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MARTIN JAN STRANSKÝ

Než jsem sedostal k napsání pravidelného úvodníku do
tohoto císla, zemr'el muj otec,Jan Stránský. Dovolte mi
tedy, milí ctenári, pomerne osobní odbocení do rodinných
vzpomínek.

Otec mel jako clovek jednu zvláštnost: nikdy, za celý jeho
zivot, o nem nepadlo jediné spatné slovo. Ne že by byl tak
nevýrazná, bezbarvá osobnost, bylo to naopak tím, že byl
vždy ochoten navázat s clovekem duverný vztah, nabíd
nout druhému pomoc. Vyzaroval z nej klid, duveryhod

nost, mel skvelé vystupování, jeste zdokonalené behemjeho pobytu v Londýne, kde pra
coval jako mladý korespondent Lidových novin (k.terézaložil jeho dedecekAdolf
Stránský). Mnoho nemluvil, o to více naslouchal. A mel veliký sarm. Musel ho mít, aby
se zalíbil mojí máme, kterou potkal v uprchlickém tábore v Mnichove v roce 1951.
Skoncila tam po svém úteku z komunistického Ceskoslovenska,nemela nic, jen zubní
kartácek. Mladý muž jménem Pavel Tigrid tehdy spolecnes mým otcem hledal v tábo
re sekretárky pro vznikající ceskoslovenskévysílání rozhlasové stanice Svobodná
Evropa. Tigrid a daLSísedeli ':.".astolem a vedli rozhovor s adeptkami, které meli pred
sebou, zatímco táta kroužil v prostoru za nimi, a když se dostali až k máme, chtel ji
Tigrid hned vyskrtnout, protože neovládala tesnopis a jiné dovednosti, ale táta zacal
horecne mávat rukama, kývat hlavou a ukazovat na sebe.Tak mi to alespori pysne
vyprável. O tom, jak mu nemectí vojáci v Praze vykopli domovní dvere, zatímco on
sám vyskakoval z okna v pn'ním poschodí; o lom, jak prchal pred komunisty pres
hranice pod kapotou vo':.".u(mezi motorem a chladicem) amerického konzula; o tom
vsemjsem se musel dozvedet až od jeho prátel.

JeSUve svobodném Ceskoslovenskubyl tátuv otec Jaroslav (vydavatel puvodní
Prítomnosti) ministrem spravedlnosti a posléze ministrem skolství a jeho otecAdolf
sloužil jako pl1Jní ceskoslovenskýministr obchodu. Pokud byla kdy nase rodinnájilo
sojie vyslovena verejne, pak to ucinil Jaroslav v roce 1940: "Priznejme si, že ten lepsí
zítrek sepriblíží lidstvu tím rychleji, cím dríve sepochopí, že jeho sláva nebude politic
ká sláva, žejeho svetci nebudou politictí svatí a že ani jeho nebe nebude nebepolitic
ké... Úcel veskerépolitiky má být taková úprava verejných vecí, jaká by životní úspech
a radost usnadnovala a obohacovala, kdežto neúcelná úprava a neschopnépolitické
vedení mu spíSeprekážejí a ochuzují jej.,. Zpytování svedomí je úcinnejsí revizi osobní
ho stestí, než nejprísnéjst kritika verejných záležitostí. Svuj ráj i svépeklo nosíme ve
svých hrudích. Konec koncu zmeníme a zlepsíme svet tou merou, jakou zmeníme
a zlepsíme sebe."

Takové myslenky musely mít na otce silný vliv. Pokracoval v rodinné tradici a byl
zvolen poslancem za Prahu 1. Své místo v ceskoslovenskýchdejinách si tak otec zajis
til tím, že sestal predstavitelem tretí generace, která v rámci jedné rodiny sloužila svo
bodnému Ceskoslovensku.

