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Globalizace je americké slovo

v ríjnu sena Pražském hrade uskutecnila konferen
ceForum 2000.Delegáti z celého svetaseuž druhým
rokem takto sešli k trídennímu jednání, které inicio
val Václav Havel s cílem diskutovat o problémech a
aspektechglobalizace. Nt;formální pruzkum úcastní
ku Fora i bežnýchPražanu ukázal, že názory na Fo
rum zustávají rozdílné: nekterí je považují za velice
úspešnouakci. Jiní tvrdí, žeje to mlácení prázdné slá

my. Další sepozastavují nad termínem globalizace samotným.
Mne sefenomén globalizace vyjevil pri sledování dvou jilmu: Armageddon

a Zachrante vojína Ryana. Obajilmy pocházejí z americké produkce, cestují
po svetea zaznamenávají rekordní príjmy. V prvním snímku posádka ame
rického raketoplánu zachrání svet pred katastrofální kolizí s meteorem. Ve
druhém je rota amerických vojáku odeslána za nemeckou linii, aby našla a
zachránila posledního ze ctyr bratru. Tri už položili život za vlast. Krome
fantastických hollywoodských t;fektu mají obajilmy hodne spolecného: všude
vlají americké vlajky, hrdinové seobetují pro vec. Ze všeho nejvíceje obema
snímkum však vlastní subtilní, svudná a - kýcovitá propagace amerických
hodnot.

Nicméne, tyto hodnoty jsou pro nás v Ceskérepublice velmi podstatné. Píšu
tyto rádky pro casopis vycházející v Ceskérepublice, což je cástecneumožne
no i tím, že tisíce mladých amerických mužu položily svoje životy (nejednou,
ale dvakrát) ve vzdálené Evrope, aby tyto hodnoty zvítezily. Jejich obeti také
podporily skupinu lidí, která usilovala o vznik samostatného státu, jenž byl
poté mezinárodne uznán. Odehrálo se to na americké pude; vcetne zrodu
ústavy. Stát sejmenoval Ceskoslovensko. (Až letos, po schválení kongresem
USA, byly puvodní zakládající ústavní doklady prestehovány na Pražský
hrad).

Už zmínené hodnoty afenomén globalizace mají hodne spolecného. Feno
mén globalizace vlastne zacal v šestnáctémstoletí na míste,jež se dnes nazý
vá Amerika. První "globalizátori" prijeli ze ctyr koutu Evropy a pocházeli z
nejruznejších spolecenskýchvrstev. Hlavním smyslemjejich pouti bylo získat
osobní a náboženskou svobodu. Což senaplnilo podpisem Deklarace nezávis
losti v roce 1776, pri které právo jednotlivce na strane jedné souznelo s inte
grací spolecnosti na strane druhé. Nyní, po integraci emigrantu z Evropy, ja
ko by senový národ pripravoval na 21. století, americký varící kotel integruje
emigranty ze tretího sveta. Ona neustálá integrace vede nejen ke spolecnému
prožívání zkušeností, ale zároven vytvárí spolecnou etiku, spolecné hodnoty.
Tyto hodnoty jsou hlavními soucástmi motoru, který nyní pohání komercní
a technickou globalizaci.

Dve ste let po založení Spojených státu senyní globalizace "exportuje" zpet
do zemí, z nichž jejich první zakladatelé pocházeli. Je tam dovážena dalšími
(prevážne americkými) výtvory 20. století - technologií a pokrokem, a dopro
vázena komercními i kulturními iniciativami jako jsou auta Ford, džínsy Le
vi,filmy Armageddon a Zachrante vojína Ryana. Tento komercní "kultura
lizmus" ve spojení s událostmi jako aféra presidenta Clintona na první po
hled pusobí v naprostém rozporu k jiným americkým iniciativám, mezi než
patrí záchrana Evropy a uzavrené mírové dohody v Bosne,Izraeli a Sever
ním Irsku.

Nicméne ony zdánlivé protiklady naopak potvrzují, že americký kotel spo
lecenských a kulturních hodnot, i když obcas prekypující, nadále bublá a vre.
Tento vroucí kotel tvorí politický, kulturní ajinancne-technický amalgám ne
jen naší soucasnosti, ale i budoucnosti.

MUDR. MARTIN JAN STRÁNSKÝ

Meslcnlk Nová PNtomnost se hlásí k tradici predválecné Prítomnosti, u jejíhož zrodu stál
v roce 1924 Tomáš Garrigue Masaryk. Vydavateli Jaroslavu Stránskému a šéfredaktorovi
Ferdinandu Peroutkovi se podai'ilo predstavit na stránkách PHtomnosti celou generaci demokra
ticky smýšlejících autoru a nabídnout ctenári patrne nejlepší politický casopis své doby.
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Neco pres sto dní
Zemanovy vlády
Petr Príhoda

Šance opozicního "ctyrlístku"

étyrlístkem míním úcelovou koalici
KDu-ésL, US,DEU a ODA. Co ty
poslední dve, jedna zakrslá, druhá
vytunelovaná? Jsou tam z nedba
losti, anebo díky gentlemanské
ohleduplnosti prvních dvou? Ale
budiž, stejne se s tím už nedá nic
delat. - Odchod lodivoda Luxe,
když je ho nejvíc treba, je citelnou
ztrátou.

Ti, co s "ctyrlístkem" sympatizují,
do nej buší: vycítají mu bezradnost
a lenost v nadeji, že ho k necemu
vyburcují. Co vlastne po nem mo
hou chtít? Doba prející éinum
s velkým é je pryc, nejaká nová za
tím nenastala. Slova se ujal ne
úplatný, ale impulzivní a patetický
Jan Ruml, po Luxovi jaksi druhý
v mediálním poradí. Zatím má v
repertoáru staré nápévy: smlouva
éSSD-ODS je podvod, jsme zásadne
proti schodkovému rozpoctu, pro
tože jsme pravice nejpravicovatej
Ší...

Predstavuji si, co bych hlásal na
jejich míste. Zkusil bych treba toto:

Obcané, nejsme žádná nemehla,
naší vizitkou je pulrok neokázalé
delnosti Tošovského vlády; sami ví
te, že od nás nemužete cekat zázra
ky; pokud ale nestojíte o bipolaritu
dosud nevykvašené a k vnitrostra
nickým sporum predurcené éSSD a
stále více upadající ODS,je náš
"ctyrlístek" vaší jedinou alternati
vou.

Možná, že pri troše prozíravosti
"pozustalých" a volicu by to zatím
stacilo k prežití.

(pri)

Na Hrade a na letišti

Kdyby to nebyla náhoda, nedalo by
se to lépe nacasovat: zatímco ve
Španelském sále Pražského hradu
se na nejvyšší úrovni teoreticky de
batovalo o všech vzpomenutelných
aspektech procesu globalizace (s
obcasným priznáním diskutéru i
velmi zvucných jmen, že si nejsou
tak zcela jisti obsahem tohoto "po
nekud dlouhého slova" - receno s
Hillary Clintonovou), na prístávací
dráze ruzynského letište probíhala
demonstrace jednoho problému
globalizace v detailu: pasažéri prá
ve demolovali stroj, jímž do Prahy
prileteli z moldavského Kišinéva,
jen proto, aby sejím nemuseli vrátit
zpet. Bylo jim jedno, kde jsou.
Smyslem jejich putování totiž neby-

strana 2

Její nikoli vítezný, nýbrž nejistý nástup by nemel prekvapit. Od chvíle,
kdy v cele CSSD stanul Miloš Zeman,
je on i jeho strana tercem mediální
neprízne. Tím, že si o ni opakovane
rekl, lze podjatost kampane vysvetlit,
nikoli omluvit. Vládnímu sebevedomí
neprospela ani úmorná povolební
mezistranická jednání, všechna s jedi
ným výsledkem: nemožností rozum
ného východiska. Tím se nakonec sta
la "smlouva o stabilním politickém
prostredí". Tzv. malé strany ji napa
dají, samy ale na schudnejší rešení
neprišly. Že tu máme dve velké strany
s nulovým koalicním potenciálem, to
je vinou jich samotných, ale i ceského
obcanského a politického prostredí.
Média jsou jeho soucástí.

Rozpacité entrée

První reakcí na ministerské "tableau"
bylo zklamání. Pouze tri tváre zapuso
bily dojmem kompetentnosti (Kuž
vart, Motejl, Rychetský). Ctyri mely
mediální punc "nesympatáku" (Grégr,
Grulich, Kavan, Špidla), tri budily am
bivalentní pocity (Dostál, Lánský,
Mertlík), ostatní byly nevýrazné. Jako
v jiných stranách, ani v CSSD "nejsou
lidi". Casem si nekterí ministri "po
lepšili" (Grulich, Lánský, Mertlík,
Špidla, Vetchý), David si "pohoršil".
Mejme na zreteli, že tyto dojmy vy
cházejí i z mediální krajinomalby a že
vetšina žurnalistu nás stále zpravuje
nikoli o situaci, ale o svých emocích.
Jsme proto adresáty "prvoplánových"
sdelení o skutecnostech, které mají
"plánu" víc. ovinárský šlendrián je
patrný na prezentaci kauzy Kavan a
kauzy Grulich: obema ministrum se
podarilo nasadit psí hlavu pri trestu
hodném zanedbání novinárské inves
tigace.

První viditelné krucky nové vlády
nebyly práve štastné. Zemanovo
hnápnutí do prekérní problematiky
cesko-nemeckých vztahu netreba dále
rozmazávat Premiér tím donutil mé
dia nerespektovat sto dní hájení. Mi
nistri Dostál a Mertlík se pasují na po
volané znalce církevní problematiky
(Dostál - tribun lidu se patrne dostane
casteji do rozporu s Dostálem - minis
trem) a Ivo Svoboda se stran Svobod
né Evropy cítí být analytikem nejno
vejších dejin. Bud pánové nemají

schopné poradce, anebo mají, ale je
jich rad nedbají. I slibný Rychetský,
právník, prohlásí zásadu "co bylo
ukradeno, má být vráceno" jen tak
mímochodem za "smešnou".

Zkoumejme skutky

Pripustme, že tato mediálne vdecná
šlápnutí vedle jsou pouhými "úlety"
verbální povahy. Duležitejší jsou
skutky. Na jejich hodnocení je stále
ješte brzy. Dosavadní ciny nové vlády
predstavují spojité spektrum od na
dejných až po ty povážlivé. Ostražitost
budí snaha zestátnit již privatizované
železnice i hledání Štesteny na "vý
chodních" trzích. Jmenování paní Ko
rínkové do významné funkce svedcí
o zabednenosti, z níž však nelze vinit
vládu jako celek. O personálních cist
kách ve státní administrative težko
soudit, média její dusažnost prehá
nejí.

Vláde CSSD se naproti tomu zatím
darí vtahovat do politické rozpravy ty
segmenty spolecnosti, které jsou mož
ným zdrojem konfliktu (odbory). Rá
do se zapomíná, že nová vláda zdedi
la nejen deravou státní kasu a zpustlé
resorty, že se však mezitím postupne,
ale podstatne zmenilo ovzduší, v
nemž je jí dáno vládnout, tj. sociální,
ekonomické, psychologické, morální,
zkrátka politické prostredí ceské spo
lecnosti. Mezi dvema nejvýznamnej
šími intencemi politického rozhodo
vání - ekonomickou racionalitou a so
ciální únosností zamýšlených kroku 
zeje dnes mnohem vetší rozestup než
na pocátku této dekády.

Našemu faktickému zchudnutí, ros
toucí nezamestnanosti, hrozícím
bankrotum, tvrdému, lec pravdivému
hodnocení domácích pomeru "Evro
pou", labilite politické scény zpusobe
né hlubokou krizí naší "pravice" a ze
jména ztráte euforických iluzí "Klau
sovy éry" atd. - vší této mizérii musí
celit práve tato vláda. Bude záležet na
tom, zda CSSD pristoupí na lobbistic
ký modus operandi vládní strany, kte
rý u nás bohužel úspešne zavedla
Klausova (Mackova, Dybova, Cermá
kova, Rubášova, Kocárníkova ...) ODS.

Mediální pokrik, že vláda CSSD
ustupuje od predvolebních slibu, ne
berme vážne, svedcí to v její pro
spech. Podivuhodným jevem je snaha
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vystavit ji posmechu za nepriprave
nost akce "cisté ruce". Pripustme, že
její puvodní predstavy byly naivní.
Cím to asi je, že její bezmoc v tomto
ohledu vzbuzuje vetší pozornost než
samotné augiášské pomery v hospo
dárském a nejen hospodárském živo
te zeme?

Je možné, že to bude práve tato
vláda, která si na rešení nekterých
problému vyláme zuby, což ješte ne
musí vypovídat o kvalite jejího chru
pu. Muže proste nastat cas, kdy se
ukáže, že všechny dosavadní pokusy
(tedy i pokusy predchozích vlád) byly
snahou o kvadraturu kruhu.

Nejsem si jist, zda a nakolik se vlá
de podarí prekonat komplex "uraže
ných a ponížených", pocházející
z dob, kdy CSSD byla pod palbou kri
tiky nejen zavilé, ale i ponižující. Ob
cas vídám v ocích temperamentnej
ších pánu ministru záblesk zášti ...

Jak vládní zkušenost
sociální demokraty
zmení?

Není jisto, na kolik ohrozí vládnutí za
ztížených podmínek vnitrní soudrž
nost CSSD jako celku. Netreba zapírat,
že je dosud ruznorodou smesicí,
stmelenou vnejšími tlaky (což jiste
platí i o nekterých jiných stranách), I
pri letité pozornosti médií nejsou její
vnitrní pomery zmapovány. Do omr-

zení jsme cítali, co zase rekl Zeman,
co Gross, Buzková, co udelal Šlouf, ale
kritická analýza nikde. O politickém
smerování jednotlivých ministru, o je
jich názorech a jejich genezi, o tom,
jaké zájmové skupiny reprezentují a
jaké takové skupiny tu existují, o tom
se ví málo. Nové vláde a její strane
nemá kdo nastavit verohodné zrcadlo.
CSSD by jiste prospelo, kdyby obcas
naslouchala alespon tomu, jak ji vidí
svet zvencí.

CSSD má ve své výbave problema
tický "gen", - svého predsedu (naštestí
má i poucný príklad v ODS). Naše po
listopadová politika se tvorila "ex ni
hilo" (opravdu z niceho). Prvními ta
houny byly osobnosti nadmíru moti
vované, "akcentované": sebestredné,
velikášské, mesiánské. ebylo možno
jinak, "normální" clovek by do toho
nešel, zatímco tito dokázali svým
"charismatem" (= novinárský termín
pro sugestivítu) pozvednout sebeve
domí tem, jimž chybelo. Tak je tomu
ve všech postkomunistických zemích
(Jelcin, Walesa, Meciar, Lukašenko,
Tudjman, jakkoli je míra jejich indivi
duální kultivovanosti ruzná). aším
svetlonošem nové epochy nebyl nad
casový Havel, ale zcela aktuální
Klaus. A Miloš Zeman je, plivníkem,
kterého si tenhle Klaus vysedel...

Griinderská doba je pryc. Václav
Klaus to nebere na vedomí, ztuhl
v póze uraženého Velicenstva, asi ješ
te pomýlí mnohé. Zeman je plastictej
ší, už koketuje s odchodem na chalu-

pu. Možná, že vydírá, ale i styl
vydírání je symptomatický;
Klaus by tento zpusob nevolil.
Bylo by naivní brát Zemana v
této veci za slovo, ale i tak je
cas pracovat na sestave pro
príští casy. V tomto ohledu má
CSSD lepší personální vyhlíd
ky než ODS. Ta má notorické
problémy s hledáním korunní
ho prince (Ruml ani Dvorák
už ne. Langer? Tlustý? Anebo
spíše Macek?), její vnitrní dy
namika byla oslabena odcho
dem odpadlíku do US. aproti
tomu CSSD, která stále ješte
muže (zejména po Zemanove
retiré) zaujmout mladší poko
lení a významnou cást intelek
tuálu, má - zdá se - vetší nade
ji ve vnitrní generacní smene.
Námitka, že je príliš obtežkána
dedictvím posledních ctyriceti
let, je pravdivá, ale nespraved
livá. I když se to v rétorice ji
ných stran (krome KSCM) ne
jeví, tíží je též, stejne jako nás
všechny ...

PETR PRíHODA

10dostat se nékam, nýbri dostat se
odnékud.

Zatímco se pet desítek panelistu
pokouselo téma uchopit, pojmeno
vat, definovat, extrapolovat atak
dál, stovka uprchlíku vytloukala
okénka letadla. S jistou mírou nad
sázky lze konstatovat, ie obe skupi
ny resily v podstate týi problém,
kaidá vsak v jiných podmínkách a
jinými prostredky.

Zatímco diskutéri na Foru upo
zornovali na negativní aspekty glo
balizace, k nimi patrí stírání kul
turní rozmanitosti a ztráta identi
ty, uprchlíci na ruzynském letisti se
veSkerých dokladu, vecných duka
zu své identity, zbavovali sami, s cí
lem zustat jen lidskými bytostmi,
momentálne na tomto miste plane
ty, bez korenu a vysledovatelné mi
nulosti.

Uprchlíci i panelisté, ac kaidý ji
ným zpusobem, nám pripomnéli to
téi: ie pred problémy globálního
sveta se neukryjeme predstíráním,
ie se nás netýkají, ie jsou vzdálené,
ie výstrely z Kosova nebo z Cecen
ska do Prahy nedolehnou. Doleh
nou, at jii zprostredkovány médii,
v ruzných dalsích diskusích nebo,
mnohem naléhaveji, v podobe ii
vých uprchlíku. Sledovat zpravo
dajství i debatovat umíme dost
dobre. Horsí je to se schopností pro
blém uprchlíku vubec prijmout, na
toi resit. A to nejen jako jednotlivci
- viz nedávná príhoda z Jablonce,
kdy obyvatelé mestské cásti Vrcho
slavice odeslali petici proti tomu,
aby v jejich ctvrti mohli být ubyto
váni kazasstí CeSi,ale i jako stát:
uprchlíci "via KiSinév" nebyli prija
ti po nejakém uváieném rozhodnu
ti, nýbri si své prijetí vynutili - coi
je na celézáleiitostí nejvarovnéjSí.

Ov)

Malé prl'behy pro malé lidi?
Rozhodne ne.

Durychova Boit duha s doslovem
Jana Patocky, která vyjde v rámci
nového velkolepého projektu Ceská
knihovna, je podle slov prof Hanse
Dietera Zimmermanna z berlínské
Humboldtovy univerzity velmi du
leiitá kniha s duleiitým doslovem.
Stejné jako Haskova Bugulma s do
slovem filosofa Karla Kosíka.
Zkrátka Hasek jeste v Nemecku ne
známý. Ursvejk.

Ceská knihovna je mínena jako
pokus probudit v Nemecku zájem o
ceskou literaturu jako celek, vzhle
dem k její staleté tradici celoevrop
skému významu. Myslenky se ujala
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Težké casy ve Vladivostoku
Floriana Fossato

jedna z nejvetších soukromých na
dací v Nemecku, Nadace Roberta
Bosche, která má v programu kro
me podpory péce o verejné zdraví
také podporu umení, vzdelání a po
rozumení mezi národy, zejména
mezi temi sousedícími. Už dlouho je
velmi iniciativní v nemecko-fran
couzských a nemecko-polských
vztazích. Ostatne urcitý predoob
raz Ceské knihovny predstavuje už
existující Polská knihovna.

Nad Ceskou knihovnou prevzali
záštitu ceský prezident Václav Ha
vel a jeho nemecký protejšek Ro
man Herzog. Mnohé texty budou
preloženy do nemciny vubec popr
vé. Ceští i nemectí znalci literatury,
kterí navrhli výber, soudí, že bude
nemeckým ctenárum dobre srozu
mitelný, vždyt pro oba národy je
napríklad príznacné, že mají mno
há stejná prísloví.

Casový sled, v nemž dílo pláno
vané na J J svazku vyjde, není ješte
definitivní. Po Haškovi a Durycho
vi Milada Souclwvá, pak Karel Hy
nek Mácha a Karel Capek. Poté
všechny svazky poezie a esejístiky.
Básne si vzal na starost moravský
básník Ludvík Kundera. Bude za
stoupeno mnohé: stredovéké du
chovní zpevy, romantici, ale i Ivan
Blatný, František Halas, Vladimír
Holan, František Hrubín, Vítezslav
Nezval, Jaroslav Seifert, Jan Skácel.
Dlouhá rada 22 svazku prózy ob
sáhne velké spísovatele 19. století,
ceskou modernu a zejména plodná
šedesátá léta. Sedm dilu z esejistické
sekce nabídne predevším J. A. Ko
menského, Frantíška Palackého, T.
G. Masaryka a Jana Patocku. První
knihy by se mely ke ctenárum do
stat na jare príštího roku a zacít
dokazovat, že rozhodne nejde o
malé príbehy pro malé lidi, jak by
snad mohl nékdo z velikosti ceské
ho národa vyvozovat.

Pri slavnostním predstavení Ces
ké knihovny v pražském Goethe-In
stitutu zaznela i výcitka, že vetšina
prekladu v Evrope pochází z litera
tury anglosaské. A proto že je treba
pomoci tem ostatním. Ten postesk
byl pravdivý, evropští sousedé by se
meli navzájem lépe znát.

Dopis nezakoreneným

a lhostejným

Ceští hístorikové, kterí se setkali v
ríjnové Praze na konferenci k 80.
výrocí vzniku prvního svobodného
státu našeho národa v moderní do
be, se rozhodli obrátit na ceskou
verejnost: "Nejen dnešní Ceská re-
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Politici v prístavním meste Vladivostoku si pro svuj dlouhotrvající
boj vybrali velmi nevhodnou dobu.
Volby nového vladivostockého staros
ty se promenily v neprehledný chaos
poté, co se místní volební komise na
poslední chvíli rozhodla vyškrtnout
z hlasovacích lístku jméno soucasné
ho kontroverzního starosty Viktora
Cerepkova. Toto své rozhodnuti odu
vodnila tim, že Cerepkov údajne zne
užil cást mestského rozpoctu na pod
poru své kampane. Výsledky voleb
byly proto prohlášeny za neplatné.
Tento prípad se s nejvyšší pravdepo
dobností dostane až k ruskému Nej
vyššímu soudu.

V osmisettisícovém Vladivostoku,
který je od Moskvy vzdálen osm caso
vých pásem, je boj o starostu brán
velmi vážne. Cerepkov je místním
obyvatelstvem bud milován, nebo za
tracován pro svuj dlouhotrvající svár
s oblastním gubernátorem Jevgenijem
Nazdratenkem. Boj, který mezi sebou
vedou, prinesl radovým obcanum
mnoho težkostí.

Regionální a mestské úrady se na
príklad mezi sebou nebyly schopny
dohodnout, kdo ponese zodpovednost
za financování ambulanci, které už
nekolik mesícu stávkují na protest
proti tomu, že zamestnanci již 19 me
sícu nedostali plat. Cerepkov rekl do
pisovateli Rádia Svoboda (RFE/RL),
že "zamestnanci ambulantních služeb
nespadají do kompetence mesta." Poté
uvedl, že by mohl "vytvorit alternativ
ní ambulantní servis behem peti mi
nut," ale "to neudelám, protože guber
nátor by okamžite prišel s nejakou ji
nou záminkou pro konflikt."

Frustrovaní obyvatelé mesta tvrdí,
že behem posledních nekolika let se
podmínky ztížily natolik, že je ve Vla
divo stoku "cím dál tím težší i jen pre
žít", a to i navzdory hospodárským
možnostem, které skýtá blízký asijský
trh.

Po dlouhá léta toto kopcovité mesto
trpelo vážným nedostatkem dodávek
energie a vody. Mnoho vladivostoc
kých ctvrtí zažilo dlouhodobé odstáv
ky vody a elektriny. Dokonce i v tech
nejdražších hotelech je horká voda k
dispozici pouze pár hodin denne.

Podle Alexandra Gelbacha, tiskové
ho mluvcího místní elektrárny Dale
nergo, centru této energetické krize,
není problémem nedostatek energie,
ale neochota za ni platit.

Cerepkov a Nazdratenko se casto
navzájem obvinují z korupce a špat-

ného rízení. Avšak navzdory tomu,
že si obyvatelé Vladivostoku uvedo
mují Cerepkovovy nedostatky, mno
ho z nich odpovedelo na dotaz
RFE/RL, že by mu dali svuj hlas, ne
bot "i pres jeho zálibu v astrologii a
jiných excentrických praktikách je
schopen, když chce, dovést veci do
konce. Napríklad postavil velmi
rychle nové silnice, kterých už bylo
akutne treba."

Cerepkov a jeho poradci popreli, že
by výstavba silnic, stejne jako rada ji
ných projektu, byla soucástí plánu
k získání podpory volicu. Pred nedáv
nem prinesly anglicky psané noviny
VladivostokNews zprávu, že mestská
radnice financovala ctyrikrát týdne po
vetšinu léta diskotéky, jejichž cena se
pohybovala kolem 900 dolaru za noc.
Podle autora clánku diskjockeyové
casto pripomínali bavícím se hostum,
že diskotéky sponzoruje starosta. Rad
nice odpovedela, že hlavním cílem or
ganizátoru bylo "poskytnout mladým
lidem nejakou cinnost."

Voleb samých se zúcastnilo asi 40
procent volicu, což podle predsedy
místní volební komise Ilji Gricenka
stacilo k tomu, aby byly volby uznány
jako platné. Predbežné výsledky zve
rejnené komisí však naznacily, že ví
ce než polovina platných volebních
lístku hlasovala proti všem kandidá
tum.

Podle tvrzení ruských médií v ne
kterých volebních místnostech úred
níci vyškrtli Cerepkovovo jméno ze
seznamu kandidátu, zatímco jinde to
odmítli udelat. Predseda oblastní Du
my Sergej Dudnik oznacil rozhodnutí
komise za chybné, nebot Cerepkov
nebyl z údajné zpronevery ješte shle
dán vinným.

Jak Dudnik, tak i oblastní zástupce
presidenta Borise Jelcina Viktor Kon
dratov na Jelcina apelovali, aby se za
sadil o znovu zarazení Cerepkovova
jména na kandidátku. Jako duvod pri
tom uvádeli možné propuknutí nepo
koju v regionu.

Kondratov prohlásil, že v oblasti
vzrustá napetí "kvuli nezákonným
praktikám na pozadí zhoršujících se
ekonomických problému." Podle Kon
dratova, který je znám svým neprátel
ským postojem vuci Nazdratenkovi,
byl celý problém zámerne jitren a
zvelicován, aby "celá rozhorcená po
pulace Prímorského kraje" vyšla 7.
ríjna do ulic v rámci celoruské protes
tní akce. (Ve skutecnosti se toho dne
sešlo na námestí v centru Vladivosto-
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Ustavní zmena je nezbytná
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ku asi 3 000 lidí, ktefí na protest proti
nevyplacení mezd spálili portrét pre
zidenta Jelcina.

