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Mediální kampan "NATO - HNED" je nevládní obcanskou iniciativou skupiny odborníkú v oblasti médií, public relations,
psychologú a sociologu, kterí jsou znepokojeni malou informovaností a nezájmem verejnosti o vstup Ceské republiky do

Severoatlantické aliance. Nízká podpora našeho clenství v Alianci nás ovšem múže prijít draho, nebot vyvolává v clenský státech
NATO nepríznivý dojem a dává argumenty tem západním politikúm askupinám, kterí si rozšírení Aliance neprejí.

laším cílem je zvýšit informovanost obcanú o Severoatlantické alianci a odstranit nekteré tradicní predsudky, které vúci této
nejdúležitejší bezpecnostní organizaci demokratického sveta prežívají. Chceme predstavit výhody, které naší zemi stejne jako našim
stredoevropským sousedúm clenství prinese. Chceme iniciovat verejnou debatu o techto otázkách ješte pred tím, než se rozbehne

ratifikacní proces rozšírení Aliance v parlamentech clenských zemí.

Neorganizujeme jen bežnou reklamní kampal1, nejde nám jen o vyvešení billboardú. Vytvorili jsme sít sdelovacích prostredkú (CT,
TV NOVA, TV PlUMA, CTK, Mladá fronta Dnes, Týden ad.), které se do projektu zapojí. Informace o NATO jsme soustredili na

zvláštní internetové stránce, pripravujeme clánky, publikace, výstavy, anketu, televizní soutež a radu dalších akcí.

Chceme prispet k tomu, aby šedesát milionú obyvatel Ceské republiky, Polska a Madarska nepropáslo historickou šanci stát se po
letech politických a nacionálních konfliktú soucástí demokratického spolecenství státú, které svobodne rozhodují o svém osudu.

Najdete nás na adrese:

http://www.online.cz/NATO
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MARTIN JAN STRÁNSKÝ

MesÍcnÍk Nová Prítomnost se hlásí k tradici phdvátecné PNtomnosti, u jejíhož zrodu stál
v roce 1924 Tomáš Garrigue Masaryk. Vydavateli Jaroslavu Stránskému a šijredaktof'Ovi
Ferdinandu Peroutkovi se podahlo phdstavit na stránkách Prítomnosti cetou generaci demo
kraticky smýšlejících autoru a na,bídnout ctenáN patrne nejlepší politický casopis své doby.

Ceské republika dnes nabízí mnoho duvodu k varov
nému pozvednutí obocí. Ústavní soud a obecné soudy
vedou trvalý spor o to, zda jeden má respektovat roz
sudek druhého. Máme ne jednoho, ale dva premiéry.
Termín budoucích voleb se stále diskutuje. Nemela na
tyto problémy náhodou dát odpoved ústava? Místo
aby se nejvyšší predstavitelé této zeme konecne dohodli

na základních pravidlech hry, zabývají se tím, zda je ci není špatná nálada.
Nekterí z nich krome toho varují, že by mohlo být ješte hur. Zase se opakuje ten
zvláštní zpusob posuzování vecí: nevidí se les kvuli stromum.

Proti tak kl'iklavé nedostatecnosti v myšlení, kterou projevují ta nejvyšší
místa, blednou i každodenní zprávy o nejruznejších podvodech, financních
skandálech apod. Odstupující premiér Klaus, který dnes neuznává žádnou
jinou autoritu krome svého vlastního ega a který se pred národem jemne receno
vyhýbá pravde, je stále podporován nejen vlastní politickou stranou, ale i
nemalou cástí volicu. Klausuv návrh udelat "tlustou cáru" za vyšetrováním
švýcarského konta ODS a Mackova výzva, aby média prokázala existenci toho
to konta, vlastne otevl~enepodporují myšlenku, že porušení zákona, trestný cin
lze tolerovat na nejvyšší úrovni. Je snad na nás, obcanech, abychom konto hle
dali? Jsme skutecne tak hloupí? Pokud nekdo kritizuje nedávný projev prezi
denta Havla, mel by si uvedomit jedno: Klausovo chování v dobe krize spadlo
Havlovi do klína jako zlaté vejce. Komunisté prepisovali minulost, Klaus v ní
hledá dukazy spiknutí proti vlastní osobe nebo ji radeji vubec neuznává. Když
se odehrávají všechny tyto hruzostrašné veci, proc se ceští intelektuálové a poli
tici zabývají špatnou náladou? S takovou otázkou se každý z nás musí
vyporádat sám.

Slýcháme, že se prece jen udelalo spoustu dobrého. Ano, ale podle jakého
merítka to dobré posuzujeme? Dnes neexistuje národ mezi Moskvou
a Mnichovem, který není svobodný, kde si clovek nemuže koupit cizí vuz nebo
si vyjet na zahranicní dovolenou. Nemohli jsme si za tech osm let vybudovat
prece jen lepší stát?

Je pravdou, že v porovnání s našimi východními sousedy jsme se dostali
do privilegované skupiny, alespon pokud jde o clenství v západních organiza
cích. Je to zásluha nejen našich politiku a odborníku, které zanedbáváme, ale
predevším samotného Západu. V Ceské republice dnes pracuje množství mezi
národních poradcu, oficiálních i neoficiálních. Dále jsou tu mezinárodní inves
tori, kterí dnes zodpovídají za vetšinu exportu naší ekonomiky a kterí mají emi
nentní zájem na tom, aby se naší zemi dobre darilo. The Washington Post
nedávno zduraznil, že je v zájmu Spojených Státu, aby se Ceská republika co
nejrychleji stabilizovala a nepropásla možnost dostat se do NATO. Taková sou
stredená politická a ekonomická podpora Západu vuci zemi, která má méne
obyvatel než mesto New York, by se nemela podcenovat.

Osm let po revoluci máme deravou ústavu, soudy, které si mezi sebou preha
zují spory jako horké brambory, a politiky, kterí odkazují mravné chování až
na druhé místo. Mnozí lidé jsou presvedceni, že jejich snaha neco vlastního
vybudovat bude vždy znehodnocena nekompetentní ekonomickou politikou
státu, neprustrelnými úrady a nezodpovednými soudci a policisty.

Zkušenosti s tím, jak se delá politika, jak se delají zákony, teprve ziskáváme.
Stále více a více však záleží na tom, jak dovedeme používat zdravý rozum a
skloubit ho se zdvorilým chováním. Jak dlouho budeme ješte tolerovat "tlusté
cáry", nemravné chování, debaty o nálade a o tom, zda nemuže být ješte hur?
Mužeme doufat, že se premiér Tošovský postaví k temto otázkám celem. Jak se
cítíte Vy, volici a obcane, v novém roce?
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o jedné vážné
chorobe naší politiky
Jan Sokol

Konec nestability
v nedohlednu

Nelze se divit, že se rozbory pádu
Klausovy vlády soustredily prede
vším na výbušnou situaci uvnitr
ODS, najejíjinancní "koniny", na
manévry dalších politických a
ústavních aktéru. Avšak pokud se
chceme dobrat hlubších prícin
krize, meli bychom se podrobneji
zabývat tím, jakjunguje celý ceský
stranický systém.

Vjeho studiu by nám mohla
pomoci duležitá práce G.
Binghama Powella "Dnešní demo
kracie: úcast, stabilita a násilí"
(Contemporary Democracies:
Participation, Stability and Violence),
vydaná v roce 1982. Autor v ní
podrobne zkoumá politický vývoj
v 29 demokratických státech mezi
lety 19;9 až 1976. Mimo jiné doka
zuje úzkou závislost mezi krátkou
životností koalicních vlád a silnou
podporou pro extremistické
strany.

Systém, který pocítá s více koa
licními a opozicními stranami,
sám o sobe není nestabilní, pro
blém zacíná s existencí silných
extremistických parlamentních
klubu. Komunisté a Sládkovi
republikáni ziskali v minulých
volbách dohromady 18,J % hlasu.
Samotná jejich prítomnost ve sne
movne komplikuje parlamentní
aritmetiku a zužuje prostor pro
sestavení vlády. Pokud se podstat
ná cást poslancu kvuli svému clen
ství v extremistické strane ocitá
mimo hru, stává se každá koalice
velmi krehkou. Podle Powellových
údaju bývá východiskem z takové
situace menšinová vláda, jejíž pru
merná životnost ciní 11 mesícu,
nebo nestabilní široká koalice,
zahrnující více stran, než je
nezbytne nutné.

Powellovy závery neplatí abso
lutne, pripouštejí výjimky. První
Klausova vláda se dožila rádných
voleb, i když komunisté a republi
káni zabírali skoro ctvrtinu kresel
v parlamentu. Lze to vysvetlit roz
tríšteností tehdejší neextremistické
opozice a pohodlnou vládní vetši
nou. V roce 1992 totiž pomerne
dost volicu hlasovalo pro strany,
které se nedostaly do parlamentu,
a tyto hlasy se pak v druhém skru
tiniu prerozdelovaly úspešným
stranám. Realistictejší rozložení
hlasu ve volbách v roce 1996 a vze
stup sociálních demokratu radi
kálním zpusobem zmenily bojíšte.

Druhá Klausova vláda žila 17

Když kdysi dávno nebožtíkChrušcov verejne priznal nekte
ré ze Stalinových zlocinu, zeptal se
prý kdosi rádia Jerevan, zda v SSSR
ješte trvá kult osobnosti. Odpoved
tehdy znela: "Kult by tu byl, ale osob
nosti nejsou." Teprve po letech se
ukázalo, jak hluboká je to pravda. Ac
už tenkrát každý vedel, že "kult
osobnosti" je jen trapný eufemismus
pro vládu zlocincu, vec sama tu byla
a dodnes trvá. Mohla se však probu
dit k životu až po roce 1989, kdy se
všude po východní Evrope zacaly
vynorovat skutecné osobnosti
- a nadržený "kult" se na ne nedo
ckave prilepil.

V obecném zmatku a bezradnosti,
pokud se týce verejných záležitostí,
bylo totiž pro každého z nás nesko
nale snazší zavesit svoji "duveru" na
nejaký presvedcivý oblicej, na neja
kou postavu a cloveka, který tak
dobj"e vypadá a mluví, než si lámat
hlavu s tím, co vlastne chci a jak by
mela naše politika vypadat. Pres
spoustu recí o programech a politic
kých stranách, o nichž jsme asi
všichni tušili, že bez nich demokra
cie nemuže být, jsme docela proste
a hladce vklouzli do starých návyku
a zacali volit - osobnosti. To jest
ovšem "politické strany" ztotožnené
s nejakou tvárí, s jednou osobou.

V nekterých zemích se z techto
"osobností" pomerne rychle vykluba
li darebáci, kterí zavedli tvrdé
autoritativní režimy, kde koho okra
dli (Berisha) a nekde dokonce roz
poutali obcanské války (Karadžié,
Tudjman atd.). ekde se takové
osobnosti "odkopaly" až pozdeji,
když se ukázalo, že na své moci lpejí
víc než na demokratických pravi
dlech: prezident jedné sousední
zeme po prohrané volbe nechtel
svému nástupci predat ani kreslo,
na nemž dosud sedal, a odvezl si je
radeji domu. A v nekolika málo
zemích meli to veliké štestí, že
osobnosti, na než volici svoji nedo
spelou "duveru" prilepili, byli v jádre
demokraté, slušní a chytrí lidé
s poctivými úmysly. Tak se mohlo
po nejakoudobu zdát, že se tu pre
chod k demokracii sametove podaril
a není už co rešit.

Jenže zakopaný pes "kultu osob
nosti" nakonec vždycky vyplave na
povrch, a práve proto, že byl tak

dlouho zakopaný, náležite páchne.
Na celé veci není vubec nic nového
a se svými "osobnostmi" mely pro
blém všechny revoluce. Ta francouz
ská pro ne nakonec musela vymyslet
gilotinu: jinak je od absolutní moci
nebylo možné odtrhnout. alepená
"duvera" volicu totiž své objekty
dukladne promenuje. Politická osob
nost s chumácem oddaných ctitelu,
kterí jí "prísahali vernost v dobrém
i zlém" (Václav Benda dixit), se
zprvu cítí neobycejne potvrzena ve
svých dobrých úmyslech. emuže je
prece zklamat! Jenže slovo "indivi
duum" je odvozeno z latinského
"dividere", tudíž oznacuje osobu,
která se nemuže rozdelit, nemuže
napríklad delat kompromisy.
Nemuže ani priznat chybu: "Vudce
má vždycky pravdu!" kriceli italští
fašisté. A tak jí nezbývá, než stát na
svém, "držet" - at se deje, co se deje.
A co naplat, vždycky se neco deje.

Vláda kultovních osobností ovšem
cosi delá i se svými poddanými.

abízí jim faustovský obchod: když
se ke mne prilepíte na život a na
smrt, nemusíte se už o nic starat.
Verejné veci, celou politiku necháte
proste na mne. Já vím líp než vy, co
od ní potrebujete. Jen se me musíte
držet. Já žádné chyby nedelám - a vy
ovšem žádné nevidíte. Kdo je vidí, je
zrádce svaté veci. Kdo nejde s námi,
je neprítel.

Demokracie založená na institu
cích - a všechny ostatní už dávno
zkrachovaly - je ovšem založena
práve na úžasném vynálezu neosob
ní instituce. Její sila tkví hlavne
v tom, že dokáže strídat osoby, aniž
by strídala pomery cili režimy. Clo
veka, jehož nedospelá a lepkavá
"duvera" stoupencu príliš zkorumpo
vala, vystrídá jiný, cerstvý - a všem
se tím pomuže. Žádné tanky v uli
cích ani stíhacky nad mestem.
Žádná strelba a žádný plác.

Temi hlavními institucemi moder
ní demokracie ovšem jsou - at se to
komu líbí ci nelíbí - politické strany.
Moderní spolecnosti totiž chtej
nechtej zavedly všeobecné volební
právo, takže vetšinu hlasu tvorí lidé,
kterí si s volbou nelámou hlavu.
Práve ti nejspíš podléhají "kouzlu
osobností". Jedinou obranou proti
tomu je pak vnitrní život a soutež
uvnitr politických stran. Tam je totiž
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jediná legitimní príležitost ovlivnit,
kdo muže do verejné politické soute
že a kdo tam z ruzných duvodu
nepatrí. Proto rozumné zákonodár
ství trvá na tom, aby se strany
nemohly uzavrít a aby v nich vládla
demokratická pravidla. To se zdale
ka netýká jen financování. Tak se
u nás periodicky ozývají výkriky, že
by se republikáni meli zakázat. Ale
podíval se jim už nekdo zblízka na
prsty, jak dodržují své schválené sta
novy? Jak volí predsedu a vybírají
kandidáty?

Druhou stránkou institucní demo
kracie je to, že se neopírá o geniální
vudce, ale o fungující státní aparát.
To má být hlavní starost ministru
a vlády, a ne to, jak to komu v nedeli
o polednách v televizi natrou. Aby
tento aparát fungoval a ministri se
mohli aspon trochu venovat nezbyt
ným politickým hrátkám, nesmí se
po každých volbách predelávat, cili
musí být od stranické politiky odde
len. Musí být loajální vuci státu
a režimu, ne vuci politickým stra
nám. To sice teoreticky každý ví, ale
nikomu se do toho nechce.

V soucasné politické minikrizi
jsme zase jednou meli štestí: latentní
neduh naší politiky se vyvalil v
pomerne cisté podobe a (zatím)
nenapáchal velké škody. Výmeny na
nejvyšších místech jsou už z obecne
hygienických duvodu nutné. Ale byla
by vecná škoda, kdyby zustalo jen
u nich. Znamenalo by to, že musí
prijít další skandály, další zrádcování
a další, stále smešnejší poulicní
demonstrace "za" nekoho a "proti"
nekomu. Pritom "co delat" se zdá být
vcelku jasné.

RADIO

.=:::===:. SVOBODNA EVROPA

Úkolem demokraticky zvoleného
vedení státu je totiž s co nejmenšími
ztrátami udržet pod kontrolou fungo
vání státu a zacít zretelne podporo
vat jeho institucní povahu. Zákon
o státní službe by mel zakázat poli
tickou aktivitu státních úredníku,
stát by mel prísne doZÍrat nejen na
financování stran, ale i na jejich
vnitrní demokraticnost.

Úkolem clenu politických stran je
ze všech sil bránit prirozeným ten
dencím ke zbožnování politických
vudcu. Beda stranám, které pripustí,
aby jejich milovaný vudce vystrílel
všechny schopné konkurenty ve
svém okolí a ostatní si omotal kolem
prstu.

Úkolem - a možná skoro povinnos
tí - nás obcanu, kterým není jedno,
kdo a jak nám vládne, je pustit se do
práce, a to zejména v politických
stranách. To za nás totiž nikdo ude
lat nemuže a naše vlády nebudou
nikdy lepší, než jsou práve politické
strany.

Tem, kterí se o politiku zajímat
nechtejí, nezbývá než poradit, aby
nevolili strany jednoho muže. Aby si
uvedomili, že volby nejsou fotbal
a pro fanoušky tu není místo. Že
demokratická politika je politika
možných kompromisu, nikoli "bolše
vické principiálnosti" ani hrdinného
vzdoru. Že jako v rodine i ve státe
jde o hledání dohody, ne o potírám
neprátel. šetrí si tak mnoho zkla
mání - a nakonec možná i fmancních
ztrát.

JAN SOKOL

Sttední vlny SV(AM) . údaje v kHz,

mesícu, než spáchala príšerné
harakiri. Ale at jsou bezprostrední
príciny jejího pádu jakékoliv, je
jasné, že v Powellove statistice by
nepredstavovala žádnou výjimku.

Z tohoto duvodu bych príliš
nedoufal v zásadní uklidnení situ
ace po predcasných volbách.
Dosud nevíme, zda dojde k zásad
ní - a velmi potrebné - premene
obcanské pravice ci zda sociálni
demokraté vyšplhají pres bájnou
hranici 30 %. Je však pravdepo
dobné, že extremistické strany
opet prilákají okolo 15-20 % voli
cu a vÝrazne tím zúží prostor
ostatním, "koalovatelným" stra
nám. Nedokonalým rešením bude
opet menšinová vláda nebo velká
koalice zahrnující sociální demo
kracii. A zanedlouho bude taková
koalice opet skrípat a nárky nad
koalicní krizí propuknou nanovo.
Skutecná stabilizace systému není
možná v situaci, kdy pro extre
mistické strany hlasuje približne
milion ceských volicu.

Kieran Williams

Hraje se o Slovensko

Summit Evropské unie
v Lucemburku naznacil, že
Slovensko má stále ješte šanci
dostat se do první vlny rozširová
ní EU, pokud se ovšem zacne cho
vat jako demokratická zeme.
Meciar výsledku lucemburské
schuzky mistrne využil a svou
triumfální návštevou v Rakousku
jiste znovu presvedcil cást svých
volicu o tom, že Evropa má
Slováky ráda a s demokracií že
není vubec žádný problém. Jenže
cím dál víc slovenských obcanu
zacíná být vuci takovým trikum
imunní. HZDS se na Slovensku již
neteší vetšinové podpore, význam
ným zájmOvÝm skupinám, zejmé
na podnikatelum, zacíná Meciar
prekážet.

Nemeciarovské Slovensko sílí,
a pokud Slovenskou demokratic
kou koalici (SDK) nepostihne srb
ská choroba a vydrží jednotná do
podzimních voleb, má reálnou
šanci tyto volby vyhrát. V ten oka
mžik bude Slovensko zpátky ve
hre, bude zemí s obdobnými pro
blémy i prednostmi jako ostatni
stredoevropští kandidáti. Je
nesmírne duležité, aby do té doby
zustávaly evropské dvere pro
Slovensko otevrené.

K tomu by mohla napomoci také
ceská diplomacie, pokud ovšem
zásadním zpusobem zmení svuj
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Za všechno mohou novinári?postoj vuci Slovensku. Až dosud
ceští politici Slovensko pred
Evropou omlouvali. Tím mu
ovšem prokazovali medvedí služ
bu. Unie má o nejruznejších
Meciarových kouscích svoje infor
mace a dala nekolikrát jasne naje
vo, že je nebere na lehkou váhu.
Krome toho príliš pochopení pro
Meciara velmi znesnadnuje práci
slovenské opozici.

Ne slovenská vláda, ale sílící
demokratická opozice si zaslouží
podporu. Ceští politici by meli na
všech významných evropských
fórech zduraznovat, že Slovensko
není jen Meciar a Slota, že existuje
také demokratický tábor a že jeho
šance, pokud ho Evropská unie
podporí a dohlédne na regulérnost
voleb, nejsou zanedbatelné. To by
mel být hlavní argument, proc
Slovensko nemá být izolováno.

Je v ceském životním zájmu, aby
Slovensku nakonec nezustal v ruce
Cerný Petr a aby na Bílých
Karpatech nepadla železná opona.
Nová ceská vláda by nemela jen
bezmocne prihlížet »druhému
delení Ceskoslovenska".

(cam)

Kdo bude zvedat

ceskou pravici z pope/a?

Po pravde receno demise vlády
Václava Klause neprišla z cista
jasna, ale mela svou dlouhou pre
dehru. Je smešné, když se celá vec
podává jako komplot proti strane,
natož jako zrada ve vlastních
radách. Postavení Václava Klause
se zacalo otrásat z vážných duvo
du ekonomických a politických už
od jarních úsporných »balícku",
a to s rostoucí intenzitou.

Klausova politická vize tehdy
dostala trhliny a prestala být
verohodná. Poprvé se objevila
vážne mínená otázka, jak dál bez
Klause. Dosud s tímto požadav
kem pricházela opozice, avšak to
se bralo samo sebou, nyní se tento
nápad zacal šírit ve vládních stra
nách, a dokonce i v ODS samotné.
Lidovci, jak se dalo cekat, se zacali
emancipovat a koketovali s my
šlenkou vlády stávající koalice, ale
bez Klause. Praváfrakce ODA,
která se zrejme stala ideovým
mluvcím této strany, ve své kritice
Klause obcas souperila i se sociální
demokracií. Prezident Václav
Havel sice vyslovoval podporu stá
vající vláde, ale vždy více ci méne
podmínenou, vždy nejak vázanou
na významnejší, blíže nespecijiko-

Jonathan Stein
Ceská média v dobe krize

Pád Klausovy vlády - podlomenénejistou vetšinou v Poslanecké
snemovne, vnitrokoalicními rozpory,
krizí v samotné ODS a predevším
stagnující ceskou ekonomikou, bylo
možné ocekávat. Co však bylo pre
kvapením: ránu z milosti udelila
vláde ceská média. Zprávy o finan
cních skandálech nejvetší koalicní
strany, s nimiž prišla Mladá fronta
Dnes, se staly rozbuškou, která spus
tila ohnostroj rezignací.

Hlavní ceská média, zejména píšící
novinári, kritizují ODS již nekolik
let. Stredove levicové Právo, blízké
opozicní sociální demokracii, již
dlouho zpochybnuje neoliberální vizi
Klausovy vlády, zatímco pravicove
orientované deníky té samé vláde
vycítají, že své neoliberální ideály
dávno tiše obetovala na oltár sociál
ního smíru. At už vláda neuspela
proto, že hlásané principy ekonomic
kého liberalismu nedotáhla do
konce, nebo naopak proto, že samot
né tyto principy jsou chybné, jedno
je jisté: ceská média se sice teší
znacné svobode, ale jsou pritom
v zajetí zvláštní ideologické obsese.
Místo toho, aby pokrývala všechny
prípady politické ci ekonomické
korupce, vybírají pouze ty informa
ce, které zapadají do peclive budova
ného ideologického obrazu sveta.

Takže ctenári opozicního tisku
jsou po léta zahrnováni zprávami
o tom, jak je privatizace špatne regu
lována, jak podvody na kapitálových
trzích neberou konce, jak politické
strany uvizly v síti nezákonných
financních praktik atd. Levicový tisk
vytvoril na pozadí techto skandálu
karikaturu ekonomického liberalis
mu, vykreslil ho jako ideologickou
past, na níž mohou získat jen zko
rumpovaní a povýšení držitelé moci
a jejich mohovití "klienti".