V rodine nebyla nouze o ruzné zvlástnosti. Napríklad muj dedecekJaroslav tykal
mému pradedeckovi Adolfovi, zatímco Adolf naopak svému synovi Jaroslavovi vykal.
Když se na to Adolfa ptali, odpovedel: "No preci jeho otecje ministrem, zatímco muj
otecje hostinským!" J muj dedeceks babickou si vykali, stejnejako otec s matkou, Otec
to na muj dotaz zduvodnil takto: "Je mnohem težst nekomu vynadat, když mu vykáš. "

J(rome dvou let pracovního pobytu v Tndii, kam otce poslali, aby zjistil, zda jsou
Gándhího myslenky nenásilného odporu pouzitelné v boji proti komunismu (zjistil, že
ne, protože sedají pouzít pouze v zemích, kde sevládce chová slusne), strávil otec vet
Sinu života v newyorském exilu, v tichém, urputném úsilí o návrat svobody do nasí
zemé. Zažil jsem nabité pracovní vecery, které se casto protáhly až do rána, vecery
s Peroutkou, Ducháckem, Steinbachem a dalsími, vecery, které nuStestí nakonec vedly
tomu, že v roce 1993 slavilo v pražském Obecním dome 500 lidí sté výrocí založení
Lidových novin a zároven tátovy osmdesáténarozeniny.

To ráno, než me stihl probudit teldonát ze Spojených státu, probudil me hluk
a klaksony oslavující olympijské zlato pro nuSehokejisty. Po Národní tríde jezdila
a troubila auta, cíSníci z okolních restaurací stáli na chodníku a mávali ceskouvlaj
kou. Vsude byla cítil opravdová hrdost, vsude jste potkávali usmívající se lidi. To vse
jsem videl a cítil, když jsem nasedal do vozu a odjíždel na letisté. Muj smutek nemohl
nebýt potlacen pocitem, že na té hrdosti má svuj podíl i Jan
StránskÝ.

Mesicníl. Nová Prítomnost se hlásí k tradici pi'edválecné Pi'ítomnosti, u jejíhož zrodu stál
v roce 1924 Tomáš GalTigue Masa"yk. Vydavateli Jaroslavu St"ánskérnu a šéfredaktorovi
Ferdinandu Peroutkovi se podai'ilo pi'edstavit na stránkách Pi'ítomnosti celou generaci demokra
ticky smýšlejících autoru a nabídnout ctenái'i patme nejlepší politick)' casopis své doby.

Lisabon
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Fond a Fórum

'Nejistým krokem k dorozumení

Petr PríhodaJe málo dat, které v naší historii
i soucasnosti mají tak dukladne
pojištené místo, jako práve 25. únor
1948.Napríklad jako hranice resti
tucních nároku. Nebo jako datum,
od kterého se pocítá období ctyr
desetiletí nesvobody, v nemž nebeží
promlcecí lhuta u nekterých zloci
nu. Ti, kdo si mysleli, že tohle
datum, kdysi zaznamenané záko
nem coby významný a oslavyhodný
den, ze zákona zmizí, se nedockali
- je tam zase, byt už s prívlastkem
nikoli vítezný, nýbrž neblahý, prí
padne bez prívlastku. Ne, února
1948se jen tak nezbavíme - mimo
jiné proto, že jsme se zase tak moc
nepretrhli, abychom se s ním
vyrovnali jinak než morálne. Jeho
dlouhý stín tak dosahuje až do
samého konce milénia, stejne jako
k nemu samotnému dosahoval
dlouhý stín Mnichova, receno
s Vilémem Precanem.

Ten byl otcem myšlenky usporá
dat v Praze koncem února meziná
rodní historickou konferenci "ées
koslovenský ,únor' 1948 
Predpoklady a dusledky doma a ve
svete". Ústav pro soudobé dejiny AV
éR tak pripojil další k rade setkání
historiku, zabývajících se význam
nými mezníky dejinného údobí stu
dené války (zatím se konaly konfe
rence o berlínské krizi 1953,
madarské revoluci 1956, pražském
jaru 1968 a polské krizi 1980-1982).
Behem dvou dnu odeznelo padesát
referátu, které mnohé otázky zod
povedely, další však otevrely. Je-li
neco škoda, pak jen to, že mezi
vedeckou diskusí a verejnou deba
tou je tak daleko, protože mnohé
z toho, co o predpokladech
i dusledcích února v jednacím sále
zaznelo, casto vubec poprvé, by
mohlo výrazne pomoci k tomu, aby
onen stín notne vybledl.