Podle Vitalije Kirsanova, feditele
pobocky Státní celní komise pro Dál
ný Východ, se dovoz do "Pfimofi" sní
žil od pocátku ruské menové krize o
polovinu. V komentáfi ve Vladivostok
News Kirsanov uvedl, že dovozci rade
ji ani nevykládají dovezené zboží z lo
di a rovnou je exportují dále. Dodal,
že obchodníci se zdráhají do oblasti
dovážet a prodávat zboží, a radeji vy
ckávají, až dojde ke stabilizaci rublu.

V rozhovoru pro RFE/RL feditel ob
lastního oddelení mezinárodních eko
nomických vztahu a turistiky Vladi
mír Stegni pfedpovedel, že devalvace
rublu zasáhne "Primorje" velmi težce,

Smlouva o vzájemné toleranci, uzavfená nedávno mezi vládnoucími
sociálními demokraty a opozicní ODS,
vyvolala v politických kruzích doslo
va hysterii. Kfestanští demokraté
a Unie svobody ji okamžite prohlásili
za protiústavní, zatímco prezident Ha
vel vyjádfil o její ústavnosti pochyb
nost a slíbil tento problém pfedat
svým právním expertum k posouzeni.
Pozadu nezustali ani komentátofi
pfedních deníku, ktefi na ctenáfe chr
lili své obavy o naši mladou demokra
cii, kterou by podobné smlouvy moh
ly vážne ohrozit.

Nac ten poplach?

Proc se vlastne tolik vzrušovat? Dve
strany se proste rozhodly, že spolu
budou spolupracovat. Copak práve
vzájemná spolupráce není operným
bodem multipartijní demokracie?
U parlamentních systému založených
na pomerné reprezentaci se stává jen
velmi zfídka, aby jediná strana získa
la absolutní vetšinu. Jakákoli vládní
strana je proto odsouzena ke spolu
práci s ostatními stranami, i když for
my této spolupráce mohou být ruzné.

Na dohode CSSD s ODS je nejzvlášt
nejší její umírnenost. Zmínené strany
se proste dohodly, že se vzájemne
podpofi pfi hlasování o duvefe, címž
zabrání pfedcasným volbám. V žád
nem pfipade se však nedohodly
o podpofe pfi schvalování nových le
gislativních opatfeni. Souhlasily pou
ze s tím, že tyto záležitosti spolu bu
dou konzultovat.

nebot tento region je z 80 procent zá
vislý na dovozu zboží vcetne potravin
z Cíny, Jižní Koreje a Japonska.

Obchod formou kyvadlové dopravy,
zvlášte mezi Dálným Východem a Cí
nou, rapidne upadá. Mnoho obchod
níku, ktefí trhy v tomto regionu záso
bovali zbožím v rozumných cenových
relacích, vykazuje od pocátku menové
krize jen ztráty. Mnoho z nich, zvlášte
Cínani, se stahuje z trhu.

FLORIANA FOSSATO

Moskevská korespondentka RFE/RL .

V dejinách parlamentní demokracie
jsem se ješte nesetkal se smlouvou
o spolupráci, která by se vyznacovala
tak minimálním obsahem.

Kritici casto poukazují na to, že tato
smlouva ohrožuje demokracii, proto
že obe zainteresované strany mají
v plánu navrhnout volební reformu.
Tato reforma by pravdepodobne zna
menala zmenu na vetšinový systém.
V tomto bode znovu vyvstává otázka,
v cem vlastne vezí problém. Jak Unie
svobody, tak Havel dávají otevfene
najevo svou podporu vetšinovému
systému; z nejakého duvodu však
zmenu považují za nedemokratickou,
pokud ji navrhují ty nesprávné stra
ny.

V rámci spravedlnosti je nutno pfi
pomenout, že Havel vyjádfil obavy
z toho, aby volební reforma ve svém
dusledku neoslabila pluralismus. Ta
to obava je naprosto legitimní, nebot
pokud by tato zeme skutecne pfistou
pila k úplnému vetšinovému systé
mu, jiste by nekteré strany z parla
mentu úplne zmizely. Existuje vlast
ne fada duvodu, proc dát pfednost
pomerné reprezentaci pfed vetšino
vým systémem. Pokud funguje dobfe,
jako je tomu napfiklad v Nemecku ci
ve skandinávských zemích, má opro
ti americkému vetšinovému systému
mnoho výhod. Vetší pocet stran po
skytuje volicum širší výber, takže ne
jsou odkázáni pouze na to, aby se
rozhodli pro to menší ze dvou nabí
zených zel. Když se vetší strany roz
hodnou ignorovat nejaké závažné té
ma, vzniká tu prostor pro vznik no
vých stran, které si tato témata vez-

publika je právnim nástupcem éesko
slovenska, ale i my všichni jsme, pokud
v této zemi žijeme a ztotožnujeme se s
ni, pres zmenu názvu státu a jeho roz
sahu dedici a následovniky dlla, zahá
jeného našimi dedy a pradedy. Spolec
ne sdllená minulost je nedelitelná a za
hrnuje pozitiva i negativa, svetlé i
stinné stránky minulých desetileti. Byla
to desetileti nepochybne dramatická,
také náš stát byl zmitán bouremi, jež se
v tomto stoleti prehnaly Evropou. Re
publika nejprve stanula mezi prvnimi
obetmi agrese mocného souseda, poté
na desetiletl jednou z obeti bipolárniho
rozdeleni sveta mezi globálni mocnos
ti," plši.

Zduraznuji, že éeskoslovensko,
vzniklé z národne emancipacniho boje
a ovšem také prlhodné dejinné konste
lace na podzim roku 1918, "bylo stá
tem, na nejž mužeme být, pres jeho dll
ci nedostatky, vetšinou dobove podmi
nené, právem hrdi. Ve stále
neprlznivejšich podminkách dokázalo
po dvacet let, až do tragické katastrofy
podzimu 1938, všem svým obcanum
bez rozdllu národnosti, náboženstvi ci
presvedceni zajistit celý vejir obcan
ských práv, obvyklých v demokratic
kém státe. Což nebylo málo ve stredni
Evrope, kde se všude u sousedu postup
ne dostávaly k moci autoritativni afa
šizujici režimy až po nacismus". Teh
dej§{ éeskoslovenská republika zaved
la do verejného života velmi mnoho
prvku obcanské spolecnosti, kterou
dnes po dlouhém preryvu znovu zaci
náme budovat.

Je znepokojujici, jak klesá zájem naši
verejnosti i médii o národni dejiny,
kulturu, tradici, identitu. "Težko hle
dat analogický stav at u našich souse
du, at kdekoli v demokratickém svete. I
dobré obcanstvi a evropanstvi prece
vyžaduje spolehlivé zakoreneni ve ve
domi vlastnich hodnot v dejinách i
kulture, " upozornuji cešti historici ve
svém dopise verejnosti.

(lb)
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Praha 1968

v dnešní Budapešti

V centru Budapešti, v hale Institutu
otevfené spoleénosti v sousedství
budovy Stfedoevropské univerzity,
se v záfí a fíjnu tohoto roku konala
pozoruhodná výstava "Praha
1968".Opírala se o dokumentaci ar
chivu Radia Svobodná Evropa, kte
rý Stfedoevropská univerzita získa
la pfed nékolika lety. Akademický
feditel archivu, madarský sociolog
István Rév našel se svými spolupra
covníky v archivu pozoruhodné do
kumenty. Rada z nich vyvrací bež
ne rozšífené pfedstavy o postojích
politiku tehdejšího sovetského blo
ku i Západu k Pražskému jaru. Na
víc výstava zasadila události v Pra
ze do širšího rámce politického po
hybu v Evrope, ve Spojených státech
a v Latinské Americe. Tento širší
pohled zprostfedkovaly kopie do
kumentti,fotogrqfie, clánky z novin
a éasopísu. Na nékolika místech vý
stava ukázala, jak se retušovaly fo
tografie, jak husákovský režim od
stranoval zfotogrqfií postavu Dub
éeka a I(riegla a jak seješte dalšími
metodami snažil pfepisovat dejiny.

Výstava byla uspofádána chro
nologicky a jejím autorum se zdafi
lo pfedvést velmi pfesvedéivé jaké
postoje zaujímali lidé jako I(ádár,
Ulbricht, Zivkov a samozfejmé jed
notliví élenové politbyra KSSS.
Zvláštní pozornost venovali stano
visku Jánose Kádára. I u nás byl
rozšífen názor, že Kádár patfil k
umírneným a snažil se zabránit
okupaci. Dokumentace svedéí o
opaku, byl stejné aktivním zastán
cem radikálního zásahu proti
Pražskému jaru jako Ulbricht. Vy
nikající éástí expozice byly doklady
o chování Cechu a Slováku po 21.
srpnu. Na výstavé se objevily éetné
fotograj'ie kon,/liktu u Ceskosloven
ského rozhlasu a na jiných místech,
ale zejména plakáty, amatérské
transparenty s vtipnými hesly, zme
nené silniéní ukazatele afotogrqfie
z pracovišt rozhlasu a televize. Pfi
pomnély ohromnou roli médií v ro
ce 1968.

V dobé výstavy vydalo naklada
telství Stfedoevropské univerzity
600stránkový sborník "Pražské ja
ro 1968", který obsahuje hlavní do
kumenty - celkem 188 - té doby.
Prvním je výtah ze zprávy o 4. sjez
du éeskoslovenských spisovatelu z
éervna 1967 a posledním zápis z
jednání ministra obrany CSSR
Dzúra s ministrem obrany Greé
kem z 1. dubna 1969 po nepokojích,
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mou za své a zahrnou je do své poli
tické agendy. Dobrým príkladem to
hoto postupu jsou evropské strany
zelených. V zemích, jako je emecko
a Švédsko, zelení donutili i silné stra
ny, úzce spojené s prumyslem, aby se
zabývaly ochranou životního prostre
dí.

Systém pomerného zastoupení také
posiluje pozice stran proti jednotli
vým kandidátum, nebot obcané volí
spíše strany než jednotlivce. Volební
kampane se proto orientují daleko ví
ce na témata, protože strany musí vy
svetlovat, v cem je jejich politika lepší
než program souperu. Ve Spojených
státech, kde si volici vybírají mezi jed
notlivými kandidáty, tak kampan cas
to zdegeneruje na otázky typu, zda
prezident Clinton marihuanu vdecho
val ci nikoliv. Americké volební kam
pane jsou navíc neuveritelne drahé.
To pak vede cleny Kongresu k závis
losti na zájmových skupinách, které
poskytují jejich strane peníze. Otevírá
se tak prostor pro korupci a verejnost
je utvrzována v pocitu, že se volby da
jí koupit. Což je jeden z duvodu, proc
behem prezidentských voleb v USA
jde k urnám sotva polovina oprávne
ných volicu.

Systém pomerného
zastoupení potrebuje
politickou kulturu

Pokud pomerné zastoupení funguje,
má oproti vetšinovému systému mno
ho výhod. Bohužel tomu tak v mnoha
prípadech není. V Ceské republice se
napríklad nepodarilo ani po jednech
všeobecných volbách vytvorit skutec
ne stabilní vládu. Žádný politický
systém nemuže z takové situace vy
váznout bez šrámu.

Pro tuto nestabilitu existují dva du
vody. Za prvé, relativne silná menšina
volí tzv. "nedotknutelné" strany, se
kterými nikdo do koalice nepujde.
V predchozích volbách získali komu
nisté a republikáni dohromady témer
20 %. Po posledních volbách naštestí
republikáni z parlamentu vypadli.
Presto však prítomnost nedotknutel
ných stran v parlamentu ztežuje se
stavování stabilní vlády. Dokud bu
dou v parlamentu komunisté a dokud
se nezreformují, sociání demokraté
nebudou nikdy schopni sestavit levi
covou ci stredolevou vládu bez spolu
práce stredových ci stredopravých
stran. A dokud budou pravicové stra
ny odmítat jít s nimi do koalice, soci
ální demokraté nebudou moci utvorit
stabilní vládu, a tudíž nebudou moci
vytvorit životaschopnou alternativu
k predchozím vládám stredopravým.

a druhé strane existence pravico
vé extremistické strany - republikánu
- znemožnila ostatním trem pravico
vým stranám získat parlamentní vet
šinu. Poté, co z parlamentu po vol
bách vypadli, jejich místo zaujala (té
mer) nedotknutelná ODS, a to i pres
svou jasne demokratickou orientaci.
Pád predchozí vlády zaprícinili vudce
krestanských demokratu Lux spolu
s vudcem Unie svobody Rumlem poté,
co vyzvali Klause, aby odstoupil a aby
si jeho ODS udelala porádek ve stra
nických financích. Práve z techto du
vodu Ruml ODS opustil a založil Unii
svobody. Jeho strana a krestanští de
mokraté proto mohou težko jít do ko
alice s nezreformovanou ODS a pred
stírat, že se nic nestalo. Krátce receno,
dokud ODS nepodnikne nejaké radi
kální zmeny, težko se dá ocekávat
možnost sestavení stredopravé vády.
Druhým duvodem pro nestabilní poli
tickou situaci v zemi je nedostatek to
lerance mezi politickou elitou. Po ne-
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dávných volbách dali nekterí z politi
ku jasne najevo, že nehodlají postavit
zájmy státu nad své vlastní osobní
averze. Nebohým volicum tak nezbylo
než sledovat politickou soap operu.
Sestavit vládu uprostred této džungle
nenávisti a nepi'átelství bylo proto
velmi obtížné, prestože názory na
vlastní politická témata se v podstate
lišily daleko méne, než je tomu v par
lamentech mnoha vyspelých západ
ních zemí.

Jaké jsou alternativy

Pokud nejsou vudci politických stran
schopni mezi sebou komunikovat,
pak by bylo pro celou zemi lepší za
vést takový systém, který by posílil
nejvetší stranu do té míry, aby mohla
vládnout bez podpory ostatních men
ších stran. To však neznamená, že by
Ceská repu blika musela prejít úplne
na vetšinový systém. Pokud chtejí ceš
tí politici vytvorit systém, který by
zkombinoval to nejlepší z pomerného
a vetšinového zastoupení, nemusí
chodit pro príklad dále než do Madar
ska. Tam je polovina clenu parlamen
tu volena na základe pomerného za
stoupení, zatímco druhá polovina je
volena na základe výberu osobností,
pricemž volici si vybírají jednoho zá
stupce pro každý volební okrsek.

Vetšinové volby samotné jsou plu
ralistictejší než americké, nebot ma
dari postupují podle francouzského
systému, pri kterém probíhá v okrs
cích, kde žádný kandidát nedostane
více než 50 % hlasu druhé kolo voleb.

Zatím byly výsledky v Madarsku ví
ce než uspokojivé. Od pádu železné
opony probehly volby trikrát, pricemž
pokaždé došlo ke zmene vlády i její
ideologie. První volby vyhrálo konzer
vativní Madarské Demokratické Fó
rum; podruhé se prosadili reformova
ní komunisté v podobe sociální demo
kracie; a po nedávných tretích
volbách se do cela dostala liberální
strana FIDES. I pres pluralismus stran
v parlamente a ve vláde zustala zatím
politická situace neuveritelne stabilní.
Madarsko je jedinou zemí v regionu,
kde každá vláda vydržela po celé své
volební období. Nekonaly se ani pred
casné volby, ani zmenyve vládnoucí
koalici behem mandátního období.

Ironií zustává, že i pres vetšinový
prvek v madarském volebním systé
mu, umožnující jedné strane získat
absoutní vetšinu, jsou madarští politi
ci daleko ochotnejší vytváret koalice
napríc politickým spektrem, než je to
mu v Ceské republice. Napríklad be
hem voleb v devadesátém ctvrtém zís
kali madarští socialisté 32,5 % hlasu,

což by jim podle madarského volební
ho systému zajistilo parlamentní vet
šinu. Koalicního partnera tedy nepo
trebovali; presto se však rozhodli spo
jit síly s tržne liberálním SZDSZ,
i když tato strana je v minulosti pod
robovala nemilosrdné kritice. Jaký to
rozdíl oproti politickému klimatu
v Ceské republice!

Madarský model dokazuje, že vetši
nový systém usnadnuje sestavení sta
bilních vlád. Tento systém, posilující
pozici nejvetších stran, je obzvlášte
vhodný pro zemi, jakou je Ceská re
publika, kde je politická scéna tak
rozhádaná, že není schopna sestavit
použitelnou koalici. Na druhou stranu
madarský model dokazuje, že i když
je vetšinový systém vhodnejší pro re
šení konfliktních situací, v žádném
prípade tuto tendenci neposiluje. Prá
ve naopak: ideologictí oponenti se do
kázali zkoncentrovat daleko lépe než
v Ceské republice.

Ceská volba?

I když madarský model funguje lépe
než ten ceský, neznamená to, že by
Ceši meli slepe kopírovat madarskou
ústavu. Dvoukolové volby s sebou pri
nášejí i radu nevýhod. Pochopitelne je
daleko dražší porádat dvoje volby
místo jednech. Krome toho je volicská
úcast ve druhém kole obycejne nižší.
Pro méne zainteresované volice je
príliš zatežující jít k urnám dvakrát
v krátkém casovém období.

Existují dva zpusoby, jak tento pro
blém obejít. Jednou z možností je pri
jmout americko-britský vetšinový
model pro prímou volbu kresel. Ten
je sice levnejší, ale zato méne pluralit
ní než model madarsko-francouzský,
nebot volici se musí hned od zacátku
rozhodnout pro menší ze dvou nabí
zených zel.

Druhá možnost je dát volicum dva
hlasy. Volici by potom mohli naznacit
nejen svou první, ale i druhou prefe
renci. Pokud by žádný kandidát nezís
kal vetšinu v první preferenci, pricetla
by se k ní i druhá.

At už se ceští politici rozhodnou pro
kteroukoli variantu, kombinace prímé
volby kandidátu s pomernou repre
zentací by ve srovnání se soucasným
volebním systémem znamenala
ohromný krok dopredu. Zároven by
získala výhodu nad ciste vetšinovým
systémem, protože by byla pluralistic
tejší a vedla by k volbám zamereným
více na vecná témata.

STEVEN SAXONBERG (1961)
Americký politoiog, pusobí na

uníverzite v Uppsale ve Švédsku.

které následovaly po vítezství ées
koslovenského hokejového mužstva
nad mužstvem SSSR. Celá kniha je
pak uzavrena dokumentem z pro
since 1989, kterýmje omluva Sovet
ského svazu a zemí Varšavského
paktu éeskoslovensku. Sborník pri
pravil Jaromír Navrátil se skupi
nou historiku, do které patrili An
tonín Benéík, Václav Kural, Marie
Michálková a Jitka Vondrová.

Na sborníku je duležité i to, že je
vydán v angliétine a že je pravde
podobne nejúplnejší sbírkou doku
mentu o Pražském jaru v tomto ja
zyce.

Jirí Musil

Ministruv lidský faktor

V souéasné vlne diskusí o jaderné
energetice použil ministr prumyslu
a obchodu Miroslav Grégr argu
ment, který zustal prakticky nepo
všimnut aékoliv je závažný, protože
se takrka jiste vynorí v dalších bo
jích o "jádro". Ve svém textu v novi
nách ministr správne konstatoval,
že vetšina dosavadních nehod ja
derných elektráren byla zpusobena
lidským faktorem. Poté však étená
re ujistil, že "špiéková vedecká pra
covište pracují na vývoji jaderných
elektráren nové generace, jejichž
zabezpeéovací systémy budou
schopné predvídat i možné chyby
lidského faktoru".

Tento výrok obsahuje jasný proti
mluv: jakýkoliv zabezpeéovací
systém je opet jen lidským produk
tem a jako takový má v sobe zak6
dován rizilwvý lidský faktor. Stejne
tak sebelepší poéítaéový program
je vždy poznamenán svým lidským
tvurcem. Zkrátka reéeno:jen Buh je
neomylný, vše lidské v sobe nese ne
bezpeéí chyby. (étenári Jaroslava
Haška mohou dodat cosi o neko
neénosti lidské blbosti.)

Grégruv prístup je nejen chybný,
ale ve svých dusledcích muže být i
nebezpeéný: mohl by totiž mít de
mobilizaéní úéinek. étm více bude
nekdo verit v možnost existence ne
omylného systému, tím spíše se sníží
jeho ostražitost a zvýší se možnost
nehody s tragickými následky.

Naprosto bezpeéné jaderné elekt
rárny patri pouze do vedecko-fan
tastické literatury. Necht tedy mi
nistr argumentuje ve prospech ja
derných elektráren, je to jeho právo.
Nebezpeéne demagogický argument
o predvídání lidského faktoru by
však mel napríšte radeji vyškrtnout
z repertoáru.

(dk)
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Dva klíce k bráne dobré

školy: rád a motivace
Sri Kumar Vishwanathan

Proc má být vzdelávání standardizované

V chaosu, jenz v ceském školství vznikl po roce 1989, ::::.kou
šeli nekterí ucitelé, nekteré školy a nekteré nevládní instituce
nové cesty. Nastává cas ke shrnutí a zuzitkování jejich zku
šeností.

Podle dostupných statistik jen 15 procent ceských detísloží úspešne maturitu. Tyto deti jsou schopny dokonce
soutežit v mezinárodních olympiádách. Ale co všechny
ostatní? Mezinárodní testy provedené nedávno v Ceské re
publice (studie TIMSS) rozbily mýtus o dobré úrovni všech
druhu vzdelávání. Ukázaly také propastný rozdíl mezi
vzdelaností detí z gymnázií a všech ostatních detí. Systém
ceského školství je tedy velmi elitárský. První z nej vypad
nou romské deti. Dále jsou z kvalitního vyššího vzdelání
vylouceny deti, jež nemají rodice, kterí by vydatne podpo
rovali jejich vzdelávací dráhu.

Hlavním úkolem ceského školství je zastavit tento
trend vylucování vetšiny detí z kvalitního vzdelávání, ji
nými slovy zasypat propast mezi gymnázii a ostatními ty
py škol.

Únava za katedrou

Nutné reformy musejí zacínat u ucitelu. V ceských pome
rech mají ucitelé základních a stredních škol povinnost
vyucovat 23 hodin týdne, což vesmes považují za prete
žování. Ministerstvo školství jim pripomíná, že v jiných
zemích mají jejich kolegové tricet i více vyucovacích ho
din týdne. Proc jsou ceští ucitelé tak unaveni? Jsou
opravdu méne schopní, nebo je tu nejaký systémový du
vod? Soudím, že jedním z duvodu je absence metodic
kých návodu, které by si ucitel mohl tak ríkajíc sebrat z
policky a použít je. Takové návody mu ponechávají stále
dost prostoru pro jeho tvorivost, poskytují jen pevnou
kostru.

Soukromý sešit

Vyucovací metodiky, jež ucitel dotvárí, umožnují navazo
vat v prípadech suplování ci odchodu ucitele ze školy.
Zdejší tradice pocítá s tím, že ucitel má jakýsi tajný sešit,
do nehož si zapisuje prípravy. Ty zná jen on. Pokud pre
stane ucit, nikdo neví, co vlastne s detmi probíral a jak.
Když se ucitelka napr. po materské dovolené vrátí k de
tem, které pred casem ucila, nedokáže se orientovat v tom,
co se s detmi v dobe její neprítomnosti provozovalo.

Zpracované vyucovací metodiky by ucitelum usnadno
valy výber ucebnic. Napríklad pro fyziku na základních
školách jsou k dispozici tri ucebnice. Jedna je napsána "fi
lologickým zpusobem", je velice prátelská k detem, ale fy
ziky v ní mnoho není. Druhá je velice akademická a málo
srozumitelná. Ta tretí je nekde mezi nimi. Ale podle ja
kých kritérií si má ucitel vybírat? Jenom podle osobní chu
ti? Pred stejným problémem stojí i autori ucebnic. Podle
jakých kritérií je mají psát? Jak se mají rozhodovat nakla
datelství, co vydat? Jak má nakladatel poznat dobrou uceb
nici?

Dalším otevi"eným problémem je hodnocení žáku. Ruz
né zkoušky, napr. maturity, mají ruzné úrovne. Pritom
všechny školy pracují ve stejném systému školství, proc
tedy mají ruzne konstruované výstupní zkoušky? Vysoké
školy neberou maturity jako solidní kritérium znalostí a
dovedností žáku. Proto si delají vlastní prijímací zkoušky
ješte jednou hned po maturitách. V poslední dobe se mluví
o potrebe zkonstruovat testy pro hodnocení žáku, ale není
jasné, podle jakých kritérií budou tyto testy konstruovány.
Testy, které by šly jen po úrovni reprodukce obsahu uciva,
by znevýhodnovaly ty školy a ty ucitele, kterí zduraznují
víc dovednosti než znalosti. Tak by se mohlo stát, že práve
školy, jež volí nárocnejší cestu propracovaných projektu
posilujících žákovu schopnost rešit problémy, dopadnou
pri srovnávání hur než školy, které volily nejkratší cestu
nabiflování urcitého objemu uciva.

Co muže žák pochopit a vstrebat,
co má vedet a umet

Problémy, jež tu nacrtávám, jsou nepochybne systémové a
jako takové mají jen systémové rešení. Klícem k rešení je
rád. Rád, který všichni znají a všichni respektují. Zákla
dem tohoto rádu jsou standardy. Standardy musejí obsa

hovat výstupy, tedy jasnou formulaci toho,
co má žák vedet a umet. Slovem umet mí
ním procesní dovednosti, jež zahrnují celou
škálu dovedností od zpracovávání informa
cí až k postojum. Vedle nich si má žák
osvojit praktické dovednosti.

Z nových ministerských vestníku už je
patrné vedomí, že by standardy mely ob
sáhnout to, co má žák vedet a umet. Ale po
rád v nich scházejí jasné body fixující v
systému vzdelávání urcitou vedomost spo
jenou s konkrétními dovednostmi. ávody
pro práci ucitele v nich však nejsou dopra
cované. Proto je také ucitelé neberou príliš
vážne.

Standardizování výstupu neznamená, že
se k nim nedá dojít v rámci ruzných mode
lu výuky. Naopak, jejich formulace podne
cuje hledání efektivních cest. Ale vždy musí
být respektováno, co v urcitém veku žák
muže pochopit a vstrebat. Na zdejších gym-
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náziích napr. studují žáci ve fyzice v prvním roce mecha
niku, a to od nejjednodušších základu po nejsložitejší prin
cipy. Ve druhém roce probírají stejným zpusobem elektri
nu. Osnovy jsou tedy nejsou usporádány podle možností
žáku, ale podle jakýchsi estetických kritérií. Bylo by mož
ná hezké probírat fyziku od bodu až po vesmír, ale takhle
se nikdo nemuže nic naucit. Ve škole, kde jsem ucil, jsme
si sestavili osnovy fyziky tak, že jsme ty stávající rozstríha
li nužkami a dali jsme na úroven prvního rocníku elemen
tární základy mechaniky, elektriny, nauky o teple, do dru
hého rocníku jsme dali složitejší látku z techto podoboru a
tak jsme postupovali dál až k osnove posledního rocníku.