Pravicový tisk na druhou stranu
pranýroval dotované ceny bydlení
a energií, špatnou regulaci bankov
nictví a prežívání neefektivního hos
podarení v podnicích, které kontro
lují velké (vetšinou státem ovládané)
banky. Vznikl tím obrázek zrovna tak
tendencní, který taktéž vzbuzuje
predstavy o všudyprítomné korupci.
Nejruznejší skandální odhalení prak
tik bývalých agentu StB jenom potvr
zují ty nejhorší obavy každého anti
komunisty, že totiž strašidlo
reziduálního socialismu je stále

nablízku. Mužeme uzavírat sázky,
jak dlouho se Respekt ješte bude
vracet k ctyri roky starému krachu
Banky Bohemia a k záhadne mizející
osobe jejího reditele "podplukovníka
StB" Jirího Cadka. Stejne jako levi
cový tisk, i pravice má své príbehy
a legendy, z nichž se snaží skládat
obecnejší, politicky použitelnou
"pravdu".

Jenže zpravodajství o skandálech,
zejména jeho ideologický tón, muže
tak nanejvýš zvýšit prodej listu, jeho
politických vliv v Ceské republice je
v lepším prípade krátkodobý. Ideál
absolutne nestranné objektivní žur
nalistiky zustává všude na svete jen
ideálem, ale totální neschopnost ces
kých médií prispet k prosazování
základních etických pravidel soukro
mého i verejného života obcanu, je
prece jen zarážející. aopak, absen
ce takového mechanismu, kterým by
média kontrolovala verejný život,
byla až donedávna jedním ze základ
ních zdroju politické stability v zemi.
Nyní však nejvlivnejší ceský deník
vystavil ODS financnímu skandálu
nebývalých rozmeru. Neco se tím
zmenilo?

Novinár, nebo politik?

Ceská média byla velmi silne zasa
žena procesem politické a ekono
mické transformace. Zatímco všech
ny ostatní spolecenské instituce 
rodina, školství, zdravotnictví, soci
ální systém - reagovaly již na zme
nené politické pomery v zemi, média
se prímo podílela na této zmene,
byla od pocátku vtažena do politic
kého boje o charakter transformace.
Mohla si dovolit všechno možné,
jenom ne neutrální postoj. To se
projevilo napríklad tím, že noviny
dodnes príliš nerozlišují mezi zprá
vou a redakcním komentárem. Ceští
novinári také velmi casto komentují
události, o nichž na jiném míste v
listu informují, což je na Západe
velmi neobvyklá praxe. Politizaci
ceských médií lze doložit
i castými prestupy mezi predními
ceskými novinári a politiky. Karel
Kríž, vlivný komentátor Lidových
novin, odešel v roce 1996 do Fondu
národního majetku; Vladimír
Mlynár, donedávna šéfredaktor
Respektu, se stal ministrem bez
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portfeje; na jeho místo nastoupil
dosavadní námestek ministra vnitra

Martin Fendrych; sociální demokra
té Pavel Dostál a Zdenek Jicínský
zustali pilnými komentátory Práva
i po té, co byli za CSSD zvoleni do
parlamentu.

To jsou jen ty nejznámejší príklady
pomerne castého jevu, který v žád
ném prípade neprispívá k vetší nezá
vislosti ceské žurnalistiky. Varující je
zpráva, že si ODS vede cernou listinu
nepohodlných novináru, kterou
nedávno opet potvrdil ministr financí
Ivan Pilip. Mediální prostredí
v Ceské republice velmi preje korup
ci mezi novinári, težko se ovšem
dokazuje, že se novinár nechal kou
pit za politické nebo ekonomické
výhody - zatím k tomu chybí základ
ní profesní kritéria.

Chápání novinárské profese jako
prodloužené ruky stranické politiky
lze jednoduše svést na dedictví
komunismu, priradit ho ke kolorilu
postkomunistické zeme stejne jako
treba nejruznejší teorie spiknutí,
které jen kvetou v casech krizí (viz
nedávnou historku o "puci" proti
Klausovi) a pripomínají bolševické
zaujetí pro odkrývání vnitrního
a vnejšího neprítele. I když však
nepodcenuji roli postkomunistických
reziduí v ceské politické kulture,
k politizaci ceských médií podle
mého názoru prispívají další dva
faktory.

Ideologie ceské pravice

Pr'edevším, ceská intelektuální elita
je relativne malá, takže produkuje
jen omezený pocet kandidátu na
politická a novinárská místa. avíc
je soustredena prevážne do jednoho
mesta, címž se prostupnost mezi
obema spríznenými pl'Ofesemi ješte
zvyšuje. Nejinak tomu ovšem bylo i
za první republiky. Dnešní stupen
politizace médií se príliš neodlišuje
od predválecné situace, kdy skoro
všechny deníky vlastnily ci ovládaly
jednotlivé politické strany.

Druhý faktor prece jen více souvisí
s postkomunistickou realitou, prede
vším s rolí ideologií v dobe transfor
mace. Budování demokracie v post
komunistické zemi si podle všeho
žádá silné, "kvazifundamentalistic
ké" ideologie, protože je to skoro to
jediné, co mohou potenciální politic
ké elity svým volicum nabídnout.
Komunismus totiž nevytvoril žádný'
prostor pro diferenciaci sociálních
a ekonomických zájmu obcanu,
takže nové politické strany v postko
munistických zemích nemohou pocí-

tat s jasne strukturovanou volicskou
základnou. Obracejí se tedy k ideolo
gii. Mezeru po komunistické doktrí
ne rychle zaplnují nové ideologie, at
už nacionalistické ci jiné.

Etnicky skoro homogenní Ceské
republice, jejíž obcané se spíše iden
tifikovali s Ceskoslovenskem jako
s "prodloužením" ceské státnosti, se
nacionalismus v jeho klasické podo
be zatím vyhnul. Absolutistická, anti
komunistická ideologie laissez faire,
která se objevila na ceské pravici
krátce po revoluci, však sehrála
v mnoha ohledech podobnou úlohu.

ejen že urychlila rozpad
Obcanského fóra na jare 1991, a tak
prispela k vytvorení stranického
systému, ale vytvorila také normativ
ní základ pro legitimitu ceského
postkomunistického státu a pro
vnitrní soudržnost jeho politické
elity.

Politizace tisku, a v menší míre
i elektronických médií, probíhala
soucasne s tím, jak se rodila nová
ideologie ceské pravice. Ta se sku
tecne do médií velmi rychle rozšírila.
Hned v následujícím roce (1992)
publikovaly dva list)' blízké ODS,
Telegraf a Metropolitan, seznam 262
ceských a 114 slovenských novináru
"kolaborantu". V témže roce policie
zatkla šéfredaktora Rudého práva
Zdenka Porybného (trestní stíhání
proti nemu bylo zastaveno o dva
roky pozdeji). Nepsané zásady nové
ho politického konsensu, který byl
uzavren v souvislosti s konsolidací

pravice - priorita ekonomiky pred
politikou, nenahraditelnost Václava
Klause, nesmlouvavá identifikace
levice s nebezpecím návratu komu
nismu - vymezily koryto, kudy se
valil hlavní mediální proud v násle
dujících letech. ebylo ho však
možné sladit s nacionalistickou ideo

logií, která zvítezila na Slovensku.

Co se zmenilo

Klícovou otázkou zustává, zda se
chování médií v dobe rezignace
K1ausovy vlády dá považovat za pro
jev "odideologizování" ceské žurna
listiky, ci alespon za známku její
vetší profesní autonomie. "Jniciacní"
zprávy Mladé fronty Dnes o utaje
ném sponzorovi a údajném tajném
švýcarském konte ODS se zdají být
spíše vyrizováním úctu s touto stra
nou než uvážlivou investigativní žur
nalistikou. Jsou tedy plne v duchu
dosavadního chápání médií jako
pokracování politiky jinými prostred
ky. Je podezrelé, že záhada okolo
"Madara" a "Mauricijce", která vise-

vané zmeny ve vláde
i v její politice. Pozoruhodná byla
zmena mezi provládními žurna
listy. Tak napríklad Jirí Leschtina
z MF Dnes a Vladimír Mlynár
z Respektu, kterí predtím Václava
Klause vynášeli, nyní došli k záve
ru, že tento muž ODS škodí a mel
by odejít. Uvnitr ODS nebyla situ
ace klidnejší. Dnes Klausuv verný
muž Miroslav Macek byl tehdy
dosti smelý a tu a tam nadhazo
val, zda by to nešlo bez Klause.
Odchod Josefa Zieleniece nazna
cil, že v ODS zacíná být horko. Že
to ale bude tak kách, cekal
málokdo.

Taková tedy byla situace do
listopadových posledních dnu,
kdy se provalily skandály težkého
kalibru. Scéna se zmenila.
Najednou se zdála být na dosah
ruky šance, o kterou mnozí již
dlouho usilovali a kterou považo
vali za rozumné rešení, totiž
obnovení vlády stávající koalice,
ovšem bez Václava Klause. Proc se
spoléhat na nevyzpytatelného
Miloše a dockat se dobrodružných
koncu? To ale neznali své pappen
heimské. Vystoupení Jana Rumla
a Ivana Pilipa proti predsedovi
Václavu Klausovi, které bylo zrej
me vedené snahou zachránit roz
padající se koalici, bylo jen zpola
uvážené. V ODS vyvolalo pocit
ohrožení, a tak se verní semkli.
Ukázalo se, že ODS opravdu stojí
a padá s Václavem Klausem.
Spoléhat se na to, že financní
skandály a cerné fondy otevrou
lidem z ODS oci, bylo detinské.

Výsledkem je, že ti, kdo chteli
pravicovou vládu bez Klause, ji
skoro mají, ale je jim to málo
platné. Predcasné volby se ješte
více priblížily, vítezství sociální
demokracie se stalo nepochybnej
ší, obnova pravicové vládní koali
ce po volbách je nepravdepodob
ná.

A korunou všeho díla je, že ODS
v opozici povede Václav Klaus.
Kdo bude ceskou pravici zvedat z
popela?

(zno)

Psycholog si prijde na své

Slétají-li se na bojište supové, je
jasné, že to pro nekoho dopadlo
špatne. Nebo taky pro všechny ...
Mají-li najednou k politické situa
ci co ríci psychologové, psychiatri,
psychoanalytici, je jasné, že je to
v neporádku. Posudte sami: pan A
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vyplísnil pana B a dal prednost
panu C, který podle pana B muže
za všecko; pan B je uražen, jeho
prítel pan D oznacil pány E a F za
pucisty, ale myslel tím i pány A
a C;prátelé pánu B a D odepisují
pana A a C a nemluví s jejich prá
teli; k pánum E a F se pridali
pánové G, H, I, mezi nimiž a pány
B a D nastává tlumené neprátel
ství atd. Nezabloudili jsme náho
dou do divadélka malýchforem
na sofistikovanou jednoaktovku?
Ne, to není scéna divadelní, ale
politická. Pritom nejde o politiku
komunální (kde by se taková
zápletka ješte snesla), ale státní.

Obcané, kteri se cítí být diváky,
protože se aktéry stát nemohli,
anebo jim nedošlo, že už jimi jsou,
si politiku bezdecne personifikují.
Podporují je v tom politikové, kterí
politiku personalizují, tj. berou ji
príliš osobne, a tím nutí ty druhé,
aby ucinili totéž. Politika pak
stagnuje: místo aby rešila problé
my spolecnosti, musí se potýkat
s pocity, komplexy ci traumaty
jednotlivých politiku
a jejich meziosobními vztahy.

Tešme se na doby, kdy k porozu
mení politické situaci bude méne
potrebná pomoc psychologu, psy
chiatru a psychoanalytiku.

(pri)

Otázky

Jednání pánu Rumla a Pilipa bylo
spíše impulzivní než promyšlené,
nicméne prekonalo tíži klausovské
fascinace a v tomto ohledu bylo
tedy vnitrne opravdové. Proc bylo
ve vedení ODS tak málo svobod
ných lidí?

Psychohistorická nesoucasnost,
resp. opoždenost "regionu" oproti
pražskému centru je normální jev.
Co bude dál? Zustane ODS mono
litem? Jaký další stranotvorný
princip si osvojí krome nostalgie,
obavy ze ztráty pozic, solidarity
s poníženým šéfem a dlouhého
vedení?

V "regionech" jsou i rozumní
ódéesáci, napríklad rozvážní sta
rostové. V odlehlých koncinách
bývá místní ODS dokonce jedinou
transformacní silou, to ostatní
tone v predlistopadové mlze. Co
bude s temito lidmi?

Cím to, že nejhloupejší výroky
zaznely z rad senátoru ODS,
mel-li být Senát radou moudrých?

ODS v tom "nejede" sama, jen si
zavinila, že se její neplechy dostaly
na pretres drív než ty druhé. Proc

la ve vzduchu od jara 1996, zacala
noviny zajímat až v okamžiku, kdy
se k ní vyjádrily dva zdroje blízké
ODS. Když vezmeme v úvahu mini
mální politický úcinek, který mela
nedávná odhalení podobných finan
cních skandálu u dvou menších koa
licních stran, zdá se být velmi
nepravdepodobné, že by samotné
informace Mladé fronty Dnes mohly
zpusobit pád vlády. K tomu napo
mohly predevším silné rozpory mezi
koalicními partnery i uvnitr ODS.

Na druhé strane samotná prítom
nost techto rozporu signalizuje osla
bení ideologického absolutismu
v radách ceské pravice. Ústup od trž-

Turecko

není na mape
Petr Dudek

Podíváte-li se na mapu, kterou rozdává Evropská komise jako svuj
oficiální tisk s titulem "Menící se
Evropa", zjistíte následující: v levém
horním rohu se vznáší Island, bez
pecne obklopen vodami Atlantiku
a krásne celistvý, zatímco prímo
naproti, v pravém dolním rohu,
vykukuje cíp Turecka, jehož vetší
cást už na mape chybí. Geografie,
namítnete, je neúprosná a formát
mapy spolu s jejím merítkem a zvo
leným systémem promítání proste
Turecko do menící se Evropy ne
vpustily. Budete mít pravdu, ale pre-

ního fundamentalismu byl vzhledem
k selhání ekonomické politiky vlády
a znovuzrozenÍ levice nevyhnutelný.
Protože efektivní rešení techto
nových problému bude vyžadovat
VÍce pragmatismu a ideologické fle
xibility, lze doufat, že tento vývoj
povede i k vetší profesionalite médií.
Pokud se média skutecne chtejí
podílet na efektivní verejné kontrole
vlády, musejí chování politiku podro
bit etickým kritériím - a merit všem
stejne. Takové je tedy poucení z naší
politické krize.

JO"ATIIA" STEl"

Politický analytik, pracuje v Institute for
EastWest Sludies v Praze.

sto ... není ono kartograficky opráv
nené odsunutí Turecka z mapy kon
tinentu zároven symbolickým poky
nem? Mezí, za kterou by krestanská
Evropa tuto muslimskou zemi ráda
vykázala?

Lucemburský premiér Jean
-Claude Juncker by vám na takové
otázky asi rekl, že jste padlí na hlavu
a že príliš ctete noviny. Sledoval
jsem tohoto vtipného, energického
a schopného muže na tiskové konfe
renci na záver prosincového summi
tu Evropské unie v Lucemburku.
Krome summitu koncilo i pulrocní
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lucemburské predsednictví Evropské
unii: Juncker prijímal gratulace
a dával všemožne najevo, že evrop
ský expres sedí stále pevne na kole
jích a nenabírá zpoždení. V prubehu
tiskovky se ale ukázalo, že novináre
reci o brilantním lucemburském pre
zidentství zase tolik nezajímají a že
by spíše chteli vedet, jak Brusel zare
aguje na roztržku s Ankarou, která k
velké smule Jean-Claude Junckera a
jeho týmu - vyvrcholila práve
v Lucembursku.

Pres všechno peclivé manévrování
se obcas stane, že koráb Evropské
unie narazí na skalisko a z trhliny se
vyvalí neco, co jinak zustává ukryto.
Takové drobné havárie jsou velmi
poucné: ukazuje se pri nich totiž, co
se vlastne v útrobách evropského
organismu odehrává. Diplomatické
fiasko, kterému ani neúnavný a jinak
velmi úspešný Jean-Claude Juncker
nedokázal zabránit a které vzdálilo
Ankaru od Evropy, je práve takovou
príležitostí.

Tmecko podepsalo asociacní
dohodu s Evropskými spolecenstvími
už pred neuveritelnými triceti ctyrmi
lety. Od té doby, bohužel, nepostou
pilo ani tak daleko, aby se o nem
v Bruselu zacalo oficiálne hovorit
jako o kanclidátské zemi. Dúvody,
které Evropu vedly ke zdrženlivosti,
byly na jedné strane velmi princi
piální a vecné, ale krome toho, jak
se potvrdilo na lucemburském sum
mitu a behem predcházejících mesí
cu, živí neduveru k Tmkum také
ciste sobecké a netolerantní nálady,
ke kterým se Evropská wlie oficiálne
nerada hlásí.

Aby se Evropská unie nejak priblí
žila ukoncení oboustranne neuspo
kojivé kalvárie turecké cesty za clen
stvím, uzavrela pred dvema lety
s Ankarou dohodu o spolecné celní
unii. Projekt ale nesplnil ocekávání:
vzájemný obchod se nezvýšil podle
predpokladu, zahranicní investori se
do Tmecka nenahrnuli a nedostavila
se ani predpovídaná financní podpo
ra tureckého prumyslu. Krome toho
má Turecko chronické problémy,
které jej v evropských ocích samo
zrejme diskvalifikují: porušování lid
ských práv, nepekné zacházení
s kurdskou menšinou a neschopnost
movnat teritoriální neshody se sou
sedním Reckem, vcetne budoucnosti
rozdeleného Kypru.

Práve na tyto dluhy znovu upozor
nil tmeckou vládu zhruba mesíc
pred lucemburským summitem
komisar EU Hans van den Broek.
Sám Jean-Claude Juncker potom ve
druhém prosincovém týdnu navštívil
Atény, aby recké predstavitele pre-

mluvil k vetší vlídnosti vuci turec
kým sousedum. Vzápetí prijal prímo
v Lucembursku tureckého premiéra
Masuta Yilm'aze a tri hodiny jej pre
mlouval k ústupkum. Manifestací
lepší spolecné budoucnosti pak mela
být galavecere na záver chystaného
summitu, na níž by byl Yilmaz hlav
ním hostem. Potom se ale vše zvrtlo:
návrhy, s nimiž Junckerovi vyjedna
vaci prišli, tureckou stranu vubec
neuspokojily. Premiér Yilmaz pozvá
ní na veceri odmítl a jako prídavek
Turci tesne po summitu odmítli
i pozvánku na Evropskou konferenci,
svolanou na brezen do Londýna
a koncipovanou schválne tak široce,
aby se jí bez námitek mohla úcastnit
i tmecká delegace. Intenzívne chy
stané námluvy skoncily v troskách.

Co tento neúspech ríká o vnitrním
stavu Evropské unie a potažmo celé
Evropy? Predevším to, že národní
státy i v Unii stále hájí své národní
zájmy, a ani Evropská komise, ani
žádný jiný orgán Unie s tím v podob
ných prípadech nepohnou. Vetšinu
vstrícných kroku EU vuci Ankare
zablokovali Rekové, kterí si tak vyri
zovali své "soukromé" úcty. Je také
verejným tajemstvím, že turecké
clenství v Unii, jakkoli je zatím vzdá
lené, by znamenalo príliv nekolika
milionu dalších tureckých pristeho
valcú do Nemecka, které po nicem
podobném netouží, a Bonn proto
integraci Turecka podporuje jen
velmi vlažne. A do tretice je tu doce
la obycejný evropský strach z nezná
mého, který se projevuje treba sna
hou démonizovat každého, s kým se
nedokážeme dohodnout. Práve to
nakonec udelal Jean-Claude
Juncker, kterému v Lucemburku
v nestrežené chvíli povolily nervy
a mimo kamery a mikrofony prohlá
sil, že v Turecku je policejní mucení
"každodenní" záležitostí.

Následující pulrok bude Evropské
wlii predsedat Velká Británie. Tony
Blair se netají ambicí vztahy
s Ankarou urovnat. Jenže evropská
podezíravost vuci Tmkum patrí k
sentimentum, utváreným po celá sta
letí. Premoci je za šest mesícu není
dost dobre možné - což snad cítil
i onen kartograf, který navrhoval
mapu menící se Evropy.

PETR DUDEK(1963)

Redaktor Ceského
Rozhlasu 6 - Rádia Svobodná Evropa.

tak pozde, jsou-li mnohé z nich
prastarého data?

Byla to verejnost, kdo vynesl
ODS na výsluní. A ucinila tak pod
vlivem medií, vcetne tech verejno
právních. Jaké je na ne spolehnu
tí, dokáži-li se stejnou samozrej
mostí odvysílat "lécbu Klausem" a
po case treba neoverenou zprávu
o "švýcarském konte"?

Kampak se dnes podela naše
osmiletá zkušenost s demokracií?
A jaká to vubec byla demokracie?
Je tak jisté, že je natolik zažitá, že
nemuže být dusledky soucasné
vládní krize ohrožena?

(pri)

Dopravní revoluce?

Starostlivost i prísnost krabatila
oblicej onoho mladého poslance,
když z televizní obrazovky pro
mlouval o dotacích železnici: prý
takrka každý obcan, kterého se
zeptáme, zda je pro pro státní
podporu vlakové dopravy, odpoví
ano. "Bude však pro ni
i tehdy, když mu rekneme, že na
tuto podporu bude muset dát dva
tisíce ze svých daní?", položil vzá
petí zdrcující otázku. Odpoved si
samozrejme nedal a ani jeho pro
tivník v Aréne se na nic nezmohl.
Nebylo jí však v tom okamžiku
ani zapotrebí. Byla tak jasná
a zdrcující, že se po celé republice
musely koleje otrást hruzou.

A pri tom by bývalo stacilo tak
málo: jen se onoho mladého muže
otázat, kolik že to každý jeden
z nás platí na silnice a dálnice.
My všichni - tj. i ti, kterí žádné
auto nemají a autobusu nevyuží
vají o nic více než vlaku. Doplácet
na vlaky je podle této dopravní
koncepce-nekoncepce na pováže
nou, cinit totéž pro smrdivé brou
ky zacpávající silnice je ale podle
všeho naopak nejvyšší obcanskou
radostí i ctností.

Je tu však jeden podstatný roz
díl: zatímco každý majitel auta
muže, alespon ve vetšine prípadu,
prejít ze silnice na koleje, vetšina
z nás ostatních opacný presun
ucinit nemuže. A presto jim musí
me mlcky platit jejich (pro jistotu
neuvedenou) sumu na silnice,
zatímco oni nám jen varovne
pozdvihnou prst.

Klasik by rekl, že situace prímo
revolucne nazrála. Co mužeme
ztratit? Práve jen ty své koleje.

Daniel Kwnermann

•• strana 7
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Má feminismus
v Cechách šanci?
Jirina Šiklová

Strucná odpoved by mohla znít:nikdo u nás o feminismus nemá
zájem, skoro nikdo se k nemu nehlá
sL Presto se o nem píše a cte a mnozí
mají prímo nutkavou potrebu pro
hlašovat, jak je jim feminismus pro
tivný a jak s ním nesouhlasí - aniž
však o nem cokoli hlubšího vedL

Pouhý nezájem?

Muj jedenáctiletý vnuk se me zeptal:
"Babicko, jsi feministka?" Ponekud
zrozpacitelá jsem odpovedela otáz
kou: "A co si myslíš, že to je? Jak se
ty feministky projevují?"
A díte bezelstne odpovedelo jako ten
nejvetší "macho": "Feministky si
myslí, že jsou lepší než my muži
a chtejí nám dát na hubu a bydlet
zvlášt." Dokonale zformovaný pred
sudecný postoj již v jedenácti letech!
A to má maminku lékarku se soukro
mou praxí, babicky i prababicky
z jedné i druhé strany byly zamest
nané, vzdelané a emancipované ženy
s vlastním príjmem, rozhodující
o rodine, majetku, vzdelání detí
i o jejich povolání.

