bude možné zmenit režim a sta
bilizovat politické klima na ostrove. Už jen proto, že tu
byla lékarská fakulta plná amerických študentu. Ameri
cané i vojska ostatních ostrovních státu se tu vylodili
a osvobodili nás. Ztratili 16 vojáku a všichni Grenadané
je radostne vítali. Od té doby na ostrov jemne postupuje
prosperita a turistický ruch.
První, ceho si c'1ovekna Grenade všimne, není pocasí ani

vegetace, ale vztah mezi muži a ženami a výchova nebo
spíš nevýchova detí. Grenadané jsou velice milí lidi, ale
nikdo vlastne není štastný, protože když byl díte, nikdo
se o nej nestaral. Koreny toho lze hledat v dobe otroctví,
kdy byly deti ponechávány na starost nejstarší žene. Plan
tážníci vyžadovali od otroku co nejvíce detí, aby meli co
nejvíc pracovní síly. Muži a ženy spolu nesednou ke stolu,
nebaví se mezi sebou. Muži pijí na verande bílý rum
a mluví o sportu, o politice, o ženských, zatímco ženy se
schovávají uvnitr, kde popíjejí silný sladký alkohol, a vr
právejí si o detech, o cenách a televizních programech.
Sedmdesát procent detí na Grenade je nemanželských.
Máme tu sopku, vysoké hory, rainforest a šedesát pláží

s bílým i cerným pískem. Ostrov merí 40 km krát 20 km
a žije na nem 95 000 Grenadanu. Na tak malé ploše se
vyskytuje nebývalá pestrost klimatu i vegetace. Lidé jsou
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Všeobecná, rodinná a specializovaná
24-hodinová péce

• 25 privátních specialistu, hovorících plynule anglickým jazykem

• všic~ni lékari mají prímé spojení s nemocnicemi

• kompletní krevní a laboratorní vyšetrení a služby

Odborný reditel: MUDr. Martin J. Stránský, MO, FACP

Asistent na Yale School of Medicíne

odborné diplomy získané v USA

Tel. 22075120, fax 26 68 25
Otevreno: 8:00 - 18:00 hod.

pondelí - pátek

Možnost vyšetrení

bez predem sjednaných schuzek

V mimorádne urgentních prípadech

po pracovních hodinách volejte:
0600111, operátor 140533

U Knihomola Bookshop
79 Manesova, Prague 2

Tel. 6277767 ' .

Art Roth Torst History MIT Film
Souckova Music Szymborska Yale

Psychology Kundera Judaica Borges
Literature Weston Penguin Poetry

French Topol Adorno·Randoln House
Hynek Eliot Czech Music Children's

The bookshop, gal1ery
and gourmet cafe are open
Monday - Thursday 10-23
Friday and Saturday 10-24

Sunday 10-20

Metro & Tram stops Jiriho z Podebrad
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.Prítomnost
Vám nabízí inzerci
za výhodných podmínek
Naši ctenári jsou lidé, kterí sledují dení ve spo
lecnosti, politiku a kultul'U. Casopis je rozesílán
po celém svete. Vycházf cesky a anglicky.
Ceník inzerce do obou jazykových mutaci
1 strana 22500 Kc 1/8 strany ,4 000 Kc
1/2 strana 12 600 Kc 1/16 strany 2 500 Kc
1/4 strany 7 toO Kc 1/52 strany l 400 Kc
Cenfk inzerce do jedné jazykové mutace
1 strana 12900 Kc 1/8 strany 2 500 Kc
11:2 strany 7400 Kc 1/16 strany l 400 Kc
1/4 strany 4500 Kc 1/52 strany BOOKc
Cena inzerce na 5 a 4 strane obálky dle dohody.
Oznamovatel:
do 25 slov (4 rádky) 450 Kc
do 12 slov (2 rádky) 250 Kc
Uvedené ceny jsou vcetne DPJ-!. Za grafickou
úpravu inzerátu úctujeme 5 % prirážku.
Slevy:
jednou opakovaná inzerce 5 %
dvakrát l0 OAJ