Proc má být a proc
dosud není ceská škola
vlídná k detem
Oldrich Matoušek

Debatující o stavu této zeme rádi odvozují soucasný úpadek od komunistického režimu, který nedávno zkola
boval témer sám od sebe. Onen režim se zde ale nevyvinul
náhodou. První republika, za níž se nostalgicky ohlížime ja
ko za ideálem demokracie, predstavovala v merítku posled
ních staletí jen krátkou a vlastne "anomální" mezihru v
dlouhých dobách nesvobody a represivních režimu.

Dedictví rákosky

I první republika zápasila s neblahým dedictvím Rakous
ka-Uherska, v jehož školách vedle tabule visíval na jedné
strane obraz císare pána a na druhé strane kricifix. Pokud
pri vzdelávání dítek neco vázlo, neváhali ucitelé, dost cas
to vojenští vysloužilci, sáhnout po rákosce. Rákosky sice
už ve školách nejsou, ale autoritativní styl výchovy detí ve
školách pokracuje stále. Zpusob výchovy detí v ceských
rodinách je dosud rovnež autoritativní a telesné tresty k
nemu porád patrí. V Praze jsou nejcastejší prícinou trestá
ní desetiletých detí školní známky a pravdepodobne tomu
bude stejne v celé republice.

-':"li'''' NOVÁ PRITOMNOST

(Drželi jsme se pritom Piagetova modelu kognitivního vý
voje dítete. Ale jsou i jiné modely rozumového vývoje, kte
ré se takto dají využít.)

Osnovy, které respektují možnosti žáku, jsou prijatelnej
ší pro vetší množství detí než osnovy založené na estetice,
a nevedou k tolika prípadum selhání.

SRI KUMAR VISHWANATHA

Indický ucitel fyziky, v soucasné dobe pusobí
jako terénní sociální pracovník v Ceské republice.
Založil neziskovou organizaci na podporu Romu.

Ceská spolecnost je frustrována porevolucním vývojem
a díky tomu velmi represivne naladená. Slibovaný ekono
mický zázrak se nekoná a jiný obecne pritažlivý ideál ne
existuje. Pojem obcanské demokratické spolecnosti je vní
mán jako nepodstatná chiméra, za níž stojí málo vlivná
skupina intelektuálu.

Státu není co verit

Stát jako urcovatel cílu i podoby vzdelávání má ve stredu
Evropy pevne zakorenené tradice jak ve vzdelávacích sou
stavách, tak ve vedeckých koncepcích pedagogiky. a dru
hé strane je vše státní - a to je naše specifikum - prijímáno
s velkou podezrívavostí a neduverou. Predstaviteli státu
jsou i ucitelé, a také je podstatná cást mladých lidí vnímá
spíš jako neprátele než jako osoby poskytující podporu.
Duveru k uciteli ve škole cítí u nás jen polovina mladých
lidí, kdežto skoro všichni cítí duveru k rodicum, k partne
rum a k prátelum. Škola a ucitelé jako její reprezentanti
jsou v ocích dnešních mladých lidí málo duveryhodnou
institucí. Je to v souladu s rezervovaným postojem mla
dých lidí k dalším významným spolecenským institucím 
k církvi a k politickým subjektum. eduveru k institucím
spojují odborní komentátori pruzkumu s pocitem mladých
lidí, že ve spolecnosti se deje leccos špatného, ale oni ne
mohou vlastní aktivitou neco zmenit. Chybí jim sebeduve
ra a ochota riskovat. Deti jsou ve vetšine škol vychovává
ny k pasivní prumernosti.

Ukáznení, nesamostatní

Deti v našich tradicních školách souteží v reprodukci zna
lostí, nesouteží ve schopnosti spolupracovat ani ve schop
nosti nalézat vlastní rešení reálných problému spolecnosti.
Mezinárodní srovnávací studie TIMSS ukázala, že u nás
jsou jednak velké rozdíly mezi ruznými skupinami žáku a
studentu - mimo jiné mezi detmi z rodin vysokoškoláku a
detmi z rodin se základním vzdeláním, mezi chlapci a dev
caty a také mezi gymnazisty a ucni - a dále že schopnost
našich detí aplikovat školské znalosti je v mezinárodním
merítku podprumerná. Žáci jsou sice ve školách vedeni ke
kázni, ale i k nesamostatnosti, k závislosti na autorite uci
tele.

Zatím u nás není náležite rozvíjena ani tvorivost detí,
ani sociální dovednosti, jež jsou predpokladem pro samo
statný život v demokratické spolecnosti. V našich školách
zdaleka nejrozšírenejší vzdelávací program "Základní
škola" popisuje tyto cíle vzdelávání velmi mlhave a obec
ne jako rozvoj vhodných vztahu ke spolužákum a ucite
lum, k jiným lidem, k práci atp. Na prvním stupni škol ne
ní tato látka výslovne obsažena v žádném predmetu a jen
nekteré ucebnice se jí alesponvzdálene dotýkají. Také na
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druhém stupni je v obcanské výchove ve
nováno mnohem víc pozornosti formálním
stránkám fungování spolecnosti a státu než
principum práva, demokratické diskuse,
akceptování veLšinového mínení, zdrojum
autority ve spolecnosti, konceptu odpoved
nosti, prijatelným a neprijatelným zpuso
bum rešení konfliktu, asertivnímu obhajo
vání vlastních zájmu, toleranci k odlišnosti
(nejen etnické, ale k té predevším), respek
tu k soukromí, významu a hranicím svobo
dy, rovnováze mezi sociální spravedlností a
sociálními rozdíly. Hlavne je pri školní vý
chove detí zcela zanedbávána praktická
aplikace techto principu na reálné životní
situace detí.

Odevzdanost
na všech frontách

K dedictví minulosti patrí i vysoce hierarchický, vysoce
centralizovaný a málo efektivní model rízení školství. S
výmenou vedoucí garnitury politiku vždy hrozí i výmena
významnejších úredníku ve státní správe školství. Konti
nuita potrebných reforem, pokud se na ních vubec zacalo
pracovat, tak není personálne zajištena.

Jestliže sociologický výzkum konstatuje u žáku pasivní,
rezignované postoje jako velmi castý jev, není težké videt
jejich zrcadlový obraz v pasivním odevzdaném postoji vet
šiny škol a í'ady vedoucích pracovníku ve školství cekají
cích na iniciativy pricházející shora. Shora však pricházejí
nejasné, nekdy i protichudné zprávy. Konsekventní vzde
lávací politika státu pro všechny typy škol zatím formulo
vána nebyla. ove se otvírajících možností k tvorbe vlast
ního vyucovacího programu využila jen malá cást škol, a
i ty casto narážely na byrokratické prekážky a nepochope
ní. Tvorba vyucovacího programu školy s úcastí rodícu,
komunity a jiných sociálních partneru sdružených napr.
ve školní rade je u nás zatím hudbou budoucnosti.

Vztahy vetšiny škol k rodinám jsou u nás dodnes pozna
menány bariérou, která byla pro tyto vztahy typická za so
cialismu. Mnozí ucitelé vyjadrují dojem, že rodice se díky
politické zmene orientují více na profesionální dráhu než
na potreby svých detí a školu vnímají jako instituci vzdále
nou. Jen malá cást rodicu je dnes ochotna více se podílet
na provozu školy ci rodícovských iniciativách, ostatní 1'0-

dice se zajímají jen o ucební výsledky svého dítete, prípad
ne se o jeho školní vzdelávání nezajímají vubec. Rodice
špatne prospívajících žáku vyjadí'ují v pruzkumech ne
chut ke komunikaci se školou, která je ciní odpovednými
za neúspech jejich dítete. Je skutecne jen nekolik málo de
sítek "ostruvku pozitivní deviace," cili škol, jež po roce
1989 výrazne inovovaly zpusob vyucování a v rámci tzv.
projektového ci kooperativního vyucování se rozvoji zmí
nených dovedností venují. Pritom nejefektivnejší ucení je
založeno na aktivite žáka, na jeho prímé zkušenosti se
spoluprací, s rešením konfliktu pomocí diskuse, s neauto
ritativním, respektujícím postojem dospelého.

Dobrý ucitel motivuje

Pro prístup k ohromné základne poznatku soucasného lid
stva se stává kritickou dovedností pocítacová gramotnost a
zvládání informacních technologií, s címž souvisí nárok
na prodloužení školní docházky a na zvyšování úrovne
vzdelanosti celé populace. Celosvetove se za posledních
dvacet let zdvojnásobil pocet vysokoškoláku, pricemž prí
rustek je mnohem vetší na tzv. vyspelém Severu. Znalost
jazyku je dnes pro lidi s vyšší kvalifikací samozrejmostí.
Vzdelávání se ve vyspelých zemích stává prakticky ve
všech oborech záležitostí celoživotní. Celoživotní vzdelá

vání umožnuje rekvalifikaci a radikální
zmenu profesní orientace v závislosti na tr
hu práce.

Svet se globalizuje, propojuje a soubežne s
tím se stávají duležitejšími místní prírodní a
kulturní odlišnosti jednotlivých regionu a ze
mí. Od vzdelávacího systému se proto oceká
vá výchova svetoobcanu, kterí budou mít do
statek smyslu a tolerance pro ruznost lidí po
cházejících z jiných kultur. Menšiny mají mít
právo na vzdelávání ve vlastním jazyce a na
to, aby byly behem vzdeláváni seznámeny s
vlastními tradicemí.

Vzdelávací systém tím posiluje spolecen
skou solidaritu. Posiluje ji zvýšenou pozor
ností, kterou venuje jakkoli handicapova
ným skupinám detí i dospelých. Soudobé
materiály svetových organizací (OSN, UNE
SCO, OECD) kladou velký duraz na to, aby
vzdelávací systém pusobil jako integrátor
spolecnosti. Pokud nekteré deti vylucuje do
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zvláštních zarízení ci ze škol vubec, pusobí opacne - pri
pravuje spolecenskou dezintegraci.

Krome výchovy vysoce specializovaných odborníku je
tedy treba ve výchove posilovat obcanské ctnosti, ochotu
lidí k demokratické úcasti na rízení spolecnosti, je treba
pestovat kriticnost vuci politickým demagogiím, schopnost
samostatného usuzování. To nejde bez vlídnosti.

Vzdelávací systém by nemel pí'edpokládat žáka vysoce
motivovaného a vysoce angažovaného. Takových vždycky
bude menšina. Proto je úlohou vzdelavatelu deti pro ucení
motivovat, což rovnež nejde bez vlídnosti.

Segregace propadlíku

Bez vlídnosti je nemyslitelné i posilování sebevedomí žá
ka. Vysoká sebeduvera je patrne jednou z úcinných pre
vencí tech forem sociálního selhání, jehož se dopouštejí
delikventní party mladých lidí, kterí se nedokázali pro se
be uspokojivým zpusobem spolecensky uplatnit Teoretici
soucasné pedagogiky i architekti vzdelávacích reforem do
porucují všemi dostupnými zpusoby bojovat proti segrega-
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ci hure prospívajících žáku. Vytvárení zvláštních škol,
zvláštních tríd a zvláštních výukových programu, jež vede k
oddelování podprumerných od vetšiny vrstevníku, nemá
prokazatelný pozitivní vliv na výukové výsledky ani jedné z
techto skupin. egativním dusledkem je nálepko vání nekte
rých detí jako neschopných, což tyto deti samozrejme ostre
vnímají. Jejich sebehodnocení a ambice pak klesají a prav
depodobnost, že odpadnou od socializované životní dráhy,
je vyšší.

Omezovat segregaci neznamená, že by vzdelávací systém
nemohl a nemel nabízet handicapovaným detem programy
obohacující standardní vzdelávání. Slibné výsledky prináše
jí zejména programy prípravy na školu zamerené na deti
predškolního veku a speciální kurzy, v nichž si handicapo
vané deti (prípadne i jejich rod.ice) zlepšují jazykové, sociál
ní a jiné dovednosti. Školy nabízející takové programy do
káží být vlídné nejen k detem, ale i k rodicum.

OLDRICH MATOUŠEK 194
Psycholog, vysokoškolský ucitel.

Proc potrebujeme Národní radu pro vzdelávání

Víme, jaké školství chceme?
Jan Sokol

Školy, školství a celá soustava vzdelá
vání se každého z nás nejak týká: jako
rodiéu, jako uéitelu, jako žáku a stu
dentu - pfinejmenším bývalých. Potvr
zují to zejména kritické ohlasy jejich
éinnosti, tfeba v novinách velmi éasté.
Nechme podle dobré statistické zásady
stranou soudy úplne extrémní, které
naše školství bUD už docela odepsaly,
anebo naopak soudí, že je v nem všech
no, jak má být - a vyjde prosté konsta
tování, že je s ním lfeba cosi udelat.
Možná dokonce trvale delat: spoleé
nost se stále mení a školy sez ní nemo
hou vydelit. Takže i škola semper re
jormanda? Proé ne?

Málokterá instituce je však z povahy veci tak setrvacná, jako práve
škola: její "inovacní cyklus" je jiste
delší než deset let, rozhodne daleko
víc, než volební období parlamentu,
o životnosti vlády ci ministra ani ne
mluve. Nemají-li tedy i dobre mínené
reformní snahy degenerovat v bez
mocné trhání kormidlem sem a tam,
pou'ebuje celé školství pomerne urcitý
a pri tom trvanlivý koncept, predstavu
o tom, k cemu má sloužit a kam má
smerovat - chcete-li, tedy "vizi". Aby
se nestávalo, že v jednom roce se
školská soustava úplne uvolní a
vzniknou stovky nových škol, za dva
roky se je ministerstvo pokusí sešne
rovat a nakonec shledá, že se rodí tak

málo detí, že mnoho škol budeme
muset chtej nechtej zavrít.

Už jsme rekli, proc takovou koncep
ci nemužeme cekat jen od parlamentu
a vlády. A chtít ji po ministerských
úrednících by také nebylo práve pro
zíravé. Komu ji tedy sverit? aštestí se
i tady mužeme rozhlédnout kolem:
v rade zemí mají ustavené skupiny li
dí, kterí stav školství a vzde
lanosti soustavne sledují a
navrhují, kudy dál. V USA
se jim ríká National Educa
tional Goals Panel, volne
preloženo "Federální rada
vzdelávacích cílu". Necím
takovým by se u nás mohla
stát "Národní rada pro vzde
lávání", jež by se mela v
nejbližší dobe konecne
ustavit.

Má-li ovšem k necemu
skutecne sloužit, musí mít
pomerne presne stanoveno
své poslání: nesmí se stát,
aby mluvila úplne do všeho,
od osnov až po platy ucitelu,
protože pak by jen (diletant
sky) dublovala, co mají de
lat jiné, už existující a lépe
vybavené instituce. Mela by
se zkrátka soustredit na to,
co jiní dobre delat nemo
hou: na stanovení "strate
gických" cílu vzdelávání a

školství, na sledování a vyhodnocová
ní duležitých "taktických" kroku, kte
ré by v ideálním prípade mely k temto
cílum vést Rekli jsme, že tyto cíle
musejí být pomerne dlouhodobé; to
ovšem neznamená, že se nemohou
behem casu doplnovat, prizpusobovat
a menit Jde jen o to, abychom pokaž
dé dobre vedeli, co a proc by nadále
melo být jinak.

Prostá reprodukce,
nebo zdroj duvery
I když vím, že treba rozhnevaný rodic
nebo student, který práve vcera ve



škole "narazil", by chtel slyšet veci
daleko konkrétnejší, pokusím se na
znacit, o cem bychom se meli jako
spolecnost a jako národ nejdríve do
hodnout: co od našeho školství a celé
soustavy verejného vzdelávání vlast
ne chceme.

Ekonomický technokrat by asi rekl,
že školství má pecovat o reprodukci
spolecnosti: dospelé populace, obca
nu, pracovní síly. a tom cosi je,
i když bychom si asi práli, aby to ne
byla reprodukce "prostá": za deset,
dvacet let by tato "reprodukovaná"
spolecnost mela být jiste jiná, pokud
možno lepší. Ale spolecnost, to jsme
prece my lidé: má-li být "lepší", musí
být nejak lepší naše deti. A škola sa
mozrejme deti "nevyrábí", nýbrž v
nejlepším prípade pomáhá tomu, co si
už do sveta prinesly. Takže úkolem
školství je pecovat o to, aby se schop
nosti a nadání detí mohly co nejlépe
rozvíjet a ovšem také uplatnit. Aby
z nich vyrustali dospelí, odpovední li
dé, kterí se dokáží nejen sami uživit,
ale jednou prevzít i starost o obec a
stát. A konecne je tu i velice prozaická
potreba, aby se škola o deti postarala,
když rodice chodí do zamestnání.

Ve školách tedy deti predne stráví
množství casu, a mely by ho trávit
v príjemném, bezpecném a povzbudi
vém prostredí. Mely by se tam za dru-

hé naucit žít v jakési malé "obcanské"
spolecnosti, kde samozrejme platí ne
jaká pravidla a ctí se jisté hodnoty.
Škola detem zprostredkuje první styk
s "velkou" spolecností a casto jim dá
vá rozhodující "imprinting": vstoupí
do ní s chutí a s duverou - anebo se
naopak otráví a zvyknou si všemu se
vyhýbat nebo dokonce podvádet?
Mnohé deti se teprve ve škole ucí ne
jen císt a psát, ale vubec mluvit a ko
munikovat. K tomu ostatne slouží i
všechno to, cemu ríkáme "všeobecné
vzdelání": kdo to byl Masaryk a co je
to laser se deti neucí proto, že by se
jednou mely stát historiky nebo fyzi
ky, ale proto, aby mohly císt noviny a
rozumet tomu, co slyší v televizi. Pro
príslušníky malého národa bude cím
dál tím duležitejší, aby dokázali ko
munikovat i za Krkonošemi a Šuma
vou. Postupem casu, pro nekteré drív
a pro jiné pozdeji, zacne ovšem škola
deti také pripravovat na to, cím se jed
nou budou živít: pro jejich budoucí
uplatnení v dospelé spolecnosti.

Co slovo, to veliká
otázka
A tady je už jasné, že co slovo, to veli
ká otázka: jakou váhu mají tyto složky
ve školách mít? Jak dlouho si deti ma-
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jí spíš hrát a odkdy se na ne mají zacít
klást nepríjemné požadavky? Jaký má
být pomer mezi vedomostmi, doved
nostmi a postoji? Co má a musí být
pro všechny spolecné - a tedy povinné
- a kde se má zacít diferencovat? Pod
le nadání, podle prání rodícu, podle
možností dalšího uplatnení? Jaká má
být role a jaký podíl výberových škol 
a co naopak s detmi, které nestací ani
v tech obycejných? Kolik casu a penez
se má venovat detským zájmum,
sportu, umení, cinnostem mimo vlast
ní vyucování?

Zámerne jsme se vyhnuli otázkám
ryze odborným, o nichž mají rozhodo
vat sami pedagogové, jako je treba
školní režim, hodinové dotace, kuri
kulum nebo vzdelávání ucitelu. Otáz
kám organizace, hospodarení, platu,
školské správy nebo inspekce. Mela
by se jim totiž vyhýbat i budoucí Rada
pro vzdelávání: to není její úloha. Ale
kdyby se jí podarilo vymyslet, navrh
nout a pred námi jako pred verejností
obhájit aspon pár závazných rozhod
nutí, která se týkají všech a každého,
kdyby se cas od casu pokusila vyslo
vít, kde naše školství nejvíc pokulhá
vá a co mu nejvíc chybí, nebyla by to
instituce zbytecná.

JAN SOKOL

Politika jako životní prostredí (a naopak)
Praha nutne potrebuje pravidla, ríká Martin Bursík

Ministr zivotního prostfedí v pfedcházející Tosovského vláde a jeste pfedtím opozicní poslanec prazského zastupitelstva
Martin Bursík má nyní vizitku s naznacenou siluetou Hradcan a s nápisem leader koalice Unie pro Prahu. Kandiduje v li
stopadových komunálních volbách opet do mestského zastupitelstva.

Zdá se, že tedy nejste politikou a vecmi verejnými ani
unaven, ani znechucen.

ejsem. To by bylo špatné - v devetatricetí letech. Je
pravda, že se v politice mnohdy dejí dost hrozné veci. Ale
už jsem dospel k vedomí, že pokud to clovek myslí poctive,
má urcitou pi'edstavu a zkušenosti, má taky velmi reálnou
šanci pohnout problémy dopredu. Pochopil jsem to na mi
nisterstvu životního prostredí, kde jsem ze dne na den do
stal príležitost aktivne ovlivnovat státní politiku životního
prostredí, být jakýmsi jejím emisarem ve vláde Ceské re
publiky. Poznal jsem tam, jak lze využít moc v dobrém slo
va smyslu. Všechno to, o cem jsem predtím premýšlel, na
co jsem se teoreticky pripravoval, hledal rešení v duchu,
šlo najednou opravdu uskutecnit. To je moc dobrý pocit.

Proto jsem si nyní rekl, že to zkusím v Praze, kde je celá
rada nerešených problému, bud proto, že vubec nejsou
uchopeny nebo jsou uchopeny špatne, nebo je uchopili li
dé, kterí na to nejsou pripraveni.
Mužete být konkrétnejší, pri cem jste jako ministr ži
votního prostredí zjistil, že skutecne jde, jak ríkáte, s
problémem pohnout?

Prišel jsem na ministerstvo a vypadalo to na pet šest me
sÍCu. Všichní novinári i mnozí moji prátelé byli skeptictí:
proc prý jsem funkci vubec bral, vždyt to nemá smysl, za
tak krátkou dobu se nedá nic vykonat. Skutecne šlo o zá
vod s casem. Definoval jsem ctyri projekty, o níchž jsem
byl presvedcen, že jsou prioritní. S parlamentem už nic
neudelám, rekl jsem si, parlamentní procedura je príliš
dlouhá, ale mám možnost koncepcní materiály prosadit ve
vláde. Mám možnost získat znovu prostor pro ministerstvo
životního prostredí, být partnerem hospodárským rezor
tum a tam, kde je možno použít podpis ministra, ho sku
tecne použít. Pripravili jsme program podpory alternativ
ních zdroju, program ochrany prírody a krajiny, což jsou
dva klícové koncepcní dokumenty. Vstoupili jsme do deba
ty o energetické politice, velmi aktivne do debaty o Teme
línu, tohle tabuizované téma se podarilo zlomit. Pak tu by
ly dílcí konflikty hospodárského rozvoje s životním pro
stredím, napr. težba zlata na Šumave, snaha o vybudování
gigantického rekreacního parku v jižních Cechách, uspo
rádání zimního mistrovství sveta v bežeckých disciplínách
v Jizerských horách. Protože jsem mel jednoznacný názor,
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ješte odborne podporený, využil jsem svého postavení,
abych temto projektum zabránil.

Vystudoval jste životní prostredí na Prírodovedecké fa
kulte a vubec podle vašeho celkového dosavadního za
merení - je to vaše odbornost Presto v komunálních
volbách kandidujete do pražského mestského zastupi
telstva. Internetový deník Neviditelný pes už vyslovil
podezrení, že využíváte hlásání pekných, tj. zelených
myšlenek pro svoji politickou kariéru. Proc jste se
vlastne rozhodl venovat jiné oblasti?

Nevnímám to jako neco jiného. Ale uvažoval jsem, zda
nepujde o odbocku v živote. Protože opravdu - v životním
prostredí jsem se našel. Clovek však nerozhoduje sám o
tom, zda bude ministrem, príležitost zase odešla a ted na
stává další etapa. Jiná príležitost. Konecne v Praze je hlav
ním tématem doprava, a už jsme u životního prostredí. Za
tímco v celém státe se jeho stav zlepšuje, Praha je jediným
místem, kde se zhoršuje, predevším práve kvuli oxidum
dusíku a prízemnímu ozónu, což obojí produkují automo
bily. Navíc vzhledem k tomu, že jsem už v pražském za
stupitelstvu pusobil, mi pripadá prechod z komunální poli
tiky na ministerstvo a zase zpátky zcela plynulý. Na minis
terstvo jsem si prinesl zkušenost z odpadového hospodár
ství Prahy, takže jsem navrhl novelu zákona o odpadech.
Problémy, jež reší ministerstvo a vláda, bývají totiž casto
problémy komun a obcí. Takže takový rozdíl nevidím, je
to, rekneme, specializace v rámci životního prostredí.

Životní prostredí, jak o nem zatim spolu mluvime, je
otázka technická. Ale ona je to i záležitost mravní. Pra
ha je cím dál mín kultivovaným místem, byt operetne
vystrojená, ve srovnání s mesty v západní Evrope nebo
ve Spojených státech je nevlídná, hulvátská, primitivní.
Život pro její obyvatele není nijak príjemný.

Srovnáváte také s Amerikou, ale v Americe panují úplne
jiné mezilidské vztahy. Mnozí Ceši charakterizují to, že li
dé ve Spojených státech jsou v bežném styku k sobe milí a
ohleduplní, jako pouhou povrchnost a tvrdí, že my zase
dáme na hluboké prátelství. Já sám si myslím, že v tomto
technickém svete na konci století, kdy clovek moc casu ne
má a každodenní kontakty tvorí základ života, by bylo prí
jemnejší, kdyby se lidé k sobe chovali ohleduplne a mile.
Ale je pravda, že u nás a tedy i v Praze panuje nervozita,
agresivita, netolerantnost. V tom hrají roli politici, není po
chyb, že politik prebírá odpovednost nejen za správu vecí
verejných, ale je vnímán i jako urcitý vzor chování. Takže
zdejší poštekávání politiku, jejich agresivita a žabomyší
spory urcite klimatu neprospívají.

Zmínil jste se o pražské doprave jako o hlavním problé
mu. Které jsou ty další vážné?

Tohle mesto má v soucasnosti dluh zhruba 15 miliard
korun. Pritom už príští rok musí zacít splácet pujcku. Je
treba mobilizovat vlastní financní zdroje. Praha má prece
svuj majetek a jde o to, jak s ním zacházet. Už pred tremi
lety jsem prosazoval pravidla pro pronájem a prodej mest
ského nemovitého majetku. Tehdy jsem neuspel. Praze
scházejí pravidla hry. Jako jiné metropole v Evrope, i ona
potrebuje standardní postup: radnice nejprve urcí, co s
kterou lokalitou zamýšlí. Zacne tím, že vypíše ideovou
soutež a z nápadu architektu, ekologu, urbanistu vybere,
co je funkcní, zda tam má stát vysokoškolská kolej, letní
restaurace, obchodní dum ... Poté vypíše architektonickou
soutež. Zároven je už známa cena pozemku, jež vychází i
z toho, pro co je lokalita urcena. Celá procedura je verej
ná, obcané jsou do ní vtaženi, radnice musí pred nimi ob
hájit svuj zámer. Pak teprve je možno pripravit smlouvu.