I když víme, že i na Západe se
o feminismus zajímají predevším

studenti vysokých škol a intelektuá
lové, prece jen musí zdejší dem on
strovaný nezájem vzbuzovat pozor
nost každého sociologa ci socioložky.
U mne zvlášte, nebot jsem se již
skoro pred triceti lety zabývala stu
dentským hnutím na Západe, ideolo
gií hnutí Nové levice v Nemecku,
Francii a v USA.

A tak vím, že soucasný západní
feminismus vychází práve z tohoto
hnutí tehdejších teoretiku i aktivistu
boj ujících za práva minorit, zejména
za práva cernochu v Americe 
Martinem Lutherem Kingem pocína
je a Régis Debrayem, Franzem
Fanonem a treba i Herbertem
Marcusem konce. Soucasná vlna
feminismu (nevím již ani kolikátá)
se oddelila práve od tohoto hnutí za
lidská práva, když si ženy, prevážne
studentky, bojující soucasne s muži
za práva menšin, uvedomily, že jsou
také v postavení jakési menšiny, že
i ony jsou vystaveny "opresi". Pod
heslem "women's libaration" (osvo
bození žen) zacaly formulovat kon
cem šedesátých let tohoto století
svoje požadavky na rovnoprávnost.
Zpocátku byly príliš revolucní, pro
sazovaly se za každou cenu, ale již
v dalším desetiletí se feminismus
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diferencoval v nekolik proudu - od
radikálních, skutecne se domnívají
cích, že ženy jsou lepší cástí lidstva,
až po feminismy komplementární,
zduraznující hodnotu jinakosti ženy.

Duležité bylo, že feminismus
vycházel z požadavku dodržování
lidských práv, tedy z požadavku,
které byly v socialistických zemích
po desetiletí potlacovány.
Požadavkem dodržování lidských
práv disidenti úspešne oslovovali lidi
ve všech tzv. socialistických státech
od Uralu až po Aš. A prestože femi
nismy soucasné doby vycházejí
z techže premis, nikde v postkomu
nistických státech se feminismus
nestal prvkem, který by byl zakom
ponován do základních požadavku

~emokratizujících se spolecností.
Ríci, že je to zajímavé, nestací.

Sociologie musí sledovat nejen
výskyt urcitého jevu, ale i negaci ci
neexistenci fenoménu, což v prípade
feminismu znamená položit si otáz
ku, proc se v naší spolecnosti urcitý
jev nevyskytuje nebo proc je a priOl"i
odmítán. V prípade feminismu je to
opravdu zvláštní, nebot feminismus
tzv. tretí ci ctvrté neboli soucasné
vlny k nám ze Západu prišel až po
prevratu.

Feminismu mnoho

Prícin je mnoho. Predevším soucas
né západní feminismy vubec nezná
me. Znalosti širší verejnosti se príliš
neliší od znalostí mého jedenáctile
tého vnuka. Apriorní predsudky sou
visejí s neschopností vnímat sdelo
vané a diferencovat názory, se
kterými se setkáváme. Ani jinal, zví
daví lidé je nechtejí znát a treba si
o feminismech i neco precíst (naprí
klad druhé císlo casopisu Aspekt z
roku 1994). Plurál je zcela na míste,
feminismus není jediný, není jednot
nou ideologií, není to nová "dívcí
válka", ve které Vlasta vede ženy
proti mužum, ale je to osobní ci sku
pinový svetový názor, filosofie života
a treba i zpusob sebeidentifikace
nejen ženy, ale i muže, jak dokazuje
ve své poslední knize o chaokracii
Miroslav Vodrážka ...

Feminismus muže být chápán také
jako nová eschatologie konce 20.
století, sveta, který je již "dobyt",
obsazen a znásilnen clovekem
a který alternativu vidí v udržování
a pecování o dané a ne v další
expanzi a drancování prírody.
Feminismus je také moderní
a dokonce postmoderní filosofií, pri
jímající "jinakost" druhého jako
hodnotu, která má být dále kultivo-
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vána a má právo na existenci i inter
pretaci sveta z osobitého pohledu.

A to je zvlášte aktuální v dobe, kdy
koncí éra eurocentrismu a kdy se
chte nechte musíme naucit žít
s "cizinci", s lidmi odlišujícími se
svou rasou, zvyky nebo nábožen
stvím. Treba práve proto, že trpíme
xenofobií a cítíme se ohroženi, chce
me a potrebujeme manifestovat
základní tradicní vztahy muže a ženy
na modelu vztahu v rodine. A proto
že tradicní model rodiny se viditelne
rozpadá, nechceme tuto skutecnost
pojmenovat. Konecne, islámšlí fun
damentalisté to delají také tak.
Ohrožená skupina se udržuje zdu
raznením znaku své jinakosti, ruzný
mi symboly, a verící ženy v islám
ských státech casto samy prohlašují,
že "cadrí" pretažené pres jejich telo
i oblicej jim dává teprve tu pravou
svobodu, a jakýkoliv feminismus
odmítají..

Feminismus ale muže být i jenom
obycejnou moderne znející ideologií,
základem politického hnutí urcité
trídne a sociálne stratifikované sku
piny, která se dere k moci. Rovnež
muže být chápán jako odlišný životní
styl, jako extravagantní sebeozvlášt
není méne schopných žen, jako
snadnejší start pro politickou ci
vedeckou kariéru jednotlivcu, nebo'
jako pseudovedeck)' základ pro
vysvetlení i rešení osobních "mi nd
ráku".

Jinak to muže být jeden z podstat
ných sociologických oboru a metod
prístupu k problémum spolecnosti
z hlediska rozdílu mužu a žen.
K tomuto pojetí se osobne hlásím
i já, touto formou se manifestuje
feminismus predevším v Ceské
republice, kde militantních feminis
tek západního typu, které oprávnene
vzbuzují úsmev a rozruch v západ
ních médiích, je skutecne poskro
vnu.

Nezvané misionárky

Nechme však vysvetlování základ
ních pojmú a spíše si všímejme
duvodu, pro které u nás západní
feminismy a feministky nejsou príliš
vítány, prestože predpoklady pro
jejich prijetí zde existují.

Ceské ženy jsou v porovnání se
Západem vysoce emancipované, ale
nechtejí to vedet. Jednoznacne
odmítají prijmout feministickou
ideologii, jako by se bály, že pojme
nují-li svoje postavení, situace se
zmení. Ženy v CR obvykle zastávají
v rodine významné místo, rozhodují
o rodinném živote i o rozpoctu více

než muži a než vetšina feministek na
Západe - a soucasne s jakousi až
hranou pokorou prijímají svoje
zdánlive druhoradé postavení. Ženy
behem socialismu více méne zvládly
nedobrovolne prijatou dvojí roli
matek a pracovnic, hubovaly na to,
ale soucasne jsou na to pyšné.
Západní feministky jim zduraznová
ním, že rodina není tak podstatná,
aureolu mucednictví vlastne berou.
Snad i proto feminismus nejvíce
odmítá práve strední generace žen,
která vyrostla za socialismu a dnes
podniká, získává spolecenské i ka
riérní pozice a ovlivnuje celkové
image ceské ženy.

Na rozdíl od strední generace se
opravdu mladé ženy, zvlášte soucas
né vysokoškolské studentky (a i stu
denti), o feminismus již zajímají
a dokonce ho studují ci chtejí studo
vat. Možná už chápou, že až se náš
donedávna silne paternalistický stát
skutecne premení ve spolecnost, ve
které budou rozhodovat predevším
vlastnické vztahy a muži budou ješte
mocnejšími držiteli pozemských
statku ci podnikateli než dosud,
objeví se u nás problémy diskrimi
nace podle pohlaví, tedy presne to,
co na Západe vedlo ke vzniku sou
casných feminismu.

Vetšina kvalifikovane kritických
postoju vuci feminismu vychází
z naší nedávné zkušenosti se socia
lismem, ale také ze zkušeností z boje
o zachování ceského národa. Zájmy
mužu a žen se u nás více než na
Západe v minulém i v tomto století
spojovaly, nebot témer v každé etape
meli muži i ženy v této zemi i nejaké
další, tak ríkajíc "vyšší" spolecné

zájmy, pro které museli vzájemnou
rivalitu na cas odložit. Jednou tímto
vyšším zájmem byl boj o ceský
jazyk, averze vuci Rakousku
- Uhersku, podruhé odboj proti hitle
rovskému emecku a už za pár let
spolecná rezistence mužu i žen vuci
komunistickému režimu. Všechno
bylo zestátneno, takže ženy nepoci
tovaly averzi vuci mužum jako maji
telum, vlastníkum a zamestnavate
lum, ale spíše vuci státu jako
jedinému zamestnavateli a vuci prí
liš protektivní komunistické strane.
Obojí bez rodových znaku ci
distinkcí.

Sestry a soudružky

Západnímu feminismu vytýkají ty
ženy, které západní pomery znají,
také jeho ideologicnost, to, že opet
hledá univerzální rešení pro celý
svet. Heslo "Sesterstvi je globální"
nám nutne pripomíná hesla o del
nické tríde, jejímž osvobozením se
zmení celý svet. Presvedcili jsme se,
za socialismu i v letech soucasných,
že neexistuje univerzální delník,
jehož zájmy by byly obdobné
v Pekingu, Moskve, Manchesteru ci
ve Vysocanech. A také již víme
z vlastní zkušenosti, že delení lidí
podle primárního neboli vrozeného
sociálního statutu (kterým také treba
mohl být zdedený dobrý ci špatný
trídní púvod) nevyrešilo naše problé
my a neprineslo nám štestí. Proc by
tedy dnes melo fungovat nejaké glo
bální svetové sesterství žen?

Strucne receno, mnohé západní
feministky jsou pro nás príliš levico-
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vé, orientované na socialismus, kte
rého my jsme se práve zbavili,
a jejich kritika západní demokracie
nás znejištuje, nebot to je cíl, které
ho chceme teprve dosáhnout, zatím
co ony ho již kritizují.

Výzkumy socioložky Marie Cermá
kové, která se jako jediná po celá
léta systematicky zabývá postavením
ženy, ukazují, že ženy volily význam
ne casteji než muži pravicové strany.
Prestože prohlašují, že pracují
jenom z ekonomických duvodu,
nevzdávají se svého zamestnání.
Pocet zamestnaných žen se po roce
1989 snížil jen o 3 %, a mezi nimi
jsou urcite i ty ženy, které podnikají

v "
"nacerno .

Nedorozumení zpusobuje i to, že
mnohé západní feministky se domní
vají, že socialismus již našel rešení
rovnoprávnosti žen a že pád socialis
mu vlastne ženy "hodil zpátky" do
minulosti. Vytýkají nám, proc nebo
jujeme za zachování "výdobytku"
socialismu, které tehdejší stát
"uštedril" ženám. Tvrdí, že za socia
lismu bylo ženám umožneno získat
stejné vzdelání a pracovat ve stej
ném postavení jako muži a tím
dokazovat, že ženy jsou stejne
schopné jako muži, a proto jsou
vlastne dokonalým pohlavím.

echápou, že v našich zemích ženy
i o muži ocenují svobodu projevu
a podnikání více než domestikaci,
kterou jim poskytoval socialismus.
Potreby marginalizovaných skupin,
ruzne znevýhodnených minorit
prece nejsnáze nejakým usnesením
"zajištuje" centralistický stát, pokud
možno totalitární. Prestože znalost
marxismu už u nás není zrovna nej
lepší, iluze si o "ucení všech ucení"
nedeláme a jeho dusledky z vlastní
kuže známe lépe než feministky na
Západe.

Lenin sice považoval vyrešení
emancipace ženy za defmitivní krité
rium sociálního pokroku, ale i on
a jeho hnutí tvrdili, že zájmy žen je

treba podrídit zájmum delnické trídy
jako nadrazené kategorii. Chtely-li
ženy získat rovnoprávnost, mely se
zaradit do již "hotového sveta" a do
sociálních struktur a mocenských
vztahu vytvorených muži a prede
vším pro muže. Takový program
vlastne ženám ríkal: "Prizpusobte se
nám, delejte a dokažte totéž a my
vás pak oceníme jako rovnoprávné."
To je požadavek, na který by v sou
casnosti nepristoupila žádná národ
nostní ci rasová menšina. Kdokoli by
chtel neco podobného prosadit,
by byl kritizován za porušování lid
ských práv. Stalin považoval za
vrchol emancipace žen umožnit jim
"bojovat bok po boku mužu" za
industrializaci zeme, kolektivizaci
zemedelství a za splnení další úkolu
socialistického státu.

V ideologii socialismu byla tak
autorita mužského vlastníka výrob
ních prostredku, tedy "patriarchy",
nahrazena autoritou totalitárního
státu. Soukromá nadvláda byla
nahrazena státní, socialistickou ci
tzv. "public patriarchy". Socialistický
stát z duvodu kontroly nad všemi
obcany snižoval závislost žen na
jejich jednotlivých manželech a pod
poroval formou ruzných státem
poskytovaných dávek závislost žen
- matek na sobe samém. I proto
mely ženy za socialismu vetší zájem
o politiku, než tomu bylo v téže dobe
na Západe.

Politika státu se našich žen proste
více dotýkala. Z toho ale nevyplývá,
že by ženy tehdy byly více politicky
angažované, než je tomu dnes. Dle
kvót stanovaných ÚV KSC byly ženy
pocetneji zastoupeny v parlamentu,
než jsou dnes, (asi 29 % proti dneš
ním 15 %), ale tehdy se v parlamentu
politika nedelala. I to je patrne
duvod, proc soucasné ženy odmítají
stanovení kvót pro ruzné zastupiLel
ské orgány a chtejí být voleny prede
vším za stranu, kterou zastupují.

Spor o kvóty

Vztah žen k politice a pocet žen
v politicky významných funkcích je
dalším bodem, za který západní
feministky naše ženy kritizují, a
další otázkou, kterou se snažíme
sobe i jim vysvetlit.

Hesla západoevropského a severo
amerického levicového feminismu
o tom, že ženy jsou proletári sveta,
se u nás míjejí úcinkem. Je to
v jistém smyslu bezesporu pravda,
ženy jsou zejména v rozvojových
zemích temi nejchudšími z nejchud
ších, jejich práce v domácnosti ani

v zemedelství není ocenována, mají
výrazne nižší platy i za stejnou práci
v továrnách, nebot všude v Asii,
v Africe i Jižní Americe je jedno
znacne muž považován za hlavního
živitele rodiny a dle toho i placen.
Uznávám, že diskriminace žen ve
svete neodpovídá Listine lidských
práva svobod, že skutecne existuje
novodobé otroctví a že mužský šovi
nismus je hruza. To se ale težko
u nás vysvetluje, nebot naše "inter
nacionální cítení" je omezeno tím,
že vnímáme svet maximálne od reky
Moravy nebo Odry-Nisy (v lepším
prípade od Dnestru) po Atlantik.
Vidíme-li svet z tohoto úhlu, pak my
jsme ti chudí.

Vnitrne rozporný je i požadavek
mnoha smeru západního feminismu,
aby ženy byly stejne pocetne zastou
peny ve všech rozhodovacích cen
trech spolecnosti. Podarí-li se to, tak
se ženy vlastne zaclení do modelu
mužské spolecnosti, který kritizují.
Co by ale mely rozumné feministky
chtít? Využít feminismus k další
diverzifikaci národu, ras a sociálních
vrstev, tedy pro další tríštení sveta,
by nebylo dobré. Snad by stacilo roz
víjet feministické postoje, cíle a kon
cepce uvnitr pravidel, která v rámci
obcanské demokratické spolecnosti
již existují. Dodržování principu spo
lecenské smlouvy vycházející
z obcanství, jako koncepce, které se
podrídí vetšina i menšina, feministky
nevyjímaje, zajistí i ženám ruzných
ras, národu a sociálních skupin mož
nost sebehledání, uchování vlastní
identity, svých zvláštností a tím
i plurality spolecnosti. Pokud ale
ženy místo uchování techto principu
budou chtít pouze pocetne adekvát
ne, tedy kvantitativne, participovat
na mocenské strukture spolecnosti
(která byla ztvárnena muži), poprou
principy feminismu. Feminismus
není správné redukovat na boj
o moc: feminismus je schopnost
videt a prijmout videní problému
i ze strany toho druhého a ocenit
i jiné než dosud obvyklé a proto prý
prirozené rešení ci vnímání urcité
skutecnosti.

Budou-li ženy usilovat predevším
o kvantitativní, tedy pocetní uplatne
ní ve spolecnosti, prestanou být
"vne" systému a patrne tím ztratí
i schopnost být kritiky spolecnosti.
Tím ztratí i schopnost tuto nedoko
nalou spolecnost ovlivnovat a sme
rovat od principu agrese a ovládání
sveta k principum prežití. Svet bude
ochuzen o další jinakost.

JIAINA ŠIKLOVÁ (1935)

Socioložka, vyucuje na Katedre sociální
práce Filosofické fakulty UK.
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Pirani

a domácí putky

Alina Darbellay
Ceské a polské ženy pred rokem 1989 a po nem

a matky, zatímco odpovídající dvoj
role manžela a otce nebyla zdaleka
tak nárocná a zavazující.

Ženy, které chtely zustat doma
a plne se venovat rodine, byly pro
ostatní príživnice. Ale nikdo neodsu
zoval muže, kterí zasedli pred obra
zovku nebo k novínám ve chvíli, kdy
se ženy vrátily z továrny ci z úradu
a zacínaly svou druhou, domácí
smenu. Ignorování neplacené domá
cí práce jako duležité oblasti ekono
mické aktivíty není jen komunistic
kou specialitou. Ani standardní
ukazatele kapitalistické ekonomiky,
jako je HDP, neberou v úvahu práci
v domácnosti, a ignorují tak podstat
nou cást ženského podílu na ekono
mické aktivite. Když jdou ženy do
práce a zaplatí za opatrování svých
detí, HDP se zvyšuje jak jejich pra
covním výkonem, tak rustem služeb
spojených s pécí o díte. HDP tak
poskytuje velmi zkreslený obrázek.
Co je však podstatnejší, model dvojí
ho bremene pro ženu - zamestnání
a domácích prací - zustal na úrovni
domácností po roce 1989 v podstate
nezmenen.

Živitelka a pecovatelka
v

Zeny, které behem komunistické-ho režimu zustávaly doma, byly
považovány za domácí putky nebo
dokonce príživnice. Ženy, které si po
roce 1989 vybudovaly úspešné karié
ry, to také nemají lehké. Casto bývají
prirovnávány k agresivním piranám.
V obou prípadech jde o odsuzující
nálepky, které nedávají možnost
volby. V tomto clánku chci oproti
temto zjednodušujícím soudum
nabídnout dva príklady polských
žen, které se vyrovnávaly se zmene
nou situací. Lze na nich myslím
vypozorovat urcité problémy obec
nejší povahy. Chci dokázat, že dile
ma "zustat doma, nebo jít do práce"
ve skutecnosti není absolutní a že
existuje celá škála strategií a posto
ju, které ruzné ženy v ruzných život
ních situacích volí.

Problematické
dedictví
Pokud jde o postavení žen ve spolec
nosti, jiste nejvýraznejším odkazem
minulého režimu je vysoký podíl žen
na trhu práce i na úrovni vzdelanosti
stredoevropských zemí. Masivní
vstup žen do zamestnání si vyžádal
model radikální industrializace pri
jatý komunistickými státy

v padesátých letech. Zvýšená
poptávka po pracovní síle mohla být
uspokojena jen odchodem cásti ven
kovského obyvatelstva do mest
a také zamestnáváním žen. ízké
mzdy ve státem rízené ekonomice
tak jako tak nenabízely jinou mož
nost, než aby oba partneri chodili do
zamestnání. To bylo možné jen díky
rozsáhlému státnímu systému péce
o díte a státní podpore v tehotenství
a materství.

Ekonomický model založený na
ideologickém donucování k práci za
mzdu vyústil do všeobecne neefek
tivního systému, v nemž každý byl
formálne zamestnán a formálne pla
cen. Jak kdosi poznamenal: "Stát
predstíral, že nás platí, a my predstí
rali, že pro nej pracujeme." Práce
lidi neuspokojovala a výsledkem
byla velmi špatná pracovní morálka.

Rodina se naopak stala jediným
bezpecným útocištem, místem, kde
se clovek mohl cítit svobodne.
V Polsku k tomu samozrejme pristu
povala ješte církev, která jako jediná
nabízela verejný prostor, kde bylo
možné tyto hodnoty sdílet. Solidarita
mezi muži a ženami tvárí v tvár
komunistickému systému byla sku
tecná, ale zustala na puli cesty.
Jejich vztah byl do znacné míry roz
porný. Na ženy kladla zvýšené náro
ky dvojí role manželky

Kasia pracovala jako nezávislá byto
vá architektka už za minulého reži
mu, ale skutecne úspešnou se stala
až po roce 1989. Se svými nápady
a podnikavostí se pro jedny stala
"piranou", pro druhé naopak respek
tovanou profesionálkou.
I když se jí dostalo katolické výcho
vy, nemela nikdy príliš casu na
duchovní záležitosti. Vdávala se
pozde a první díte mela až loni, v 36
letech. Její muž Daniel má syna
z prvního manželství, na kterého
platí alimenty. Pracuje jako vysoce
kvalifikovaný doktor, ovšem vydelá
vá sotva tretinu toho, co Kasia.
Protože je Kasia na volné noze a pra
cuje podle potreby (casto v noci), má
podle Daniela lepší možnosti peco
vat o díte, nakupovat, varit, prát,
žehlit, uklízet, starat se o dve rodin
ná auta. Kasia má ochotné rodice,
kterí jí díte rádi ohlídají. Najímá si
také pracovní sílu na pravidelný
domácí úklid. Je disciplinovaná
a umí si veci zorganizovat. Je však
stále méne a méne ochotna smírit se
s tím, že má nést hlavni odpovednost
za chod domácnosti a zároven být
jejím hlavním živitelem.

Tento príklad ilustruje urcité
obecnejší trendy. Kasia je jednou z
podnikatelek, jejichž pocet se behem
posledních let podstatne zvýšil.
V Polsku dosáhl v roce 1994 podíl
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žen na celkovém poctu podnikatelu
a príslušníku svobodných povolání
50 %. Jiný zdroj uvádí, že z každých
100 nove založených firem 55 vlastní
ženy. To ukazuje, že ekonomické
postavení nekterých žen se výrazne
zlepšilo. Jejich príjmy bývají, jako
v prípade KasU, casto mnohokrát
vyšší, než kolik vydelávají jejich
mužské protejšky.

To ovšem ješte neznamená, že by
se muži podnikatelek více starali
o domácnost. Jejich nezájem casto
vyvolává spory a muže vést k rozpa
du techto vztahu. Pro "pirani", jako
je Kasia, se základním cílem stává
dosažení takového modelu rodiny,
v nemž se oba partneri podílejí na
domácích pracích. Každá tretí polská
žena bez ohledu na své sociální

zarazení preferuje tento partnerský
model. aráží však na neochotu pol
ských mužu, kterí se stále jen velmi
málo starají o domácnost (v roce
1995 se ženy podílely na varení 67%,
na praní 56 %, na žehlení 75 %).

Kasia také reprezentuje ženy,
které se nyní vdávají a mají deti
pozdeji, než bylo obvyklé za komu
nismu. Prumerný vek prvního teho
tenství se nyní zvyšuje v Polsku
i v Ceské republice (v Polsku bylo
v osmdesátých letech jen 5 % tehot
ných žen nad 55 let, na pocátku
devadesátých let jich bylo už 12 %).
Jde o uvedomelou volbu žen, které si
chtejí vybírat životního partnera až
pozdeji a plánují si život tak, aby se
mohly tešit ze své práce i ze svých
detí.

avíc KasUna rodina, která klasic
kou domácnost presahuje jak hori
zontálne (manželuv syn z prvního
manželství), tak i vertikálne (rodice
manželky), ukazuje, že tradicní
model úzké rodiny propagovaný
nekterými duležitými spolecenskými
institucemi, v Polsku predevším círk
ví, neodpovídá dnešní realite. Tento
model také prehlíží svobodné ci roz
vedené matky a bezdetná manžel
ství, jak si ukážeme na druhém
príklade.