trikrát 15 %

ctyrikrát 20 %
Uzáverka objednávek:
Do desátého každého mesíce. Nové cfslo vychá
zí vždy v prvnim týdnu dalšího mesíce.
Objednávky zašlele na: Nová Prítomnost,
Nál'Odní 11, 110 00 Praha 1,
tel. 22 075 600, 26 62 16, fax 22 075 605.
Tešíme se na Vaši objednávku!
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raha I Topicovo knihkupectví, Národní 11
raha 1 Jan Kanzelsberger, Knihkupectví a nakladatelství, Václavské nám. 42
raha 1 Academia, Vác1avské nám. 58
raha 1 Knihkupectví Fišcr, Kapl'Ova 10
raha 1 PNS, Jungmannova 5
raha 1 VD konsorcium 495, Na Florenci 3
raha 1 Knihkupectví Samsa, V jáme 3
raha 1 Knihkupectví Seidl, Stepánská 26
raha 1 Mlad{, fronta, Spálená 55
raha I 1 akladatelství Primus, Vezcnská 7
raha 1 U cemé matky boží, Celetná 34
"aha 1 Knihkupectví Dobra Bednái'ová, Celetná 52
,'aha 1 Trafika Voldánová, Pštrossova 29
'raha 1 Vcelka v.o.s., Truhlál'ská 35
'raha 1 Trafi ka, Siroká 9
'raha 1 Trafika, Templová 6
'raha 1 Skvrna records, PUI'kynova 4
'raha 2 Knihkupectví Vyšehrad, Karlovo nám. 5
'raha 2 Knihkupectví Paseka, Ibsenova 3
'raha 2 Knihkupectví Jana Cechová, Italská 19
'raha 2 MATA knihkupectví a velkoobchod, OpJetalova ul.
','aha 2 Knihkupcctví Rozmluvy, Vinohradská 28
'raha 5 Videoplljcovna, trafika, Lidická 20
'raha 8 Volvox Globátor, Opatovická ul.
'raha 8 Knihkupectví Filip, Thámova 22

tnihkupectví I\yšavý, Ceská ulice
\nihkupectví, I(apucinského 11
~eniSek, Kvelinárská 1
;milková, Ji"áskova la
I) pos, F. Cernohorská
:esta, Rašínova 5
i'nihovna právnické lite,'atul'Y, Vevei'í 70
~FMU
Anlikvariát, Rašínova 1
Bartákovo knihkupectví, Jungmannova 6
Kniha, Palackého 66
Rovnost., Milady Horákové
I'almont, Hlavní nádraží
Divadlo B. Polívky, Jakubské nárn. 7
\ ictoria, Pekai'ská ul.
B.Novotný, Ceská ulice

Bencšov - Knihkupcctl'í Daniela, Masarykovo nám. 3
Beroun - Knihkupectví radnice, Husovo nám.
Ceské Budejovice - Knihkupectví Zlatý klas, Lannova 6
Ceské Budejovice - Knihkupectví Omikron, ám. Premysla Otakru'a JI 25
Cesllé Budejovice - Cregorius, Lidická 54a
Chornutov - Knihkupectví, Ruská 86
Jihlava - Knihkupectví Otava, Kornenského 33
Kolín - KnihkulJectví u Zlaté kosy, Pražská 2
Králuv DVllr - Knihkupectví, Králl'v DVllr 58
~lost- Knihkupectví, Rozkvet budOl'atell'
Olomouc - Knihkupectví Tycho, Ostružinská 3
Pize" - NAVA uoiversitní knihkulJectví, Sedláckova 51
Plzeti - Prodejna knih, Ketemvsk{, 120
Podebmdy - Knihkupectví, Turinského 44
Pcerov - Knihkupectví u kostela, KratochvíJova 8
Príbram - Knihkupectví, Pražská 128
Trebon - Knihkupectví Garpio, nám. T.G.M. 95
Ústí nad Labem - KnihkupectYí university J,E. Purkyne, Brnenská 2
Vselin - Knihkupectví Malina, Dolní nám. 547

Kde dostanete

NOVOU
PRÍTOMNOST

LlTEI\ÁRNÍ KAvÁRNY

Praha 1 Caré restaurant Gany's, Námdní 20
P,'aha 1 Vel"yba, Opatovická 24
Praha 1 zavešeného kafe, Malá Strana
Praha I JazzCafé, Opatovická ul.
Pmha 2 Medúza, Belgická ul.



GERMAIN DROOGENBROODT

Píšící zrcadlo
Ví o snu

táhnoucím pryc za rozbresku

o zrcadle píšícím co on zoufale cte
a dokola obrací v myšlenkách plných trosek

kterými jde vítr

V prázdnote hledá cestu
aby unikl vyrvání
velice svého masa

aby unikl tasení
jež spustí casobití

Nocní havran
Prevlecen za rajského ptáka

ted opouští nocní havran
docasnou skrýš

Ne strom
ale propast je mu hnízdem

potravou dech a krev

Co zbývá je spálená zem
popel z kterého život
ani fénix nepovstane

Umrít
Žádný buben žádný bubeník
žádný bourlivý poryv trubek

žádná záchranná sít pri skoku

Žádné kvetiny žádné ovace
žádný prídavek žádný návrat na scénu

Zvuk stává se ozvenou
jen rezonancí prázdna

Germain Droogenbroodt (1944), belgicki básník,
prekladatel a editor žijící ve Spanélsku. Preložila Jana Stroblová