Tak, aby byla dostatecne výhodná pro mesto. Tohle dosud
v Praze vubec neexistuje. Soucasné vedení nevypisuje ide
ové souteže, neurcuje regulacní podmínky. Vznikají pro
blematické projekty - proluka Myslbek, plánovaná stavba
mrakodrapu na Mustku. Kdybychom meli regulacní pod
mínkya stanovili, že prioritou je zachování tváre památ
kové rezervace, stacilo by ríci, že žádná nová stavba nesmí
presahovat horizont, když se díváte na Prahu z vyhlídky
od Matyášovy brány. Tecka. Pak už by nebyl prostor pro
korupci úredníku nebo kohokoliv jiného. Byla by dána
pravidla.

Domníváte se, že nejsou dána zámerne?
Ano, urcite. A ješte neco: je treba urcit je i pro privátní

kapitál, pro zahranicní investory. Zretelne ukázat, že v
Praze se hraje fér. Což by mestu prineslo kredit i peníze.

Máte pred ocima predobraz nejakého mesta, dobrý prí
klad?

Dost se inspiruji Mnichovem. Podíváte-li se na mapu,
rozvíjí se smerem na jihovýchod jako Praha, má stejne tak
pouze dopravní polookruh, ne celý vnejší okruh. Zároven
si mužeme vzít ponaucení i z toho, jak vypadá jejich mest
ský okruh. Totálne zacpaná komunikace, s nejvetší husto
tou provozu v Evrope. A ted se v pražském územním plá
nu chystá výstavba mestského okruhu, velmi blízko cent
ra, u Prašného mostu se takrka dotýká památkové
rezervace. Jakoby nebylo tohoto mnichovského varování.

Pražané, zdá se, upadají opet do netecnosti, vracejí se
ke zkušenosti, že "oni si to ti páni nahore stejne roz
hodnou po svém".

To lze zmenit tím, že dáte lidem možnost, aby do disku
se vstoupili. Nebyl bych tak skeptický, mám dobré zkuše
nosti z ministerstva životního prostredí. Když verejnost
zjistí, že jednáte otevrene, zapojí se. Jde o to nic nezatajo
vat a naopak poskytovat obcanum co nejvíc informací.

LIBUŠE KOUBSKÁ
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Skoncil druhý rocník mezinárodní konference Forum 2000.Lonský první rocník probudil zájem zve
davých intelektuálu, casto populistické pochyby o úcelnosti podobných setkání (co tomu rekne pod
hradí, jak se to na nás obycejných lidech odrazí) a okázalý nezájem tehdejší vlády a médií.
Letošní rocník prinesl vyšší zájem novináru (snad díky atraktivní návšteve Hillary Clintonové), o ne
co méne nositelu Nobelových cen a pevneji vYmezené téma: globalizace.
Ochota spoluporádající japonské nadace Nippon Foundation konat ješte další tri rocníky konference
prinesla nadeji, že zprvu možná trochu náhodná spolecnost (jen zkuste zkoordinovat kalendáre pro
minentních hostu) se muže - pri príznivém vetru - promenit v kulturní institucí. A že se budou nekte
ré myšlenky opakovat? Dobrým myšlenkám opakování neuškodí.
Nevzniká, jak si nekterí prátelé teorií spiknutí jiste myslí, nová svetovláda, rízená nejakým sanhedri
nem nebo tajným bratrstvem, žádná nejvyšší rada moudrých. Pokud však príští rocníky absorbují
dotyk zdejší historické estetiky, muže vzniknout neco, co Adam Michnik pojmenoval "pražská globa
lizace". Ta nebude postrádat ironii, nebude ani provinciální, ani zpanštele velmocenská, a v jejím du
chu sejiž odehrávaly nejlepší okamžiky lonského i letošního setkání. Byli bychom príliš pyšní, kdyby
chom si nevšimli, že mezi delegáty byly opravdu osobnosti velkorysého ducha a širokého srdce. A sle
dovat, že rozumní lidé z ruzných koutu sveta jsou prece jen ochotni naslouchat jeden druhému, je
zážlŽtek,se kterým se nesetkáme každý den. (red.)

Univerzalita lidských práv
Robert L. Bernstein 2000

Svuj život jsem strávil jako podnikatel, knižní vydavatel, vetšinu z
toho jako generální i'editel Random
House, newyorského nakladatelského
kolosu, který mimo jiné zahrnoval na
kladatelství Alfred A. Knopf, Pantheon
a Vintage. Hovorím tedy cástecne jako
clovek, který pusobil v byznysu, ve
výdelecné instituci, jež prospívala dí
ky mezinárodní výmene myšlenek a
kulturních hodnot. Ale záhy ve své
kariére jsem velice dobi'e pochopil, že
nakladatelova povinnost znacne pre
sahuje pouhý financní zisk.

Svoji první zkušenost týkající se
myšlenky lidských práv, na rozdíl od
amerických obcanských svobod, jsem
ucinil v roce 1970, když sovetská vlá
da pozvala ctyri americké nakladatele
k diskusi o pripojení Sovetského sva
zu k mezinárodní úmluve o copyrigh
tu. Z techto rozhovoru mi bylo zrej-

mé, že Moskva chce vydelat peníze,
aniž by musela zajistit volný tok myš
lenek ...

Nekterí americtí nakladatelé ne
chteli se Sovety otevírat problematiku
lidských práv, nebot by to podle jejich
názoru narušovalo obchod, prede
vším s ucebnicemi a vedeckými pub
likacemi. Jiní byli odlišného mínení.
Výsledkem bylo, že malá skupina nás
založila v roce 1975 Fond na podporu
svobodného projevu, který usilovalo
to, aby uveznení spisovatelé byli ve
rejnosti na ocích.

V témže roce v srpnu byly podepsá
ny helsinské dohody vcetne historic
kých ustanovení o lidských právech.
Tato ustanovení potvrzovala radu
práv, která obsahovala Všeobecná de
klarace. Sovetská vláda otiskla celý
text na první stránce Pravdy a skupi
na zvaná Helsinská monitorovací sku-

pina oznámila, že se bude venovat
cinnosti, která v dohodách poprvé do
stala zelenou: právu každého obcana
cinit svou vládou odpovednou za do
držování lidských práv. Skupina, kte
rou založili manželé Sacharovovi, Ju
rij Orlov, Sergej Kovaljov, Ljuda Ale
xejevna a Natan Šcaranskij, byla po
nekolika mesících od vydání svého
prohlášení rozprášena a vetšina jejích
clenu skoncila bud ve vezení, nebo v
exilu. Založili jsme na jejich obranu
Helsinský výbor (Helsinki Watch),
predchudce dnešního Výboru na
ochranu lidských práv (Human Rights
Watch).

Podle mého názoru práve helsinské
dohody oživily Všeobecnou deklaraci.

a druhé "kontrolní" konferenci v
Madridu v roce 1980 se poprvé výraz
neji prosadilo nevládní hnutí za lid
ská práva, a tento prulom pokracuje
dodnes ...

K Helsinskému výboru se pripojily
ctyri další regionální pobocky a
v dnešní dobe již pokrývá celý svet.
Navíc venujeme zvláštní pozornost
právum žen a detí a obchodu se zbra
nemi. Když dnes sedím v našich kan
celárích v ew Yorku, žasnu nad veli
kostí a záberem organizace, která
vznikla na obranu pronásledovaných
spisovatelu. Zamestnáváme témer 150
lidí. Máme rozpracováno více než se
dmdesát zemí a zabýváme se širokou
paletou obcanských a politických
práv.

Ale za celá ta léta práce me nikdy
nenapadlo, že lidská práva jsou jiná
než univerzální. Ve skutecnosti me ta
otázka vždycky ponekud zarazí. Jaká
jiná by mohla být? Tvurci Všeobecné
deklarace byli lidé ruzného ražení:
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byli mezi nimi marxisté, kapitalisté,
cínský konfuciánský ucenec, musli
mové i odborái'i. Stacilo se rozhléd
nout kolem stolu a bylo hned zi-ejmé,
že tato práva musí platit pro všechny
a všude. Jazyk úvodní cásti Všeobecné
deklarace prohlašuje bez omezení, že
"uznání pi-irozené dustojnosti a rov
ných a nezcizitelných práv všech prí
slušníku lidské rodiny je základem
svobody, spravedlnosti a míru na sve
te".

Za léta práce na poli lidských práv
jsme vystupovali na podporu uvezne
ných spisovatelu, postavili jsme se na
obranu rolníku, proti kterým zakroci
ly jejich vlastní kruté vojenské reži
my, poskytli jsme hlas ženám, jejichž
lidská práva jsou prehlížena ve jménu
"kulturních norem", vedli jsme kam
pan za zákaz nášlapných min a za to,
aby v armáde nesloužily deti, požado
vali jsme, aby policie prestala zneuží
vat svého postavení, a to i ve Spoje
ných státech, a vždy jsme trvali na od
povednosti politiku za zneužívání
moci a na zavedení právního rádu.

eprosazujeme tato práva pouze ne
kdy a nekde. Prosazujeme je všude,
neustále, a dokonce i u nás doma. Ta
kový je podle mne skutecný význam
univerzality ...

Mezi tyrany platí mnohokrát vy
zkoušená zásada, že informace zna
mená moc, a po stovky let schopnost

zatajit pred obcany informace udržo
vala diktátory u moci. Vzpomínám si,
že když se pred témer dvema desítka
mi let objevily první faxovací prístroje
a nám se je podarilo ve skrovném po
ctu propašovat do Sovetského svazu a
zemí východního bloku, nikdo z nás
opravdu nechápal plný význam techto
malých prístroju. Neuvedomovali
jsme si, jaký pocit síly, to dodá oné
nevelké spolecnosti disidentu, až po
chopí, že jsou i jiní jako oni, nejen v
jejich zemích, ale v celém regionu,
kterí pusobí v neoficiálních struktu
rách a hájí svobodu výrazu a spolco
vání, jež nakonec zvítezila.

Dnes prístup na Internet znamená,
že dny neomezené kontroly skoncily
dokonce i v zemích, kde dosud vládne
útisk. Výbor na ochranu lidských práv
napríklad nedávno vydal desetistrán
kovou expertní zprávu o událostech
v Malajsii, když mnohaletý autorita
tivní Mahathir bin Mohammad uvez
nil svého místopredsedu vlády a zaká
zal, aby se o techto událostech cokoliv
psalo. aše webová stránka zazname
nala pres sedmnáct tisíc kontaktu
z Malajsie, žádajících informace o
tom, co se deje v jejich hlavním mes
te. Veškeré informace, které shromáž
dí ti, kdo mají pi'ístup k pocítacum,
ted proniknou do všech koutu zeme,
vetšinou ústním podáním. Mahathir
bin Mohammad už nemuže kontrolo-

vat to, co jeho lidé vedí; stejne tak už
nemuže kontrolovat to, co si myslí na
základe toho, co vedí. Tyto informace
dorazily z ew Yorku na opacnou
stranu zemekoule doslova v mžiku.
Žádného tyrana v dejinách nenapad
lo, že bude muset nekdy celit lakové
mu nepríteli...

V posledních bezmála dvou letech
vedly nevládní organizace v soucin
nosti s vládami malých a stredne vel
kých zemí tri duležité celosvetové
kampane požadující zmenu ... Moje
vláda, vláda Spojených státu, v nich
sehrála žalostne ubohou roli. Spojené
státy odmítly podepsat zákaz nášlap
ných min, protože trváme na tom, že
chceme být schopni je použít na hra
nicích KLDR. Spojené státy nepodpo
rily svým podpisem vznik Mezinárod
ního trestního soudu, trebaže mož
nost, že by americký voják mohl
nekdy v budoucnu skoncit pred sou
dem, je nesmírne vzdálená. A Spojené
státy vedou cilou kampan proti snaze
zvýšit vek pro vojenskou službu na
osmnáct roku, protože Pentagon zís
kává pul procenta svých brancu z rad
absolventu sU-edních škol, kterým je
sedmnáct ...

Preložil Jan Zelenka.

ROBERT L. BERNSTEI

Zakládajícf pi'edseda Výboru na ochranu
lidských práv (I-luman Rights Watch).

Ten, který má jiný názor
Rozhovor s cínským disidentem Wej Tin-šengem 2000

Wej TIng-šeng je otcem cínského hnutí za moderní demo
kracii západního stylu. Poté, co byl v roce 1979 zatcen pro
své demokratické smýšlení, zustal ve vezení až do listopadu
1997, V témže roce vydal soubor svých spisu z vezení nazva
ný Odvaha stát sám. Je držitelem ceny Oloja Palmeho za
mír (1995) a Ceny Andreje Sacharova za svobodu myšlení
(1996).

Robert Bernstein, zakladatel organizace Human Rights
Watch, která monitoruje dodržování lidských práv v rade
zemí sveta, predstavil pana Wej Tin-šenga na Foru 2000 te
mito slovy:

"Je tu dnes s námi i Wej TIng-šeng. On vám to nerekne,
tak vám to reknu já, jak trpel pro své presvedcení. Je to ne
celý rok, co vyšel po devatenácti letech z vezení, z nichž vet
šinu strávil v samovazbe. Casto ho tloukli. Casto mu ode
preli dokonce i papír a tužku, aby se nemel cím zamestnat.
Jeho poslední cela mela sklenené steny, jako by byl zvíre v
zoologické zahrade. Svetlo mu nechávali svítit ctyriadvacet
hodin denne. Obcas k nemu pustili jiné vezne, aby ho zbili.
Po celou dobu, co takto trpel, však trval na tom, že bude
psát, jasne a statecne. Odmítal vyjít z vezení, dokud mu ne
vrátí všechno, co napsal. Vytrval."

Behem pražské koriference Forum 2000 poskytl Wej TIn
-šeng redaktorum Nové Prítomnosti/The New Presence
rozhovor.

Mluví se o novém "Pekingském jaru". Minulý týden
prinesla stanice BBC zprávu o tom, že se mají reformá
tOJ-isetkat v Cíne a otevrene diskutovat bez intervence
státu. Je to pravda?

O "Pekingském jaru" se hovorilo, už když jsme v Cíne
meli Zed demokracie. Tento název byl odvozen od Praž
ského jara. Všiml jsem si, že v historii nastávala takzvane
"jarní" období, kdy si lidé mysleli, ano, ted mužeme hovo
rit svobodne. To však nemelo nic spolecného s vetší otev
reností vlády. Docházelo k nim proto, že se menily dyna
stie; nastávalo tudíž strídání vlád, V období, kdy se sU-ídá
vláda, vzniká trochu VÍce prostoru. A lidé behem tohoto
období mají vetší svobodu slova. Ale poté, co je výmena
dokoncena, se tento prostor znovu uzavre. Co se týce set
kání reformátoru, musíte si uvedomit, že vláda rozdeluje
reformátory do ruzných kategorií. Pokud hovoríte o re
formne smýšlejících Cínanech, ti tvorí 99 procent popula
ce. Ti, kterí se setkávají nyní, patrí k tem nejumírnenej
ším. Vláda se rozhodla, že je - prozatím - nepozatýká. Ale
radikálnejší reformátori, kterí chtejí organizovat rolníky a
delníky, jsou stále pronásledováni. Zrovna nedávno úrady
pozavíraly patnáct nebo šestnáct z nich.

Rok 1979 prinesl jistou otevrenost, následovanou tvr
dým zákrokem. V roce 1989 se situace zopakovala, jen-
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že s ješte tvrdším postihem. Ocekáváte, že v roce 1999
bude vývoj podobný?

Ano, bude to úplne totéž. K vetší zmene zrejme nemuže
ješte dojít, protože vláda je stáJe silná. V Sovetském svazu
byla situace úplne jiná, nebot vláda ztratila jakoukoli kon
trolu.

Britský premiér Tony Blair se behem nedávné návštevy
Cíny príliš nezminovalo lidských právech, reformách
ci demokracii. Jaký na to máte názor?

Blair nerekl nic, nebo alespon nic nového. Stejný prístup
jsme meli možnost pozorovat behem návštevy cínského
premiéra Cu Žung-ti v Londýne. Dalo by se ríci, že i když
je Blair vudcem labouristu, nereprezentuje ve skutecnosti
delníky. Reprezentuje prumyslové zájmy Velké Británie.
Nebo možná je to tím, že Blair nerozumí
umení diplomacie, ci snad nevedel, jak tuto
diplomacii použít. Jeden z mých britských
prátel kritizoval Blaira tvrzením, že jedním
z nejduležitejších rysu Blairovy zahranicní
politiky je, že žádnou nemá. Britský ministr
zahranicí Robin Cook se mnou souhlasí v
tom, že plazení se pred cínskými komunisty
neprinese Británii nic dobrého.

Vidíte nejaký rozdíl mezi Blairem a Clin
tonem?

Ano. Spocívá v tom, že Clinton rozumí di
plomacii a ví, jak ji používat k prosazování
zájmu své zeme, zatímco Blair má ve sku
tecnosti mentalitu predstavitele malé zeme.
Blairova diplomacie je diplomacii malé ze
me: nechce na sebe vzít príliš mnoho odpo
vednosti. Problém Velké Británie spocívá v
tom, že tato zeme se domnívá, že nemá v
mezinárodní politice žádnou zodpovednost.

st raJl,

Státy strední a východní Evropy žily v komunistickém
systému ctyrícet let Pocet disidentu zde byl velmi malý
a vypadá to, že lidé už úplne zapomneli na éru komu
nismu. Oni si ji vlastne pamatovat nechtejí. Nemyslíte
si, že se v urcitém smyslu zbavují zodpovednosti za tu
cást sveta, která stále ješte v komunistickém režimu ži
je?

Myslím, že se lidé snaží potlacit pocity strádání, které
dríve meli. Otupeli proto vuci našemu strádání i vuci strá
dání ostatních národu. Proto potrebují lidi jako jsem já,
kterí jim to budou pripominat.

Myslíte si, že tyto zeme by mohly hrát ve vašem boji
vetší roli, protože znají totalitní systém vlády?

Lidé jako prezident Havel, kterí neprestávají upozornovat
zbytek sveta na strádání tech, kterí nežijí ve svobodné zemi,
jsou velmi pozitivní, ale obávám se, že vetšina lidi v Ce
chách jsou jeho opakem. Mají tendenci zlhostejnet vuci
strádání jiných.

Jak vnímá prumerný cínský obcan otázky lidských
práva demokracie? V Ceskoslovensku pred deseti, pat
nácti lety se lidé starali více o hospodárskou situaci než
o lidská práva ci demokracii. Není v Cíne, která je na
tom hospodársky relativne dobre, težší presvedcit lidi o
tom, že spolecenská zmena je nutná?

Predevším, hospodárská situace v Cíne není nijak ružo-
á. Exi!>tuj\ tam obru !>Kcroz<l\ly mezi bohatými a chudý

mi, a tento sociální aspekt vlastne nutí Cínany premýšlet o
demokracii a všeobecných lidských právech víc než o eko
nomice. Je normální, že lidé, kterým se darí dobre, nepre
mýšlejí tolik o strádání jiných. Musíme jim to pripomínat.
Jeden z nejvetších problému Západu je, že lidé zapomneli
svou vlastní historii: zapomneli na svuj vlastní útlak. Také
jednou trpeli a byla jim odmítána jejich práva. Zapome
nout na toto strádání je docela lidské.

Zmínil jste o tom, že chcete zacít dialog mezi Tibetany
a Cínany. Kudy by se tento dialog mel ubírat?

Dialog se už v minulosti odehrával, ale bez hmatatel
ných výsledku, nebot cínská vláda nevynaložila žádné
opravdové úsilí. Proto jsem navrhl Jeho Svatosti dalajlá
movi, aby se necekalo na komunistickou stranu, ale aby
chom zacali vyjednávat sami: dialog mezi lidmi z Tibetu a
Cínany. Tento dialog už zacal a já jsem se setkal s dalajlá
mou v Bostonu. Rekl mi:" a tento okamžik jsem dlouho
cekal."
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Jednou jste rekl, že pro mladou cínskou generaci je da
leko obtížnejší dosáhnout demokracie než pro generaci
starší. Z jakého duvodu?

V minulosti se lidé domnívali, že nemohou dosáhnout
demokracie bez použití násilí. yní toho musí dosáhnout
jinak. Nemohou získat demokracii stejným zpusobem jako
dríve, címž je to pro ne komplikovanejší.

Co znamená být disidentem?
V cínštine slovo "disident" neexistuje. Cínský preklad

zní "ti, kterí mají jiný názor," což implikuje menšinu. Pod
le mého názoru je však skutecný menšinový názor zastá
ván komunistickou stranou. To oni jsou disidenty.

Jaké jsou vaše dojmy z konference Forum 2000?
Velmi me mrzí, že je tu málo aktivních bojovníku za lid

ská práva. Víc než polovina delegátu na Foru 2000 jsou li
dé, kterí se domnívají, že jsou jiní než ostatní. Myslí si o
sobe, že jsou výjimecní. To je podle mne nejvetší nedosta
tek této konference.

Není to tím, že vetšina delegátu je tak ci onak politicky
zainteresována, a tudíž nechce ríci nic, co by bylo príliš
kontroverzní?

emyslím, spíš príliš premýšlejí o problémech svých
vlastních zemí. Tato konference není orientována tak glo
bálne, jak by mela být. Delegáti mají dost penez a zdroju

na to, aby delali jiné veci. Jsou to lidé, kteÍ'Í mají v zásade
spoustu casu a penez. Skvelým príkladem je Henry Kissin
ger. Clovek, který zapomnel na své vlastní utrpení a minu
lost, a nyní ignoruje utrpení jiných lidí. ( P požádala Kis
singera o komentár k Wejove kritice, on se však odmítl vy
jádrit. Pozn. red.). Utrpení zmení mnoho lidí v egocentriky.

Jak clovek dokáže zabránit, aby se mu to nestalo?
Možná to má neco spolecného s cínským vzdeláním: je

to soucást konfuciánství. Ale ani lidé ze Západu, napríklad
Robert Bernstein, nezapomneli na své utrpení a jsou stále
schopni se vžít do strádání druhých.

Máte nejaké osobní cíle, kterých chcete na této konfe
renci dosáhnout? Bude Forum 2000 vubec k necemu
dobré?

Neocekávám, že by tato konference cokoliv vyrešila.
Místo toho se teším na to, až si pohovorím se studenty z
Karlovy Univerzity. Teším se, až si promluvím s lidmi,
kterí nepatrí k elite.

Rozhovor pfipravili
Anne Becková a Andrew Stroehlein.

pfeložila Ladka Bauerová.

Nebezpecí a nadeje globalizace
Anketa mezi úcastníky konference Forum 2000 2000

Tomáš Halík,
katolický knez
Mohu zacít nebezpecím? Vidím ho v
tom, že prevládne urcitý unifikovaný
typ kultury, který pohltí specifika
kultur menších. Pretendentem na tu
to roli je urcitý typ zábavní kultury
dnešního západního sveta. Že tuto
mírne receno nenárocnou kulturu
budeme chápat jako neco, co nás
spojuje. A jedinecnost svých vlast
ních národních ci lokálních kultur
budou lidé vnímat jen jako jakýsi
folklór. Takže jedním z nebezpecí je
unifikace.

Druhým pak je kakofonie nejruz
nejších hlasu, jež vede k pocitu dez
orientace. Svet se zdá lidem príliš
složitý, jejich hladina úzkosti se zvy
šuje. Tretím nebezpecím je levná to
lerance, pri níž jednotlivé kultury
budou žít vedle sebe a úzkostlive se
snažit nedotknout jedna druhé. Tím
se však nemohou vzájemne oboha
tit.

Nadeji spatruji v tom, že se multi
kulturalita premení v komunikativní
proces. Bylo by velmi nebezpecné,
kdyby globalizace spocívala jen v od
stranení ekonomických hranic a pre
konání politických bariér, ale zustaly
by hradby mentální, predsudky a

zranené emoce, jizvy z minulosti.
Soucástí globalizacního procesu by
urcite mela být snaha porozumet si
na úrovni spirituální, kulturní a ná
boženské. Práve proto je dnes tolik
duležité, zda budou jednotlivá nábo
ženství necím, co podnecuje konflik
ty, jak tomu leckdy bylo a je, nebo
zda budou myslitelé jednotlivých ná
boženství schopni je interpretovat
tak, aby se staly mosty mezi kultura
mi.

Hillary Clinlon, Adam Michnik a Magda VáSáryová

Adam Michnik,
polský historik a novinár
Globalizace je opravdu proces zmen
šování sveta. Množí se zahranicní
kontakty, mužeme cestovat, mužeme
kupovat zahranicní noviny a knížky,
oproti minulosti nikdo neruší zahra
nicní rozhlas. Pro cím dál víc lidí zna
mená cesta do zahranicí neco jako
dríve znamenala cesta do sousedního
mesta. Prijíždím do Prahy a nemám
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Václav Havel s Tomášem Ifa/lkem

nebezpecí z drancování, jež hrozí prá
ve vzhledem k onem globálním infor
macím.

Miklós Síikosd,
madarský sociolog

Nejvíc se obávám zániku lidského
druhu. Vidím, že lidský druh sám vy
tvárí prostredí, v nemž není možné
prežít - at už podle rychlého nebo po
malejšího scénáre. Prelidnenost a ry
chlé šírení virových chorob nás znicí.
Zatím nicíme jiné druhy - zvírata a
rostliny. Brzy zacneme nicit sami se
be. A moje nejvetší nadeje spocívá v
tom, že se tomu dokážeme vyhnout.

Ivan Gabal, sociolog

pocit, že jsem v cizine, nemám ho ani
v ew Yorku ani v Paríži.

Nebojím se rizika, že bych zapo
mnel, kým jsem, že bych zapomnel
svou identitu. Ale je možné, že v tom
rychle se menícím, zmenšujícím se
svete se rada lidí nedokáže orientovat,
nedokáží se vcas na probíhající zme
ny adaptovat. Rada lidí, kterí se nauci
li žít ve svete komunismu, má potíže s
adaptací na život v podmínkách de
mokracie, volného trhu, otevrených
možností.

ebojím se, že by globalizace mo
hla vzít Polákum, Cechum, Slovákum,
Madarum, Francouzum nebo Švédum
jejich národní identitu. Naše zeme zu
staly samy sebou i behem let komu
nistické uniformizace. Ceši zustali Ce
chy, Poláci Poláky. Mám ale jinou
obavu. Globalizace prináší úplne no
vá pravidla hry a tem pravidlum je
treba se naucit. Uvedu príklad: být in
telektuálem v podzemí, v opozici, bylo
neco úplne jiného, než být vystaven
konkurenci, verejne pusobit ve svete,
kde hrají svou roli i takové veci jako
peníze. To ale neznamená, že by se
nejak zásadne zmenila základní po
vinnost intelektuálu. Bylo samozrej
me neco jiného vydávat podzemní no
viny a dnes velký celostátní deník. Je
ale ti'eba se tomu naucit. A riziko, že

- se tomu nenaucíme, je nesporné. Tak,
jako letadlo potrebuje pilota, tak glo
balizace potrebuje lidi, kterí se dove
dou orientovat a kterí umejí rídit.

ebezpecí uniformity není nicím
novým. Je tu nebezpecí sériovosti, sé
riové výroby. Kdysi truhláH vyrábeli
každý stul zvJáš~ ted stoly sjíždejí z
bežícího pásu nábytkái'ské továrny. V
této metafoi'e si mužeme predstavit,
že všichni budou mít skutecne stejné
stoly, v tom je zmena, ale co si na ten

stul dají, to zustává vecí jejich osobní
volby, v tom mají naprostou svobodu.