Ad predpoklady: prakticky neú
nosný a až barvotískove kalendá
rove jednoduchý je dnes obraz
onech trí let mezi kvetnem 1945
a únorem 1948 jako obraz éry zcela
otevreného vývoje a sporu, kdy
demokracie prohrála rovnocenný
zápas s komunismem. Už zminova
ný dlouhý stín Mnichova, nebo také
skluz od Mnichova (l'igrid), však
zpusobil, že západní mocnosti de
facto uvolnily stredoevropský pro
stor sovetské expanzi. K tomu pri
stupuje národní prvek a problém
odsunu-vyhnání nemecké menšiny,
vznik Národnífronty, jež fakticky
zlikvidovala jakoukoli možnost

Mínen je "Cesko-nemecký fondbudoucnosti" a "Cesko-nemecké
diskusní fórum", resp. jeho koordi
nacní rada. Obojí pi'edvídala cesko
-nemecká deklarace o vzájemných
vztazích a jejich rozvoji, stará o málo
víc než rok. Obe instituce jsou
rozumné a užitecné, ale jejich posta
vení i funkce nejsou bez problému.

Koho a jak
odškodnovat?

Nejprve o Fondu. Je to urcitá financní
suma plus grémium, které s ní bude
odpovedne hospodarit (správní rada).
Obe strany do neho v prubehu neko
lika let phspejí ze svých rozpoctu cel
kem: SR - 145 milionu DM, CR 440
milionu Kc. Fond bude financovat
projekty, na nichž mají zájem obe
zeme, zejména: setkání mládeže, péci
o staré lidi, o menšiny, o památky
vcetne hrbitovu, ekologické projekty,
výuku jazyku aj. Také diskusní setká
ní, která bude organizovat nebo dopo
rucovat koordinacní rada zmíneného
Fóra.

Obe strany jsou srozumeny s tím,
že vetšina prosti'edku pujde na pro
jekty, které poslouží obetem nacistic
kého násilí. Nutno ovšem pi'ipustit, že
obe strany si práve toto poslání
Fondu vykládají ne zcela totožne.
Ceská strana je a jiste i bude pod tla
kem ceských médií i verejnosti. Ty by
si prály, aby Fond nejak suploval
individuální odškodnení obetí nacis
mu. To však nedopovídá jeho urcení.

Je treba zduraznit, že na individu
ální odškodnení neexistuje právní
nárok, nelze je tedy vymáhat
Jakákoli pomoc nebude individuálne
adresná, nýbrž musí mít v duchu sta
tutu Fondu povahu projektu. Císla,
která probehla naším tiskem a která
mela vyjádrit cástku, jíž má být pri
lepšeno ceským obetem nacismu,
byla ponekud pi'edcasná. Co na to
nemecká strana? ic. Zdá se, že jsme
si jaksi zvykli pocítat s nemeckou
benevolencí. I kdyby se tento predpo
klad ukázal správným, nesvedcilo by
to naší vyjednávací pozici, ani naše
mu sebevedomí. Pokud by se nemec
ká strana rozhodla postupovat ve
sporných prípadech zásadne "dospe
leji", znamenalo by to, že ceský
postup bude "infantilnejší".

I když bude mít humanitární
pomoc našim obetem nacismu podo
bu projektu, který odpovídá statutu
Fondu, vyvstává otázka, co se strádá
ním sudetonemeckých obetí, s tím,
cemu jsme si zvykli ríkat "excesy
divokého odsunu". Tuto otázku si
ceská verejnost neklade, a to z duvo
du velmi iracionálních. Kdokoli jiný
si ji položit muže. Jak by na ni reago
val Fond? Na to nelze odpovedet.