Žena v domácnosti
Ewa a Jan si za komunismu nežili

špatne: oba pracovali ve státních
podnicích, dvakrát do roka jezdili na
dovolenou, meli vlastní byt a auto.
Oba jsou praktikující katolíci. Po
roce 1989 se továrna na elektronické

soucástky, kde pracovala Ewa, priva
tizovala, prošla nekolika krizemi
a zbankrotovala, aby se nakonec
objevila pod jiným jménem a s redu
kovaným poctem zamestnancu. Ewe
nebylo ješte padesát, ale byl jí nabíd
nut predcasný odchod do duchodu,
protože mela za sebou již tricet
odpracovaných let. Pro energickou
a pracovitou Ewu to byl ovšem šok.
Bylo jí receno, že muže pro podnik
pracovat externe, pokud se podniku
bude darit lépe.

Formálne je tedy ženou v domác
nosti, nekterí ji odsuzují jako príživ
nici, pro jiné slouží jako príklad
hodný následování. Pro ty, kdo uva
žují o postavení ženy na menícím se
trhu práce, je jednoduše obetí diskri
minacních praktik nových majitelu
podniku. Na první pohled vypadá
Ewa spokojene. Vykonává všechny
domácí práce stejne peclive jako
predtím. Ale svoji nove získanou
"svobodu" chápe jako problematic
kou. Její práce ji bezpochyby tešila.
Je pripravena se bez váhání pustit do
nových projektu. Krome toho nejaké
peníze navíc nutne potrebuje, pokud
si mají s manželem udržet stávající
životní úroven. Januv príjem jedno
duše nestací.

Tento príklad vypovídá o další
významné skupine. Ženy okolo pade
sátky a starší mají na trhu práce
velmi zranitelnou pozici a casto jsou
nuceny predcasne odcházet do
penze. Urcité diskriminaci musí celit
i mladší zamestnankyne, které se
casto setkávají s neochotou nových
majitelu firem zachovávat dríve
garantované výhody v materství
a tehotenství, zejména poskytovat
materskou dovolenou. Tento jev se
zatím projevuje více v Polsku než
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v Ceské republice (v kvetnu 1992
bylo v Polsku nezamestnaných 12 %
mužu a 14 % žen, v kvetnu 1994 to
bylo 15 % a 16 %, v roce 1995 bylo
z 2,8 milionu registrovaných neza
mestnaných 1,5 milionu žen). Jde
ale spíš o rozdíl v makroekonomic
kých parametrech obou zemí, pre
devším v podstatne nižší nezamest
nanosti v Ceské republice než
v rozdílném prístupu k možné diskri
minaci. V Cechách lze ocekávat

obdobné trendy, až dojde k výraznej
šímu nárustu nezamestnanosti.

Sklon propouštet spíše ženy než
muže, pokud se podnik dostane do
potíží, je podporován modelem tra
dicní rodiny, v níž žena zustává
v domácnosti a muž pracuje. S temi
to vzorci se ženy jako Ewa casto
vnitrne ztotožnují. Ovšem tradicní
model není príliš vhodný pro rodiny,
kde muži mají pomerne nízké príj
my. Nový ideál ženy a matky
v domácnosti závisející na mužském
chlebodárci šírí v Polsku predevším
katolická církev, v Cechách
i v Polsku pak také ženské casopisy,

které rády predstavují ženu jako spo
trebitelku, matku a strujkyni rodin
ného štestí. Základní rozpor však
spocívá v tom, že tento ideál je pro
mnohé ženy, napríklad pro Ewu
a Kasiu, nerealistický.

Co Z toho plyne

Vývoj po roce 1989 jasne ukázal, že
naprostá vetšina žen v Polsku i
v Ceské repubHce chce nadále chodit
do zamestnání. Tento cíl se ovšem

snaží sladit s prací v domácnosti
a volí k tomu ruzné cesty - v závis
losti na veku, rodinných pomerech,
partnerském vztahu, životních posto
jích, ocekávané životní úrovni, spole
cenských podmínkách.

ové pomery nabízejí dobré
vyhlídky tem ženám, které si dokáží
v tvrdé sociálne ekonomické realite

vybudovat postavení. Mnohé ženy
pritahuje možnost podnikání ci
rychlého postupu na profesním žeb
rícku. Jiné z nhných duvodu radeji
zustávají doma. Oba postoje jsou
zcela srozumitelné a spolecnost by je
mela jako takové respektovat. Ani
pirani, ani domácí pulky, ale nor
mální lidé s normálními problémy.

ALINA DARBELLAY (1967)

VedouCÍ katedry humanitních ved na
Anglo-A.merican College v Praze.
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Co na to muži?
Oldrich Matoušek

Muži jsou dnes v euro americkýchrodinách duležití tím, že domu
prinesou peníze a príležitostne sem
tam neco opraví; pokud jde o vlastní
chod rodiny, zdá se, že jsou vcelku
postradatelní.

Mužnost
je nedostatkové zboží
Dnešní americtí muži mají hodne
daleko ke svým pradedum, kterí se
stále ješte prohánejí na koních wes
ternovými filmy. Pokud se dnešní
americtí muži nekde angažují, tak
v práci, ale i tam opatrne. I muži
v dnešním Rusku jsou spíše atrapami
mužu z casu feudálního patriarchá
tu. Z jejich mužnosti zbylo mnohým
jen opilství a s ním spojené násilí na
žene a na detech. Také u nás - zvláš
te ve mestech - se rodina stává skoro
výhradne ženskou záležitostí.

Feminismus se tohoto vývoje leká
a ústy svých vudkyn si dnes žádá
mužné muže. Muže, kterí by impo
novali ženám tak, jako v dobách, kdy
jim i celé rodine vládli. Muž, který
pred spaním utírá nádobí, napsala
nedávno jedna prispevatelka americ
kého ženského casopisu, už není
v posteli moc zajímavý. Problém žen
je v tom, že chtejí imponujícího
muže a zároven chtejí, aby je muž
respektoval.

ejistí americtí muži utíkají

o víkendech do lesu, aby tam v sobe
pod vedením jakýchsi šamanu hleda
li skrytého divocha. Mnoho tamních
univerzit zaradilo do svých progra
mu predmet zvaný "mužské studie".

a americkém trhu se objevila rada
casopisu specializovaných na muž
ské problémy. áklady tradicních
mužských casopisu s nahotinkami
a úžasne rychlými auty naopak
klesají.

I Je muž dobrou investicí?

Ženy se dnes, když nechtejí, už
nemusejí obtežovat manželstvím.

ebudou kvuli tomu odsuzovány
jako drív. Hypoteticky nepotrebují
muže, ani když chtejí vychovat díte.
Štedré sociální dávky zejména ve
skandinávských státech ciní situaci
svobodné matky dokonce ekonomic
ky výhodnejší než situaci vdané ženy
s dítetem. Ale i svobodná žena, která
je ze strany státu ponekud financne
znevýhodnena, si dobre rozmýšlí,
jestli se jí muž jako clen spolecné
domácnosti se všemi jeho nároky
vyplatí.

Problém mužu je v tom, že ustupu
jí pred nároky žen, ale vedle toho ani
nejsou schopni se vzdát tradicních
predsudku. Na provozu rodiny se
podílejí podle všech pruzkumu mno
hem méne než ženy - a to dokonce,
i když jsou sami nezamestnaní

a žena chodí do
práce. O detech
prakticky neroz
hodují a v prí
mém kontaktu
s nimi tráví
minimum casu.
Presto si však dál
predstavují, že
jim žena bude
venovat pozor
nost, že je bude
obdivovat, že jim
vytvorí domácí
pohodu, což
prakticky zna
mená dokonalý
hotelový servis
vcetne sexuál
ních služeb.

Jen povrchní
mu posuzovateli
se muže zdát, že
nejisté muže

v rodinách nahrazují sebejisté ženy.
Mužská a ženská role jsou totiž spo
jité nádoby; nejistý muž znamená
i nejistou ženu. Jak by mohla a mela
osamelá žena realizovat svou žen
skost? A jak by mela sama vychová
vat deti, zejména mužské potomky?
Každá žena sice v sobe nosí vnitrní
obraz muže, tento obraz však zusta
ne jen chimérou z televizního seriá
lu, není-li konfrontován s živým, jak
koli problematickým mužským.

Posvátné
tajemství rodiny

Rychle se vyvíjející spolecnost, která
chce napravit "nespravedlnosti" tra
dicního usporádání mužské a ženské
role, muže prehlédnout, že podnik
zvaný rodina vyžaduje jak odlišnost,
tak i vzájemné doplnování obou rolí
a konecne i jistou míru sebeduvery
manželských partneru.

Rodina je archetypální vztahová
struktura, která se vyskytuje ve
všech známých spolecnostech. To
ale neznamená, že rodina bude vždy
a všude schopna vzdorovat jakýmko
li spolecenským vlivum. Platí rovni
ce, že úpadek rodiny rovná se úpa
dek spolecnosti. Kult od všech pout
osvobozeného racionálne jednajícího
individua, který zavedlo osvícenství,
euroamerickou rodinu oslabil, a tím
také citelne oslabil naši kulturu.

ejvýznamnejší spolecenskou pod
porou rodiny totiž nejsou danové
úlevy poskytované lidem žijícím
v legitimních svazcích, ale celou spo
lecností sdílené presvedcení, že rodi
na je - nebojme se velkých slov -
cosi nad individuálního, tajemného
a dokonce posvátného. Cosi, k cemu
jednotlivec muže prispívat, co nikdy
nemuže mít zcela "pod kontrolou"
a bez ceho jeho život postrádá
živnou pudu.

Toto vedomí je samozrejmostí
v tech spolecnostech, které neztratily
schopnost komunikace s tajemným
zákulisím všedního spolecenského
provozu. Spolecnost našeho typu si
tajemné zákulisí sveta uvedomuje
bud prostrednictvím vlažného kres
tanství, nebo skrze hrozbu ekologic
kých katastrof. Málokdo však tuší, že
destrukce rodiny by byla stejnou
katastrofou jako destrukce lesu nebo
zdroju pitné vody.

-.9LDRJ~HMKroUŠEK (1947)
Psycholog, pracoval jako psycholcrapeut. N)'llí se

venuje práci s rizikovou mládeží, je pedagogem na

Filosofické fakulte UK a výzkumníkem na

Pedagogické fakulte UK v Praze.
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Dne 5. listopadu 1997 proneslnemecký prezident ke shromáž
dení akademiku v Berlíne zásadní
projev o nezbytnosti dukladných
zmen ve vzdelávacím systému zeme.
Projev otiskl mimo jiné list
Frankfurter AlIgemeine Zeitung .
Zdá se nám, jako by hovoril prímo
do naší situace, rovnež - v lepším
prípade - urcované Humboldtovým a
von Steinovým modelem. Ta je
ovšem navíc poznamenána stopami
systému sovetského.

Vzdelávání se v emecku, podle
Herzoga, musí stát "megatématem"
široké diskuse. "Vrabci na strechách
už štebetají, že vedení je nejduleži
tejším zdrojem bohatství v naší na
suroviny chudé zemi." Cestou
k nemu je vzdelávání, které rozho
duje o budoucnosti: chceme-li si
zachovat svou životní úroven, sociál
ní zajištení i ochranu prostredí,
musíme se predevším postarat
o vzdelání. Do Nemecka se už netáh
nou studenti z celého sveta, aby tu
hledali to nejlepší vzdelání: studují
dnes spíše v USA. Jak se to stalo?
Nemecký vzdelávací systém podle
Herzoga:
- nerespektuje rozmanitost

individuálních nadání,
- podcenuje praktickou stránku

života,
- je málo nárocný na individuální

úsilí,
. mylne predpokládá, že by vzdelání

mohlo být hodnotove neutrální,
- obsahy vzdelání chce byrokraticky

stanovovat a unifikovat,
- spoléhá pouze na státní školství.

Pred námi leží složitý a otevrený
svet, a úkolem vzdelávání je pripra
vit naše deti a vnuky, aby se v nem
vyznali a neutopili se v záplave jed
notlivostí. K tomu nestací jen kosme
tické úpravy. Má-li mít dukladná
reforma úspech, musíme dospet
k základní shode, pokud jde o její
hlavní cíle, ríká Herzog. Vzdelávací
systém budoucnosti musí mít podle
neho šest základních rysu:

1. esmí se omezit na predávání
vedomostí a dovedností, nýbrž musí
mít hodnotovou orientaci, má pomá
hat budovat lidskou osobnost
a vedle kriticnosti a tvorivosti podpo
rovat i hodnoty, jako je spolehlivost,
solidarita, respekt vuci druhým. Má··
li být vzdelaný clovek schopen tole-

rance, musí být sám pevne zakotven
a mít i své obcanské a lidské stano
visko. Svoboda nutne potrebuje
orientaci, individualismus bez soli
darity ohrožuje spolecnost. Výchova
ke svobode znamenái výchovu k
odpovednosti.

2. Musí být zameren k praxi. To
neznamená, že by se smel omezit na

~ranrfurter ~Ilgemeine

praktické dovednosti. Práve naopak:
do sveta prohlubující se specializace
musí lidé pricházet vybaveni duklad
ným základním vzdeláním, širokým
prehledem a schopností prizpusobo
vat se ruznorodým požadavkum.
Soucasný systém je príliš rozdroben
do úzkých a uzavrených oboru.

3. Musí být mezinárodní. Musí se
ješte daleko víc otevírat svetu, budo
vat na mezinárodní výmene a spolu
práci. Proc se cizí jazyky nezacínají
ucit už na základních školách? Proc
se na vysokých školách neprednáší
víc v anglictine? Studentum, kterí
chtejí absolvovat semestr ci rok
nekde v cizine, v tom nesmejí bránit
byrokratické predpisy a zkoušky. Jak
to, že mnohé studovny a knihovny
zavírají o pul páté odpoledne? Je
tohle služba studentum?

4. Systém by mel být rozmanitý,
pestrý. Každý clovek má jiné nadání
- a potrebuje tedy jiný typ vzdelává
ní. Ani cestu praktického vzdelávání,
vyucení nesmíme zanedbávat.
Požadavek rozmanitosti se ale týká
hlavne vysokých škol. Odborné vyso
ké školy se už prosadily, jejich absol
venty však mnozí stále ješte neberou
dost vážne. Ale studuje-li dnes u nás
40 % mladých lidí, myslí si snad
nekdo, že ze všech mohou být vedci?
Potrebujeme pružný modulární
systém studia, v nemž si každý doká
že vybrat svoji cestu. Ne všichni
musí být magistry a doktory, ale
cesta dál musí každému zustat otev
rena, a to po celý život. Širokým
základním vzdeláním a dukladnou
znalostí metod je treba zacínat, na
ucit informace sbírat, vyhledávat
a spojovat. Studenty je treba prubež
ne také zkoušet, aby každý vcas
poznal, jaká cesta je pro neho
vhodná.

5. Rozmanitý systém znamená také
soutež. Školy musí dostat širokou
autonomii, aby mohly experimento
vat, profilovat se podle svých speci
fických možností. Pak je ale treba
také porovnávat. Prezident Clinton
práve zavádí "national achievement
test", aby i rodice vedeli, která škola
je lepší a která méne dobrá.
Nemecké univerzity se takovému
hodnocení zatím úporne brání 
jenže to je prece jejich povinnost
vuci studentum i vuci verejnosti,
která je fmancuje. A ostatne nezac
nou-li se hodnotit samy, zacnou to
delat novinári, zpravidla podle pro
blematických kritérií. Aby však školy
mohly zacít soutežit, musíme je zba
vit byrokratického sešnerování.
Nikdo dnes neví, co je ta nejlepší
cesta. Nezbývá než nechat školy, aby
si ji hledaly samy. Experimentovat,
zkoušet, rídit se tím, co se ve svete
nejlépe osvedcuje - a nést za to
vlastní odpovednost. K tomu ovšem
školy musejí dostat i príslušnou vol·
nost a pravomoci. Místo iluzí o "jed
notném vzdelávání" bychom se meli
shodnout na jakémsi spolecném
minimu a obecné predpisy co nejvíc
zredukovat. To jiste nesmí ohrozit
mobilitu studentu, kterí budou pre
cházet nejen z Pasova do Berlína, ale
stále casteji i z Bolone do Mnichova.
Na to stále ješte nejsme pripraveni.

6. Náš vzdelávací systém se konec
ne musí naucit hospodarit i s tím
nejcennejším, totiž s casem.
Vzdelávání u nás trvá príliš dlouho:
trináct let ucíme to, co jinde zvlád
nou za dvanáct. aši studenti absol·
vují pozde a svá nejproduktivnejší
léta tráví ve školách. Maríme cas
preplnenými ucebními plány, chce
me do každého nacpat až príliš
mnoho jednotlivého vedení, které
dnes zoufale rychle zastarává.

Prezident Herzog nechce žádné
revolucní zmeny najednou: potrebu
jeme naopak schopnost stálé obnovy,
stálého zlepšování. Reforma školství
je trvalý úkol."Náš vzdelávací systém
byl kdysi vzorem pro celý svet. Musí
se však dále vyvíjet. Lepší je, jak
známo, neprítelem dobrého.
Vyvodme z toho dusledky. Pricinme
se, aby se stal vzorem pro 21. století!
Propustme náš vzdelávací systém na
svobodu!"

(sok)
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Studentské protesty
v Nemecku: 1968 a 1997

Na podzim lonského roku viselona chodbách berlínské Svobodné
univerzity bezpocet usmívajících se
portrétkú Rudiho Dutschkeho, vúdce
studentské revolty osmašedesátého
roku. Pod ním stála výzva: "Stávka!
Za svobodné univerzity!" ejen stu
denti sami, ale také média casto
srovnávala nedávné demonstrace se
studentským hnutím pred triceti lety.
Puvodní protest proti autoritárským
strukturám na vysokých školách se
tehdy rychle rozrostl do pokusu
o celospolecenské reformy, aby se
nakonec rozplynul v nejruznejších
obcanských iniciativách, a tak
významne prispel k vytvorení obcan
ské spolecnosti v emecku. S nabí
zející se analogií bychom však meli
být opatrní a podívat se, zda jsou pro
ni skutecne vecné argumenty.

Rozmery nedávných akcí srovnání
umožnují: 4. prosince 1997 protesto
valo proti zhoršujícím se podmín
kám na vysokých školách a hrozící
mu "zeštíhlování vzdelávacího
systému" 150 tisíc studentú. Široké
spektrum demonstrantu sahalo od
stoupencu CDU, kterí považují vzde
lání za základní východisko dalšího
rozvoje spolecnosti, pres ty, kterí se
obávají prípadného zavrení svých
fakult, až po ty, kterí se pod rudými
prapory berou za svetovou revoluci.
Vetšina nemeckých vysokých škol,
celkem 700 tisíc studentu, vstoupila
do "stávky". Tak jako v roce 1968 se
i dnes situace na nemeckých vyso
kých školách všeobecne považuje za
katastrofálnÍ. Ale dnes vadí studen
tum neco jiného než tehdy. emecká
vzdelávací politika sedmdesátých let,
která byla prímou reakcí na události
osmašedesátého roku, výrazne zme
nila pomery na univerzitách. Díky
tomu, že se v osmašedesátém stu
denti vzbourili proti tradicnímu uni
verzitnímu rádu založenému na pod
rízenosti a poslušnosti, podílejí se
dnes jejich následovníci na rozhodo
v.ání vysokých škol a disponují další
mi významnými demokratickými
právy. elíbí se jím však preplnené
posluchárny a nedostatek kvalitní
literatury, což byl pred triceti lety
naopak druhotný problém.

Na potrebe reforem se dnes shod
ne nejen vetšina studentu, ale i pro
fesoru. Ve zmenené atmosfére již na
profesory nikdo neútocí, naopak jsou

Riidiger Graf
zdvorile vyzýváni k tomu, aby stávku
podporili a navrhli alternativní zpú
soby výuky. A vetšina profesoru se
k nim skutecne ochotne pripojí, a to
nejen proto, že je mezi nimi mnoho
"veteránu" osmašedesátého.

Protesty se tedy teší všeobecné
podpore, organizují je však tradicne
levicové studentské svazy. Tak jako
všechny dosavadní studentské akce
prekracují i jejich rezoluce oblast
vysokých škol - snaží se formulovat
celospolecenskou alternativu k pro
gramu úspor ve vzdelávacím a soci
álním systému.

Pres tuto základní podobnost
s rokem 1968 prevažují rozdíly.
Protagonistum osmašedesátého šlo
totiž o vysokoškolskou reformu, ale
i o zastavení války ve Vietnamu,
základním cílem byla celková "trans
formace demokracie". Požadavky
tehdejší generace smerovaly k mno
hem hlubším spolecenským zme
nám, byly odvozovány z utopické
predstavy nové spolecnosti, která
mela být radikálne demokratická
a nekapitalistická. Taková utopie zís
kávala na pusobivosti v dobe západo
východní konfrontace, kdy se nabíze
la jako lákavá strední cesta. Proti
tomu se zdají požadavky dnešních
studentu, kterí tak nanejvýš usilují
o úcinnejší zdanení vyšších príjmo
vých skupin, strízlivé a realistické.

Také reakce verejnosti je presne
opacná než v roce 1968. Zatímco
tehdejší tisk démonizoval studenty
jako komunisty a burice, dostává se
jim dnes podpory ze všech stran.
V listopadu vyzval prezident Herzog
k masivní vzdelávací ofenzive a od té
doby jsou všichni zajedno: pro vzde
lávání a vysoké školy by se melo
delat vic. Samotný konzervativní list
Frankfurter Allgemeine Zeitung
vyjádril své porozumení pro demon
strace, stejne jako kanclér Kohl.
Nejednota panuje pouze v tom,
odkud na to brát peníze. Spolková
kasa i zemské rozpocty zejí prázdno
tou - takže ze školného, nebo z nové
majetkové dane?

Duvody, proc dnešní protesty
nesnesou hlubší srovnání s událost
mi osmašedesátého, je tedy nutno
hledat nejen v konci bipolárního
sveta, ale také v samotném úcinku,
který mel osmašedesátý rok na teh
dejší spolecnost. Byla jím celková

zmena politické kultury i vysoko
školského systému v západním

emecku, promena uzavrené spole
censké struktury v otevrenou obcan
skou spolecnost, v níž mohou stu
denti stejne jako ostatní sociální
skupiny úcinne hájit své zájmy.
Práve otevrenost systému snižuje
radikálnost protestu a zajištuje systé
mu vysokou stabilitu.

Z tohoto pohledu je možné dát za
pravdu jednomu etnologovi, který
univerzitní stávky v emecku analy
zoval a všiml si, že se v ponekud
menších rozmerech, než mela ta
poslední, opakují v pravidelném
rytmu dvou až trí semestru. Došel
k záveru, že jejich primární funkce

není vúbec politická. Videl v nich
spíše iniciacní rituál organizovaný
pro studenty prvního rocníku. V ano
nymní masové organizaci typu uni
verzity je stávka jednou z mála príle
žitostí k jejich sociální integraci. Ve
stávkovém výboru, u svareného vina
si mohou najít prátele na celý život.

RODlGER GRAF (1975)

Student filosofie a historie na
Humboldtove univerzite v Berlíne.

KULTIJRNÍ PROGRAM LITERÁRNÍ

KAvÁRNY G PLUS G -LEDEN '98
Cerchovská 4, Praha 2
8. 1. (ctvrtek) : Koncert Jirího

Stivína.
12. 1. (pondelO : Vecer casopisu

Nová Prítomnost, The New
Presence a Ceský dialog.