Bedrich Moldan, ekolog

Soustredím se na oblast, jež je mi nej
bližší, na životní prostredí. Z jeho hle
diska je globalizace jevem pozitivním,
prináší víc kladu než záporu. Infor
mace o tom, jak lidská cinnost pro
spívá ci škodí životnímu prostredí, do
stáváme v soucasné dobe už do rukou
rychle, jsou obsažné a stále spolehli
vejší. Bez globalizovaného informac
ního systému by svet nemohl prežít.
Síla lidských cinností je taková, že
kdybychom nemeli možnost konfron
tovat výsledky svého pocínání, mohlo
by to skoncit velmi špatne. Druhým
kladem je, že se zdokonaluje spojení
mezi lidmi, že se dá spolehlive sledo
vat, jak vypadá verejné mínení všude
po svete. Což v mnoha prípadech ve
de až k vítezství rozumných tendencí
nad úzkými zájmy jistých skupin. V
Kjótu byl podepsán protokol o boji
proti zmene klimatu. Vyspelé státy se
zavázaly snížit emise skleníkových
plynu. To by bez globalizovaného sve
ta nebylo možné.

Svet je do té míry propojen, že se
zdá, že globalizace vede k optimální
mu využívání prírodních zdroju. Tady
však vidím velké úskalí. Využívají se
totiž takové zdroje, jichž je nejvíc a
jež je možno snadno distribuovat. To
má casto prímo znicující úcinek na
lokální pomery. Rychle vycerpání, de
vastace prírody i lidských sídel. Pri
tom z globálního hlediska se vše jeví
velmi dobre. Ale lokálne jde o ka
tastrofu. Dosud nejsou institucionali
zovány mechanismy, které by bránily

Všichni konstatují, že chybí instru
menty pro globální vládnutí. To je
skutecne velký problém. Globalizace
je fenomén, který naprosto není defi
nován, ale pi'esto ovládá radu proce
su, jež se už odehrávají. "Už to jede."
Všichni se shodují, že nejde couvnout
od internetu a zejména od globálních
financních trhu. Ale budeme muset
hledat zpusob, jakým tyto procesy re
gulovat. Podle mého názoru je treba
zacít zavedením urcitého stupne
ochranárství v oblasti financních to
ku, které bude vycházet ze situace
jednotlivých regionu sveta nebo tako
vých velkých formací, jako jsou Ev
ropská unie nebo USA.

Martin Bútora,
slovenský sociolog
Globalizace už fakticky probíhá. Ne
kde se vynoruje jako realita, nekde
zatím spíše jako potreba. Projevuje se
ve trech oblastech: Je to cosi jako glo
bální rízení (což ješte neznamená glo
bální vládu), další jsou globální trhy a
tretí globální obcanská spolecnost. Ve
všech techto trech rovinách tedy glo
balizace bud už reálne existuje, po
zvolna se vynoruje nebo zatím existu
je jako potreba. Jsou urcité oblasti
sveta, nekteré národy nebo populace,
které procesy globalizace postihují
negativne, což pusobí problémy. Jsou
to zejména chudší ci jinak marginali
zované oblasti sveta nebo populace.
Já však v globalizaci spatruji i mnoho
pozitivního, vidím v ní možnost, na
deji. Za nejduležitejší a nejzajímavejší
považuji vznik globální obcanské spo
lecnosti. Brzy uvidíme, že ruzné dob
rovolné a nevládní organizace jsou
schopny vykonávat nátlak na podni-
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katelskou sféru a na mezinárodní ob
chod a nutit je, aby respektovaly lid
ská práva, aby respektovaly jistá mi
nimální kritéria, jisté minimální nor
my chování. Jde o to donutit
monopoly, americké nebo nadnárodní
spolecnosti, které prijdou do zeme,
kde jsou hrube porušována lidská
práva - a casto prímo v poli pusobnos
ti techto zahranicních firem, naprí
klad zneužíváním detské práce nebo
práce veznu - aby ony samy naléhaly
na své místní smluvní partnery, aby
tuto praxi zmenily, nebo aby se z oné
zeme stáhly.

Globální obcanská spolecnost není
tedy jenom fráze. Ruzné enviromen
tálních organizace i organizace, které
se starají o menšiny, venují se žen
ským otázkám a podobne, vykazují
stále vetší míru globálního propojení.
Vzniká prostredi, které nabízí nové
príležitosti a nové zpusoby komunika
ce, nové kontakty, nové zpusoby uva
žování o tom, jak vlastne by se sféra

globální obcanské spolecnosti mohla
postavit k rešení problému ekonomic
kých i problému svetového Hzení.

Weiming Tu, americký
profesor cínských dejin

Myslím, že bez ohledu na to, že jsme
tento jev dríve nazývali westernizace,
potom modernizace a nyní užíváme
výrazu globalizace, jedno je jisté: ten
to pojem v sobe obsahuje akceptování
mnoha rozlicných kulturních forem.
Jde o stálou prítomnost starých du
chovních tradic v moderne, ale nejed
ná se jen o problém kontinuity a pre
bírání tradicní spolecnosti. Dochází
k významným zlomum, vznikají nové
podmínky, jimž nelze porozumet bez
urcitého druhu morálního kompasu,
bez kontextu. Poprvé v lidské historii
se tak s buddhismem setkává velké
množství lidí, kterí nejsou verícími

buddhisty, nýbrž treba krestané. Lidé
se proste nebudou nadále moci uzaví
rat v jedné etnické ci náboženské ko
munite, aniž by reagovali na komuni
ty jiné. Takto otevrený prostor vytvorí
postupne mnoho druhu nových mož
ností. Znalost sveta u mladší generace
získaná bezprostredním kontaktem,
zkušenostmi z cestování bude deset
krát vyšší než u predchozí generace.
Pochopení prapuvodních svazku, jež
jednotlivé "lokální" životy definují, ja
ko národnost, pohlaví, jazyk, zeme,
veková skupina, trída, víra - je pro po
chopení globalizacního procesu abso
lutne nutné.

Vzešlo-li z letošního Fora 2000 neja
ké poselství, pak to, že globalizace ne
ní jen otázkou ekonomiky, že nestací
klást duraz na efekt trhu, na zisk. Ne
ní to jenom hrubá síla, ale také jemná
síla lidského porozumení a interakce.
Síla, která bude podle mého názoru
stále cennejší.

Neúplná situacní zpráva po deseti letech
V dobe, kdy koncem 80. let vrcholila celková krize starého režimu, se desítka expertu - pres handicap nedostatec
ného prístupu k statístickým informacím - pokusila o dukladnejší pohled na problémy tehdejší ceskoslovenské
spolecnosti. Zprávu sestavila skupina nezávíslých odborníku ruzných profesí (Zdenek Jicínský, Eva Kružíková,
Oto Mádr, Václav Mezrický, Jan Potocek, Petr Príhoda, Pavel Rychetský, Rudolf Slánský, Eva Šormová, Jif'í Vá
cha) a nazvala ji Ceskoslovensko 1988 ( eúplná situacní zpráva).
Tou dobou postupne ožívala celá zeme, probouzely se i akademické kruhy, zacaly se provádet nezávíslé pruzku
my verejného mínení a vývoj událostí se tak dynamizoval, že znacne preskupil spolecnost, již zpráva popisovala.
Byla nakonec publikována ješte v samizdatu jako tretí svazek knihovny Lidových novin a pretísklo ji parížské
Svedectvi ve svých císlech 85 a 86. Mezitím dejiny spely k lístopadu 1989 a Zpráva trochu nespravedlive zapadla.
Nedostalo sejí ani pozdeji odborných recenzí, i když by si pozornosti zasluhovala i bezprostredne po obnovení
demokratických struktur státu a spolecnosti - už svým klidným a vecným t6nem a tematickým rozvržením, které
mohlo být základemformulace dílcích ozdravných programu.
Jak zpráva vypadala? Míra prístupu k pramenum byla vetšinou nízká, lišil se metodický postup jednotlivých au
toru i jejich styl. Nekterí neváhali použít volnejší, intuitivnejší popís, výstižnou metqforu ci zkratku; z nekolika
kapitol je citit osobnejší zaujetí pro vec - a pak nutne i hodnotící soudy, ojedinele i ideologicky vyprovokovanou
polemiku (ve veci kultury, sociální destrukce a pronásledování církví to sotva šlo jinak), ale prevládá pohled ana
lytický nad evidujícím, vecnost nad interpretací. Šlo o vážný pokus, pokus o rádný vedecký popís stavu zeme, a
stostránkový výsledek ukázal, že pres nepríznivé podmínky to byl pokus zdarilý.
Mnozí autori se ihned po roce 1989 pustili do díla rekonstrukcního v rolích politických, ve státní správe, v parla
mentu ... Tím, že se pokusili zmapovat situaci, v níž v predchozích obdobích žili, byli pripraveni. (Nekterí prý hned
v prosinci 1989 tahali ze šuplíku hotové návrhy zákonu.)
Cást autoru - a jejich odborní spolupracovníci a kolegové - se ke zpráve vrátili po deseti letech s dnešním komen
tárem. Ten už si vubec neciní nárok na úplnou charakteristiku soucasné situace, rozhodne však má výhodu v
onom opakovaném pohledu, ve dvou sondách, jež oddeluje práve deset let. (red.)

Ibezpríliš velké licence lze prohlásit, že moderní dejinystátu stredne-východní Evropy mají konvulsní charak
ter. Pripomenme, že napríklad od zárí 1938 do února 1948
se jen v Cechách vystrídalo pet režimu (predzárijový a
pozárijový režim v roce 1938, který trval do 15. brezna
1939, okupacní režim do kvetna 1945, "Tretí republika" do
února 1948 a nástup totality po tomto datu.

Deset let ve stredoevropských podmínkách je tedy dost
dlouhá doba na to, aby bylo možné ptát se, jaké podstatné
zmeny prinesl i tak krátký historický cas. Tím spíš to platí,
jde-li o to zhodnotit, jak se národní spolecenství vyrovnává
s dedictvím ctyricet let trvajícího rdoušení národní kultury
a (de)formování národní mentality a charakteru. Srovnání

se situací roku 1988, jak ji popsala "Neúplná situacní zprá
va - Ceskoslovensko 1988", je ovšem znacne rozporné.

Ceskoslovenský stát

Promena od totalitní k demokratické ústavnosti má z insti
tucionálního hlediska nesporne nejzásadnejší význam.
Prakticky až do prijetí nové Ústavy Ceské republiky zustala
v platnosti "socialistická ústava" z roku 1960, i když její
ústavní principy a instituty se po roce 1989 rychle menily.
Byla vypuštena ustanovení o vedoucí úloze KSC a o marxis
mu-leninismu jako jediném pro celou spolecnost závazném
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svetovém názoru. Zásadní význam pro další vývoj obcan
ské spolecnosti melo prijeti Listiny základních práva svo
bod pocátkem roku 1991. Rozpad ceskoslovenské federace
vyvolal nutnost urychlene vypracovat novou ústavu Ceské
republiky v nekolika posledních mesících roku1992.

Listina základních práva svobod se sice nestala soucásti
samotné ústavy, nebot vládní koalice se obávala, aby "ne
zaplevelila" nový základní zákon státu, ale byla jí fakticky
postavena na roven tím, že byla prohlášena za soucást
"ústavního porádku" Ceské republiky.

Podle nové ústavy je Ceská republika demokratický
právní stát založený na horizontální delbe moci (moc zá
konodárná, výkonná a soudní).

Ukvapenost prípravy ústavy ovšem záhy prinesla rozpo
znání celé rady jejích nedostatku, spocívajících zejména
v prehnané strucnosti ruzných formulací a v nedomyšle
nosti nekterých institucionálních úprav. Hovorí se proto
mimo jiné o potrebe zmen volebního systému, o reforme
nebo dokonce o odstranení Senátu nebo naopak o upevne
ní jeho funkce a poslání, uvažuje se o možnosti zmeny po
stavení prezidenta republiky a o jeho prímé volbe.

Politický systém se po roce 1989 ovšem zmenil radikál
ne. Ústavní zásada svobody sdružování umožnila nejen
vznik širokého spektra politických stran, ale i obcanských
sdružení ("nevládních organizací"), které se v rade záleži
tosti úcastní ruznými zpusoby na tvorbe politiky.

Pokud se ovšem posouzení funkcnosti politického systému
omezí na hodnocení rolí politických stran, jsou výsledky po
listopadového vývoje méne povzbudivé. Ve svém celku je
politický systém postižen projevy krize, jež jsou obdobné ja
ko v zemích tradicne liberálních: nízká ci zmenšující se
clenská základna, nedostatek významných a tedy politicky
vyzrálých osobnosti, odkázanost na casto korumpující fi
nancní podporu sponzoru, absence skutecne velkorysé vize,
která by byla odpovedí na stále naléhavejší úkoly, jako je
prelidnení, nezamestnanost, environmentální problémy, ale
i organizace zdravotní péce, sociálního a starobního pojište
ní, koncepce zemedelské, dopravní, energetické politiky. Vy
jádreno tradicní anglickou terminologií v politice prevažuje
"politics", politické taktizování až handrkování, nad "policy",
tedy skutecne nad státníckou, koncepcní cinnosti.

VLADIMíR MIIi LE, VÁCLAV MEZRICKÝ

Právo a zákonnost

Rozsah zmen právního systému nedovoluje zhodnotit
všechny právní oblasti (právo obcanské, trestní). Na druhé
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strane z hlediska promeny autoritativního
politického systému predlistopadové éry má
rozhodující význam vývoj práva správního,
v jehož rámci stát jednostranne rozhoduje o
právech a povinnostech obcanu. Správa je
tak "soudcem ve vlastní veci" - sama zastu
puje, chrání a prosazuje verejný zájem.

Správní právo ovšem ve skutecnosti upra
vuje nejen zásadní veci výsostne politického
významu (napríklad statut státního obcan
ství), ale casto jen záležitosti "technické po
vahy" (napríklad požadavky na technický
stav motorových vozidel). Lze proto i pri
zmene politických pomeru mnohdy prevzít
takové právní úpravy bez dalších, ci bez
hlubších zásahu. I s takovou "právní konti
nuitou" se v dejinách právního systému ces
kého, resp. ceskoslovenského státu lze setkat
casto (1918, 1945, 1948). Tak i zákon o dobe
nesvobody z roku 1991 vyslovil, že právní

akty prijaté v letech 1948 až 1989 se zruší pouze tehdy, sta
noví-li tak zvláštní zákony. Práve touto stále se obnovující
kontinuitou právního rádu lze vysvetlit jeho pomernou slo
žitost, neprehlednost. Jeho soucástí totiž jsou nebo by mohly
být predpisy z doby starého Rakouska, z doby demokratické
první republiky, z doby druhé republiky a pozdejšího ne
meckého protektorátu, predpisy založené na ústavním de
kretu prezidenta republiky z 15. 10. 1940 (období exilové
vlády), z doby tkzv. Tretí republiky a konecne z období tota
lity (do roku 1989).

Zjednodušení právního rádu, které provedl totalitní
systém, ovšem nakonec vyústilo v tríšt právních predpisu
ohromného rozsahu: jen v roce 1960 jich platilo 9500. Pro
mena právního rádu po roce 1989 ovšem tento nedostatek
"kontinuity" napravuje jen nedostatecne, navíc radu predpi
su poznamenává ídeologizovaný predsudek priority trhu
pred právem (víz napríklad dlouho nefunkcní zákon o ban
kách).

Také kontrola nad rozhodováním správních orgánu je ne
dostatecná. Trebaže proti predlistopadové dobe vykonávají
dnes kontrolu rozhodování státní správy správní senáty
obecných soudu, neexistuje nejvyšší správní soud, ac jeho
zarízení zarucuje Ústava jako instituci, která byla vysoce
funkcní již za predválecné republiky (soud dovolací). Také
procesní pravidla jsou znacne nedokonalá.

VLADIMíR MIKULE
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Ekonomika

Po listopadu bylo hlavním úkolem prevést ceskou ekono
miku ze systému centrálního plánování na dráhu moderní
tržní ekonomiky. Postavení CSR (pozdeji CR) bylo pritom
priznivejší než u jiných posttotalitních zemí, nebot naše
ekonomika se vyznacovala relativne vyrovnaným vnitr
ním trhem a zejména pomerne nízkou zahranicní zadlu
žeností.

Naše mocenské elity zvolily postup transformace, který
stavel na vysoce liberálním prostredí a rychlé privatizaci 
pricemž opomíjely vytváret i odpovídající právní a institu
cionální prostredí.

Predpokládalo se, že po krátkém poklesu se obnoví eko
nomický rust. Ac se projevily urcité úspechy, základní
problém ceské ekonomiky, tj. její neefektivnost, zustal. Po
kles HDP byl vetší než se predpokládalo, a trval do roku
1993. Ješte v roce 1997 byla úroven HDP o 4,2 % nižší než
v roce 1990. Roste deficit platební bilance a vnejší a vnitrní
zadlužení, jakož i skryté zadlužení budoucích generací,
nebot se nereší rada problému infrastruktury, životního
prostredí, výzkumu, vedy, vzdeláváni.

Prícinou tohoto vývoje jsou koncepcní chyby transfor
macní politiky, pomalé tempo privatizace, nadmerná libe
ralizace ruzných operací (bankovních, privatizacních).
Tvurci reformy prehlédli, že ve spolecnosti chybí vedomí
kontinuity systému, který v prumyslove vyspelých zemích
se bez prerušení rozvíjel již od minulého století. Nedosta
tecné institucionální zabezpecení prechodu k tržním vzta
hum vedlo k tomu, že vznikly podnikatelské vrstvy, sou
stredené nikoliv na rozvoj podniku, ale na získávání
snadné renty. Nepodarilo se získat zahranicní kapitál, kte
rý by prispíval k restrukturalizaci podniku a tím ke zvyšo
vání efektivnosti ekonomiky. Tak podle V. Klacka "...histo
ricky jedinecná príležitost premenit centrálne plánovanou
ekonomiku na moderni typ hospodárství, kterou melo
Ceskoslovensko pocátkem devadesátých let, byla do znac
né míry promarnena."

LUBOMfR KRužíK

Životní prostredí

Rok 1989 v ochrane životního prostredí predstavoval ne
pochybne významný zlom. Bylo založeno nové minister
stvo životního prostredí nadané pomerne širokými kompe
tencemi. Byla provedena "inventarizace" stavu životního
prosti'edí - vznikla Modrá kniha. Byl vypracován první
systematický návrh na rešení nejzávažnejších environ
mentálních problému - Duhový program. Byl urychlene
pripraven a prijat nový soubor predpisu o životním pro
stredí v cele s novým zákonem o životním prostredí (záko
ny o ochrane ovzduší, o odpadech, o ochrane prírody, o
posuzování dusledku cinností pro životní prostredí, o Stát
ni inspekci životního prostredí aj.). Na ochranu životního
prostredí se pocaly uvolnovat znacné cástky, pricemž v ob
lasti ochrany ovzduší to byli predevším znecištovatelé sa
mi, tj. podniky a obce, kdo nesl hlavní tíži výdaju na vý
stavbu potrebných cistících zarízení (84 procent v roce
1996).

Znecištení ovzduší, které predstavovalo do roku 1989
hlavní problém a radilo CSR mezi nejzatíženejší zeme
Evropy, pokleslo v rade ukazatelu. Celkové emise oxidu
siricitého poklesly vuci roku 1990 o 62,6 %, emise tu
hých látek o 79,4 %. Také emise oxidu dusíku poklesly
na 57 % úrovne z roku 1990, nyní však stagnují a místy
stoupají v dusledku enormního rozvoje automobilové
dopravy.

Merné emise S02 jsou však stále vysoké. V roce 1996 cini
ly v Ceské republice 92 kg na osobu a rok, zatímco v clen
ských zemích OECD jen 36 kg na osobu a rok.

Také znecištení vod podstatne pokleslo, podíl vod cište
ných v zarízeních s uspokojivou úcinností stoupl u hlavních
znecištovatelu (podníky, obce) na 88 %. Avšak zhruba jedna
tretina celkové délky sledovaných vodních toku je dosud
v kategorii "silne" a "velmi silne" znecištených. Voda v indí
viduálních studních, kterou užívá 16,8 % obyvatel, v na
prosté vetšine prípadu (95-98 %) nevyhovuje norme pro pit
nou vodu.

Množství odpadu se v roce 1996 zvýšilo ze 74,1 milionu
na 92,6 milionu tun.

V dusledku zvýšení automobilové dopravy je v Praze vy
staveno vyšším hodnotám hluku než 65 dB až 40 procent
obyvatel, v ostatních sídlech 10-30 procent.

Asi 46 procent zemedelské pudy je ohroženo erozí.
Nekteré z problému mají ovšem dlouhodobý charakter a

vyrešit je bude vyžadovat celá desítiletí. Patrí sem prede
vším potreba zmeny nepríznivé skladby lesu (neprirozená
prevaha jehlicnanu), úprava vodohospodárských pomeru,
celková revitalizace znecištených vodních toku a krajiny,
starost o záchranu a obnovení puvodního stavu druhové
rozmanitosti prírody.

Vláda po roce 1992 sice prijala dokument Státní ekologic
ké politiky, ale jeho význam je více méne formální a mel
vyvolat u nezasvecené verejnosti dojem, že vláde environ
mentální problémy prece jen nejsou úplne lhostejné.

Duslednému provádení environmentální politiky ovšem
brání institucionální opatrení, provedená vládní koalicí po
volbách roku 1992, tj. prevedení cásti kompetencí ve vod
ním hospodárství na ministerstvo zemedelství spolu se
státní správou lesu. Nehospodárný vztah k prírodnímu bo
hatství umožnuje také prevod kompetence územního a sta
vebního rízení na ministerstvo pro místní rozvoj. Aby byl
výcet úplný, je treba se zmínit i o benevolentním prístupu
bývalé vlády k povolování pruzkumu ložisek tzv. vyhraze
ných nerostu (napr. zlato) a stejne tak o benevolentní poli
tice prodeje nerostného bohatství do zahranicí (kamenivo,
písky.).

VÁCLA V MEZRICKÝ

Demografické problémy
a lidské zdraví
I po roce 1989 pokracuje proces zmen demografického cho
vání populace, jaký se intenzivneji prosazoval v evropských
zemích od sedmdesátých let. Dochází ke zmenám snatkové
ho chování (pokles poctu snatku, jejich odkládání) a repro
dukcního chování (pokles porodnosti a celkové plodnosti
žen). Na druhé strane klesá pocet potratu a snižuje se úmrt
nost. Celkove klesá pocet obyvatel zeme.
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Pozitivním jevem je nesporne až prekvapující vývoj
strední délky života, jež dosáhla u mužu 70,5 roku, u žen
77,49 roku. Je težko hodnotit faktory, které tento vývoj pozi
tivne ovlivnují, jako napr. dilcí zmena struktury jídelnícku
ci zlepšení životního prostredi. Podle rozboru úmrtnosti se
nacházíme asi ve stredu mezi vyspelými prumyslovými stá
ty a státy posttotalitními. K jejímu výraznému poklesu do
šlo predevším u populace ve veku nad 45 let, zejména také
v souvislosti s poklesem úmrtnosti na nemoci obehové
soustavy. Celkove se prosazuje názor, že jde o vliv význam
ného zlepšení zdravotnícké intervence, zejména díky mož
nosti aplikace nových léciv a zdravotnické techniky.

Dusledkem demografických procesu je jejich další aspekt
- stárnutí obyvatelstva. Prumerný vek vzrostl z 56,5 let v ro
ce 1991 na 57,6 let v roce 1997, index stárí, tj. pocet lidí ve
veku 60 a více let na pocet detí ve veku 0-14 let, vzrostl
z 84,4 na 100,8. Predpokládá se další pokracování tohoto vý
voje.

Významnou institucí ci službou ovlivnující demografický
vývoj je tedy zdravotnictví. Od listopadu 1989 hledají od
borníci cestu k odstranení problému soustavy, jež vznikla v
podmínkách totalitního státu. Po neúspešných pokusech o
vypracování nové koncepce zdravotnictví se prosadilo oce
kávání, že privatizace, nový pojištovenský systém a konku
rence zdravotnických zarízení a služeb i pojištoven zmení
rozsah i podobu zdravotnické soustavy. Zavedení platu po
jistného s úcastí státu sice vedlo ke zvýšení zdroju pro zdra
votnicM, soucasne však nekoncepcní prístup, nesprávná
volba nekterých nástroju (napr. úhradový systém), nedosta
tecná regulace a kontrola (zejména pri hospodarení s lécivy
a jejich poskytování) vedly ke vzniku financních problému,
k zadluženosti pojištoven i zdravotníckých zarízení. To spo
lu s nedostatky institucionálního charakteru Gako rozpad
dispenzarizace, nevyjasnenost postavení a budoucí funkce
hygienické služby), muže perspektivne vést ke zhoršení
úrovne zdravotních služeb.

LUBOMÍR KRužíK

Rozkladné sociální tendence

Pri hodnocení dnešních spolecenských vztahu je zrejmé,
že trendy, které charakterizovaly morální život predlistopa
dové spolecnosti, se nezmenily. Ukazuje se však, že rada
urcujících faktoru celkove negativního vývoje má své civili
zacní souvislosti hlubšího i širšího významu (urbanizace,
individualizace a ztráta pocitu solidarity). Nebylo by tedy
správné vysvetlovat proces rozkládání spo
lecnosti jen prícinami, které tkvely v povaze
totalitního systému (teror a reglementace,
které uspišovaly proces rozpadu prirozených
spolecenských vazeb). Jiné tendence byly do
roku 1989 více méne latentní ci potlacované
a liberalizace jím otevrela jen dvere (obchod
s drogamí a toxíkomanie).

Nezbývá tedy než pro úplnost zopakovat
zcela základní myšlenky hodnocení z roku
1988. Týká se to predevším rodiny, jejíž krize
se nadále prohlubuje. Práve ta je zpusobena
širšími civilizacními souvislostmi, i když v
soucastnosti má své novejší príciny napr. v
podnikatelských aktivitách, nejednou obou
rodicu, kterí ztrácejí kontakt s detmi a vysta
vují je psychické deprivaci. Bežný rodicov
ský pokus kompenzovat tuto psychickou si
tuaci poskytováním materiálních satisfakcí
deti spíše korumpuje a uzpusobuje je pro
pouhý konzumní styl života.