Sudetští Nemci vadí
porád a všude

Každá strana má ve správní rade
Fondu po ctyrech clenech. Ceští cle
nové: Dagmar Bllrešová, Miroslav
Kllnštát, Miloš Pojal', Miloš Rejchrt.

emecLÍ: Johann Btihm, Volkmar
Gabert, Anton Rossbach, Max Stadler.
Pánové Btihm, Gabert, stejne jako
jeden z i'edHelu sekretariátu Herbert
Werner, jsou sudetští Nemci. Jejich
clenství ve správní rade vyvolávalo
v našich médiích projevy nespokoje
nosti, pro než byl teprve po urcitém
prodlení shledán duvod: podle naše
ho právního rádu (sídlem Fondu je
Praha) je tu riziko konfliktu zájmu.

Jakých zájmu? Treba prý takových,
že by tito pánové podporovali projek
ty, které by byly výhodné pro prísluš
níky sudetonemeckých krajanských
organizací, jichž jsou oni sami cleny.
Zámerem l"ondu je však pomoci obe
tem nacismu. V kuloárech jsem slyšel
takovéto vysvetlení: ve správní rade
nemohou být ani z ceské strany pred
stavitelé židovské obce nebo Svazu
bojovníkll za svobodu, aby nevzniklo
podezi'ení, že by pomáhali napr.
svým príbuzným. Jenže projekty,
které bude Fond hodnotit, mají inten
ci "plošnou", nikoli individuálne
adresnou ...

Duvody této obezretnosti jsou
nejasné. Bud jak bud, zmínení páno
vé již ve správní rade zasedají. Co
bude dál? Po událostech v Poslanecké
snemovne CR, jimiž nekterí poslanci
reagovali na clenství Nemcll sudet
ského puvodu nikoli ve Fondu, ale ve
Fóru, kde o žádný konflikt zájmu
nemuže jít, se zdá, že cásti ceského
verejného mínení vadí samotný jejich
sudetonemecký puvod. To se težko
vysvetluje nejen Nemcum, ale komu
koli na západ od Šumavy. lnu, fungo-
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vání obou institucí nebude neproble
matické.

Pond bude mít svúj sekretariát.
Dvema ["edHelibudou náš Tomáš
Katka (pro rok 1998) a již zmínený
Herbert Werner (pro rok 1999).
Podobne se budou strídat i pí"edsedo
vé správní rady Fondu: letos jím bude
Anlon Rossbach, bývalý velvyslanec
SR v Praze, príští rok Dagmar
Burešová. Sekretariát bude mít i pla
cené zamestnance, Cechy i cmce.
Punkce ve Fondu i ve Fóru je cestná.
Vznikne i dozorcí rada Fondu o dvou
ceských a dvou nemeckých clenech.
Jednací í"ecívšech tN gremií bude
nemcina i ceština, proto Fond zamest
ná nejméne jednoho tlumocníka.

Diskutujme tedy

Pond bude tedy studovat projekty,
posuzoval je, hodnotit, dbát o jejich
korektnost, o bezúhonnost z<lmeru,
schvalovat, zkrátka úí·adovat.
Koordinacní rada Fóra je na tom húr.
V Deklaraci se Fórum ocitlo z iniciati
vy spíše nemecké než ceské. Je ex
titulo fórem diskusním. Ikdyž bude
jeho koordinacní rada diskuse orga
nizovat, pNpadne podporovat ci plá
novat, sama se jim možná nevyhne.

Ceská cást rady Fóra bude pod dvo
jím tlakem. Pí"edsebou bude míl
nemecké partnery, za sebou nesmlou
vavé ceské veí'ejné mínení. Jiste si
obcas uvedomí svou slabší vyjedná
vací disponovanost, svou zranitelnost.
Bude asi i méne jednotná, o lo opau"
nejší a více v pokušení své projevy
stylizovat "podle toho", "se zretelem
na ..." atd. Pro tak dúležité jednání je
lo handicap.