15. 1. (ctvrtek) : KoncertJirího
Dedecka

19. 1. (pondelO : Vernisáž nekolika
knížek slovenské poesie, vyda
ných nakladatelstvím Drewo
a srd. Úcast prislíbili básníci: Peter
Šulej, Peter Macsovszky, Martin
Solotruk a Stanislava Chrobáková.

22. 1. (ctvrtek) :Ján Litecký-Šveda
a Vítazný traktor. Delta blues.

26. 1. (pondelO : "Štrukturalizmus a
postštrukturalizmus" - diskuse ke
knize Petera Michalovice a Pavola
Minára. Pozvaní hosté: Miroslav
Petrícek jr., Egon Gál, Miroslav
Marcelli a Vlastimil Zuska.

29. 1. (ctvrtek) : Marián Va~a - 51.
Oslava narozenin Mariána Vargy
spojená s koncertem; jako host
vystoupí Andrej Šeban (kytara).

VŠECHNY PORADY ZAcíNAJÍ
VE 20 HODIN.
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o zemi,
kde méne státu

znamená méne svobody
Stephen Holmes
Lekce z ruského "liberalismu"

Sovetský totalitarismus je sice mrtev, ale to neznamená, že by bylo v Rusku všechno v porádku. Rusum
dnes víc než neomezená moc státu vadí jeho slabost.
Príznaky postupujícího chaosu jsou všudyprítomné:
vzpoury veznu, vlakoví lupici, vojáci žebrající na verej
ných prostranstvích o cigarety, smecky psú na ulicích
provincních mest, deravá potrubí ropovodú. Prostredky
na své fungování získává stát velmi obtížne, dochází k
obrovským danovým únikum a také k vraždám berních
úredníkú (v lonském roce jich bylo zabito 26).

Talentovaní mladí reformátori v KTemlu jsou jiste vítá
ni, ale na brzké vyrešení hluboké krize ruského státu
nemohou stacit. Autobusy zatím jakžtakž jezdí, avšak
ruská administrativa není vÍtbec schopna prosadit své
vlastní zákony. Podíl celkových danových príjmu na hru
bém domácím produktu se pohybuje nekde pod 10 %
(což nezahrnuje rozsáhlou a nezdanitelnou oblast šedé
ekonomiky), v porovnání s cca 30 % ve Spojených stá
tech a se západoevropským prumerem okolo 45 %.

ejvetší prekážkou liberálních reforem dnes není cenzu
ra ci direktivní ekonomika, nýbrž cosi docela nového:
rozpadávající se stát, který ztrácí kontakt s demoralizo
vanou spolecností.

Práva vyžadují silný stát

Soucasné Rusko jasne ukazuje, že nemohoucnost státu
likviduje liberální hodnoty stejne dusledne jako despo
tická vláda. Pouhé "odstátnení" není rešením. Práva uzá
konená v Brežnevove ústave z roku 1977 porušoval
represivní státní aparát. Práva obsažená v Jelcinove ústa
ve z roku 1993 nejsou uplatnována z toho dúvodu, že
vláde k tomu chybí prostredky a motivace, a držitelé
moci mají na zreteli spíše svÍtj osobní prospech než
verejný zájem.

Chaos zasahuje jak stát, tak obcanskou spolecnost.
Obcané se odvracejí od politické elity a zustávají pasivní
a liknaví. Úredníci jsou neschopní, úplatní a vÍtci obca
num zcela lhostejní, a jen velmi težko, velmi pomalu se
formují organizace ci politická hnutí, která by dokázala
zakrocit proti zneužívání moci. Sociální systém se hroutí,
prúmerná délka života se snižuje, lidé od politiky už
necekají vubec nic.

Je pravda, že ruští disidenti už nekoncí ve vezení.
Nikdo není trestán. za to, že se odchýlil od stranické linie,
žádná neexistuje. ovinári jsou sice cas od casu rozme
táni kufríkovými bombami, ale to jen tehdy, když strkají
nos do korupcní aféry na ministerstvu obrany. ikdo
nesedí ve vezení za kacírskou víru, protože kacírství
nemuže existovat bez pravovernosti. Cenzura a indoktri
nace se totiž vytratily zároven s ideologií. Vládnoucí trída
nemá strach z politických myšlenek, ani se jimi
nesnaží rídit.

Selhání liberálních reforem se projevuje predevším
bariérou lhostejnosti mezi státem a spolecností.
Zkorumpovaní predstavitelé moci žijí ve svete odtrže
ném od depolitizovaného obyvatelstva. Lesk Moskvy,
který casto ošálí zahranicní zpravodaje, symbolizuje
naprostou lhostejnost bohatého Ruska k Rusku chudé
mu. Klopýtání ruských liberálních reforem tedy nazna
cuje, že cílem skutecného liberalismu by nemelo být
odríznout spolecnost od státu, ale práve naopak, udržo
vat jasné a otevrené cesty pro konzultaci a partnerství.
Rusku legitimní politická moc chybí.

Liberální stát je nejvetší a nejspolehlivejší organizací
lidských práv. Mimo dosah takového státu nelze práva
dusledne chránit a uplatnovat. Politicky špatne organizo
vaná spolecnost nemuže zarucit osobní svobody ani
vytvorit vedomí obcanské sounáležitosti. Síla liberalismu
spocívá v tom, že slabí lidé mají možnost urcovat hranice
lidem silným. Každou liberální vládu omezují existující
pravidla, avšak ne do té míry, aby se napríklad vojenské,
politické nebo bezpecnostní špicky mohly vymknout stát
ní kontrole.

Ústavní práva v Rusku stát není schopen vykonávat.
Volební právo pozbývá smyslu v situaci, kdy clenové
volebních komisí prijímají úplatky nebo zapomínají prijít
do služby. Právo na odpovídající náhradu za vyvlastnený
majetek je bezpredmetné, pokud ministerstvo financí
nemá na vyplácení náhrad prostredky. Právo predvolat
svedky na vlastní obhajobu nelze smysluplne použít,
pokud jsou základní procesní principy všem pro smích.
Ústavní zákon o soudních procesech predpokládá, že stát
na úcet danového poplatníka udržuje efektivní a prístup
nou strukturu justicních orgánu, která zajištuje spraved
livost soudního výroku. Z tohoto dúvodu nelze nefungu
jící stát považovat za liberální.

Méne daní, méne svobody

Ruský stát je navíc nesolventní. Chronický nedostatek
financních prostredku ohrožuje stejne významne osobní
svobodu jako treba obranyschopnost zeme. V ruských
veznicích trpí tuberkulózou i dozorci (v lonském roce na
ni zemrelo 2000 veznú) a vysoká úmrtnost je spíše než
týráním zpúsobena preplnenými celami, nepoživatelným
jídlem a nedostatkem základní lékarské péce. K porušo
vání práv veznu tedy nevede mucení, nýbrž zhroucení
verejných financí. Zbankrotovaný stát nemúže plnit
funkci liberálního státu, at už je "kulturní vyspelost"
jeho obcanu jakkoli vysoká.

esolventnost ruského státu není zpusobena tím, že by
ve spolecnosti zcela chybely zdroje bohatství ci tu nebyli
bohatí obcané. Ruský stát ale není schopen využít urci
tou cást bohatství spolecnosti na investice do verejných
služeb. a jejich úkor si totiž plní kapsy státní úredníci.
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Práva obcanu nelze hájit bez schopnosti vybírat dane
a rozdelovat dotace do verejného sektoru. K tomu však
vláda potrebuje verejnou autoritu a podporu. Tu asi
nebudou mít "napakovaní" úredníci hrozící postihem za
neplacení daní. Ke zvýšení státních príjmu ale nestací,
aby stát jenom delal dojem, že jedná s obcany spravedli
ve. Musí navíc srozumitelne definovat verejné zájmy
a pri jejich prosazování spolupracovat s významnými
skupinami i jednotlivci.

Ruská vláda není ze stejných duvodu schopna zajistit
snesitelné životní prostredí, pitnou vodu, ucebnice pro
základní školy, rentgeny pro státní nemocnice, starobní
duchody, výstavbu dálnicní síte a údržbu železnic.

emuže hájit práva obcanu, protože není schopna pre
souvat prostredky do oblastí verejného zájmu. Závislost
základních lidských práv na fungování státu - dokonce
i tzv. negativních práv, kde povinnost státu v zásade spo
cívá ve "zdržení se" (právo na život apod.) - dokazuje, že
práva jsou verejnými statky.

Slabý stát, nejisté vlastnictví

V sovetském Rusku zákony a omezení potlacovaly ekono
mickou aktivitu. V postsovetském Rusku naopak zákony
nedostatecne vymezená a nedusledne prosazovaná
majetková práva blokují rozvoj soukromého vlastnictví 
pouhá privatizace investory nepriláká.

Nejde jen o to, aby vláda doplnovala a vylepšovala trh.
Její role je mnohem zásadnejší. Trh je utváren a udržo
ván neustálými legislativními, administrativními a soud
ními opatreními, která nelze uplatnovat v rozvrácené
spolecnosti. emuže existovat kapitalismus, kde je vše
naplánováno, stejne jako kapitalismus, kde je vše na pro
dej. Trh stojí na kompetentní a duveryhodné byrokracii.

Právo obcana nabývat majetku, užívat jej, chránit ho
pred zásahy jiných, odkázat ho, prodat ci zastavit závisí
na kvalitním soudním systému, který Rusko postrádá.
Vlastnická práva tedy nemá smysl ztotožnovat se "svobo
dou od vlády". Právo hrát šachy a pritom nerespektovat
pravidla hry postrádá význam.

Všechna liberální práva predpokládají nebo zahrnují
závislost jedince na spolecnosti, jejímž základním nástro
jem je stát.

Divoký kapitalismus

Liberální ekonomie je založena na možnosti spoléhat na
slovo druhého. Vzájemná duvera, šetrnost a píle mají
však koreny mimo právní usporádání. Zatímco liberální
systémy tyto hodnoty podporují a odmenují, antiliberální
režimy je potlacují. V Rusku dohody neplatí, takže place
ní na splátky není pro veritele zajímavé. Získat dlouho
dobý úver je skoro nemožné. Liberální stát má ale stano
vením jasných a pevných pravidel usilovat o to, aby
podnikatelé uvažovali v co nejdelším casovém horizontu.
Majetek je bezcenný, pokud vlastníci i investori ztratí
duveru v budoucnost.

Dlouhodobí investori se zemím jako Rusko radeji
vyhnou. Pokud hrozí, že zisky bude vymáhat mafie, pre
souvá se kapitál do oblasti surovin, které lze prímo stre
žit v míste težby a pri preprave, a které prinášejí slušný
výdelek na svetových trzích.

Menová stabilizace sama o sobe ke zlepšení investic
ních podmínek v Rusku neprispeje, protože trvá nestabi
lita obchodu, bankovnictví, cel a danových opatrení.

Politika ruské vlády je zcela nepredvídatelná, a proto
není liberální. Morální pobourení nad kapitalismem sla
bého státu nemusí být dusledkem toho, že v lidech preží
vá socialismus ci averze k nerovnosti, jak se mnozí
domnívají. Rozdelení tržního majetku v soucasném
Rusku lidé vnímají jako nelegitimní, protože vetšina
vlastníku nezbohatla zákonným zpusobem.

Kapitalismus ve stylu "oko za oko" prospívá v prostre
dí, kde zákon nechrání pred podvody. Rusové se proto
drží jen tech dodavatelu, které už znají. a Západe
mohou zákazníci profitovat z volné konkurence. Stát totiž
prispívá k upevnení duvery mezi neznámými firmami,
které spolu mohou obchodovat. Bez takového predpokla
du se celonárodní trh neobejde. Samarský masokombinát
nebude obchodovat s odberatelem z Nižného ovgorodu,
pokud nemá možnost vymáhat dluh i pres oblastní
hranici.

I divoký kapitalismus si muže obstarat souhlas verej
nosti, musel by však zajistit obecnou prosperitu. Oblasti
mimo Moskvu se však ekonomickému rustu neteší.
Neschopnost státu neodrážejí jen prestrelky mezi gangy
a pyramidové hry, ale i nedostatek investic v infrastruk
ture a školství, chabé prosazování práv akcionáru, nedo
statecný dozor kapitálového trhu, krádeže ochranných
známek, nefunkcní regulace bankovního sektoru, chatr
ná ochrana hospodárské souteže. To vše dohromady
vysvetluje, proc "privatizace" v Rusku nepodporuje ino
vace ani investice, nezvyšuje produktivitu práce a nenutí
k efektivnímu využívání vzácných zdroju.

Neodpovední vládci

Výše recené platí rovnež pro ruský politický systém.
Rusko porádá volby a toleruje svobodný tisk, presto není
demokracií. Proc? Volby v Rusku nepredstavují prostre
dek, kterým obcané kontrolují své vládce. Z ruských
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voleb totiž nevychází nová politická moc; volby naopak
do znacné míry jen odrážejí již existující síly. Politikové
totiž hledají podporu spíše v uzavrených mocenských
kruzích. Jejich moc nijak nezávisí na volicské vetšine,
takže verejnost rezignuje na otevrenou kritiku vlády,
i když je s ní velmi nespokojena.

Ruské volby nevedou ani vzdálene k odpovedné ci cit
livé vláde, a to predevším kvuli slabosti institucí.
Všeobecný cynismus na adresu demokracie je pochopi
telný: pokud je stát príliš slabý na to, aby prosadil své
vlastní zákony, jaký má smysl usilovat o zákonodárnou
moc? Dvoukomorový parlament je málo informován
o rozhodnutích dosažených na ministerstvech a nemá
nad nimi kontrolu.

Z volebních šarád v Rusku lze vyvodit, že demokratic
ké principy mají hodnotu pouze tehdy, jestliže povedou
k urcité závislosti verejných cinitelu na obcanech.
V opacném prípade politici postrádají motivaci k vytváre
ní verejných statku, které by bežný volic považoval za
prospešné. Pohybují se v izolovaném prostredí, vydržo
váni - zde preháním, abych zduraznil pointu - nakrade
ným majetkem, Mezinárodním menovým fondem a ruz
nými zlocineckými gangy.

Spolecenskou smlouvu v dnešním Rusku lze popsat
jako výmenu neodpovedné moci za nezdanené bohatstvi.
Jedná se o dohodu mezi politickými a ekonomickými
špickami, o jakousi "zlocinecko-nomenklaturní symbió
zu".

Prvoradá otázka v Rusku nezní: "Kdo vládne?", nýbrž:
"Nac vládnout?" Proc se trápit vládou, když lze pohodlne
težit ze zbytku nekdejšího impéria a trávit dovolenou
v západoevropských letoviscích? Zbylá cást spolecnosti,
miliony lidí, v této dohode nijak nefigurují. Ruská spo-
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lecnost vypadá jako rozbité presýpací hodiny - privilego
vaní nevykoristují, neutlacují, ba ani neovládají, nýbrž
jednoduše ignorují vetšinu.

Sociální klid pretrvává díky tomu, že bohatí nevykoris
tují pracovní síly, ale místo toho se obohacují "sbíráním
plodu prírody" a vyvážením nerostných surovin. Delníci
nemohou vážne hrozit stávkou zkrachovalému státnímu
podniku, jehož výstupy mají menší tržní hodnotu než
soucet všech vstupu. Jejich práci nikdo nepotrebuje.
"Strední vrstvu" nelze vytvorit tím, že se zamestnancum
rozdají akcie ztrátových podniku, které nikdy nebudou
schopné konkurence na svetovém trhu.

Co Z toho plyne pro liberály

Proc duchodce, veterány a likvidátory cernobylské
katastrofy poburují reci, že jejich duchodové nároky
budou brzy kvuli schodku rozpoctu sníženy? Problém
techto lidí netkvi (alespon ne výhradne) v sedmi deseti
letích socialismu, který rozmelnil jejich mravní uvedo
menÍ. Spíše se jim nezamlouvají rady o utahování opas
ku a odevzdávání duchodu, se kterými po celý život plný
driny pocítali, bezohledným aparátcíkum a zbohatlíkum,
kterí se nelegálne zmocnili puvodne verejného majetku
a kterí investicní zdroje Ruska postupne prelévají na svá
konta v kyperských bankách.

Dusledné oddelení ruské vlády od ruského obyvatel
stva souvisí s izolací bohatých od chudých. Separatismus
privilegovaných, jejich úleva, že neplují na stejné lodi
s obycejnými Rusy, by mohl liberální myslitele inspirovat
k úvahám
o vzájemném pomeru bohatých a chudých v liberální
spolecnosti. Neklade snad nápadne nespravedlivá
nomenklaturní privatizace otázku, jaká míra a jaký zpu
sob prerozdelování je slucitelný s liberálními principy?
Do jaké míry muže být spolecnost nespravedlivá? V cem
všem se liberální spolecnost - kde obcané platí dane
a verejní cinitelé zajištují verejné služby - odlišuje od
zlocinecké nomenklatury, jejíž predstavitelé ignorují
zbytek spolecnosti?

Na pocátku liberalismu stála predstava, že k ochrane
soukromého majetku nestací jen donucovací moc. Pouze
urcitá míra solidarity a pomoci ve spolecnosti muže
odradit chudé od toho, aby se ze zoufalstvi uchylovaly ke
krádežím ci žhárstvi. Cílem liberalismu nikdy nebylo
zrušení spolecenských tríd, ale kompromis mezi nimi.
Liberalismus 20. století uznává majetková práva boha
tých, ale zároven zarucuje rovnost obcanu pred záko
nem, volební právo, právo na stávku, právo na vzdelání
a jiná sociální práva tem bez výhod. Liberální stát se
nemuže vydávat za nestranného jednatele celé spolec
nosti, aniž by vyloucení ze systému nepokládal za morál
ní problém, který je treba brát vážne.

To je také politická výzva pro Západ, nejen pro Rusko.
Behem studené války se jasne ukázaly výhody otevrené
západní spolecnosti proti uzavrené spolecnosti sovetské.
Politický rozvrat ruské spolecnosti po pádu komunismu
upozornuje Západ na to, že liberální principy velmi úzce
souvisejí s fungující vládou. Predstava, že lidé mohou
užívat svých osobních svobod jednoduše tak, že jsou zba
veni zásahu verejné moci, se v chaosu dnešního Ruska
zcela rozplynula.

STEPHEN HOLMES (1945)

Profesor politologie na Princeton University ve Spojených státech.
Clánek puvodne vyšel anglicky v zárijovém císle pražského

mesícníku Transitions. Redakcne kráceno.
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Vladimíra Dvoráková, Jirí Kunc

Krize naší pravice

Je hluboká, ale abychom se hnedohradili proti povrchním publicis
tickým ci ekonomickým pohledum,
krize neznamená katastrofu, nýbrž
križovatku. Kudy dál? Rekonstrukce
pravice je naléhavá a je v zájmu
všech - i levice. Muže to prekvapit
snad jen tu cást pravice, která uveri
la, že je sama ztelesnením budouc
nosti, že delegitimovaná levice je
definitivne zkorumpovaná a že
napríšte postací usínat s von
Hayekem nebo s neviditelnou rukou
trhu pod polštárem.

K cemu jsou
strany dobré

aše hlavní obcanské strany neprí
jemne obnažilo nevyjasnené stranic
ké hospodarení ci financování a nic
si nenamlouvejme, tohoto "kostliv
ce", jak to nazval Respekt, mají ve
skríni strany všechny. Pokud toto cit
livé téma postupne také všechny
zastihne - odleva doprava, poskytne
nekolik argumentu navíc našim tra
dicním antistraníkum, mezi než
treba radit také prezidenta republiky
Václava Havla. Ale nic víc.

Predstava, že naši nejbližší
budoucnost bude rešit Hrad nebo
Odborníci nebo Osobnosti, také patrí
pod polštár. Má své cestné místo
v katalogu našich tradicních a úpor
ne ulpívajících iluzí již od dob
rakouského soustátí. Na cem oprav
du záleží, je rekonstituce politických
stran, a je snad symptomatické, že se
nyní težište hlavolamu preneslo
z konvencne chápané levé na done
dávna sebejistou pravou cást.

Budme však vuci stranám nestran
ní a vzdejme naší pravici hold za to,
co její jest. Pripomenme si, že sám
vznik ODS a její triumfální vstup do
cela politické scény spocíval v tom,
že se dokázala definovat nejen proti
minulosti predlistopadové, ale i poli
stopadové, onomu moralistickému
diskursu Obcanského fóra, které se
obcanu na nic neptá, nýbrž jim pro
strednictvím sdelovacích prostredku
oznamuje, jakým nemravným živo
tem žili a jakou devastaci zeme tole
rovali po dobu dvou, peti ci sedmi
dekád. Pravicoví politikové se ten
krát obraceli k lidu dvema jazyky.
Tím prvním hovorili zakladatelé
ODA Daniel Kroupa a Pavel Bratinka

a dokázali si z mnohohlasého pro
mlouvání Obcanského fóra vytvorit
slušný jednohlas v podobe
Meziparlamentního klubu demokra
tické pravice.

Ten druhý jazyk byl jazyk Václava
Klause a nikdo z dnešních kritiku
mu nemuže bez uzardení uprít, že
skutecne on jako osoba Obcanskou
demokratickou stranu vybudoval a je
v tomto smyslu odpovedný za vše
dobré i špatné. Jedine on dokázal
v rozhodujícím léte 1990, kdy všich
ni ostatní zvolení reprezentanti odje
li na prázdniny, cestovat po regio
nálních fórech a navazovat kontakty
s temi, jimž se pozdeji zacalo ríkat
"manažeri", tedy s politickými profe
sionály, schopnými komunikovat
s centrem i se svými lokalitami.

Projekt politické strany jako zdroje
sociální mobility, výtahu k moci,
který hladce zapadá do obecných
vzoru politické kultury z predcho
zích dob, musel mít úspech. Pres
všechny výhrady, které k takovému
stranickému modelu mužeme mít,
samo budování strany prináší
s sebou i jiné, demokratictejší pojetí
politiky, než jsou davy na námestích
opojené ze styku s obdivovanými
a neomylnými vudci, kterým posky
tují podporu pouze podle jejich
jména a životopisu.

"Komu duverujete?" - bývá zásad-

ní otázkou pravidelné hitparády
politiku. "Cibulka, Havel, Ruml,
Meciar, Pithart, Drban, Klaus,
Benda ...?" "V jakém poradí jim verí
te?" Alarmující na sociologických
žebríccích je sdelení, že v politice
jsou duležitejší politikové než politi
ky. Že príliš záleží na tom, jak moc
se mají nebo nemají rádi Havel,
Klaus, Meciar, Zeman ...

Strana se snaží o jiný kontakt
mezi obcany a politickými reprezen
tanty, než který známe z námestí
a z televize - pricemž oba tyto zdroje
autority se nepodcenují. Strana se
nabízí jako výhodná investice.

Laborator Václava
Klause

Václav Žák tomu ríká "mobilizacní
politika" a vyslovuje se o ní kriticky.
My jsme ji kdysi nazvali "laboratorní
politikou" s odkazem na svrchova
nost výzkumníka, který si myslí, že
má celý experiment pod kontrolou,
nebot jen on zvažuje, které ingre
dience do zkumavky ješte pridá.
Reakce spolecnosti mely být jen
odpovedí na to, na co se jí "výzkum
ník" tázal.

Chceme tady zduraznit to kladné.
Laborator Václava Klause byla vetší
než laborator ODA nebo jiných
výzkumníku, kterí se spokojili s
ucebnicí von Hayekovou. A nabídka
k úcasti na experimentu, byt šlo
casto jen o nabídku do komparsu,
byla prece jen velkorysejší. Jak vuci
vlastní strane - jejím aktivistum i



statistUIn - tak i vuci národu, který
se mel stát národem vlastníku.
Ale hlavne: strana opravdu není sou
kromým podnikem, byt je to strana
jednoho muže. Ani "pokracováním
podnikání jinými prostredky", byt je
na takové reklame stavena.

V dobách triumfálního nástupu
ODS okolo voleb v roce 1992
a pozdeji, kdy výstražné hlasy zevnitr
strany, ani Zieleniecuv, ani Mackuv,
ješte nezaznívaly, veštili nekterí
politologové této strane osud velmi

neblahý a Lubomír Brokl ji pojmeno
val jako "stranu na jedno použití".

ejde ale o prognózu fatální; ODS se
muže vzpamatovat, a mela by.