Je-li pro celou spolecnost charakteristický rust agresivity,
pak se na nem výrazne podílí práve násilné jednání mla
dých (rasismus, rust násilných trestných cinu, predevším
vražd, loupeží). Je ovšem treba pripustit významný podíl
cizích státních príslušníku, zejména clenu mafií ruzné pro
venience. Únik do soukromí, který byl chrakteristický pro
predlistopadovou éru, na cas polevil díky novým možnos
tem verejné angažovanosti i podnikání. Ocekávání, která
tyto možnosti predstavovaly, se však nenaplnila, a politická
i podnikatelská iniciativa má silný sklon zabrednout do ko
lejí predlistopadových parastruktur.

Trvá i korupcní atmosféra, pouze ovšem s tím rozdílem,
že zboží i služby jsou dostupné "normální" tržní cestou. Za
to se zrejme enorme rozšíi'ila korupce v oblasti administra
tivního rozhodování.

Nelze rovnež vynechat poukaz na pretrvávající deformaci
jazyka. Projevuje se výrazne v autostylizaci ruzných médií.
Vynikají v tom zejména hudební rádiové stanice. Deforma
ce se projevuje i ve ztížené možnosti dorozumení v rámci
verejných debat, ale vysvetlení tohoto jevu je spíše ve
zmenšující se míre shody o pozitivních hodnotách, což je
dan za "svobodu" postmodernismu.

PETR PRíHODA

Stav kultury

Byla-li autentická kultura za totality ve své podstate neustá
lou obranou lidské svobody proti všemu, co cloveka deter
minuje a deformuje, lze ríci, že se u nás v uplynulém desíti
letí úplne zmenilo kulturní klima i sám projev kultury. Po
listopadová svoboda zcela promenila kulturní paradigma,
zmizela ideologická závislost a služebnost i cenzurní regle
mentorování a pred kulturou se po bezmála padesátileté
cenzure objevil prostor skutecné svobody.

Kultura v totalite byla založena na diskontinuite, na ve
dome budované ne-pameti. Uplynulé desítiletí svedcí o tá
pavém hledání ztracené kontinuity, jež chce z umení ucinit
jednu z podstatných os nove se formující ceské spolecnosti.
Zretelne je to videt napr. na stále prehodnocovaném pohle
du na meziválecnou avantgardu ci na síle krestanských tra
dic ožívajících v cásti soucasné umelecké tvorby. Tolik po
trebné hledání kontinuity však zároven ukázalo neobycej
nou složitost vývoje posledního desíti1etí. Svoboda tvorby
totiž v této dobe vstoupila do jakéhosi axiologického vzdu
choprázdna, ješte prohlubovaného absolutním hodnotovým
relativismem postmoderny. Soucasná ceská kultura je tak

Ivan Kqf/w, ze souboru Pro osobní maxipolrebu, 1979
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citelne poznamenána všudyprítomnou ztrátou smyslu, což
je markantne videt jak v divadelní ci filmové produkci, tak
v literature, z níž se zejména vytrácí závaznost syžetu. Jako
by ztráta predem daného ideologického schématu ("my"
kontra "oni") zbavila existenciální hledání opravdovosti a
ponorila lidskou autenticnost v nejlepším prípade do mlhy
sebestredného ohledávání. Tento stav ješte posiluje vpád
masové a vyslovene komercní "kultury". Ta zretelne uka
zuje, jak dríve platná ideologická norma byla nahrazena
diktátem trhu, který - žel - formuje ten nejnižší masový
vkus. Je otázka, zda jde jen o jevy prechodné, ci zda se v
tomto vývoji nezrací úpadek hodnot a ztráta smyslu, které
však už nemají jen ceský rozmer.

Postavení nekatolických církví

Ve vztahu církví a státu došlo po listopadu k radikální zme
ne. Duchovní církví a náboženských spolecností státem re
gistrovaných, jichž je dnes pres dvacet, jsou vetšinou place
ni ze státního rozpoctu pres ústredí svých církví, pricemž
jejich platy se pohybují zhruba na úrovni platu ucitelu.
Vztah ke státu se zredukoval na otázku, zda je správné od
mítnout toto prímé financování. Prístup církví do verejno
právních médií (Ceská televize, Ceský rozhlas) je zajišten
smluvne s Ekumenickou radou církví. Lze bez zábran ríci,
že se církve v novodobých dejinách zeme ješte nikdy nete
šily takové míre svobody jako dnes.

Méne jednoznacná je vnitrní situace církví samých. Byly
-li do roku 1989 jejich problémem útlak a nesvoboda, dnes
stojí pred otázkou, jak zacházet s nabytou svobodou. Snad
všechny církve dnes procházejí fází poznání, že verejnost
o nich málo ví a níc velkého od nich neocekává. Mohutný
príliv nove verících nenastal. Celkove se darí církvím
v prostredí mestském, zvlášte kde jsou vyšší školy. Zde také
ješte narustá pocet lidí úcastnících se života církví. Venkov
jako by stále ješte procházel fází odnáboženštování.

Snad pro všechny nekatolické církve platí, že se s velkou
vervou vrhly do práce sociální. Vznikla rada nových stredi
sek sociální péce, zvlášte pro lidi handicapované telesne ci
jinak. Snad všechny církve ale mají potíž získat prostredky
na provoz a údržbu techto zarízení a odborne erudovaný
i k obetem pripravený personál.

Hlavní otázkou života církví však zustává, jak spojit insti
tucní život církví s tepem doby a jak vytváret církevní spo
lecenství jako otevrené i pritažlivé prostredí jak pro nejširší
spolecenské vrstvy, tak predevším pro ty, kdo touží po živo
te, jenž presahuje pouhé uspokojování základních život
ních potreb.

MILOŠ REJCHRT

Katolická církev

Ctyricet let života pod tlakem totality prineslo církvi jak
zklamání z kolaborace, tak také povzbuzení z pretrvání ve
vernosti víre a církvi, která se projevovala zejména aktivi
tami mímo povolený prostor. Významná úcast církve na li
stopadových událostech v roce 1989 byla završením techto
aktivit a vzbudila predstavu, že prestiž u národa dává církvi
šanci zaujmout významné místo ve spolecnosti.

Církvi se dnes nabízejí dva pohledy: jednak zpet na vývoj
mentality ceského katolictví, jednak dopredu na jeho adap
taci na novou situaci.

Pokud jde o první prístup, je nesporne významným mez
níkem Bílá hora, po níž rozdvojení národa husitstvím a re
formací se pokusila prekonat rekatolizace. Její metody se

vrátily jako bumerang v dobe národního obrození v podobe
obžaloby, že církev byla proti národu, toleranci a pokroku.
Od tricátých let mezi obema svetovými válkami v církvi
však rašila mentalita signalizující pohyb k obnove církve.
Tvrdé lekce nacismu a stalinismu vedly k uzavÍ'ení spoje
nectví s ostatními proti spolecnému nepríteli. Vatikánský
koncil pak otevrel církev krestanské ekumene.

Došlo k polarizaci mezi extrémne zdurazDovanou ver
ností tradici na strane jedné a požadavky na pi'izpusobení
dobe na strane druhé. Oba póly obsahují cástecné pravdy.
Bez identity by se církev ideove rozplynula, bez aggiorna
menta by ztratila vnejší predpoklad svého poslání.

Tak se základním východiskem organického soužití círk
ve s demokratickou spolecností stává pravdivá pokora a
pravdivá sebejistota. Na pocátku má stát pritom poznání, že
dlouhá éra propojení "moci" duchovní s mocí státní, jež
umožnila vznik evropské kulturní identity, skoncila. Jestli
že se z centra nove srustající Evropy ozývá prání "dát jí du
ši", neznamená to návrat zpet, ale výzvu duchovne z ní ne
emigrovat.

Dnes je konecne možné prijmout Masarykuv vzkaz, že
katolíci budou mít v republice tolik práv, kolik si jich vydo
budou. Pokud tedy církev potrebuje zákonnou, administra
tivní nebo financní podporu, je na ní prokázat, jak a zda
svou cinností prospívá celku. Ozývá se tak heslo "služba
verejnosti". Služba je ovšem pojem krestanum blízký - ve
spojení s príkazem lásky. Vetšine lidí se jeví nejprijatelnej
ší, ne-li jedine prijatelnou, charitativní cinnost církve. Méne
se uznává pusobení církve ve školách imimo ne, kde pro
bouzí a orientuje svedomí.

Nejméne sympatií u široké veÍ'ejnosti vzbuzuje vlastní
úkol církve, získávat Ježíši Kristu ucedníky a pecovat o ne.
S tímto nejtežším úkolem se ovšem bude muset církev vy
rovnávat sama, oprená jen o základ své víry ...

OTO MÁDR

Zpracoval Václav Mezfický.
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Z odkazu pana profesora

Libuše Koubská

_________ ~ 1 1 198

Profesor OUo Wichterle, který by se dožil letos 27. ríjna petaosmdesáti let (zemrelo pouhé dva mesíce predtím - 18. srpna
1998), nikdy nestálo dekorování a oslavování. I rád TGM, kterým byl vyznamenán u príležitosti státního svátku pred sedmi
lety, prý prijal jen kvuli Anicce Masarykové, s níž se prátelil. Jednou vyprável, jak za války vymyslel se svými práteli 1glJr:
jednotku množství plechu nošeného na hrudi. Ostatne zafašistické okupace, stejne jako pak po jednactyricet vleklých let od
února 1948 do listopadu 1989, mu žádná vyznamenání ani nehrozila. Naopak, výjimecný vedec a vynálezce, chemik, autor
silonu a tvurce kontaktních cocek z hydrofilních gelU, muž, který usnadnil statisícum lidí život, když jim umožnil odložit brý
le, musel vynaložit mnoho sil pouze na to, aby vubec mohl pracoval.

jehoživotní peripetie byly pestré - od Votockovy laboratore pokrocilých pres válecný Zlín, poválecné praž
ské CVUT,makromolekulární výzkum v Ceskosloven
ské akademii ved, štedrovecerní odlití prvních ctyr gelo
vých cocek pomocí detské stavebnice Merkur, soudní
spory v Spojených státech o platnost patentu, normali
zacní perzekuci až k roli prvního polistopadového pred
sedy Akademie ved. S príznacnou, sympatickou skepsí o
ní napsal: "Výber kandidátu pro vyšší funkce v CSAVbyl
velmi omezen tím, že jsme vlastne všichní byli kompro
mitováni, protože jsme po celou dobu pracovali, a tudíž
,kolaborovali' s minulým režimem. a rozdil od mnoha
jiných jsem pri tomto ,kolaborantství' mel jakousi po
lehcující okolnost. Výsledky mé práce, jakkoliv byly pro
naše hospodárství významné, byly režimem bagatelizo
vány a pred verejností tajeny, takže jsem pro nezasvece
ného pozorovatele vypadal málem jako stávkující disi
dent". Hodne suchý humor, sama sebe oznacit za kola
boranta. "Ale vždyt jsem vydelal komunistickému
režimu vu bec nejvíc penez - ctvrt miliardy devizových
korun", podotýkával prof. Wichterle s úsmevem.

Veda není pouhý servis

Ríkával ješte neco, co se rovnež hodí pripomenout. Totiž,
že puvodne naivne veril, že polistopadový nový demokra
tický rád bude rozvoji ceské vedy prízniveji naklonen než
predchozí komunistický. Veda prece nemuže být plánovite
provozována k urcitým praktickým cílum; jestli má zustat
na úrovni, musí být zcela nezávislá. A to i na svých cílech.
Cím méne je nejaká myšlenka ocekávaná, tím spíš muže
být epochální. Vždyt i fenomenální objevy, které docela
zmenily náš život - napi'. televize ci polovodice - vznikly
puvodne zcela mimodek. Základní výzkum je možno pri
nutit, aby na sebe vydelával. Postupne však bud zanikne,
nebo se stane pouhým servisem, který bude zpocátku mož
ná vypadat užitecne. Ono by se hned tak níc neprihodilo,
ani kdyby všichni ceští vedci byli vyhnáni na ulici, aby za
metali. Naopak, zvýšila by se cistota mesta. Za pár let by
ovšem náš stát poklesl pod úroven nejzaostalejších rozvo
jových zemí, varovával cas od casu prof. Wichterle. V pred
chozích dobách mluvit nesmel. Pak sice mohl, ale stejne ho
nikdo príliš neposlouchal.

Mezi temi, kdo mu prece naslouchali, byli urcite jeho žá
ci. Jeden z nich, Jindrich Kopecek, který nyní žije v americ
kém Salt Lake City a pracuje v oddelení biologického inže
nýrství a farmaceutické chemie na univerzite v Utahu, ríká,
že prof. Wichterle byl hnací silou v pozadí, když se na scé
ne objevily biomedicinské polymery jako nove vymezené a
prosperující pole výzkumu. Už pred ctyriceti lety Otto
Wichterle pochopil, že polymery pro použití v medicíne
musejí odpovídat zdravému rozumu a biologické zkuše
nosti. Dlouho predtím, než to bylo všeobecne uznáno, vyu
žíval k formulování hypotézy a rešení problému meziobo-

rového prístupu. Vzpomínáme na nej jako na vynálezce
mekkých kontaktních cocek, myšlenky, která prerostla
v miliardový prumysl. Ale jeho vliv je mnohem širší, vý
zkum biomedicínských polymeru se i jeho zásluhou zacal
ubírat novými smery, jejichž výsledky jsou "chytré" biolo
gické materiály, biologicky citlivé polymery a polymery,
které obsahují biologicky aktívní látky.

Díky vedení prof. Wichterleho mnoho mladých vedcu do
stalo výtecné vzdelání. Sám pracoval tvrde, totéž vyžadoval
od ostatních. "Pri jednom setkání se mnou a jinými zacínají
cími doktorandy", napsal Jindrich Kopecek do zárijového
císla casopisu Nature, "nám mimo jiné rekl: ti z vás, kterí
nebudou po roce vedet víc o svém projektu než váš školitel,
by meli odejít. Když jsme se zeptali, jak toho mužeme do
sáhnout, odpovedel nám: váš školitel má asi deset doktoran
du a mnoho jiných povinností, nechteli byste prece pripus
tit, že jste desetkrát méne výkonní."

"Wichterleho oddanost vede, jeho energie, tvorivost a od
vážný duch a nekompromisní postoj k jakémukoliv útlaku
vytvorily príklad, který formoval nejen vedeckou kariéru,
ale i charakter vetšiny jeho studentu a spolupracovníku.
Všichni, kdo meli štestí se s ním seznámit, si na nej budou
vzpomínat jako na jednoho z nejpozoruhodnejších vedcu
20. století," uvedl Jindrich Kopecek.

Jiný z jeho žáku a spolupracovníku Jirí Šulc pokracuje ve
výzkumu kontaktních cocek v kalifornském San Diegu. Za
tím tam žije a úspešne pracuje, i když ho prý Otto Wichterle
varoval pred prílišnou zglajchšaltovaností Ameriky. Snad
tak chce dokazovat jiná jeho slova, totiž že nikdo z ceských
emigrantu, které znal, se v cizine neztratil. A ješte jeden ci
tát vylovil Jirí Šulc z pametí. Ten, který dokládá, jak si prof.
Wichterle cenil exaktních ved: "Cím víc se veda blíží boho
sloví, tím víc se vedci mezi sebou perou."
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Paradoxy a ctnosti

Britský The Economist napsal ve svém lakonickém stylu ne
co, co by Otto Wichterle nejspíš ocenil sarkastickým úsme
vem. "Wichterle se dožil happy endu, ale kontaktní cocky už
na tom tak štastne nejsou. Jedna z námitek, která byla casto
vyslovována, je nebezpecí vzniku infekce mezi cockou a ocní
bulvou. Proto je nutné cocku denne vyjímat, ošetrovat che
micky, cištení musí být velmi peclivé. Což muže být pro ne
koho nudná, únavná záležitost Takže se v Americe dost ho
vorí o tom, jak bezpecné jsou cocky, jež se dají nosit až jeden
mesíc. Vedci z Kalifornské univerzity však nedávno prišli s
tím, že tyto cocky mohou narušit prirozený ocní cisticí

Na zdar
Jirí Fiala

systém. A jini odborníci tvrdí, že laserová operiJ.cepredstavu
je lepší cestu, jak korigovat ocní vadu. Nyní se taková opera
ce už považuje za zcela bezpecnou. Ovšem všechno se teprve
ukáže, dlouhodobé zkušenosti k dispozici zatím nejsou. Je
zajímavé, že profesor Wichterle vždycky nosil brýle," po
znamenal záverem The Economist.

At je tomu jakkoliv, nadaný, kritický, praktický a pracovi
tý Otto Wichterle nesl v sobe, a to v kondenzované míre,
prednosti, které vyznávali naši rakousko-uherštl prarodice
a prvorepublikoví rodice. Starodávné ctnosti, jež mu po
mohly prosadit se v soucasné svetové vede a o než je kolem
nás stále vetší nouze.

LIBUŠE Ko BSKÁ

IvanM. Havel slavívá své narozeniny s ochrankou. Pred deseti lety hlí
dala vstup do domu na Rašínove (teh
dy Engelsove) nábi'eží StB - zvlášt ze
silená, nebot se nachystala nikoli na
padesáté, ale sedmdesáté narozeniny
(republiky), letos strežila vchod do
mramorového sálu Lucerny rovnež
ochranka. V obou prípadech šlo o to
zabránit vstupu nežádoucích osob.
Rozdíl je jen v tom, že tehdy byly ne
žádoucí osoby žádoucí, nyní - kupodi
vu nikoli naopak! - jsou proste žádou
cí osoby žádoucí a nežádoucí nežá
doucí.

Ale nebudu zde psát o nežádoucích
osobách a už vubec ne - jak bývá zvy
kem u kulatých narozenin - bilanco
vat (od toho jsou životopisné poznám
ky, biografické a bibliografické slovní
ky a internety). Ostatne taková
bilancování nebezpecne pripomínají
zkoušku na pohrební rec - at si osla
venec vychutná už ted, co se o nem
bude jednou ríkat a psát. U Ivana M.
Havla mi to pripadá zvlášt neprípad
né, nebot se mi vždy zdálo, že to, co
udelal, ho pNliš nezajímá, že je zaujat
tím, co delá ted a zvlášte pak tím, co
se udelat chystá.

Radeji promluvím o žádoucích oso
bách. Uvedomil jsem si totiž, že obvy
klé tvrzení, že clovek sestává z duše a
tela - ci ateisticky z mind and body- je
neúplné. Ze totiž clovek sestává z du
še, tel a prátel. Mužeme se hádat, zda
má ci nemá duši (ci mysl ci vedomí),
zda to není treba jen nejaký výron tela
ci nejaké vysoce organizované hroma
dy (dobrým cvicením je pokusit si po
i'ádne uvedomit, že nemáme vedomi),
vetšinou se však shodneme, že má telo
(dobré cvicení je rozmyslit si, co je v
tomto prípade podmetem slovesa mí
ti), mužeme debatovat o tom, zda mo
hou mít pocítace vedomí, mysl, zda
mohou myslet Gedna z pekných zá
porných odpovedí se zakládá na to, že

pocítace nemají telo) - to všechno jsou
témata kognitivních ved, jímiž se Ivan
M. Havel intenzívne zabývá. Jedno mí
ale pripadá naprosto zrejmé: pocítace
nemají prátele; mají jen uživatele ne
bo obsluhu (což je - když si to rozmys
líte - totéž). A odtud pak moje odpoved
na otázku, zda mohou pocítace myslet,
mít mysl, vedomí - nemohou, protože
nemají prátele.

Ke každému cloveku patrí tedy
i krajina jeho prátel - ne: on je tou
krajinou. A ruzní lidé mívají ruzné
krajiny. ekteré jsou jak zahrádka,
peclive ci méne peclive obdelávaná a
podle toho také vydávající své drobné
i užitecné plody: cibuli, mrkev, rajca
ta. Jiné jsou krajiny monokulturní,
které dobre obdelávány plodí tu kuku
rici, tu repku olejku. A jsou ovšem i
krajiny pusté jak pusta a mrazivé jak
ledová pole Antarktidy.

Krajina Ivana M. Havla (neoddeli
telná, stejne jako jiné krajiny, od jeho
zpusobu myšlení) je velmi clenitá,
úrodná a plodná. Jsou v ní vysoké ho
ry i tichá údolí, klidné potucky i
dravé reky, místa stinná i slunec
ná. Je taková, jakou si ji stvoril a
tvoN. Více než deset let ji utvárel
a kultivoval v bytových seminá
rích, pak si na to zrídil farmu 
Centrum pro teoretická studia
Univerzity Karlovy. Toto centrum
ztelesnuje ideu univerzity - totiž
šlechtitelské stanice, pecující o
duchovní pole národa.

Dost už bylo metafor! Lépe je
zacít touto krajinou brouzdat a
nejlépe pak s otevrenýma ocima a
zvednutým obocím. Príležitost
k tomu je hned dvojí: jednak ne
dávno vydaná Havlova kniha prá
ve s tímto názvem (Otevrené oéi a
zvednuté oboé~ nakl. Vesmír) - což
je soubor úvodních sloupku z ca
sopisu Vesmír, jehož je šéfredakto
rem. Je to kniha o svete, vedách a

vedcích a je to krajina, v níž nepreva
žují odpovedi nad otázkami. A pak je
tady Transdisciplinární gratulovník,
který sestavili k temto narozeninám je
ho prátelé - prispelo do nej vice než
devadesát ceských i zahranicních ved
cu, filosofu, teologu, básníku, spisova
telu, výtvarníku, témer 600 stránek má.
A je to - jak se sluší a patrí - sborník
samizdatový Gako pred deseti lety).
Treba se jej podarí, byt i zkrácene, vy
dat tiskem. Pracuje se na tom.

Na obálce sborníku je reproduková
na fotografie balónu" A ZDAR" mo
mentního fotografa Rudolfa Brunera
Dvoráka (dar vedecké rady Národního
technického muzea). ení už jasné, na
zdar ceho to tehdy vlastne melo být, a
tak si to doplnme: na zdar všech krás
ných a plodných duchovních krajin a
tech, kterí je kultivují, na zdar du
chovní krajiny Ivana M. Havla.

JIRi FIALA (1939)
Zabývá se filosofiI matematiky a vedy.

Pusob! na MFF UKa na

Západoceské univerzite v Plzni
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Ceský rozpocet: nejde jen o korunu

Boj o státní rozpocet Ceské republi
ky nabírá obrátky a není vylouceno,
že v tomto procesu budou padat nebo
samy se skloní hlavy nekterých soci
álne demokratických ministru, a že
se výrazne zmení - ne nutne k lepší
mu - i sama fyziognomie celého ces
kého hospodárství.

Ale nejde jen o korunu - miliarda
sem, miliarda tam. Rozpoctový návrh
Zemanovy vlády se schodkem témer
tricetimiliardovým stejne neprojde.
Skutecné slzy si zaslouží neco docela
jiného. At už se nakonec podai'í vy
manipulovat rozpocet méne schodko
vý nebo treba i vyrovnaný, ze všeho,
co k dnešku víme, tolik je jisté: že ces
ká rozpoctová ekvilibristika je jen jed
ním z mnoha znaku dnešního pred
pubertálního období ceské politiky.

Nejde o korunu. Jde o perspektivu
národního rustu, perspektivu dosahu
jící za hranice soucasné a treba i príš
tí generace. A ta perspektiva chybí.
Chybela už di'íve, i po celé období
Klausovy vlády a vlád predešlých.

V celém rozpoctovém návrhu a vu
bec v celém programu soucasné ceské
vlády je temné místo. Vládcum zeme
zatím nedošlo, že práve v techto deva
desátých letech se ceská spolecnost
posunula do postindustriálního veku,
že její další rust a rozvoj už nezáleží
jen na tom, kolik se nakope uhlí a
sklidí obilí, ani na tom, co vyrobí stro
je, ale predevším na tom, co vytvorí
mozky. Ceští lidé na to mají. Jejich
politictí predstavitelé mlžne klopýtají
kdesi daleko za potenciálem vyspelé
ceské spolecnosti.

Pro své kancelái'e si vláda v rozpo
ctovém návrhu vyclenila mnohomili
onovou cástku, dokonce dvojnásobek
cástky vlády predešlé, s oduvodne
ním, že vláda se prece rozširuje o tri
jakási kresla - každé ovšem s houfem
asistentu a poradcu a sekretárek - a
pritom na vedu a vzdelání nových ko
run není. Univerzitní docent po pat
nácti letech vedecké a pedagogické
práce dosahuje výdelku, jaký má v
první rok služby ridíc tramvaje. V
mnoha laboratorích je pus to. Zájem
mladých lidí o vyšší vedecké vzdelání
výrazne vadne. A vedci se z vedy vy
trácejí.

V novinách píší, že ceské "iluze o
dostižení Západu se rozplývají". Jiste
že ano a právem. Ale o to samo prece
nejde. Národní rust nejsou konské do
stihy. Jde o to, aby si národní spolec
nost sama pro sebe, a pro všechny
své, zajistila co nejdustojnejší pod
mínky života, aby co nejlépe zacháze
la se svým potenciálem dalšího rozvo-

je a rustu, aby pritom odvádela všech
no své nejlepší spolecnosti svetové.
Samozrejme, že ve všem nemužeme
jen tak narychlo dostihnout "Západ".
Ale v mnoha vecech jej mužeme i
predstihnout. Oni tam, v západní Ev
rope nebo v Americe, zase nejsou tak
velicí zázraci.

Ale k tomu je treba mít vizi budouc
nosti a investovat do ní, ne namyšlený
sen, ale vízi pracovní - a ta v ceském
vládním programu a v rozpoctovém
návrhu, v nemž se program zrcadlí,
trapne chybí. Ale snad prijde cas, kdy
nebudeme mít vládu do sebe a jen do
dneška zahledených príštipkáru.

Zdenek J. Slouka
emeritníprofesor,USA,éR

Ad: Puvaby a paradoxy
konzervatismu (NP 9/98)

Byl to demokrat a humanista
Jsem stredoškolák, duchodce, a

v case 1945-48, kdy mi bylo kolem
dvaceti let, jsem byl nadšeným ctená
rem Peroutkovy Prítomnosti. Od té
doby jsem prakticky precetl všechno,
co jako redaktor napsal. Obdivuji jeho
tehdejší odvahu, srozumitelnost a
nadcasovost myšlenek. Byl to demo
krat, humanista a možná i skrytý kon
zervativec. Ty vlastnosti, jak jsou uvá
deny v clánku, by asi meli mít všichni
politici. Myslím si totiž, že není proti
klad konservatismus - socialismus,
ale kapitalismus - socialismus.

evím, zda byste dokázali na uply
nulých ctyriceti letech najít neco klad
ného, ale my, kterí jsme v té dobe žili
a pracovali, nemáme pocit, že to bylo
jen peklo. Dobre, doba se zmenila, ale
kdo by ji dokázal v uplynulých osmi
letech objektivne hodnotit, musel by
upozornit na nebezpecí, která pocala
hrozit. Mnozí prece ješte s kapitalis
mem své zkušenosti meli, vždyt
v nem žili.