A jak s diskusemi, které má rada
Fóra koordinovat? Jak má Fórum fun
govat, má-Ii být diskusní, když se
u nás o techto vecech skoro nikomu
diskutoval nechce? Vždyt naprostá
vet ina ceské verejnosti by nejradeji,
kdyby s emeckem nebyly vúbec
žádné problémy, tedy ani žádné dis-

kuse o vzájemných vztazích.
Domnívám se, že valnou nadeji

nemají takové projekty, které by pocí
taly s úcastí pÍ'Íslušníkú urcitých
vekových skupin. Po dosavadních
zkušenostech nepredpokládám, že by
zvýšený zájem o závažnou rozpravu
na téma cesko-nemeckých vztahú
a jejich uzdravení, která by nebyla
a priori obžalobou-obhajobou, tj. kon
frontací, meli z ceské su"any lidé od
ctyricítky výš (až na jednoúivce).
Toto téma je pí"ece u nás fatálne
poznamenáno tím, cemu se ríká hlu
boce zakoí"enené emocní stereotypy.
Vždyt i renomovaný historik (odbor
ník na jiné než nemecké dejiny) se
o nem vyjadí"uje stylem sloupka["e
bulvárního deníku; vždyt i vážený
akademik prohlásil o ceských stou
pencích cesko-sudetonemeckého smí
["ení,že jednají "ve službách lands
manšaflu"!

Vetší nadeji budou mít projekly,
jejichž náplní bude práce s mladými
(Jugendwerk), jazyková výuka a pod
pora naší germanistiky, resp. našich
"german sludies" - s analogií na su"a
ne nemecké.

Myslím že Fond by mel cinit
zadost projektúm jak "reu"ospektiv
ním", tak i "prospektivním". Pro
Pórum by mel být smerodalnejší
druhý aspekt.

Lze ocekávat, že ceská strana bude
zduraznovat význam zrelelú "celone
meckých" pí"ed "sudetonemeckými".
Vecne vzato, jiSle právem. Vzhledem
k aktuální situaci ceské mysli je tomu
ale naopak: máme snahu zakrýt
"sudetonemecké" téma zretelem
"celonemeckým", protože práve to
"sudetonemecké" kOl'eluje tesneji
s traumaty, která otevrenému dialogu
brání, tj. se slabinami naší pozice
nejen vllci emecku, ale i vllci vlast
nímu svedomí. "Sudetonemecké" je
zkrátka prekážkou. Mužeme ji odstra
nit, což je možné pouze spolecne se
sudetskými Nemci, anebo ji mužeme
proste zaprít.

PETR Pi\íIIODA

funkcní parlamentní opozice,
a absolutní nepripravenost spolec
nosti na zpusoby mimoparlament
ních politických metod komunistli.
Shrneme-li, dalo by se ríci, že únor
byl prohraný predem, výslednému
pádu éSR do sovétské síté nebylo
možno zabránit. écemu však ano:
zpusobu, jak byl tento zápas pro
hrán. Pripomnél to v rámci semi
náre napríklad Karel Kaplan, když
upozornil, že právé zpusob prohry
nás poznamenal mnohem vic, než
co jiného. A vubec nebyla neprí
padná metoJora Petra Pitharta na
p6diové diskusi na závér koriferen
ce, v níž oznacil ona léta za "tri
náctou komnatu" našich nových
déjin. A co s trináctou komnatou
jiného, než ji odemknout?

Ad dusledky: jak již bylo receno,
jsou dosud neprekonané. Jeden
moment je však zejména v soucas
né politické situaci duležitý a málo
pripomínaný: únor 1948 neobycej
né prispél k tomu, že se bruselský
pakt promenil ve funkcní atlantic
kou alianci, jež dnes ze všeho nej
víc garantuje otevrený a svobodný
demokratických vývoj ve strední
Evrope. (Nebylo ostatné vubec
náhodou, že se poradí integracních
priorit, jimž na pocátku devadesá
tých let jasné dominovala integrace
do EU, nenápadné - až príliš - pre
sunula na NATO.) Druhým dusled
kem pak, ve své každodennosti
o mnoho vic krutým, je pozname
nání naši spolecnosti: zmarené
životy tisícu, uvéznéní desetitisícu,
emigrace ci vyhnání z domovu
a profesí statisícu, zplanélé životy
milionu. Jen zdánlivé na okraj
padla z pléna na p6diové dísliusi
poznámka exilového ekonoma
Jirího Slámy o "sociálním vystého
vání/vyvlastnéní strední trídy"
jako o nesmírne závažném dusled
ku února. To, ze jsme se za devét
let nepokusili rádne napravit kriv
dy, zmírnit bolest a odškodnit trpí
cí obéti prímého teroru, je téžko
odpustitelný hNch. To, že jsme se
dosud vážné nepokusili rekonstru
ovat strední trídu, však je ve svých
dusledcích ješté horší - je to chyba,
již budeme napravovat ješté ve tre
tím tisíciletí.