Podstatné je, že vývoj ODS byl
symetrický: zdroj vzestupu byl také
prícinou pádu. Sama politická inte
grace budovaná v zásade na prísli
bech sociálního vzestupu a podílu na
moci je omezena casem a zdroji k
rozdelování. Když se vycerpají, jedi
ným tmelem této politické strany
zustává podíl na moci. Strana tak ris
kuje, že se pri nejbližším nárazu
zcela rozpadne.

ODS ve svých pocátcích mela vizi,
která byla zretelná a všem pochopi
telná - ekonomická transformace,
respektive privatizace. Bylo to jed
noduché a námitky se odbývaly
mávnutím ruky. Proc hledat odpove
di na složité otázky spolecnosti, kte
rým "bežný volic" stejne nerozumí.
Klícový zde byl image, blueprint
osoby-programu, predstava odborní-

strana 1

ka, který "ví". V pocát
cích to fungovalo skvele.
Technokratické rešení
umožnilo odbourání
moralistického diskursu,
tedy disidentského vlivu.

Dokud laboratorní
podmínky a autorita
experimentátora nebyly
rušeny jakýmkoli nekli
dem verejnosti, dokud
se pokusy odehrávaly ve
sfére ekonomických
kategorií, bežnému
obcanu velmi vzdále
ných, ale slibne znejí
cích, mohly probíhat
vcelku nerušene. Navíc
poptávka z fragmentova
né spolecnosti se vysky
tovala sporadicky
a "nenátlakove", formu
lování požadavku sme
rem k vláde bylo takrka
diskvalifikováno jako
snaha o tretí cestu nebo
návrat do treskutého
predlistopadu.

Údiv nad zkumavkou

Pocátky krize ODS tak mužeme spat
rovat v jejím triumfu. Nepochybném
a po volbách 1992 osli'lujícím.
Interpretace tretinového vítezství
jako mandátu k absolutnímu vládnu
tí, majoritní logika rozhodování (kdy
se nediskutuje, jen se hlasuje na
základe predem jasné aritmetické
vetšiny), to vše se mohlo ODS jevit
jako skvelý nástup. Jenže taková
logika s ostrakizací nebo ignorová
ním veškeré opozice se nutne prená
ší i dovnitr vlastního tábora, do vlast
ní vládní koalice, prípadne do vlastní
strany.

Není divu, že s novou možností
strídání vlád (se Zemanovým novým
vedením CSSD na jare 1995) a s tolik
komentovaným heslem "jít vláde po
krku" se nervozita promítla i dovnitr
vládní koalice. A samozrejme se pro
hloubila po volbách 1996, a pokud
údiv nad neformální spolecnou fron
tou všech stran proti ODS ve druhém
kole senátních voleb byl uprímný,
svedcí jen o naprosté naivite absolut
ního monarchy, který netuší, jaký
má zpÍlsob jeho vládnutí dÍlsledky 
experimentátor žasne nad tím, co že
mu to ve zkumavce probíhá.

ODA bojující

Lze nedostatek programové nabídky,
v posledních dvou letech u ODS
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zvlášt markantní, kompenzovat zvý
šenou hlasitostí, prípadne zdurazi'lo
váním cistoty osobnosti politika
a jeho minulé, prítomné i budoucí
morální integrity? To je problém
nejen ODS, ale také ODA, která se
stále pohybuje na hranici propadu
do politické nicoty. Valnou cást své
intelektuální výbavy dosud dokázala
pred verejností utajit, ale nelze
poprít, že nakonec rozpoznala mož
nost vyrešit si díky lu'izi v ODS svuj
existencní problém. Jenže ani jedno
z navrhovaných protikladných reše
ní - vplynout do ODS, nebo naopak
dusledne delegitimovat ODS a pre
vzít její pivotní roli na ceské pravici
- nenašlo pochopení ani rozhrešení.
Skalický v cele ODA zrejme verí, že
dokáže, co nezvládl Žantovský, a že
pokud aliance neprevezme roli ODS,
alespon vydrží.

Zopakujme si, že nová strukturace
pravice je naléhavá a žádoucÍ. K
tomu však pravice potrebuje - všich
ni potrebujeme - zmenu majoritního
ci autoritárního politického stylu
a mimo jiné i vetší imaginaci.
Rozhádanost, vystupování ze stran,
vznikání a zanikání platforem ci
frakcí by nás nemely príliš zneklid
novat. V historii ceského stranictví
najdeme príklady. Treba v dejinách
komunistické strany. Po bolševizacní
nervozite v roce 1929 napsal F. X.
Šalda, že se blíží cas, kdy si poslední
komunista stoupne pred zrcadlo
a vyloucí se ze strany. Ted se nabízí
jiné rešenÍ. V Británii je již dlouho
aktivní spolecnost Adama Smitlle,
která krome jiného navrhuje privati
zovat velryby. Pokud naše pravice
nedokáže svuj diskurs obohatit
o nová témata, mÍlže se obrátit ales
pon tímto smerem. Muže založit
spolecnost usilující o privatizaci
poslední ceské velryby.

VLADlJ',líRA DvoRÁKoVÁ, JIRÍ KUNC



Prítomnost ~
DOTAZNÍK PRO CTENÁRE

Vážená ctenárko, vážený ctenári,

po více než roce se na Vás opet obracíme sprosbou opomoc. Rádi bychom se od Vás dozve
deli, proc Novou Prítomnost ctete a jak jste s ní spokojeni. Výsledky minulého pruzkumu
bylypro nás velmi duležité. Od té doby se však v casopise mnohé zmenilo a vyvíjela se ijeho
ctenárská obec. Proto Vás prosíme, abyste venoval(a) pozornost priloženým otázkám.
Prosíme Vás o poskytnutí nekterých osobních údaju, které nám pomohou pri vyhodnoco
vání odpovedí. Všechny zaslané dotazníky opatrené zpátecní adresou budou zarazeny do
slosování. Výherci obdrží zdarma rocní predplatné Nové Prítomnosti pro sebe a pro další
osobu a také tricka s naším emblémem.

Za Váš zájem Vám mnohokrát dekujeme.
Vaše redakce.

1. Vek
a) 15-26
b) 27-40
c) 41-60
d) více než 60

2. Vzdelání
a) VŠ

b) SŠ s maturitou
c) vyucení nebo základní vzdelání

3. VŠvzdelání
a) ekonomické
b) humanitní
c) technické
d) prírodovedné
e) JIDe .

4. Profese
a) student
b) akademický pracovník
c) manažer

d) podnikatel
e) politik
O JIDa .

5. Bydlíte
a) v CR

b) v SR

c) jinde v Evrope
d) v zámorí

6. Vaším hlavním zájmem je
a) politika
b) ekonomika a obchod
c) právo
d) kultura
e) životní prostredí
O JIDe .

7. Novou Prítomnost
a) si predplácíte
b) kupujete pravidelne
c) kupujete príležitostne
d)·· ~JIDe .



8. S Novou Prítomností
jste se seznámili
a) od jiného ctenáre
b) v knihkupectví
c) na stánku
d) prostrednictvím reklamy
e) v kavárnách, spolecenských
místnostech
O jinde .

9. Novou Prítomnost ctete
a) celou
b) hlavní clánky a rubriky
c) kolem poloviny císla
d) 2-3 clánky
).. ~ d vde )ma o pove .

10. Nezávislost Nové
Prítomnosti
a) píše nestranne a nezávisle
b) straní konkrétnímu politickému sub-
jektu a to: .
).. ~ d vdc )ma o pove .

11. Styl psaní
a) vyhovuje
b) nesrozumitelný
c) príliš akademický
d) príliš literární
).. ~ d vd'e )ma o pove .

12. Délka clánku
a) vyhovuje
b) príliš dlouhé
c) príliš krátké
d) jiná odpoved .

13. Pomer komentáru
a informací
a) vyhovuje
b) málo komentáru
c) málo informací
d)·· ~ d vd')ma o pove .

14. Aktuálnost
a) na mesícník dostatecná
b) nedostatecná
).. ~ d vd'c )lna o pove .

15. Tematické ladení
a) vyhovuje
b) postrádám clánky na tato témata:

) .. ~ d vdc )ma o pove .

16. Nová grafická úprava
a) zdarilá
b) nepovedená
).. ~ d vd'c )ma o pove .

17. Cena
a) primerená
b) príliš vysoká
c) príliš nízká
d)·· ~ d vd')ma o pove .

18. Vaše návrhy a poznámky

Dotazník zasílejte na adresu: Nová Prítomnost, Národní 11, Praha 1, 11000.
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PRO NOVELIZACI ÚSTAVY

Pro novelizaci Ústavy lze patrnev této chvíli najít VÍce argumentu
než proti ní. Jiste, jde o svého druhu
svatý text a melo by se na nej sahat
co nejméne. Avšak to neznamená, že
by Ústava mela být považována za
absolutne nedotknutelnou, tím méne
ta naše, vždyt se šila horkou jehlou
a pod silnými politickými tlaky. Po
peti letech platnosti ji máme už dost
vyzkoušenou a známe nekteré její
podstatné slabiny.

V soucasné dobe máme ústavní
problém, jak se bez komedie s tremi
designovanými premiéry úspešne
dobrat k predcasným volbám.
Zjištujeme, že Ústava dává preziden
tovi príliš málo možností (v cI. 35)
k tomu, aby mohl v nutných prípa
dech rozpustit Poslaneckou snemo
vnu a vypsat nové volby. Tvurci
Ústavy zapomneli na to, že by prezi
dent mel mít v zájmu fungování
celého systému právo uchýlit se k
tomuto kroku i v prípade, když se na
tom Snemovna usnese.

Zkusme tedy udelat z nouze
ctnost. Využijme techto našich ústav
ních težkostí a novelizujme Ústavu
nejenom v tomto bode, ale zgruntu.
Zkusme vyspravit ty nejvetší výmoly,
na které jsme doposud narazili.
O cem mluVÍm? Napríklad o nejasné
a nelogické procedure schvalování
ústavních zákonu.

Poslanecká snemovna je prijímá
trípetinovou vetšinou všech poslan
cu, Senát trípetinovou vetšinou prí
tomných senátoru, což pri nejnižší
možné úcasti v Senátu znamená, že
ústavní zákon, tedy i novela Ústavy
muže být v druhé komore prijata
hlasy pouhých 17 senátoru! Proc?

A dál. Pro obycejné zákony má
Senát právo veta, muže je tedy vrátit
Poslanecké snemovne budto
s pozmenovacími návrhy, nebo bez
nich, a Poslanecká snemovna má
právo jeho rozhodnutí kvalifikova
nou vetšinou zvrátit. 'stavní zákony
musí Senát v každém prípade schvá
lit, jinak neplatí, není však jasné, zda
k nim muže vznášet i pozmenovací
návrhy, ani zda se pak vracejí do
Poslanecké snemovny a jakou vetši
nou se tam pak schvalují. ázory se
ruzní.

Míst, kdy nejaká ústavní brzda
hrozí selháním a zdánlive vyvážený
systém muže lehce "ztratit balanc",
by se našlo v Ústave VÍce. Velmi
lehce zneužitelný je treba clánek 65
odst. 2 Ústavy, podle nehož muže být
prezident žalován u Ústavního soudu
za velezradu, a to rozhodnutím

pouhé vetšiny prítomných senátoru,
tedy v krajním prípade pouhými ctr
nácti hlasy! K takové žalobe by melo
být pristupováno jen v naprosto výji
mecných prípadech, kdy se prezident
závažným zpusobem a úmyslne pro
vinil proti zájmum zeme. Ve
Spojených státech, odkud institut
takzvaného impeachmentu pochází,
nebyl u osoby prezidenta použit ani
jednou, hrozil pouze prezidentu

ixonovi za jeho podíl na afére
Watergate. Ješte štestí, že v Senátu
zatím nejsou zástupci jisté politické
strany, která se dostatecne hlasite
projevuje v Poslanecké snemovne ...

Hlavní duvody, proc se vyplatí
spíše dríve než pozdeji novelizovat
, stavu, vám každý ústavní právník

vyjmenuje zpameti. evyjasnené
pravomoci mezi premiérem a prezi
dentem pri jmenování, odvolávání
a odstupování jednotlivých ministru
(viz demise ministra Zieleniece),
nesmyslne široká a verejnost pobu
rující poslanecká a senátorská imu
nita, nepropracované "hlavy-popel
ky" v Ústave, nejasné postavení
Listiny základních práva svobod,
nezretelná definice mezinárodních
smluv podle clánku 10 Ústavy atd.

Odborníci také vedí o jedné porád
né zrade, o které se však mnoho
nepíše. Skrývá se v clánku 66 a hrozí
"zadrením" celého systému, situací,
na které není ústavní rešení. Pokud
se totiž uvolní místo prezidenta
republiky, nebo prezident není scho
pen vykonávat svuj úrad, prechází
výkon nejduležitejších prezident
ských pravomocí zcásti na premiéra,
zcásti na predsedu Poslanecké sne
movny, a je-li rozpuštena, na predse
du Senátu. Jenom jedna duležitá
prezidentova pravomoc neprechází
ani na jednoho z techto mužu.
Pravomoc vyhlásit volby do
Poslanecké snemovny a do Senátu
(cI. 63 odst. 1 písmo 1). Písmenko f
patrne vypadlo z clánku 66 pri prepi
sování nebo konecných úpravách
návrhu ústavního textu. Kdo bude
ale v takové situaci volby vyhlašovat?

Když budou v té dobe existovat obe
komory, lze situaci napravit urychle
nou ústavní novelkou, pokud se
podarí sehnat dostatek hlasu poslan
cu a senátoru. Ale když bude v té
dobe Poslanecká snemovna rozpuš
tena? V takovém prípade jsou dve
možnosti. Snemovnu mohl rozpustit
prezident ješte pred tím, než prestal
vykonávat svuj úrad. Pak je pravde
podobné, že soucasne vyhlásil nové
volby, které se mají podle 'stavy

konat do šedesáti dnu od rozpuštení
Snemovny. Ale když je nevyhlásil?
Prušvih nastává také v prípade, když
Snemovnu rozpustí po uvolnení pre
zidentského úradu její predseda, a to
na základe prezidentské pravomoci,
která na nej prešla podle zminova
ného clánku 66. ové volby však
vyhlásit nemuže.

Senát je sice oprávnen v takové
situaci schvalovat zákonná opatrení
podléhající dodatecnému schválení
budoucí Poslanecké snemovny, clá
nek 33 odst. 2 však Senátu výslovne
zakazuje menit Ústavu. Pak by
nezbývalo nic jiného než revolucní
krok: nekdo s odpovedných mužu na
nejvyšších místech by se musel stát
samozvaným vyhlašovatelem voleb.
Totéž platí pro prípad, že by na toto
období pripadly volby senátní (každé
dva roky se obmenuje tretina senáto
ru). Dovedete si ale predstavit neco
takového na dnešní rozhárané poli
tické scéne?

Není treba dodávat, že ono chybe
jící písmenko v ústavním textu je
pumou nacasovanou zrovna do
období krizí, kdy jsou nekteré ústav
ní instituce mimo provoz. Silnejší
duvod pro novelizaci 'stavy lze
težko najít. Aby mi bylo rozumeno,
nehoruji pro zmenu základních
parametru Ústavy, jimiž je urcen
pomer státních mocí, volebních
systému atd. I presto, že je na nich
hodne znát doba vzniku (rok 1992 
silný premiér, slabý, resp. žádný pre
zident), mely by v zájmu ústavní sta
bility vydržet nejméne desetiletí.
K jejich prípadné zmene je treba
hledání široké politické shody. Na
technicko-Iegislativním zdokonalení
Ústavy by se však meli bez problému
shodnout nejen odborníci, ale i poli
tici.

Pokud chceme dospet v plánova
ném termínu k predcasným volbám,
budeme muset na Ústavu sáhnout tak
jako tak. Když to neudeláme koncepc
ne, s jasným zámerem, pak dojde na
jednorázové zkrácení volebního obdo
bí, které navrhuje CSSD. Takové
rešení mi ale opravdu pripadá méne
vhodné. ení na nem nic zlocinného,
ale presto - úcelová jednorázová
novelizace Ústavy "když se mi to
zrovna hodí", byt prijatá kvalifikova
nou vetšinou, muže skutecne vytvorit
nebezpecný precedens.

I tvurci Ústavy si budou muset
zvyknout na to, že se svatý text bude
cas od casu menit a doplnovat. Když
ne ted, urcite v dobe naŠeho vstupu
do Evropské unie. "Vpuštení" evrop
ského práva do našeho právního rádu
si takovou zmenu vyžádá.

JAKUB CAMRDA
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Jiné Slovensko
Hrad Schwarzenberg v bavorském Scheinfeldu hostí již tradicne podzim
ní konferenci ceských a slovenských intelektuálu. Tentokrát byla znacná
pozornost venována aktuální situaci na Slovensku, a práve ze "slovenské
ho" dne jsme pripravili zhuštený výber tech nejzajímavejších príspevku a
komentáru. Setkání se konalo sice ješte pred pádem Klausovy vlády, ale
už po Zieleniecove demisi. Hledání paralel s ceskou situací ponecháváme
na ctenái'ove predstavivosti.

Budoucnost Slovenska:
apokalyptický
a optimistický scénár

František Mikloško, predseda
poslaneckého klubu KDH
ve slovenském parlamentu:

Nedávno jsem se setkal s vysoce
postaveným zástupcem Evropské
unie na Slovensku. Rekl mi: "Víte,
pro nás je Slovensko jistý problém,
protože kdyby v kterékoli jiné evrop
ské zemi predseda vlády lhal tak,
jako už pet let lže váš predseda
vlády, nebylo by možné, aby neklesla
jeho popularita. A to znamená, že tu
nejde jen o jednu osobu, ale o tech
tricet procent obyvatel, kterí Meciara
stále podporují." Skutecne, podle
posledních pruzkumu by stále volila
HZDS skoro tretina slovenských voli
cu. Povím vám k tomu dva príklady.

Pred knihkupectvím Slovenského
spisovatele v Bratislave jsem nedáv
no narazil na dva muže s plnou
nárucí výtisku knihy historika Duri
ci. (Tato kniha vyšla na Slovensku
v obrovském nákladu, slovenské
dejiny spíše vyrábí, než popisuje.
Byla nejprve doporucena jako ucební
pomucka slovenským školám, pozde
ji byla na nátlak verejnosti a zahra
nicí stažena - pOZil.red.) Jeden
z nich na me zacal hned kricet:
"Vy, svobodní zednári, jste zakázali
tuto knihu!" "Ale vždyt tu prece
zakázal Váš milovaný, zbožnovaný
vudce Meciar!" "Protože ho k tomu
donutili svobodní zednári." "Tak
není chlap, když se nechal." "Stejne
jste všichni svobodní zednári."

Budu Vám vyprávet druhý príbeh,
který jsem se dozvedel od Mariána
Labudy. Pred casem navštívil
Hontianské Nemce, milou, katolic
kou vesnicku, kde se setkal se svým
kamarádem z detství. Ríká mu:
"Jano, vždyt my se známe odmalic
ka, spolu jsme ministrovali. Kdybys
ted o mne cetl v novinách, že jsem
rumunský Žid, veril bys tomu?" A on
na to odpovedel: "No, kdyby to bylo
podložené ..." A Marián Labuda, tento
velký znalec Slovenska mi povídá:

(red.)

"A co s tým chceš robit?"
To je první vec, a je to obrovský

problém. Sám sebe se cas od casu
ptám, zda jsou Slováci schopni rídit
vlastní stát. Dennodenne cteme
v novinách, jak se lidé dostávají
k moci. Tak treba se v poslední dobe
psalo o jednom tichém, nenápadném
poslanci za HZDS z východního
Slovenska, který dosadil celou svoji
rozložitou rodinu na významné eko
nomické pozice. Podobným zpuso
bem se postupuje ve státní správe.
Treba obec Žarnovica nemá žádné
administrativní budovy, zatímco
nekdejší sídlo okresu Nová Bana
takové budovy muže poskytnout. Ale
Vladimír Meciar maturoval v Žarno
vici a na maturitním vecírku jim slí
bil, že budou mít okres, tak jsme se
mohli v parlamentu potrhat, Žarno
vica dostala okres. Ivan Gašparovic
slíbil totéž stredisku úplne malého
regionu, Polgártu, vlastne vesnici,
protože odtud pochází. A mají okres.
Je tu zájem osobní, je tu zájem
rodinný, kamarádský, ale chybí
zájem státu, toho jako by u nás
nebylo.

Nejvetší nebezpecí Slovenska je
v pronikání podsvetí do státní správy.
Jsou známy príklady, kdy vydíraní
podnikatelé i velkopodnikatelé ze
zoufalství predávají své podniky círk
vi. Výpalné se vybírá tím nejbrutál
nejším zpusobem a zacíná se už od
trafikantu. Není možné vyloucit poli
tické pozadí techto praktik, blíží se
volební kampan a za poskytnuté
výhody je treba nejakým tím desát
kem prispel.

Poslední apokalyptická poznámka,
i když je to jen nepotvrzená hypoté
za. Po volbách v roce 199'2 jsme
dostali od jednoho ministra ceské
vlády varování, že Cína má zájem
usadit se na Slovensku a vytvorit
tady svuj model levicové zeme s trž
ním hospodárstvím, na cele s jednou
stranou, která by to všechno rídila.
Tato informace se donesla tehdejší
mu madarskému premiérovi Jószefu
Antallovi a on jí prisoudil takovou
vážnost, že se byl ochoten se mnou
sejít kdekoli v Madarsku nebo na

Slovensku, abych mu o tom rekl víc.
Víc jsem nevedel. Ale skutecne se
velmi nápadne opakují stranické
výjezdy HZDS do Cíny, Slovensko
navštívila nejvyšší delegace Cínské
komunistické strany, máme informa
ce, že narustající problémy sloven
ského hospodárství chce vláda rešit
vstupem cínského kapitálu.

Na první pohled se tedy zdá, že se
Slovenskem se nedá hnout. Ale na
komunální úrovni se veci velmi
rychle zlepšují, mesta, dokonce
i stred Bratislavy, se dávají rychle do
porádku, obnovuje se život CÍrkví. Na
této úrovni se krok za krokem zacíná
rodit cosi nového. Je milé zjištení, že
stredoškolská generace na Slovensku
hovorí nejméne jedním, ci spíš
dvema až tremi jazyky, cestuje,
nemá absolutne žádný komplex, je
doma na Slovensku, ale cítí se dobre
kdekoli jinde.

Nad Slovenskem visí jeden otaz
ník. Slovensko se muže propadnout
do chaosu. Zacíná predvolební kam
pan, která bude zrejme velmi tvrdá.
Vladimír Meciar celkem otevrene
hovorí v kruhu svých clenu vlády
i jinde o tom, že "budto vyhrajeme
volby, nebo nás pozavírají". Zacínají
se objevovat první provokace, které
ale koncí velmi tragicky. Nedaleko
chaty místopredsedy parlamentu
Augustina Mariána Húsky chtel
nekdo uložit bombu a spustit ji. Ale
ona vybuchla drív a ukázalo se, že u
toho byli pracovníci Slovenské tajné
služby a jeden z nich zahynuL
Zvlášte se obáváme techto provokaCÍ
na jižním území, kde by mohly spus
lit neco velmi neblahého.
Protimadarský jazyk vládní koalice
a prolimadarská atmosféra vubec se
dramaticky stupnuje.