Dost dobre nechápu, že tricet pro
cent obcanu volilo leve demokraticky
a devadesát procent masmédií je by
tostne nesnáší. Cetl jsem v Mladé
fronte Dnes clánek, který byl oficiálne
vydán za názor redakce, ne jednotli
vého redaktora, a bylo mne nad tou
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nenávistí stydno. To není záležitost,
kterou by meli posoudit historici, jak
radíváte, ale soucasníci, at již vydava
telé nebo redaktori apod.

Uvedené výtky se Vašeho casopisu
netýkají. Mne ale hrozne trápí a Vy
byste se snad mohli v tomto smeru
angažovat.

Clánky ve Vašem casopise me zau
jaly i když si myslím, že jsou urceny
pro ctenáre s vyšším IQ, než mám já a
konec koncu i velká cást naší spolec
nosti. Chtelo by to ale asi vetší aktuál
nost. Abych však nebyl nespravedli
vý, Vaše clánky o zemedelství jsou ak
tuální až tragicky. Také s požadavkem
na odstoupení pana prezidenta plne
souhlasím. Neverím, že by se v naší
spolecnosti nenašlo pet až deset lidí,
kterí by jej dokázali nahradít.

JifíDvofák
Rakovník

Ad: Konzervativec je clovek
v prítomnosti (NP 9/98)

Idea nejen pro konzervativce
Text Petra Dimuna je veden snahou

o nekonzervativní, ba témer revolucní
redefinici konzervativismu (konzer
vatismu).

Autor ve svém obdivuhodne uprím
ném presvedcení o naroubovatelnosti
individuálních kvalit na univerzalis
tické vady mimodek odhaluje konzer
vativismus jako jistým zpusobem li
mitovaný styl života, který je ovšem
plný - tradicí již zažitých - nedostatku.
Zduraznuje, že všeobecné chápání
konzervativismu je chybné, a kriticky
pripomíná známé teze nekonzervativ
cu o zpátecnictví, zakonzervování, od
poru ke zmenám a majetkovém aris
tokratismu.

Koreny tohoto vnímání konzervati
vismu jednoznacne oznacuje jako
obycejné malomeštáctví, "dnes maso
ve rozšírený jev spoluurcující podsta
tu naší doby". Vzhledem k tomu, že
"podstatu naší doby" blíž nespecifiku
je, nejsem schopen vyjít ve své reakci
z toho, co malomeštáctví vlastne spo
luurcuje. Podstatné ale je, že Petr Di
mun vymezuje dvojí pojetí konzerva
tivismu a nejde za rámec techto proti
sobe stojících možných zpusobu jeho
výkladu, tedy jak ríká, za zpusob
smýšlení a zpusob hospodarení se ži
votem.

Uvedení již správného zpusobu
smýšlení do konání a praxe pak dává
za úkol konzervativním intelektuá
lum, kdy nádech kontradikce v tomto
obratu alibisticky reší vykricníkem.
Duševní aristokratismus, po kterém
Petr Dimun volá, jenž by byl schopen
zrušit rozpor mezi konzervativismem



1 1 I 9 8~~ ~ :.'.t~..}.,,~>,'; '.'. . N o v A pRI TOM N O S T

cinu a konzervativismem myšlenky,
je vlastní intelektuáloví jeho typu.

Tento velmi osobní prístup, z cásti
zakamuflovaný do "lepší odrudy kon
zervativismu", jen zviditelnuje nedo
statky konzervativistické politické
praxe a tradice. V konecném dusledku
pak pro mne clánek vyznívá jako ma
nifest zpusobu smýšlení v rámci urci
tých hodnot a idejí, které ovšem - aniž
si to autor ve svém sympatickém na
dšení uvedomuje - lze uplatnovat i
v jiných politických a filozofických
postojích, než je konzervativismus.

Milan Vladyka (1979)
student FF MU

Velká autorita s malým vlivem?
Vážená redakce,
Oznámení, že Václav Havel byl opet

kandidátem na obelovu cenu míru,
mi pripomnelo situaci pred sedmnácti
lety, kdy jsme v exilu usilovali o jeho
navržení na tuto významnou poctu .
A to nejen za jeho statecnost, s níž ce
lil pronásledování, ale také jako po
moc k propuštení V. Havla a dalších
nespravedlive uveznených i jako ná
tlak na tehdejší Husákuv režim, aby si
v budoucnu podobnými procesy nede
lal ve svete z ostudy kabát Nevím už,
zda se Václav Havel dostal na seznam
kandídátu na rok 1982 nebo až o rok
pozdeji. Dozvedel jsem se jen, že v tri
aosmdesátém bylo kandidátu rekord
ních 86. Nakonec cenu obdržel Lech
Walesa, predák Solidarity, která vlast
ne rozpad komunistického bloku za
hájila. - Složku dokumentu z té doby,
kdy jsem ve veci Havlovy kandidatury
spolupracoval s takovými skvelými
lidmi jako byl profesor Stanfordské
university dr. Paul J. Flory, laureát No
belovy ceny za chemii 1974 ci dr. Mor
ris Pripstein, fyzik z Lawrence Berke
ley Laboratory, predseda Hnutí SOS
"Vedci za Sacharova, Orlova a Šaran
ského" a další osobnosti, posílám do
pražské knihovny Libri prohibiti.

Hodne se za ta léta zmenilo. Václav
Havel není ve vezení, je prezidentem
Ceské republiky, je svetoznámý. Neco
se však nezmenilo: domovy, které
nám emigrantum ukradli komunisté
jako soucást trestu za odchod ze zeme,
americkému exilu nikdo nevrátil. Na
víc s námi doma mnohde zacházejí ja
ko s cizinci. Pro rozbujelé kriminální
živly jsou návštevníci z Ameriky víta
nými obetmi. Stojí za zamyšlení, proc
zrovna v Ceské republice taková sve
tová morální autorita, kterou Václav
Havel nesporne je, má tak malý vliv
na obrození obecného, mravního a
právního rádu.

Ing. Jiri Breber,
Kalifornie, USA

Hluk
Málokoho prekvapí pripomínka, že pojednávané slovo neslo vedle svého bežné

ho významu (hrmot, lomoz, rámus) také význam prenesený, totiž "shromáždené
množství lidí, zástup, dav". Tento druhý, dnes silne archaický význam zachycují
nejnovejší slovníky (od r. 1960) jako samostatné, resp. osamostatnélé homony
mum, tedy slovo bez pruhledné významové souvislosti. Ale staéí vzít zdrobnélinu
hloucek nebo odvozeninu shluk a souvislost je okamžite zrejmá.

S tím sekundárním významem se setkáváme už od konce 14. stol., a jak dokládá
Gebaueruv Slovník staroéeský, dokonce v nekolikeré sémantické modifikaci. Prvá
z techto obmen, "zástup, sbor, (všecko) množství", významove odpovídá uvedené
mu archaismu. Další pak znamená "zástup, oddíl vojska", tomu pak je blízká vý
znamová modifikace tretí (vždy ve spojení s panovníkem) - "zástup, lwmonstvo":
my bychom rekli družina.

Motivace nastínených významových posunu je zrejmá: vetší množství lid~ kteri
se z toho éi onoho duvodu shromáždili (sWukli) na jednom míste, se navenek vy
znaéuje hlukem, lomozem, pusobeným predevším lidskými hlasy. U zbrojních od
dílu je hluk ješte samozrejmejší už pro množství rinéivých kovových souéástí zbro
je a odení, o jízde a vozatajstvu nemluve. Ostatne pusobit hluk i hlasem, dodávat
si tím odhodlání a demoralizovat neprítele, to bylo a leckde je souéástí bojových
povinností vojáku.

Zajímavé je, že i další synonymní staroéeské výrazy mají souvislosti vojenské.
Výjimkou je množstvíe; ale výrazy sbor, popr. sber (puvodne nebylo hanlivé)
oznaéují nejen sbor, shromáždení, ale také družinu jako ozbrojený doprovod. A
zástup je výraz vojenský primárne - jakožto oznaéení skupiny lidí usporádaných,
organizovaných v postavení za sebou. Rovnež prejatý houf je puvodu vojenského,
nemluve o souznaéných a také prejatých názvech šik a špic.

To vše celkem prirozene ukazuje, že shromaždování (zejména konkrétne uspo
rádané) vetšího množství lidí bylo ve stredoveku nejsamozrejmejší ve vojenských
souvislostech. Na druhé stranefakt, že duležitým a príznaéným rysem takového
shromáždení lidí bylo jeho akustické pusobení, svedéí o tom, že pro naše predky
byl hluk neéím daleko méne samozrejmým než pro nás.

A zároven slovo hluk tehdy oznaéovalo skuteénost výraznejší a intenzivnejší,
než v souéasné éeštine. Vypráví-li básník Alexandreidy o reckých hrdinech, že kaž
dý z nich"v tom pobití i v tom hluku" pobil ke stu neprátel, asi bychom ten hluk
preložili jako bitevní vravu. Anebo radí-li Štítný zbožné vdove, at sezavre ve svém
pokoji, "chce-li ráda bez hluku býti na modlitbách ", predstavuje tu zase hluk neco
výrazne rušivého.

Samozrejme,' hluk je cosi dost neprirozeného. V samotné prírode pusobí hluk jen
rozpoutané živly. Také ve svete lidí bylo v predindustriálních obdobích hluku da
leko méne.'z éinností hluk pusobících jsme dve jmenovali a dalších bychom se do
poéítali na jedné ruce. Presto však éastost užití a významové rozruznení starého
éeského slova hluk svedéí ješte o jiném: ofascinaci hlukem Ješte koncem stredove
ku to dokládá - kde jinde než ve vojenství - šmahem úspešné zavedení strelného
prachu. K tomu ovšem patri nejen hromový rachot, ale také bleskot ohne - ano,
omámení hlukem je souéástí atavistickéfascinace rozpoutanými živly.

Industriální éra posléze uvolnuje, shromažduje a využívá nesmírné energetické
potenciály - prírodní i lidské. Pruvodním jevem je i hromadení hluku. Rozsáhlé
oblasti výrobní, dopravní i sídelní se hluku úplne nezbaví ani na pár hodin v no
ci; ale co horšího, lidem zaéíná vadit i prípadný nedostatek hluku. Když v ram
bajzu mestské dopravy vidíme pasanta éi pasažéra s klapkami na uších, nejsou to
chrániée, nýbrž naopak produktory hluku jiného. Když se technikum napr. v do
prave podarí hladinu hluku snížit, jiní technici si hned popílí vzniklou "niku" za
plnit. Odevšad se na nás z reproduktoru valí takzvaná hudba - takzvaná proto, že
ji nikdo doopravdy neposlouchá: budto se vnímá jen jako hluková kulisa, nebo se
z ní a jejího rytmu vnímá jen to nejhluénejší.

Což ale už neníjascinace, nýbrž jen chorobný návyk.

JAN HORÁLEK
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Mikrokosmy

Claudio Magris

Valeellina

VretýnkY se konají vždycky poslední srpnovou sobotu. VMalnisiu se tak ríká slavnosti, pri níž se na travnatém
palouku na úbocí hory Sarodinis opékají první kukuricné
klasy a k nim se prikusuje kukuricný chléb. Lidé sem na
horu pricházejí pešky nebo prijíždejí autem z Udine ci
Terstu anebo ješte z vetší dálky a prinášejí sýry a víno;
scházejí se tu ti, kterí odsud v mládí odešli, nebo deti a
vnuci lidí, kterí ta místa opustili už dávno, spolu s nekoli
ka, co tu zustali. Každá cesta znamená predevším návrat,
ale návrat skoro vždycky trvá krátce a brzy je zase treba
odjet. Tato drsná údolí, jež bývala z nejchudších v chudém
podhorském Friuli, opoušteli muži, kterí odcházeli kopat v
dolech nebo stavet silnice a železnice do Francie ci na Si
bir, a ženy tu chodily s nušemi plnými varecek a mecha
cek na zádech pešky ode vsi ke vsi prodávat zboží po do
mech, prespávaly v príkopech nebo na senících, ale cílem
cesty byl pokaždé pro všechny kratický návrat.

Vrátil se i prababiccin strýc ci prastrýc, mladícký apo
leonuv grenadýr, pešky, z tažení do Ruska, po nekolika le
tech strávených v zajetí a putováním, a když prišel do Mal
nisia, krajané ho zpocátku nepoznali. O nekolik desítek let
pozdeji, v roce '66, za tretí války za nezávislost, když už
byl dost starý, ale vytrvalý, prý sestavil batalion z dobro
volníku, který mel partyzánskými akcemi krýt týl italské
ho vojska proti Rakušanum, a dal si k tomu ušít prapor s
heslem "stanmež se Italy a posléze Francouzi". Císar, pro
nehož ztratil mládí v ruských závejích, uprostred strádání
a bitev, v nem zanechal stesk po cemsi velikém, po revo
lucní premene sveta. Možná až z téhle dálky zdedili vnuci
navzdory všemu vetší zálibu v Marseillaise než v Pochodu
Radeckého.

Jméno tohoto prapradeda není známo, matricní zázna
my na malnisijské farnosti jdou nazpet jen k následující
generaci. Vretýnky znamenají pro mnohé návrat. Luciano
Daboni, který je s metodickou spolehlivostí organizuje, je
známý badatel na poli matematiky a proslul svým vedec
kým prínosem k výpoctu pravdepodobností, jímž se prevá
dí do vzorce nepredvídatelnost a prícinnost života; a jeho
dustojný zástupce Dario Magris se zase z Hippokratova re
mesla naucil, že život a predevším smrt, kterou si umí
dobre ohlídat, nedovolují plánovat a nerespektují stanove
né lhuty. Ale i pro oba tyto muže vedy se sobota na sklon
ku srpna vymaní z chaosu, který jinak vládne svetu, z ne
urcitosti a zrádnosti všech vecí, a stane se z ní nesporná ji
stota, výrocí, které podléhá železné nutnosti a kolem
nehož se cas ovíjí a obíhá jako zeme kolem své osy.

ení nijak nepríjemné podrídít se zákonu, který narizu
je vracet se do této vesnice, odkud v posledních desetile
tích minulého století odešel dedecek Sebastiano ve svých
trinácti letech do Terstu, kde se stredostavovsky vzmohl,
kdežto jeho bratr Barba Valentin zustal v Malnisiu, až do
devadesáti pracoval na poli a po vecerech - v zime ve stáji
- si znovu a znovu procítal Bídníky, Snoubence, Guenna il
Meschino, Královské manželefrancouzské a dvoudílnou
všeobecnou encyklopedii.

Malnisio má tisíc obyvatel, a ti se mezi sebou delí o ne
kolik málo príjmení, k nimž se casto pridávají ruzné prí
domky, aby se jednotlivé rodiny odlišily, protože jinak by

se smísily v nezretelnou kaši podobnou sraženému mléku,
z nehož, jak tvrdíval kacírský mlynár Menocchio ze sou
sedního Montereale, upálený v šestnáctém století na hra
nici za své metafory, vznikl svet, lidé a sám Buh. Malnisiu
za zády, smerem k Avianu a Pordenone, údolí klesá a ro
zevírá se, je vzdušnejší a rozlehlejší; na druhé strane, za
Montereale, zacíná pravá Valcellina, hrbolatá, plná výmo
lu, kde až do pocátku tohoto století nebyl žádný spoj se
svetem, vyjma stezky pro soumary vedoucí pres sedlo La
Croce. Pešky trvalo deset hodin, než se z Maniaga do Erta,
poslední vsi v údolí, donesly potraviny nutné k životu.

Malnisio je zasazeno mezi kukuricná pole; v pozdním
léte jsou klasy trofejemi z barbarského zlata, ale vesnice
prakticky nepoznala zdejší staletou ani nedávnou chudo
bu, je kvetoucí, pokojná, odveké prokletí obdelávat pudu
tu ukulo statný lid, který ji pokoril. Kraj zacínající jen o
pár metru dál se táhne do daleka, rolnickou bídu tu vymet
li koštetem jako kravská lejna z cest. Ted stací zrak, ten
vznešený smysl, postihnout ve vzhledu domu skutecnost
vesnice, jež se kdysi dala rozeznat podle zvuku, vuní a
chutí, trs rákosu tu vecer nekde u pešinky šelestil hlasiteji
než jinde, cesta byla víc udusaná kopyty dobytka vracející
ho se z pastvy, z kopky posecené trávy se linula štiplavejší
vune, teplá dužina kukuricného klasu se rozplývá na jazy
ku a k ní pronikavá príchut zdejších vín, "clintonu" a po
nekud tvrdšího "fragola" míšeného s "baco", sklízených
hned za domem.

Z návsi tvorící stred vesnice vybíhá smerem k hore Sa
rodinis takzvaná Calle Grande, dnes ulice Risorgimenta a
v minulosti "vial maior" ci "cesta nad šancemi", tedy nad
príkopem a zídkou, za než se obyvatelé schovávali, když
bylo ve vzduchu nebezpecí nebo nájezdy. Kolem této cesty
se shlukla malá hospodárství - dum, stáj, nejaké to polícko
- starých rodových kmenu vesnice.

Kostel na návsi je zasvecen svatému Janu Krtiteli a má
za sebou nekolik staletí prestaveb a oprav. Nahrubo prite
saný nedutklivý prorok z poušte odený do kuží z divokých
zvírat nevyvolává nejaké andelsky smírlivé pocity; ne ná
hodou se stal pro bogomily v Bulharsku poslem z temnot,
kdežto pro mandejce, kterí také bojovali s materiálním
svetem vydaným napospas zlu, byl nejvyšší autoritou, zda
leka prevyšující Krista. Malnisijský kostel byl vubec casteji
dejištem stretu než míru; už na konci 16. století bylo souži
tí farníku z Malnisia a z nedalekého Grizza provázeno zá
štiplnými spory, i když byli všichni rádi, že se vymanili z
mariánské farnosti v Montereale, a svátek prchlivého pa
trona, trebaže obveselovaný nemeckým cimbálem, na kte
rý hrával Menocchio, a pletýnkami prodávanými cestou
mlsnounum, se nekdy zvrhl v krvavou potycku, jako ten
krát 24. cervna 1584, když farník Odorico z Grizza urazil
Malnisijské jako "nejvetší paroháce pod sluncem", nacež
se musel bránit dýkou a uhýbat pred ranami sekyrou a ko
pím. O dve století pozdeji si zas "zmocnenec pro církevní
stavby" Sebastiano Magris, který mel na starosti úcetní
knihy farnosti, naríkal na škody napáchané zpustlými
mládenci, kterí se honí po streše, lámou tam tašky, a do
chrámové lode pak zatéká.

Uvnitr pri pohledu na Krista od neznámého rezbáre z
osmnáctého století, na drsnou, bolestnou pietu ze dreva,
vypadá náhle verohodne odvážná myšlenka, že každý na
hrubo stavený kostelík, se svou bídou a skromnými mož
nostmi, je útulkem, kam je možno se uchýlit na ceste za
novými zememi a novými nebi. Urcite v nás ale vzbudí
zvedavost, co tak asi mohlo být v neporádku na Kristové
vzkríšení, namalovaném nad postranním vchodem napra
vo, jež roku 1903 biskup z Concordie Francesco Isola shle
dal "neprístojným" natolik, že je narídil smýt a nahradit
soucasným Kázajícím svatým Domenicem Guzmanem
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Pod zpeváckým kurem s varhanami jsou dve zpovedni
ce pripomínající protireformaci - vedle místa pro kneze tu
pro osvežení pameti býval soupis Casus Reservati, provine
ní, k nimž muže dát rozhrešení pouze biskup nebo dokon
ce papež. Pred mnoha a mnoha lety mohl v této zpovednici
clovek nalézt vlídného posluchace nastavujícího ucho na
šim predvídatelným prohre škum. Knez si rád prihnul a
proti tomu démonu bojoval, sec mohl; vesnicané mu, jen
tak pro zábavu, platili piti, aby se opíjel pres pulnoc a do
pustil se tak svatokrádeže, když pri mši následujícího dne
prijímal. Nakonec ten boj mezi ním a vínem vyhrálo víno
a on špatne dopadl. Život casto najde zpusob, jak nás pre
moci, prostredky primerenými našim slabostem, vínem,
drogami, ctižádosti, strachem, úspechem.

Na onoho kneze, který takhle skoncil, se vzpomíná v
dobrém, na slova, jež pronášel ve zpovednici a která jiste
nebyla o nic hloupejší než spousta jiných slov, vyslechnu
tých z kazatelen a slavných tribun, i na jeho dobrácký
hlas. Do liduprázdného kostela vchází muž; na otázku, kde
je farní úrad, neodpovídá, hledí nevražive dvema úzkými
svetelnými šterbinkami, pak zamírí hopsavým krokem
k prvním radám lavic, skloní se, jednu peclive ocichá, po
tom zase vyjde na náves, rozebehne se a zmizí za domy.

Cellina, která o nekolik kilometru dál protéká údolím,
do nehož se zakusuje v dantovských kruzích, je v Malnisiu
svedena do velkých potrubí staré vodní elektrárny z roku
1903, z níž se má ted stát muzeum. Archeologické vyko
pávky nedaleko odtud, v Montereale, odhalily význacnou
starodávnou minulost, antickou Caelinu, o níž se zminoval
Plinius, bronzové mece, které pred mnoha a mnoha stale
tími vhazovali do vody, aby vzdali hold božstvum reky a
brodu. Ale i prumysl dosáhl už úctyhodného veku a pred
vádí svou vlastní archeologii, jako napríklad v této muze
ální elektrárne, obrovské turbíny a manometry, slavnostní
fotografie vousatých inženýru, kterí dokázali vodu ujarmit;

Technika jako záruka Míru a Pokroku je andel vytesaný na
sarkofágu.

K temto inženýrum, vzpomíná Paolo Bozzi, patril i jeho
strýc Francesco Harrauer, odborník na tlaková potrubí, ji
miž se voda odvádí do níže položených zákrutu v údolí.
Oženil se s jistou Mreulovou, príbuznou utecence Enrica,
který v samote a odríkání hledal pravý život, presvedcení.
Byla to žena s nádhernýma ocima barvy horce, které jí léty
zapadaly do stále tucnejšího obliceje; manžel byl cím dál
víc zamestnán svými tlakovými potrubími, zatímco ji stárí
a otylost vzdalovaly od rozvlácnosti života. Inženýr Har
rauer vykládal celé dny své sestre, švadlene, o potrubích a
turbínách, zatimco ona delila svuj zájem mezi jeho výkla
dy a svou práci, dobrocinné šiti prádla pro mníchy v neda
lekém kláštere, který mel nad vchodem nápis "abstine sus
tine", zdrž se jídla prílišného, leda co je k životu nutné, o
nemž se domnívala, že druhé slovo - znející stejne jako je
den výraz v nárecí - oznacuje klipsové náušnice.

Nejen Baudelairovi ci Montalemu je práno uzavírat do
nekolika málo hutných sibylských veršu mnohonásobné
významy, pro potešení vykladacu. I sestre inženýra Har
rauera se podarilo do ctyrverší, hodného strukturalistic
kých komentáru, smestnat celé své bytí, jež pohltila bratro
va hydraulická posedlost, její krejcovské práce a návštevy
v kláštere, a s oblibou si je pri šiti, pres semknuté rty pridr
žující jehly a špendlíky, drmolila: "Abstine sustine / voda
je v turbíne / katata mnichu / zbav nás od hríchu".

pfeložila Katefina Vinšová.

___________ C_LAUDIO MAGRlS (1939)
Italský spisovatel a publicista. Proslavil se pi'edevšim cestopisným

esejem Dunaj, cesky vydal Odeon, 1992. Další místopisná kniha
Mikrokosmy, 1997, získala významnou italskou literární cenu Strega.
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Román ve ver§ich Evžen Onegin nové
pfeložil Milan Dvofák. Pfinášime
ukázku ze ctvrté kapitoly.

XI

Ctenári, jiste souhlasíte,
že se dost pekne zachoval
k ubohé Tatáne náš prítel.
Už víckrát predtím poznat dal
skutecnou ušlechtilost duše 
címž ovšem recem sotva ušel.
Bušili do nej vesele
neprátelé i prátelé
(což casto není k rozeznání).
Já nežehrám, že pánbuh mel
pro každého pár neprátel.
Pred jedním at nás ale chrání
prátele, bože, neprej nám!
Však vím, proc na ne vzpomínám.

XIX

A proc? Jen tak. Spíš nechám spánku
ty cerné neprejícné sny
a zmužu se jen na poznámku,
že není klep tak údesný,
který i vymyslet dá práci
a který šírí darebáci,
že není blud tak veliký,
tak hloupé hrubé veršíky,
aby je o vás dobrý prítel
s úsmevem naházel jak kost
pred každou lepší spolecnost
On nemyslí to zle, však víte.
Vždyt má vás prece tolik rád,
že moh by za vás život dát.

X

Ctenári, vaše blahorodí,
jakpak se darí rodine?
Ted myslím se to práve hodí
vysvetlit zcela nevinne,
jak zacházíme s rodokmenem.
Príbuzné rodem nebo jménem
musí mít každý vroucne rád,
je hýckat, o ne pecovat.
Také je zvem at na vánoce
se na návštevu dostaví,
anebo pošlem pozdravy,
abychom v celém dalším roce
už meli od nich svatý klid.
Pak dej nám pánbuh dlouho žít

XXI
aštestí ješte lásku máme,

ta chrání mnohem jisteji.
Když príbuzný i prítel zklame,
ona nám zas dá nadeji.
Dá ... Jenže prijdou módní vlny
a nový záchvat láskyplný,
pár vtipných špicek od lidí,
a kráska se jim podrídí.
A navíc myslí na manžela
a na názory jeho dbá
pocestná žena ctihodná.
Tak vaše prítelkyne skvelá
už není k vám tak laskavá.
S láskou si dábel zahrává.

XXII

Tak komu verit? S kým je pekne?
Kdo bude nám stát ve slove?
Kdo všechno udelá a rekne
jen tak, aby nám vyhovel?
Kdo o nás nešírí zlé reci
a kdo má o nás vždycky péci,
kdo nevšímá si na nás chyb,
kdo vždycky jiskru má a vtip?
Nechtejte získat modré z nebe,
to se vám stejne nezdarí,
muj velectený ctenári,
a mejte proste rád sám sebe.
Vy jste ten nejvhodnejší cíl,
který by jiný lepší byl.