Na druhé strane všechno muže
skoncit docela komicky. V malé pod
tatranské vesnici, v Mýle pod Dum
bierom, zasedal v roce 1968 místní
výbor komunistické strany. V té dobe
se na Slovensku šírila zpráva, že se
blíží konec sveta. Najednou se ozvala
strašná rána. Predseda místní orga
nizace se schoval pod stul a kricel:
"Panebože, já nejsem komunista, já
se jen tak delám!" Pak se ukázalo, že
se jim jen roztrhla konvice na caj.
I dnes už se objevují první náznaky
podobného postoje: "Panebože, já
nejsem zase až takový HZDSák, já se
jen tak delám." Jde to až k té nejvyš
ší úrovni podnikatelu, mnoho lidí
muže brzo zapomenout na to, že
bylo nejaké HZDS. A to i presto, že
HZDS jiste z politiky nezmizí, bude
hrát dál duležitou roli, i když bude
v opozici.

Je naprosto klícové, aby byly volby.
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Slovenská demokratická
koalice (SDK) má v pruzku
mech stabilne okolo 52 %, je
treba vytvorit nátlak na to,
aby byly volby a aby nebyly
zmanipulovány. Lidé jmeno
vaní za opozici do volebních
komisí budou mít velkou
odpovednost. Jestliže budou
volby, jsme presvedceni,
že dopadnou dobre. Situace
se obrátí, i když jiste ne tak,
že by už od té chvíle bylo
všechno v porádku.

Peter Zajac.
spisovatel

Máme dnes pred sebou
dva obrazy Slovenska. Jeden
dostávají lidé v zahranicí ze
svých médií, i ceský ctenár a
divák. Je to obraz absolutne
nediferencovaný, obraz
nesmírne podivné zeme,
barbarského prívesku stred
ní Evropy, kde se dejí veci,
kterým nikdo nerozumí.
V evropských médiích se již
ustálil a je velmi težké vyvá
žit ho necím jiným.
Evropská unie dnes prešla
od varování k jasným, kon
krétním izolacním krokum.

Druhý obraz Slovenska
nacrtl František Mikloško.
Pripomíná mi paní v kroji
a keckách, kterou jsem kdysi potkal
v Bratislave. Existuje takový obraz
Slovenska v kroji a keckách,
Slovenska jako kabinetu kuriozit,
i tento obraz je pravdivý. Pro ceské
ucho zní tyhle príbehy velmi lahod
ne, Ceši si tím vždy rádi potvrdí
svoje premiantství.

Já bych chtel nacrtnout jiný obraz,
standardnejší. Zkusme si predstavit,
že na podzim 1998 opravdu budou
volby. SDK muže dostat kolem 55 %,
SDL možná 11 %, Madarská koalice
okolo 10 %, dohromady to dá nadpo
lovicní vetšinu. HZDS bude mít
okolo 55 %, S S 6 %, budou
v opozici.

Dnešní koalice se pokusí zmanipu
lovat volby, nebo je zmarit, to je
velmi pravdepodobné. a Slovensku
jiste nastane obrovský problém
s predáním moci. ebude totiž patr
ne zvolen prezident republiky, takže
podle ústavy nebude nikdo, kdo by
odvolal vládu a jmenoval novou.

Ale dovedu si predstavit, že vláda
nakonec bude predána. A po neuve
ritelne težkém koalicním jednání
SDK s Madary a s SDL vznikne pra
volevá koalicní vláda. A najednou
bude Slovensko celkem normální
stredoevropskou zemí, která se bude

až nápadne málo lišit od Ceské
republiky, kde mezitím bude vlád
nout stredolevá koalice CSSD
a KDU-CSL. Najednou se sobe bude
me podobat jako vejce vejci. A bude
me si klást jiné otázky. Jako treba:
stálo to vubec za to rozdelovat spo
lecný stát, když jsme si tak podobní?
Ta otázka ješte prijde, dámy
a pánové.

Me spíš než politické problémy
zajímá, kdeže se to vubec ocitl celý
náš region skoro deset let po listopa
du 1989. Jsou to vubec ješte problé
my, které zajímají dnešní Evropu?
My jsme plni tunelování, rozkrádání,
privatizacních a transformacních
problému, ale mám pocit, že dnešní
Evropu zacínají zajímat úplne jiné
otázky.

Karel Schwarzenberg:
Jaký bude postoj mocenských slo

žek, armády a policie, kdyby se pro
blémy na Slovensku opet vyhrotily?

František Mikloško:
Vladimír Meciar se snaží všemi

zpusoby si podrídit armádu a policii.
Dosud jmenoval nácelníka generál
ního štábu prezident republiky, ted
se pripravuje novela, podle níž má

v cele generálního štábu stát
státní tajemník ministerstva
obrany, což je post obsazený
HZDS (ministr je ze S S).
To samé se deje u policie,
krajští velitelé nejsou již
podrízeni policejnímu prezi
dentovi, ale prímo ministro
vi vnitra (HZDS). a úrovni
krajských mest se obnovují
pohotovostní oddíly. Jsou tu
náznaky, že silová varianta
není vyloucena, na druhé
strane nám pricházejí z
armády a policie projevy
nesouhlasu s Meciarovou
politikou, ale i varování, že
pokud nedojde v roce 1998
ke zmene, nemusely by tyto
složky mocenský tlak vydr
žeL. Zatím se ale Vladimír
Meciar nemuže spolehnout
ani na armádu, ani na poli
cii, aby ji mohl využít proti
obyvatelstvu.

Jan Culík, bohemista,
univerzita v Glasgow:

Britský tisk píše o tom, že
hospodárský rust je na
Slovensku vyšší a inflace
nižší než v Cechách, že poli
tická situace je složitá, ale
hospodársky na tom
Slovensko není tak špatne.
Existuje teorie, že hospodár

ství na Slovensku se vyvíjí lépe, pro
tože se to rozkradlo hned a celé pod
niky, kdežto v Cechách se to
zjednodušene receno jakoby zpriva
tizovalo, a pak rozkradlo po cástech,
címž se transformace zdržela.
Co si o tom myslíte?

Peter Zajac:
To je velká iluze, že se slovenské

ekonomice darí lépe než ceské. Za
prvé, rust se neopírá o nezbytnou
restrukturalizaci ekonomiky, za
druhé není spojen s významnejším
prílivem zahranicního kapitálu, za
tretí rust se promrhal na budování
neuveritelne masivní státní správy,
která zahltila Slovensko. Mecim' je
milovníkem státní správy a odtud
delá stranickou politiku. Myslím si,
že vykazovaný rust se brzo zlomí.
Jednoznacné signály z podniku
naznacují, že jakákoli pomeciarov
ská vláda zdedí obrovské ekonomic
ké problémy.

Pavel Rychetský,
senátor za CSSD:

Je demokratická koalice v prípade
volebního vítezství pripravena revo
kovaL privatizacní proces, který tak
kritizuje?
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František Mikloško:
Osobne jsem velký pesimista, jak

se to bude všechno nazpet prošetro
vat. Je to dost beznadejné. Spis prí
padu prodeje vojenských pontonu se
brzy rozrostl na 60 tisíc stran.
Kdybychom chteli každý prípad
vyšetrovat, bylo by to na celé další
století. evírn, zda se s tím dá neco
delat.

Média na Slovensku .
monopol vlády
a monopol opozice

Martin Šimecka, šéfredaktor
týdeníku Domino-fórum:

Slovenská média se po listopadu
1989 vyvíjela obdobne jako ceská,
ale meli jsme urcité odlišnosti. Už v
roce 1990 a 1991 nastal obrovský
rozpor mezi federální televizí a slo
venskou televizí, federální televize
vysílající z Prahy byla prijímána s
cím dál tím vetší neduverou. Zprávy,
které se objevovaly, mely negativní
znaménko už jenom proto, že je
vysílal federální kanál. V posledních
mesících federace I-lZDS odmítlo do
federální televize chodit. Slovenský
rozhlas se v té dobe dal plne do slu
žeb HZDS a v léte 1992 výrazne
napomohl k Meciarovu vítezství.
Radiožurnál byl tehdy ironicky nazý-

ván "Radiomeciar". V tu dobu byla
normální diskuse na slovenské poli
tické scéne ze strany médií prakticky
znemožnena.

Kupodivu po vítezství HZDS se
situace výrazne zmenila. Zrejme i
proto, že vetšina novináru, kterí v té
dobe uprímne verili, že pomáhají
dobré veci, když bojují proti federál
ním médiím a pomáhají Meciarovi,
prišla na to, že clovek, kterého si
vybrali, zacíná ohrožovat jejich svo
bodu. Když prestala federální televize
existovat, Slovensko zustalo se svými
médii. Pamatuji se na Silvestra 1992,
kdy jedním z nejduležitejších oka
mžiku bylo vypnutí nenávidené fede
rální televize. Pro mnohé to bylo
vetší vítezství, než následující vztyce
ní slovenské vlajky.

Od té doby se odpor vuci politice
HZDS zacal objevovat stále casteji.
Nejprve v tisku, který si prece jen
udržel vetší nezávislost. Tejhezcím
príkladem je deník Sme. Zacínal z
nuly, nebot Smena, jeho predchudce,
byla zlikvidována. Dnes je Sme jed
ním z nejvetších deníku na
Slovensku. Slovenská média se ne
ustále ucila svojí nezávislosti.
Vzniklo soukromé rádio Twist s
poslechovostí okolo 250 tisíc lidí,
které patrí mezi nejvlivnejší média
na Slovensku. Paradoxne ho zakláda
li lidé, kterí Meciarovi v dvaadevade
sátém pomáhali jako redaktori

Slovenského rozhlasu k moci. Dnes
Meciar nezávislé a kvalitní rádio
Twist nenávidí.

O verejnoprávních médiích nemá
smysl mluvit. Slovenská televize a
rozhlas jsou plne závislé na státní
moci. Na druhé strane vetšina sou
kromých médií je nezávislých.
Televize Markíza je velký fenomén,
který se svým postavením liší od
ceské Novy. Pokrývá jenom 60 %
území Slovenska, a presto má sledo
vanost skoro 50 %. Její význam je v
tom, že prináší zpravodajství, které
má mnohem vetší dosah než zpravo
dajství STY. Soutež o nejpopulárnejší
osobnost, kterou Markíza porádala,
vyhráli moderátori televizního zpra
vodajství. To svedcí o vlivu a sledo
vanosti zpravodajství Markízy. mí
delat velmi rafinovanou ironickou
kritiku vládní koalice, která však
zároven není prímou obhajobou
opozice. Kdybych chtel sám vyhrát
opozici volby, nemohl bych to delat
lépe. Není divu, že mezi Markízou a
STY dnes zurí válka, obe stanice se
napadají a vymenují si nóty.

Pokud jde o tisk, mám pocit, že ten
slovenský je dnes na tom lépe než
ceský. A to jednoduše proto, že slo
venští novinári museli po roce 1992
projít zkouškou nezávislosti. Také je
na Slovensku snazší vládu kritizovat.
Novinári se teší jisté spolecenské
vážnosti, což, myslún, také dlouho
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nebyl ceský prípad. Dnes je tu jiný
problém: slovenští novinári totiž ucí
tili ve svém peru obrovskou moc, a
stávají se vážným protivníkem vládní
koalice. Mám pochybnosti, zda náho
dou pro Vladimíra Meciara nejsou
vetším protivníkem média než opo
zicní politické strany. Dejí se pokusy,
jak tuto moc zastavit. apríkJad když
na dva dny vypnuli rádio Twist. Byla
to jakási zkouška, co se stane, když
se odmlcí významné opozicní rádio.
Tato zkouška zatím dopadla pro
média dobre. Velmi rychle se zmobi
lizovala na odpor.

Štefan Hríb, redaktor slovenského
vysílání Svobodné Evropy:

Problém je v tom, že v devadesá
tém prvém a druhém novinári z nej
lepšího svedomí podporovali politiky
HZDS, mysleli si, že to je to nejlepší
pro Slovensko. A ve jménu toho
neinformovali o tom, co videli na
vlastní oci. Chyby zamlcovali, nepo
jmenovávali. Verejnost o tom neve
dela, volila tyto politiky bez vedomí
toho, co reprezentují. Dnes je bohu
žel podobná situace. Takzvaní opo
zicní novinári dnes podporují z nej
lepšího svedomí opozici, protože
chtejí, aby na Slovensku zvítezila
demokracie, aby bylo v Evropské
unii a tak dále. Ale nemluvi o tom,
co vidí, ale o tom, co chtejí, aby si
lidé mysleli. Ale tím prestávají být
novinári a stávají se manipulátory.

Václav Žák, šéfredaktor Listu:
Já nechci mluvit o slovenské vláde,

ale o slovenské spolecnosti, která je
prekvapive schopna velmi houževna
te odolávat zlému režimu, který
Slovensko má. A to je oproti Cechám
duležitý rozdíl. Je také obrovský roz
díl, zda je novinár loajální vuci opo
zici, nebo vuci vládní moci. Mohu
jmenovat mnoho slovenských novi
náru, o kterých si nemyslím, že jsou
prehnane loajální. Ten obrázek je
proste pestrejší.

Pripravil

JAK B CAMRDA

~ ''''',,",'-'''. N o v A PRI TOM N O S T

Pojmenování
Vjednom svém sloupku upo::.ornujeKarel Capek, jak málo lidé na svých nej

prevratnejších vynále::.ech docenují to. co je na nich vskutku objevné: napríklad
že letadlo nemává krídly. lokomotiva nemá nohy, ani lod ploutve. Namísto
toho ,.prirovnávají je porád k prírodním vecem: letadlo nazývají ptákem, loko
motivu ocelovým OI'em. lod leviatanem a podobne. Což dokazuje, že dovedou
sice vynálezy delat, ale nedovedou je pochopi(·.

Capek píše o technických vynálezech, dotýká se však hnedle nekolika duleži
tostí jazykových. PI'edevším toho, že metaforické pojmenování neuchopuje na
prvním míste celek ani podstatu, nýbrž urcitý duležitý znak; dále že spolecným
znakem nemusí být jen vnejší podoba, ale urcitá funkce (napr. pohyb vzdu
chem, vodou atd.). A nakonec to. že pojmenování ("nazývánl') nejak souvisí s
chápáním.

Když prišel Ferdinand de Saussure s pojetím slova jako jazykového ::.naku.
zduraznoval. že mezi jeho dvema nedílnými složkami - formou a významem 
není prímého vztahu: že ten v::.tahje arbitrární. to jest libovolný, samozrejme
ovšem sdílený uživateli toho kterého jazyka. Proto se kus nábytku o desce a
ctyrech ci kolika nohách muže nazývat stul nebo Tisch, table, mésa atd .. pri
cem::'o povaze pojmenované skutecnosti žádné z nich svou podobou/formou
nevypovídá nic. lako týjimka se uvádejí zrukomalebná citoslovce. jejichž
forma pojmenovávanou skutecnost napodobuje.

Svrchu recené ovšem be::.e=.bytkuplatí jen o tzv. slovech nemotivovaných, tj.
tech, je::'nejsou ani odvo::.ena. ani nev:.nikla p"enesením vý::.namu. Samozrejme
slova pokoj, místnost. svetnice ci komnata ne::.obra::.ujíani nenapodobují reál
nou entitu. kterou pojmenovávají; avšak pres jiné významy mohou odkázat k
nekterému zjejích vý::.nacných rysu nebo funkcí. Pojmenování pokoj ke klidu,
bezpecí; místnost k prostorovosti; svetnice ke zdroji svetla apod. Tyto vý::.na
mové ..ingredience·' se u ru::.ných mluvcích ruzne uplatnují, duležité však je, ::'e
neodkazují už jen k ja:.ykove oznacované realite, nýbr::' i k jiným obsahum.

Slovo ve smyslu lexikálního ::.naku má tedy v::.tahjednak ke konkrétní mimo
jazykové realite, kterou oznacuje, jednak k abstraktnímu významu, který nese,
a skrze nej k jiným významum a jiným slovum. Tak se uplatnuje v lidském
dorozumívání, prenášení a shromaždování informací. Avšak slovo není jen
vehikulum, nosic významu -je to také základní jednotka pojmenovací. A
pojmenování není jen akt obecne jazykový, nýbrž také individuálne poznávací,
gnoseologický.

Ano; pojmenováním se nejen ucíme nejakou skutecnost oznacovat. ale také
se jí tím :.mocl!ujeme. Každé poznání je akt posesivní, privlastnovací; a dvojná
sob, je-li spojeno práve s pojmenováním: krome otisku v mysli máme v dr::'ení i
zástupnou materializaci té které týsece bytí, toti::'práve její jméno.

Je príznacné. jak konkrétne si tuto skutecnost ut'edomomli naši indoevropští
prapredkové, když tuto skutecnost pojmenovávali: slovo jméno se všemi odvoze
ninami, anebo slot'eso míti (ve stredoveké ceštine jmieti) ci jmení. stejne jako
recké onoma, latinské nomen, anglické name atd. atd. - ta všecka pojmeno
vání uka::.ují ke spolecnému pra:.ákladu. oznacujícímu primárne braní a vzetí,
,jetI'. Ka::.dépojmenování se tedy puvodne v'yjad"ovalo - a nepochybne i vní
malo -predevším jako uchopení.

Konkrétnost takového na::.ývání souvisí jiste i s tím. že pojmenování (slovo)
bývalo ve starých kulturách silne ztotožnováno s o::.nacovanou skutecností.
Dodnes o tom svedcí napríklad tabuová slova. - J\ ám tento vztah k realite jazy
kem uchopované, ,jímané", pripomínají slova chápat, pochopit, pojem: nej
prve skutecnost uchopíme slovem, potom rozumem.

Nakonec pak žádné odvozené nebo p"enesené pojmenování nesvedcí o tom,
že by clovek nazvanou vec pochopil dobre anebo špatne ci vubec ne; ale casto
vypovídá, jak ji chápe a co na ní považuje za duležité. Však on citovaný Capek
také nemel na mysli nic jiného.

JAN HORÁLEK
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o osamelosti

umírajících v našich dnech

Norbert Elias
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Ctvrtou zvláštností rozvinutejších spolecností, jež sizasluhuje být uvedena mezi podmínkami jejich prí
stupu ke smrti, je vysoký stupen a svérázný vzorec indi
vidualizace. Obraz smrti ve vedomí cloveka úzce souvisí
s obrazem sebe sama, tedy lidského typu prevládajícího
ve spolecnosti, v níž tento clovek žije. V rozvinutejších
spolecnostech chápou lidé sami sebe jako od základu
nezávislé, jedinecné bytosti, jako monády bez oken, jako
jednotlivé "subjekty", proti nimž stojí celý ostatní svet, to
znamená i všichni ostatní lidé, a jejich "vnitrní svet" je
od tohoto "vnejšího sveta", to znamená i od ostatních lidí,
oddelen jakousi neviditelnou stenou.

Tento zpusob sebeprožívání, pro urcitý stupen civiliza
ce tak charakteristický obraz sebe sama jakožto "homo
cla usus", jiste velmi úzce souvisí se specifickým zpuso
bem predjímajícího prožitku vlastní smrti a v akutní si
tuaci i vlastního umírání. Výzkum umírání je však zatím
- v souvislosti se sociálním vytesnením - v úplných zacát
cích. Ješte je treba mnoho udelat pro to, abychom lépe
pochopili, co prožívají umírající a jak to souvisí se zpuso
bem jejich života a jejich obrazu sama sebe. V zastrené
forme, napríklad s pomocí pojmu jako "tajemstvi" nebo
"nic", implikují cas od casu existenciálne-filosofické
úvahy do smrti projekci jakéhosi quasi-solipsistického
obrazu cloveka. eco podobného platí i pro "absurdní
divadlo". Také jeho zástupci implicitne - a nekdy
i výslovne - vycházejí z predpokladu, že lidský život, jak
oni ho chápou, tedy jako život v základe osamocené, od
okolního sveta hermeticky oddelené bytosti, musí mít
nejaký smysl sám o sobe, možná dokonce predem daný
smysl. Nejsou-li schopni tento druh smyslu najít, jevi se
jim lidská existence jako nesmyslná, takže pocitují dezi
luzi; takto založená nauka o smyslu lidského života je
pak vetšinou v jejich predstave zpecetena vedomím, že
každý clovek zemre.

Je pochopitelné, že clovek, který se domnívá, že žije
jako osamocená bytost a beze smyslu vlastní existence,
jako taková bytost také umírá. Avšak takovéto pojetí
smyslu není o nic méne zavádející nežli obraz cloveka,
k nemuž se tento pojem vztahuje. Sama kategorie "smys
lu" je zde totiž urcována clovekem typu "homo cla usus".
Zvláštní skutecnost, že prostrednictvím jazyka mohou
získat události jakéhokoli druhu, vcetne vlastního života,
pro cloveka smysl, je odedávna predmetem rozsáhlé filo
sofické rellexe. Odhlédneme-Ii však od nekolika málo
výjimek, snaží se tyto úvahy uchopit problém smyslupl
nosti tím, že jako "subjekt" smyslu - podle tradicního
filosofického prístupu - postulují osamocené lidské indi
viduum, jakousi izolovanou monádu, zapecetené "Já",
a teprve potom snad, na nejakém vyšším stupni všeobec
nosti, stanovují jednotlivce jako takového, univerzální Já
nebo, podle okolností, "vedomí o sobe". Explicitne nebo
implicitne se pak ocekává, že každý clovek musí mít
nejaký smysl sám pro sebe, práve jako izolovaná moná
da, a naríká se nad nesmyslností lidské existence, pokud
takový smysl není nalezen.

Avšak kategorii "smyslu" nelze porozumet, pokud se

strana

vztahuje na jednotlivého cloveka nebo na nejakou z nej
odectenou univerzálii. To, co nazýváme smyslem, je kon
stituováno množinou lidí, kterí jsou tím ci oním zpuso
bem na sobe závislí a vzájemne komunikují. "Smysl" je
kategorie sociální; subjektem smyslu je plUl'alita navzá
jem spjatých lidí. Tito lidé si dávají znamení, která
mohou být v ruzných skupinách ruzná a která získávají
smysl teprve ve vzájemném kontaktu, a sice v první rade
smysl spolecný. Každý jednotlivý clovek muže tento
smysl - úmerne své situaci - individuálne obmeiíovat;
zajde-li však v obmenování príliš daleko, ztrácejí jeho
znamení na komunikovatelnosti (v soucasnosti ci do
budoucna), a tím ztrácejí i svuj smysl.

Pokus najít v živote jednotlivého cloveka smysl, který
by nezávisel na tom, co tento život znamená pro ostatní
lidi, je marný. V praxi spolecenského života je souvislost
mezi pocitem urcitého cloveka, že jeho život má smysl,
a jeho predstavou o významu sebe sama pro ostatní lidi
a jiných lidí pro nej naprosto jasná. Na této rovine lze
také obvykle beze všeho pochopit, že výrazy jako "smys
luplný", "naplnený", "nesmyslný", "smysl postrádající"
život úzce souvisejí s tím, cím je clovek pro druhé lidi
a co pro ne delá. V seberellexi se však toto pochopení
snadno zamlží. V rozvinutejších spolecnostech vetšinou
prevládá všeobecne rozšírený pocit, jak ho známe od
jejich vysoce individualizovaných clenu, že každý z nich
existuje pouze sám pro sebe a absolutne nezávisle na
ostatních lidech, na "vnejším svete" vubec, a spolu s tím
i predstava, že každý clovek - tedy i já sám - musí mít
smysl sám pro sebe. Tradicní zpusob filosofování, budo
vaný na tomto typu sebeprožitku a zároveií predstavující
jeden z nejreprezentativnejších projevu této predstavy,
velice casto znemožiíuje, aby to, co je na rovine praxe
bezprostredne pochopitelné, tedy príslušnost cloveka
k cloveku a "objektum", bylo možno zahrnout do rellexe
vyšších rovin.