Nebezpecí osobní
politiky
Ferdinand Peroutka

Zajisté není dobre vystrkovat v politice osobní veci stáledo popredí a starati se hlavne o to, kdo s kým žije v prá
telství nebo v neprátelství, kdo komu co udelal, kdo se chce
dostat na cí místo, a o podobné veci. Kdo provádí politiku ta
kovým zpusobem, snižuje ji na cosi malého a nicotného, cím
je lépe se nezabývat a pri cem mají rozum i duše hlad. Ale
není aní dobre v politice osobní veci vubec nevidet. Nebot
bývají casto kamenem, o nejž zakopne, kdo krácí s hlavou v
oblacích. Politika se nedá delat jinak než s lidmi: musí míti
tedy politik dukladnou znalost materiálu, s nímž pracuje,
musí znáti prání, vášne, obavy, slabosti i silné stránky tech
lidí, kterí hrají v politice roli. Jinak se vydává v nebezpecí, že
bude stavet na písku a že náhle bude opušten ve chvíli, kdy
to nejméne ocekával. Ani pouhá kritika politiky neobejde se
bez znalosti osob a jejich spádu. Osobní záležitosti v politice
bývají pro širší verejnost jako ultrafialové paprsky: nevídítel
né, ale mocné a pronikavé. echci se pokoušet presne udat
to procento, v nemž se politika tocí kolem osobních vecí. Ale
lze se spolehnouti, že je to dosti vysoké procento. Zivellidské
nedokonalosti všude porušuje cistotu ideí.Abych uvedl kla
sický a už proslulý príklad: nikdo nemuže zcela porozumeti
Kramárovu pomeru k Masarykovi, nezná-li osobní pozadí to
hoto prípadu. Ideje nejsou leckdy nic než kameny, jimiž po
sobe házejí rozvadení souperi. Je možno házeti po odpurci
ideami demokracie, slovanství, decentralisace, vlastenectví,
autority, vším, co prijde pod ruku a na jazyk. A kdo dostane
takovou ideí do hlavy, má vedeti, že je to za to, že tenkrát ne
pozdravil u vrbicek.

V naší politice se stále ostreji rýsuje postava muže, u nehož
je obzvlášte velké nebezpecí, že bude provádet osobní politi
ku místo vecné. Delikátní místo, na nemž je postaven, zpuso
buje, že by z toho mohlo vzejíti mnoho škod. Mluvíme o mi
nistru Milanu Hodžoví.

Pan dr. Hodža se stal bolavým problémem naší politiky.
Tem, kdož to dosud nevidí, budou oci brzo otevreny. Nelze
mluviti o tomto muži, aniž by se predem vzdalo uznání jeho
schopnostem. Je vedle Hlinky nejsilnejší osobností na Slo
vensku. A nad Hlinku vyniká tím, co bychom mohli nazvati
západním rozumem. Hlinka zustane bourlivákem, blouzniv
cem, agitátorem, prímitivním radikálem, Hodža však prináší
s sebou prvotrídní politické vlastnosti. Loni v léte zasáhl pan
Hodža poprvé velmi citelne do naší politiky. Zformování cel
ne-kongruové fronty bylo jakousi jeho generálskou zkouš
kou. Prevzal maršálskou hul, kterou na nejakou dobu una
vene odložil p. Švehla. Nedržel ji sice sám, nýbrž spolecne s
p. Šrámkem, ale dovedli se znamenite shodnout, a za krát
kou dobu postavili mnoho vecí v naší politice nohama vzhu
ru. Od té doby víme všichni, že se s p. Hodžou musí pocítat. I
nyní zustává tmelem pravého bloku, diriguje jeho útoky, 01'

ganisuje jeho Ceku, má napr. v rukou všechny nitky k ná
rodne sociální afére s válecnými pujckami. Opustil všená
rodní koalici bez sentimentality a bije bývalé spojence bez
slitování. Bude-li záležet jen na nem, nerozejde se vláda
pravice ani za deset let, nebot to je slunce, pod nímž kvete
jeho pšenice.

Obáváme se, že s p. Hodžou se nedostává k moci vecnost,
nýbrž osobní mocenská politika. Pan Hodža se dostal do situ
ace, v níž zájem o vlastní posici u neho prevládá nad prospe
chem verejným a objektivním vedením politiky. K tomu do
šlo takto: Politikové mívají specielní touhy. Pan Stríbrný na-
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pr. byl neštastne zamilován do úradu ministerského predse
dy. Každý neštastný milenec obycejne provádí hlouposti. Pan
Stríbrný, který neštastne miloval úrad, nelišil se v tom od
tech, kterí neštastne milují devcata, a cástecne neobratným,
cástecne zpanštelým pocínáním, pripravil se konecne o sym
patie ve své vlastní strane tak dukladne, že byl z ní vyloucen.
Kdo neznal toho verejného tajemství ze života p. Stríbrného,
že chtel být chefem vlády, nemohl pochopiti všechno z jeho
politické cinnosti ... O panu Hodžovi bylo známo jiné tajem
ství: domnívá se, že by mohl býti zahranicním ministrem
práve tak dobre jako p. Beneš. U politika nezustane taková
myšlenka dlouho skryta v duši, nýbrž brzo mu vjede do ru
kou. Kandidatura p. Hodžova na úrad zahranicního ministra
byla jedním z duvodu, proc letní kampan proti Benešovi byla
vedena tak pronikave a proc na p. Benešovi nezustalo jediné
místo nepošpineno. Pan Hodža vykonal už urcité prípravy:
velmi cilevedome si shánel zahranicní známosti, aby mohl
pak poukázati na to, že ne pouze Beneš, nýbrž také on se teší
sympatiím v cizine; zanášel se i myšlenkou vydávati svuj
vlastní deník specielne k tomu úcelu, aby proti Benešoví pri
pravoval svou kandidaturu. Teší-li se clovek dlouho na neco
a pak mu sklapne, není ovšem potešen. Úrad ministra zeme
delství nebo ministra národní osvety je sice také pekná vec,
ale v politice jde to jako v lásce: zamiluje-li se clovek do ne
ceho, nechce nic jiného.

Rozhodnut opírati se o slovenskou krajinu, ciní p. Hodža
prípravy, aby se oprel ješte o jeden živel v nové vláde:
o emce. Zdá se, jakoby pripravoval jakési slovensko-ne
mecké dorozumení. Delá cílevedome takovou politiku, aby si
získal v nemeckých stranách spolehlivé prátele. Ze všech
ceskoslovenských ministru vyšel nejdále vstríc Nemcum.
Kdežto o ostatních možno ríci, že zustali sedet na svých mís
tech, dívajíce se prívetive ke dverím, jimiž vstoupí emci, p.
Hodža vyšel už prede dvere, aby je privítal. Vedome pecuje
o to, aby si je zavázal svými projevy. Dal dokonce v jednom
ze svých projevu na jevo, že Nemci nemusí pokládati cesko
slovenskou ústavu za neco absolutne pevného. Nejsme zaji
sté proti úprave pomeru k Nemcum, ale naprosto nemužeme
považovat za prospešno veci, slibuje-li jeden z ministru revi
si ústavy z duvodu ciste osobních. emci nejsou nevdecni, a
nemecký krestansko-sociální tisk prohlásil výslovne, že se
jim p. Hodža jeví jakožto persona gratissima. V politice Hod
žove jeví se tedy zrejme dvojí snaha: oprít svou posici o Slo
váky a o emce. To jsou dva choulostivé body, a osobní poli
tika je v nich naprosto neprípustná. Cesko-nemecký problém
má být vyrešen; ale bude-li rešen proto, že p. Hodža má o se
be strach, bude jiste rešen velmí špatne.

Tretí fronta, kde p. Hodža se ohlíží po pomoci, je fronta
klerikální. Také tu hrozí mnohé nebezpecí, bude-li se tu pro
vádet politika osobní místo vecné. Pan Hodža vidí dnes v kle
rikálech své nejspolehlivejší prátele; utužil své prátelství s p.
Šrámkem válecnými výpravami, které spolu vedli. elze od
neho ocekávati vážný odpor ani proti nemírným klerikálním
práním. Záleží mu více na dobré vuli tech lidí než na veci.
Bude míti vždy sklon ke klerikálum, jako každý se cítí prita
hován k té spolecnosti, o níž je presvedcen, že se mu v ní po
vede dobre .... Je presvedcen, že jeho situace není tak skvelá,
aby si mohl dovolit luxus zásadové politiky.

(pfítomnost, 24. února 1927)
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Jarka Stuchllková

je pro ni zhoubná. V Severním Irsku jich zije jenom jeden a pul
milionu a takový pocet zeméjesté zdravé snáSí.Protoze tu casto
prsí, krajina je pofád cerstvévymytá, neustále obnovovaná a
tudíz v zimé i v lété syté zelená. Kdyi. zazán slunce, barvy se
roztancí jako ohnostroj. Ale mnohem castéji tu prevládají veske
ré odstíny sedivé malby podmracné.

Typická pro Irsko jsou pole, obkrouzená ze vsech stran sestri
hanými zivými ploty. Na pastvinách jako velké bílé balvany od
pocívají ovce a dobytek je tu tlustý, spokojený, a také ddtém
omytý. Nebenebývá klasicky jednobarevné a cistéjako na jihu,
naopak, pofádá se na ném neustálé mrakové drama. V Irsku se
totiz van pocasí pro zbytek Evropy z materiálu, který dodává
Atlantik, a první dávky sezkousí pnmo na míste. Kdyz prijde
rada na duhu, rozeklenou sepravidelné hned dve.

A jdté mé tu pritahují absurdnosti Irsku vlastní. Jejich bez
pocet, ale jedna z nejvýraznéjsích je nezviklatelná víra v "little
people", neboli ve víly a skntky. Ovsem,kde jinde by méli zit?
Ze vsech evropských zemí je tento ostrov nejméné narusený mo
derní dobou. Uprostred sirokého pole napnklad stojí vysoký
starý strom. Prekází pri oráni, ale v létéposkytuje dobytku stín.
Pntelkyné lékarka, sama pocházejícl ze selskéhorodu, mi vy
svétlila, ze senikdo neodvází takový strom porazit, "protoze
patrí little people". Kdyby seznicil, privedlo by to ndtéstí na ce
lý rod na generace dopredu a to si nikdo nevezmena svédomí.
Détem sevyprávi, ze maU zeleni muzicci "leperchauni" sedávaji
na konci duhy, na kotliku zlatáku. Kdyz ho vyplasis a on utece,
kotlík je tvuj. Jen sek tomu konci duhy dost rychle dostat...

Obecná víra v "little people" se casto stretává s moderním zi
votem. Dotycná pntelkyné méjednou pri projízdce upozornila
na silnici, která z dvouproudovky necekanépresla v jednoprou
dovou, obtocila palouk s keri a pak zasepresla do dvouprou
dovky. Prý inzenýri nesehnali v celém Irsku partu délníku, kten
by ten palouk zplanýrovali na silnici, protoze seobecnévédélo,
ze palouk patn "little people". Kdekdo tvrdil, zeje tam v noci
vidél. Importovaní britstí silnicári chvíli otáleli, premýsleli a
nakonec pro jistotu také odmitli a zase odjeli. Britským inzený
rum slouzi ke cti, ze svéplány nakonec upravili podle lidské re
alitya nesnaiili se to udélat právé naopak, at si uz o Irech mys
leli, co chtéli.

"Fiono, priznej se,ze také vérlSv little people," konfrontuji
svou vzdélanou a ve vsem ostatnim veskrze cynickou pntelkyní.
Zachruje senevoU, odvrací zrak, zavádí recjiným smérem, ale
nakonec lehounce prikývne. Kdyby totiz rekla ze ne, nékdo nevi
ditelný by ji mohl uslyset,a to by seji mohlo nevyplatit. Fiona
vi co délá, je Irka.

Va8e

MiU prátelé,

Severni Irsko nikdy nebylo místem, kam by zamirili cesti emi
granti, kdyz s nimi prudce zatocily vétrné mlýny historie. Je nás
tu jen hrstka, clovéku by stacila na jejich spocltáni jedna ruka.
V Dublinu jich je mnohem víc a zijí i v Corku a ve Wexjordu ...
Nékdy jsem méla pocit, zejsem to v té emigraci daleko nedotá
hla, Severní Irsko musi být v geograjických tabulkách prijatelné
existence hluboce mínusovou polozkou.

V této zemi, jak kazdý ví, rádila donedávna "kontrolovaná
obcanská válka ", obecnénazývaná s typickým britským pod
hodnocenim "troubles". Dvacet let jsem ji tu prozívala a teprve
po pnmén jsme si vsichni uvédomili, v jakém napéti jsme tu
vlastné zili. Ale clovék sesnazi vsechno normálni i nenormálni

vméstnat do urcitého rámce béznosti, jinak by prosté neprezil.
Vzpominám si, ze kdyz skoncila druhá svétová válka a vsíchni
dospéli jásali, zeje konecné mir, my déti jsme septaly, co to
znamená. Pro nás útéky do lesu a nocni sestupydo sklepa pat
rily k vsednodennimu zivotu, nebraly jsme to jako ústrky. A po
kazdém náletu sezávodilo, kdo seberevic zajimavých kousku
srapnelu. Severoirské déti také donedávna povazovaly za nor
málni polévat auta benzinem a zapalovat je, aniz by vlastné vé
dély proc to délají, braly jako béznépolicejni kordony zahrazu
jici ulice, nebo zelezné bariéry, které sezavrely, aby seoddélila
od zbytku mésta ctvrt, kde právé probíhaly poulicni bitky. Po
roce 1994 tohle vsechno skoncilo a pak kazdé následovné ojedi
nélé zabití sestalo mnohem tvrdSim a bolestnéjsim, protoze by
lo znásobeno vzpominkou na stovky predeslých zalostí.

Proc ráda ziji v Severnim Irsku? Predevsim kvuli lidem. Iro
vé jsou nesmirné vitálni národ, divocí a nespoutaní v dobrém
i ve zlém smyslu. V osobnim kontaktu ohromné laskavi, otev
reni a vstncni. Zni to jako stereotyp, ale je to pravda. Lidé v
Belfastu sezdravi na ulici, i kdyz se neznaji. V autobuse se na
vsech stranách vede zivá konverzace a komentáre o vidéném a

právé prozivaném. Ph setkání málokdy rec prejde v kritiku
nebo ve stíznost, kazdý hledá, co by mohl aspon trochu po
chválit. Kdyz si ke mné prisedne babka, neexistuje, abychom
byly mlcenlivými pasaiéry. Po zkusebnim vstupu, obvykle o
pocasi, okamzité odhadne, ze má vedle sebecizinku a ocka ji
zazáfi. "A odkudpak jste?" Kdyz odpovim ze z Ceskosloven
ska, nebo z Ceskérepubliky, nic jí to nenká. Musim nct, ze
jsem "z Prahy". A uz to jede: " Muj vnuk byl na výleté v Praze
a moc se mu tam Ubilo, a co vy tady vlastné déláte?"

"Žiju tady. "
"Uz dlouho? A lib{ sevám tu?" V hlase zni slabá po

chybovacnost.
"Moc semi tu llbl, " nkám popravdé, "jinak bych tu

tolik let nevydriela". Babka je spokojená. Tohle je typic
ký úvodnik, pak následuje rada otázek, které uz znám
nazpamét a pri vystupování se loucíme jako staré ka
marádky.

Kdyi. sestane nestésti a pichnu, nebo seautu prihodí
néjaká náhlá pnhoda motorová a chclpne, netrvá to
dlouho a vedle pribrzdi pomoc. A pak daW. Zakrátko
jsem obklopena péti chlapy, kten seporadí zkratkovi
tým zpusObemsobévlastnim a zacnou seorganizované
vrtat v ocelových vnitrnostech. Pochopim, ze se mi beze
slov nká "paninko neplette senám tady" a ani mé nena
padne sejeministicky urazit. Štastné si vzdychnu, "vzdyt
to jsou Irové!" a pak uz jenom cekám, az semi nékolika
slovy vysvétU,co si to moje vozidlo zasevymyslelo za
malér a co mám udélat, aby seto pflsté nestalo.

DaW duvod, proc tady ziju, je krajina. Jak známo, li-
déjsou krajiné obzvláStéskodlivl, jejich prostá existence Ruiny hradu Dunluce, Antrim, Severní Irsko

Severní Irsko
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21.9. Americké televizní spolecnosti odvysí

laly záznam více než ctyrhodinové výpovedi

amerického prezidenta BilJa Clintona pi'ed

velkou porotou. Prezident v ní pripustil, že

"mel nevhodné intimní kontakty" s Monikou
Lewinskou.

22.9. Prezident Havel hovoril o vhodných

kandidátech na úrad prezidenta Ceské repub

liky. avrhl predsedu Senátu Petra Pitharta,

místopredsedkyni Parlamentu Petru Buzko

vou ci ministryni zahranicí USA Madelaine

Albrightovou .• V bosenských volbách zvíte
zili srbští ultranacionalisté.

25.9. Ceská vláda schválila zrízení Výboru

na ochranu ekonomických zájmu. V cele vý

boru zasedne premiér Miloš Zeman .• Rada

bezpecnosti pohrozila Srbum zásahem v Ko
sovu.

24.9. Pf'edseda KDU-CSL JosefLux rezigno

val na všechny funkce z duvodu onemocnení

leukémií. Vedením strany byl povéi'en Jan
Kasal.

25.9. a Slovensku zacaly parlamentní vol

by.• Teherán udelil milost britskému spiso

vateli indického pi'lvodu Salmanu Rushdiemu.

26.9. ODS sestavila patnácticlennou stíno

vou vládu v cele s predsedou Václavem Klau

sem .• Dominik Duka byl v Hradci Králové

vysvecen na biskupa.

27.9. V Nemecku se konaly volby do Spolko
vého snemu. Zvítezila SPD v cele s Gerhar

dem Schrllderem. Dosavadní kanclér Helmuth

Kohl (CDU) tak po 16 letech opouští kreslo
kanclére .• Na Slovensku zvítezilo ve vol

bách HZDS, avšak parlament ovládla opozice.

28.9. Srbové zastavili vojenské operace v

Kosovu - u obce Gornje Obrinje byla však ob

jevena tela zmasakrovaných Albánci'l .• Mi

kuláš Dzurinda, šéf opozicní Slovenské demo
kratické koalice oznámil, že se hodlá stát no

vým premiérem SR.• Ve Va(ikánu zacala

mezinárodní teologická konference na téma:
Provineni katolické církve v minulosti.

29.9. Albánský premiér Fatos Nano (Socia

listická strana Albánie) necekane odstoupil.

• Premiér Miloš Zeman jednalo vztazích

mezi EU a CR s predsedou Evropské komise.

• Ajatolláh Mohammad Fazal Lankarání vy
zval k zavraždení Salmana Rusdieho.

50.9. Slovenský premiér Vladimír Meciar

priznal porážku ve volbách a hodlá odstoupit
ze všech funkcí.

1.10. Pod tlakem pretrvávajících sociáJních

protesti'l v Rusku zacala vláda vyplácet zadr

žované mzdy, stipendia a platy vojáki'l .•

!rán zahájil další manévry blizko afghánských
hranic.

2.10. Obavy z prohlubování svetové ekono

mické a financní krize zpi'lsobil propad akcio

vých trhi'l, který u nás zasáhl predevším cenu

akcií Komercni banky .• V ocekávání silné

devalvace slovenské koruny se lidé na Sloven

sku zacali intenzivne zbavovat domád meny.

Odpoledne již ve vetšine bratislavských sme

náren došly dolary .• Šéf vládního protiko-

rupcnJho výboru Jan Šula podal demisi(pone

vadž nekdo vyhrožoval jeho rodine)

5.10. V Kosovu se i pres hrozby Západu po

kracuje v bojích .• Prezident USA Bili Clin

ton vyzval Kongres, aby pro zmirneni financ
ní krize uvolnil 18 miliard dolari'l .• Vladi

mír Meciar, oproti pi'lvodnímu tvrzení,

zustává predsedou HZDS.

4.10. Místopi'edseda ODS Miroslav Macek

vyzval Romy žijící v Ceské republice k asimi

laci s vetšinovým obyvatelstvem. Predseda

ODS Václav Klaus ocenil Kohluv prínos pro

cesko-nemecké vztahy.

5.10. Ceská sporitelna priznala, že kvuli

ztrátám ze špatných úveri'l a prodelecným in

vesticím v Rusku bude letos od státu potrebo

vat pomoc ve výši nekolika miliard korun.

6.10. Právni výbor Kongresu USA odsouhla

sil neomezené vyšetrováni Clintonových akti

vit:, které mi'lže vést k jeho sesazení. • EU a

pridružené státy se dohOdly na boji proti det

ské pornografii.

7.10. Velká Británie zavedla víza pro Slo
vensko .• Slavnostního otevrení frankfurt

ského knižnJho veletrhu se zúcastnil i Salman

Rushdie .• Miliony Rusi'l protestovaly proti
Jelcinovi kvi'lli zmene dosavadního ekono

mického kurzu.

8.10. Slobodan Miloševié dostal od OSA po

slední ultimátum - pokud nepristoupí na pod

minky velmocí, NATO vydá rozkaz k útoku.

• Ministerstvo životního prostredí se rozhod

lo tvrde postihovat znecištovatele ovzduší. •

Napjaté vztahy mezi Teheránern a afghán

ským hnutím Taliban vyústily v první ozbro

jený stret. • Portugalský spisovatel Jose Sara

mago získal Nobelovu cenu za literaturu.

9.10. O jediný hlas svrhla italská Poslane

cká snemovna vládu katolického premiéra
Romana Prodiho.

10.10. Na Staromestském námestí se sešli

mladi lidé, kterí demonstrovali za legalizaci

lehkých drog.

11.10. V Praze byl zahájen II. rocník mezi

národní konference Forum 2000 pod záštitou

prezidenta Václava Havla. Hlavním tématem

Fora je otázka globalizace .• Papež Jan Pavel
II. svatorecil Edith Steinovou - Židovku a obet

holocaustu.

12.10. a ruzynském letišti pristálo letadlo

s pravdepodobne afghánskýrni uprchlíky, kte

rí výhružkami donutili ceské úrady vyjedná

vat o poskytnutí azylu .• Žena amerického

prezidenta Hillary Clintonová priletela do

Prahy na mezinárodní konferenci Forurn
2000.

15.10. Slobodan Miloševié pristoupil na po

žadavky Rady bezpecnosti OSN ohledne Koso
va a souhlasí s mezinárodní kontrolou v Ko

sovu .• Hillary Clintonová prednesla projev

na Konferenci Forum 2000. S bývalým predse

dou KDU-CSL Josefem Luxem jednala o mož

nosti jeho lécby v USA.• Slovensko zavedlo

jako odvetné protiopatrení vízovou povinnost

pro Velkou Británii.
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ných podminek. Naši ctenári jsou lidé, kterí sle
dují dení ve spolecnosti, politiku a kulturu. Caso
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anglicky.
Ceník inzerce do obou jazykových mutací
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1 strana 12 900 Kc 1/8 strany 2 500 Kc
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do 25 slov (4 rádky) 450 Kc
do 12 slov (2 f'ádky) 250 Kc
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jednou opakovaná inzerce 5 %
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ctyrikrát 20 %
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Uzáverka objednávek:
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Objednávky zašlete na: Nová Prítomnost,
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Kde dostanete Novou Prítomnost:

Knihlku]JJ>ectvlÍ Cesta
CS lkniha

Knihlku]JJ>ectvlÍ Sty]['ia
Knihlku]JJ>ectvlÍ SmiRlkov á
Knihlku]JJ>ectvlÍ Sa1bata
Knihlku]JJ>ectvlÍ ZenlÍselk

Rašínova 5, Brno

Kapucínské nám. 11, Brno
Dominikánské nám. 8, Brno

Palackého 66, Brno
Žerotínova 9, Brno

Kvetinárská 1, Brno

a

AcaJemia

AcaJemia

BageR
Fise]['

F o]['tuna

F ]['anz Kaflka

G+G
KaRich

Ka]['oRinum

Knihlku]JJ>ectvlÍ MoJirany
MRaJá F ]['onta

Na Mustlku

ase vojslko
Paselka

P S
P]['im us

P ][,os]JJ>elkt]['um
Samsa

SeiJR

T o]JJ>ic
U lknihomoRa

Vyseh]['aJ

Národní 7, Praha 1

Václavské nám. 34, Praha 1

Na Újezde 16, Praha 1

Kaprova 10, Praha 1

Ostrovní 30, Praha 1

Staromestské nám. 12, Praha 1

Cerchovská 4, Praha 2

Jungmannova 9, Praha 1

Celetná 18, Praha 1

Modranská 1042, Praha 4

Spálená 53, Praha 1

Na Príkope 3, Praha 1

28. ríjna 9, Praha 1

Ibsenova 3, Praha 2

Jungmannova 5, Praha 1

Betlémská 14, Praha 1

Na Porící 7, Praha 1

VJáme 3, Praha 1

Štepánská 26, Praha 1

Národní 11, Praha 1

Mánesova 79, Praha 2
Karlovo nám. 5, Praha 1



KOMERCNí
BANKAo.s.

vSEOBECNÁ STAVEBNf SPO~ITElNA

KOMERéNf BANKY c .•.
KOMERCNí POJISfOVNA o.s. ALL IN 0.5.

Praha 4 - Michle ul. Týmlova, bytový dum

Bytový areál Mrázovka

Rozsah výstavby
• 234 bytových jednotek 11+kk až 5+ 11
• 243 garážových stání 1 garáží
• 23 povrchových odstavných stání
• cca 1 100 m2 obchodních

a kancelárských ploch
Lokalita

• Praha 5 - Smíchov, ulice Ostrovského
• navazuje na urbanizovanou

cást Smíchova, ze severní strany
pak na kopec Mrázovka

Predpokládané
zahájení
výstavby
a prodeje
kveten 1998,
predpokládané
dokoncení
konec 1999.

ft
Rozsah výstavby
• 6 bytových jednotek 13x 2+ 1 a 3x 4+ 1

o velikosti 64 až 125 fT121

• 6 garáží s vlastním vjezdem
• 3 volná stání na vlastním pozemku
• 78 fT12komercních ploch

Lokalita

• Praha 4 - Michle, nároží ulic Pod

Stárkou, Týmlova, Dekanská
• zajímavá lokalita na úpatí Tyršova vr

chu a Trešnovky

,~
Mrázovlca

, Zahájení výstavby
a prodeje únor

1998.

Predpokládané
dokoncení

konec roku 1998.

Polyfunkcní dum Barrandov

Zahájení
výstavby
a prodeje

listopad 1997,
predpokládané

dokoncení
3. ctvrtletí 1999.

Fáze
rozestavenosti:

II. PP podlaží.

Rozsah výstavby
• 160 bytových jednotek 12+kk až 5+ 1

o velikosti 43 až 151m21
• 36 studií a ateliéru 146 až 70 m21

• 419 garážových stání 1garáží
• 560 m2 kancelárských ploch
• 6 680 m2 obchodních ploch
Lokalita

• Praha 5 - Nový Barrandov,
ulice H6gerova 1 Šteparská

• ekologicky príznivé prostredí v blízkosti
Prokopského údolí

Prodejní centrum: Revolucní 4, Praha 1, tel. 02/231 61 24, fax 02 / 2421 9604