Každý clovek žije z "vnejších" rostlin a živocichu.
Dýchá "vnejší" vzduch, vidí "vnejší" svetla a barvy.
Narodil se z "vnejších" rodicu a miluje nebo nenávidí,
prátelí se nebo je zneprátelen s "vnejšími" lidmi. Na
rovine sociální praxe toto všechno samozrejme ví, ale
v distancované rellexi svou zkušenost casto vytesiíuje.
V takovéto seberellexi zažívají príslušníci diferencova
nejších spolecností sami sebe jako bytosti, jejichž "vnitr
ní svet" je od "vnejšího" zcela oddelený. Klasická Iiloso
fie navíc tento druh sociálního a individuálního vytesnení
zkušeností, jež v praxi zakouší každý, takrka legitimova
la. Jestliže clovek nahlíží sama sebe jakožto bytost exis
tující pouze pro samu sebe, odráží se v jeho pohledu
i ono nanejvýše reálné smerování k osamelosti, jež je tak
charakteristické pro specifickou osobnostní strukturu
a jež souvisí také s nezbytným stupnem individualizace
u príslušníku rozvinutých spolecností na daném stupni.
Mechanismy sebekontroly jsou v techto spolecnostech
zabudovány v dospívajících jedincích takovým zpuso
bem, že je dotycní prožívají jako skutecne existující
stenu, jež zachycuje jejich pudy a afekty zamerené
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RHEA GALANAKlSOVÁ

Ikaros

Kulhavá katarze plíží se kapradím.

AKISOVÁ

Recká básnírka (1947), pochází z Hérakleia na Kréte a žije v Patrasu.
Vydala ctyri sbírky poezie, dva romány a knihu eseju o literature. Ze
sbírky Trebaže puvabná (1975) preložila Alexandra Buchlerová.

Povídá se

že se zrítil do propasti.

Celo vyrezávané truhly
rozhodnutí zanechat a zacít

slova kladená symetricky proti sobe

spolecne s ptáky a cypriši.

•••

Rekl

nestací nedbat rad vlastního otce

musíš se vzeprít samotnému osudu

který ti stanovil smrt v Egejském mori.

A nenacházím odvahu se tázat, Aristogeitóne,

proc opouštíš svou zemi a kam odcházíš.

•••

•••

Obzor posetý horami

kde si tak rády hrají Erinye

na schovávanou a se smíchem vynášejí rozsudky.

Recká krajina

Oci z pentelského mramoru asfodely

plní se slzami nad pachem lidského masa

které se škvarí pri barbarském hodokvasu.

Telo, jehož jsem se kdysi dotkla a pamatuji se.

•••

•••

Slova vytesaná na reckém náhrobku a živé

jak pet prstu všechny smysly.

Nekácené lesy Arkádie

za soumraku vyucují dórský rád
s chvením lane zaslechnuvší lva.

RHEA
GALA

Nejvetší výber

ucebnic anglictiny

v Praze

Anglické knihy,

casopisy, noviny,

audio- a videokazety

Více než 7000 titulu

Objednávková služba zdanna

Malá Štupartská 5, Prague 1
tel: 231.8021

fax: 231.9848

email: <bigben@terminal.cZ>

BIG BEN BOOKSHOP

k ostatním lidem, a tím je od nich odrezává.
Dríve se na problém osamelosti umírajících hledelo

predevším v souvislosti s postojem živých. Tento pohled
je však nutno rozšírit. Tendence k osamelosti jsou
v našich spolecnostech casto založeny pochopitelne také
v osobnostní strukture umírajících. Zcela jiste jsou ve
všech prípadech specificky diferencovány podle vrstev,
pohlaVÍ a jednotlivých generací. Lze predpokládat, že
v akademických kruzích bude tato tendence k osamelosti
velmi silná, u strední vrstvy všeobecne silnejší než v del
nickém prostredí a u mužu možná silnejší než u žen. To
je však hrubý rozvrh, jenž má pouze poukázat na takrka
nezpracované problémy, jež se zde otvírají, a naznacit, že
se na ne nezapomíná.

V našich silne pacifikovaných spolecnostech, kde spo
lužití vyžaduje všestrannou a rovnomernou úroven kon
troly všech vulkanických pudových impulsu a neustálé
tlumení prudkých citových hnutí, však presto existují
nade všemi specifickými rozdíly vrstev a skupin
i urcité spolecné rysy v osobnostní strukture. Zretelne se
však vynorí teprve pri srovnání se spolecnostmi jiných
civilizacních stupnu. Patrí k nim relativne vysoká indivi
dualizace, pomerne velká, všestranná a rovnomerná zdr
ženlivost v oblasti silných pudových a emocionálních
impulsu, stejne jako tendence k osamelosti, jež s temito
strukturami a jejich existujícími vzorci krácí ruku v ruce.

Tuto tendenci lze pocitovat i u umírajících. Bud na ni
rezignovane pristupují, nebo se naopak snaží tuto hradbu
naposledy prolomit. At je tomu jakkoli, VÍce než jindy
potrebují umírající pocit, že ješte neztratili význam pro
ostatní lidi - pritom však neprirozene prepjaté projevy
sympatií jím mohou pripadat stejne nesnesitelné jako
vubec žádné. Nelze ovšem hovorit o specifické civilizacní
ostýchavosti a zdrženlivosti živých vuci umírajícím
v našich spolecnostech a neupozornit pritom na možný
ostych a zdrženlivost umírajících vuci živým.

Úryvek z knihy, kterou uvádí na trh Nakladatelství
Franze Katky.
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Vláda pravice
a jak na ni
Ferdinand Peroutka
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D OftttomnosG
V zámorí se nám konecne podarilo získat kompletní
sadu rocníku Peroutkovy Prítomnosti z let 1924-1939.
Zásluhu na tom má šéfredaktor exilových
Amerických lístu Peter Bísek a redakce je mu za to
nesmírne zavázána. Abychom si obsah tak cenné
zásilky nenechávali jen pro sebe, chceme na tomto
míste z puvodní Prítomnosti citovat. Zacneme
komentárem z pera šéfredaktorova, který vyšel skoro
presne pred sedmdesáti lety.

(red.)

Nynejší thema naší politiky jest obecne známo: je tozápas mezi pravicí a levicí. Složili jsme již nekolikrát
verejne úcty, proc v tomto zápasu sympatisujeme s levicí:
výkyv do prava vzbudil v nekterých hlavách touhy, jež je
nutno pokládat za nebezpecné; vzhledem k sociálnímu
složení tohoto státu byl by škodlivý každý politický kurs,
který by ignoroval požadavek sociální spravedlnosti;
neríkám, že na této vláde je vše špatné nebo že by nebyla
vykonala nekteré potrebné úkoly, na které by si socialisté
nebyli troufali; ale ukazují se v dnešní vetšine zjevy,
které dávají tušiti, že nekterí její organisátori považují
požadavek sociální spravedlnosti jaksi jen za poesii nebo
za knižní ucenost; soudíme, že tyto tendence musí dostati
uzdu; proto bychom chteli, aby proti silné pravici, která
jest ocividným faktem, tu stála také silná levice, která by
bud dovedla vyslovenou vládu pravice porazit a vynutit
návrat k vláde stredu, nebo aspon by si pri každém záko
nodárném kroku vymohla respekt k sobe a ohled na vrst
vy, které zastupuje; levice získala naše sympatie také
tím, že prišla s požadavkem hospodárského plánu, kdež
to pravice v tom ohledu žije ze dne na den a vyznacuje
se nechutí k velkorysejším myšlenkám; jsme pro to, aby
hospodárské dení bylo pokud možno podrobeno rozum-

nému plánu, a nemužeme za to, že nás toto presvedcení
jaksi automaticky vystrkuje na levici. (...)

Považujíce demokracii za jedinou možnou cestu,
nemohli jsme prilnouti k tem, kdož si zahrávali s pred
stavou meUlOd protidemokratických a peclive pestovali a
ostríhali hnutí surovcu ze zásady, soudíce, že jednou
mohou být k necemu dobrí; mimo to byla tu volba presi
dentská, pri níž se v tak mnohých prsou ve vládní vetšine
probudila všechna neušlechtilost; byla tu také ta okol
nost, že príliš mnoho lidí ve vládní vetšine soudilo, že
osobní úcty jsou tak svatá vec, že je dovoleno pro ne pre
rvati jednotnou linii naší zahranicní politiky. (...)

Poprvé si verejnost uvedomila dosti žive, jak agrární
strana dovede využívat své politické moci a jak se to deje
ne vždy k prospechu obecnému; prišlo se na to, jak
agrární ci dovedou na svou stranu pretáhnout všechny
hmotné a mocenské výhody; jak cílevedome dovedou se
zakorenovat v administrative a jak dovedou obrátit každý
krajíc pomazaným k sobe; zacalo se podrobneji diskuto
vat o tom, jak ministerstvo zemedelství se svou vládou
nad hmotnými výhodami, které má k disposici, stalo se
dokonalou baštou agrární moci; verejnosti byly otevreny
oci nad tichým vývojem, který behem let vynesl agrární
ky vysoko nad všechny ostatní a který docela nenápadne
položil základy k agrární nadvláde; pocalo se uvažovat o
tom, nebude-li treba jednou vytvoriti koalici bez nich,
aby tento proces byl trochu zastaven. (...)

Vyzpovídavše se ze svých sympatií pro levici v této si
tuaci, rekneme také, v cem se od ní lišíme: prirozeným
jejím cílem musí býti vláda levice; naším cílem je vláda
stredu; jsouce dnes spojenci levice, mužeme stát nekdy
jindy proti ní; to tehdy, kdyby levice nekdy tak ohrožova
la zásadu vlády stredu, jako ji dnes ohrožuje pravice.

(Prítomnost 29. prosinec 1927)

Ad: Havel mírotvorce (NP 11/97)

ikdy jsem neocekával, že by
Václav Havel mel hrát významnejší
roli v mírovém procesu na Blízkém
Východe. Ti, kdo jsou o tom presved
ceni, se proste jen dali oklamat jazy
kem diplomacie. Lze omluvit, pokud
se nekterí méne zkušení ceští novi
nári nechali unést atmosférou velké
zahranicní cesty a nadsazovali
význam diplomatických gest. U ame
rického novináre je to však méne
pochopitelné.

Pokud jde o schopnosti Václava
Havla smirovat zneprátelené strany
na Blízkém Východe, byla recena
pouze polovina pravdy. Václav Havel
má skutecne jako nekdejší vudcí
disident a hrdina sametové revoluce
mezinárodní autoritu. Ale prezident

Havel na druhou stranu selhal,
pokud jde o zprostredkování dohody
ve své vlastní zemi. At hodnotíme
jeho roli jakkoli, je faktem, že stál na
cele státu v dobe, kdy se musel vzdát
témer poloviny svého území.
Abrahám Lincoln by byl težko pova
žován za jednu z nejvýznamnejších
postav 19. století, pokud by dojednal
"sametový rozvod" s povstaleckými
jižními státy. V atmosfére strachu ze
šírících se nacionálních konfliktu ve
východní Evrope nebylo težké prodat
"sametový rozvod" jako relativní
úspech. Ovšem jako relativní
úspech, který není príliš inspirativní
a který z Havla rozhodne neciní
experta na smlrování.

I v prípade Romu Havel zustal
spíše u svých projevu, než aby je
doplnil konkrétními kroky. Spíše jen

reagoval na tlak ze zahranicí, nebyl
príliš iniciativní. Havel rozhodne
není rasista a jeho výroky jsou plne
v souladu s mezinárodními standar
dy lidských práv. Ale mužeme ríci,
že by Václav Havel predložil kon
krétní návrhy, jak zlepšit soužití
Cechu a Romu? emyslím si to.

Ceské republice by k prekonání
jejích dnešních potíží pomohlo,
kdyby novinári méne podléhali kul
tum jednotlivých politických osob
ností a radeji poskytovali ceským
obcanum objektivní a úplné infor
mace. Aby Václav Havel mohl být
skutecne výkonným predstavitelem
své zeme, nepotrebuje slepé zbožno
vání mas, ale kvalifikovanou kritiku
informované verejnosti.

DAVID B. BROWN

Angloamerican College, Praha



1 I 9 8 '~'..:." . I N o v A pRi TOM N O S T

Milá Terezo,

vím, že už napjate cekáš na muj dopis, jak se tu, v
tomhle meste paradoxu, držím. Tak tedy držím se, jak to
jde, nekdy se rozciluju, nekdy rezignuju, nekdy je to všech
no vlastne k smíchu. V Sarajevu není život normální, stá
vají se tu veci, nad kterými zustává jinde rozum stát, ale
tady se nikomu dosud nezastavil. V duchu jsem si je
pojmenovala SARAJEVSKÉ PARADOXY.

J(dyž jsem se po trech mesících vrátila z Prahy, prekva
pilo me, že si me paní za pultem pamatuje a celá rozra
dostnená se vyptává, kdeže jsem tak dlouho byla. Byl to
bájecný pocit, jehož obmeny me provázejí od prvního dne,
kdy jsem do Sarajeva prijela. Když me lidé po prízvuku
odhalí jako cizinku, zacnou se vyptávat. A když jim reknu,
že jsem z Cech, první reakcí bývá trochu závistivý
povzdech: "Tedy, jak vy jste se s temi Slováky v klidu roz
delili ... " Pak zacnou mluvit o ceských filmech (nejpopulár
nejší je "Vrchní, prchni") a seriálech (absolutníjednicka:
"Nemocnice na kraji mesta ''). Ti lidé jsou proste milí. Tady
zacínají moje sarajevské paradoxy. Mám na to takovou
soukromou definici: žijí tady vedle sebe lidé výjimecne
dobrí a výjimecne špatní.

Soused, co bydlí nad námi, ani není špatný, jen primi
tiv, zmanipulovaný nacionalistickými hesly. Krome toho,
že nechápe, proc by nemohl házet ze svého okna odpadky
do spolecné zahrady, mi na chodbe vykládá, že doufá, že
bude zase válka, "abysme jim to konecne nandali". Bývalý
ministr kultury a dekanfilosofickéfakulty, predevším
však Muslim, ponižujícím zpusobem odvrhne dlouholetou
prítelkyni Srbku, která nejenže nemá s nacionalismem nic
spolecného, ale ješte k tomu se v obleženém Sarajevu bála
stejných granátu jako on. Tohle je tedy spíš k pláci, než k
smíchu.

Tak Ti povím, jak jsem se nedávno rozcílila.
Bosna má totiž menu, která se jmenuje "konvertibilní

marka". Ve skutecnosti je to ryzí, vetšinou nefalšovaná
nemecká marka. Bosna má taky zvláštní bankovky, které
se jmenují dináry. Za celý rok, co jsem v Sarajevu, se kurs
nezmenil ani o chlup. Sto dináru je jedna marka. Jak toho
dosáhli, nevím, alejunguje to tak. Pravda je, že za dináry
si sice mohu koupit chleba, propisku nebo toaletní papír,
ale oficiálnejší instituce dináry neberou. A tady je opet
paradox. Spousta organizací zamestnancum platí práve v
dinárech, i když je nechtejí prijímat ani banky. Osobne
jsem to zkoušela ve trech, ješte štestí, že existuje cerný trh.

Nakupování v Sarajevu je vubec legrace. Pokud stojí
výrobek 180 dináru, já zaplatím prodavacce 200 a už me
nemuže prekvapit, že nemá drobné nazpátek. Vyreší to
dve žvýkacky, kulicka rajaela, mandarinka ... Prítel už má
zabehnutý milý zvyk: když mu v trafice dají desetkrát
místo penez žvýkacku, po jedenácté jim je vrátí a dostane
krabicku cigaret. Funguje to hladce, nikdo se nerozciluje,
protože všichni jsou na tom v zásade stejne.
Nezamestnanému, stejne jako rediteli banky, všem tece
voda jen dvakrát denne. Zhruba od osmi do jedenácti
ráno a od peti do devíti vecer.

Paradoxem je, že lidem už zacínají chodit úcty, i na
západoevropské pomery nebývale vysoké, prestože se
poplatky mely zacít vybírat až od chvíle, kdy bude vodo
vodní systéin v porádku. Paradoxem je, že z mezinárodní
ho fondu byl zaplacen zemní plyn na rok 1997, ale od 1.
dubna už nebyl v celém Sarajevu ani kubík. Proc? Protože
nebyl zaplacen. Paradoxem je, že prumerná penze delá
okolo sta marek, ale úcet za elektrinu prijde nejmíií na
sedmdesát. Paradoxem je, že jsou ti lidé vubec živí, ne?

Víš, Terezo, je to taková neštastná zeme. Jednou jsem
poslouchala prodavacku, jak si rozhorcene stežuje na svuj

Sarajevo
osud. Neutekla jako ostatní, zustala tu celou válku bez
vody, elektriny, jídla a s rizikem, že se nedožije príštího
týdne. Doufala však, že když to prežije, tak to jednou
nekdo ocení. A dneska pracuje za dve ste marek mesícne,
bydlí v cizím byte, protože její dum podpálili Srbové, a
každý den jí chodí do krámu lidi, kterí utekli, venku si
vydelali peníze a ted si v Sarajevu otevírají restaurace.
Já vím, že to nikdo jako uprchlík nemel lehký, ale ona má
prece také pravdu. A na druhou stranu, ta strašná ukriv
denost, kterou si lidé zámerne pestují ...

Nekdo mi popisoval, jak byl na košíkové, když hrálo
Chorvatsko proti Bosne, a jaká tam byla fantastická
atmosféra. Muj prítel mi pak rekl: "Jakápak atmosféra,
stadion šílel v nacionalistickém duchu a vetšina diváku
neprišla na basket, ale na rvacku. "

Mne Ti z toho nekdy behá mráz po zádech. Je to taková
zeme bez oken a se tremi vchody a porádným pruvanem.
A je to tak smutné, když poslouchám, jak by nejradši
všichni odešli pryc, protože život emigranta je desetkrát
lehcí, než život tady. Protože emigrant se alespon nemusí
bát, že zase bude válka, a má vodu celý den a v zime mu
není zima a když náhodou bude nemocný, nekdo se už o
nej postará.

Tak já už koncím s tímhle nekonecným seznamem para
doxu, ze kterých si tu všichni radeji deláme legraci. Víme,
že se sice dejou veci, nad kterými zustává rozum stát, ale
nám se zastavit nesmí, jinak buhví, co by se ješte stalo.

EVA PICKOVÁ
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1.12. Koruna klesla na nejnižší hodnotu ve

své historii, 19.87 Kc za marku .•
Existenci tajného švýcarského konta
ODS zacala proverovat policie .• Pád
Klausovy vlády komentoval na pred
ních stranách svetový tisk.

2.12. Ministru obrany Miloslavu
Výbornému se v Bruselu dostalo ujište
ní, že predstavitelé Severoatlantické
aliance považují události v CR za sou
cást normálního demokratického pro
cesu.

5.12. V Londýne zasedá zvláštní konferen
ce expertu, která má rozhodnout o roz
delení zlata uloupeného nacisty v
letech 1955-45 .• V jihovýchodní
Austrálii se stále šírí rozsáhlé požáry.

4.12. Josef Lux a Jirí Skalický jednali v
Lánech s prezidentem Havlem o sesta
vení nové vlády. Václav Klaus vyzval v
dopise clenum strany k odchodu ODS
do konstruktivní opozice .• Vladimíru
Meciarovi pripomíná Klausuv pád jeho
vlastní odvolání v roce 1991. S novým
"pucistickým" premiérem prý jednat
nebude.

5.12. Podle smlouvy mezi opozicním blo
kem Slovenská demokratická koalice a

koalicí ma(farských stran na Slovensku
budou Madari v prípade Meciarovy
volební porážky prizváni do vlády. Za
to se zavázali nepožadovat územní
autonomii. .CR oficiálne protestovala
proti Meciarovým obhroublým vtipum
na adresu prezidenta Havla, jeho man
želky a premiéra Klause.

6.12. Pred domem ministra financí Ivana

Pilipa explodovala nálož. Nikdo nebyl
zranen. ení jasné, zda šlo o výhružku
související s Pilipovým vystoupením
proti Václavu Klausovi ci s jeho plánem
proverit pochybné privatizace .• Pád
obrího ruského letounu Ruslan na

obytnou ctvrt v lrkutsku stál život 42
lidí.

7.12. Snemy regionálních a oblastních
sdružení ODS v drtivé vetšine podpori
ly Václava Klause v jeho kandidature
na predsedu strany.

8.12. Prezident Václav Havel vyzval pred
sedu lidovcú Josefa Luxe, aby zahájil
predbežná jednání o budoucí podobe
kabinetu .• Bývalý príslušník federální
tajné služby Václav Wallis byl po peti
letech soudních procesú definitivne
zprošten viny. eprokázalo se, že by
predával tajné informace Viktoru
Koženému.

9.12. Václav Havel kritizoval v projevu
pred obema komorami parlamentu
vládu a premiéra. Václav Klaus na
zvláštní tiskové konferenci projev ostre
odmítl.

10.12. Skupina poslancu a senátoru
z ODA, KDU-CSL a ODS oficiálne
navrhla Václava Havla na prezidenta
republiky.

11.12. Po schuzce Zeman-Lux se zdálo být
jasné, že zemi cekají nejpozdeji v cer
vnu 1998 predcasné volby.

12.12. Konference o globálním oteplování
v japonském Kjótu dospela po složitých
jednáních k dohode. Emise skleníko
vých plynu se mají do roku 2012 snížit
celkove o 5,2 %.

strana ·3

13.12. Summit Evropské unie
v Lucemburku prijal historické roz
hodnutí o rozširování Unie na východ.
Rozhovory o prijetí prvních šesti zemí
- Ceské republiky, Polska, Madarska,
Slovinska, Estonska a Kypru - zacnou
v dubnu 1998. U dalších peti východo
evropských zemí vcetne Slovenska
budou prijímací rozhovory probíhat
pomaleji.

14.12. a mimorádném Kongresu ODS byl
Václav Klaus znovu zvolen predsedou
strany. Obdl'Žel celkem 227 hlasu,
zatímco jeho rival Jan Ruml 12.

15.12. SPT Telecom chystá zdražení tele
fonních hovoru.

16.12. Ministri zahranicí clenských státu
NATO podepsali v Bruselu protokoly
o vstupu Ceské republiky, Polska
a Madarska do Aliance.

17.12. Prezident Václav Havel jmenoval

I2remiérem dosavadního guvernéraC B Josefa Tošovského a poveril ho
sestavením nové vlády.

18.12. Jihoafrického prezidenta elsona
Mandelu nahradil v cele vládnoucího

Afrického národního kongresu vicepre
zident Thabo Mbeki.

19.12. Na Investicní a rozvojovou banku,
tretí nejvetší banku na Slovensku, byla
uvalena nucená správa .• lvan Pilip a
Jan Ruml vyhlásili názorovou platfol'
mu uvnitr ODS.

20.12. V prezidentských volbách v Srbsku
zvítezil kandidát vládnoucích socialistú
Milan Milutinovic.

21.12. Ministri zahranicí Polska a Ceské

republiky Bronislaw Geremek a
Jaroslav Šedivý se v Krakove dohodli
na tom, že obe zeme budou spolecne
celit kritice rozširování EU a ATO.

22.12. Designovaný premiér Tošovský
jedná s koalicními stranami o sestave
ní nové vlády. ODS s úcastí ve vláde
váhá.

25.12. Premiér Tošovský zvažuje zHzení
ministerstva pro evropskou integraci.

24.12. Kuba muže po letech opet slavit
vánoce. Vdecí za to blížící se návšteve
svatého otce.

25.12. Papež Jan Pavel II. upozornil ve
svém tradicním vánocním poselství na
etnické a politické násilí, lhostejnost a
netoleranci na rúzných místech
planety.

26.12. Centrální banka hodlá v príštím
roce srazit tzv. cistou inflaci pod 7 %.

27.12. Hongkong prijal plán na likvidaci
milionu trí set tisíc kurat kvúli epide
mii ptací chripky, které 3e prenáší na
lidi.

28.12. V roštu Nuselského mostu v Praze

jsou podle informací Dopravního pod
niku trhliny.

29.12. Ceská a nemecká vláda si vymenily
diplomatické nóty, které zakládají spo
lecný Fond budoucnosti.

50.12. Premiér Tošovský vyhlásil složení
nového kabinetu. Objeví se v nem
devet nových tvárí a osm staronových
ministrú. Václav Klaus se snaží vetovat

jména ministerských kandidátu za ODS
Ivana Pilipa a Michala Lobkowicze,
ktei'í se hlásí k nove vzniklé platforme.

51.12. Naposledy vyšel deník Práce.
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