(jv)

Citová výchova

"Emoce a city ovládly zemi dokon
ce silnéji, než by kdo predvídal.
Národ skeptiku, cerného humoru
a strízlivého vidéní svéta - a proží
val zlaté hokejové chvíle s neskrý-
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vanou pýchou, detinským stestím
a radostí bez studu. Zrejme jsme už
bytostne toužili videt a citit kolem
sebe opet neco krásného a povzbu
divého ...," psal významný éeský
deník o témer celonárodním vytr
žení nad olympijským zlatem.

Ovsem obdobne strukturovaného,
tj. kultivovaného a pritom sdílené
ho citu byli schopni nasi predkové
snad jeste v dobe svatojánských
slavností, dostavby Národního
divadla, možná i za první republi
ky. Cehojsme byli svedky na sklon
ku letosního února, bylo citové
hnutí méne diferencované, tedy pri
mitivnéjsí, živelnejSí. Byla to chao
tická smes prepjatých reakcí na
ruzné tenze, obtížne éitelná, nebot
i svým vlastním puvodcum málo
srozumitelná. Mediální interpreta
ce,jako treba ta citovaná, byly úée
lovým vnáSením kýženého tvaru do
beztvarého materiálu.

Je to vlastne dost znepokojivé:
chování a prožívání nasich teena
geru svedéí o znaéném, leé neuve
domelém hladu po identifikaéních
vzorech, po hodnotách, dokonce po
posvátnu ("Hasekje buh"), který je
vsak málo vydelený z mateéného
louhu ostatních embryonálních
emocí véetne úzkosti a zloby.
O zdravé soudnosti nesvedéí ani
domnenky komentátoru, že by
radost z výhry na kluzisti, jakkoli
oslnivé, mohla neutralizovat
"blbou náladu", která má prece své
vlastní príéiny zcela neolympijské.
Muže ji zaplasit asi tak, jako když
velkým panákem zaháníme rozla
du z príliSných trampot vsedního
života.

(pri)

Radost a smutek

Dne 23. února neprinesl nejvlivnejSí
éeský deník Mladáfronta Dnes na
prvních peti stranách nic jiného
než hokej. Informace o nasich "zla
tých hosích" z Nagana doplnovaly
fotogrqfie jásájících fanousku
oddávajících se záchvatum davové
ho sílenství na námestích éeských
mest, v uliclch, v hospodách,
dokonce na sjezdech politických
stran. Teprve na sedmé strane jste
mohli narazit na jiný než rozesmá
tý obliéej. V Opave se konal pohreb
utonulé romské ženy Heleny
Bihariové, matky sesti detí, kterou
na smrt poslala trojice skinu a uéi
nila tak daLSízápis do éerné knihy
obetí rasového násilí v Cechách. Ve
tvári prítomných Romu se zraéil
smutek a bolest tak ostre kontras-
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Moje
služba vlasti

Tomáš Nemecek
Ceská armáda . model '98

Vposádce, kde jsem loni toutodobou sloužil, nedávno spáchal
sebevraždu dvacetiletý voják. V sobo
tu 17. ledna šel Libor Benda ze 73.
mechanizovaného praporu
v Práslavicích u Olomouce do stráže,
kde mel hlídat nedaleký municní
sklad. Je to prakticky jediná príleži
tost, kdy tamní vojáci základní služby
fasují ostré náboje. Benda této príleži
tosti využil. a hlídce obrátil samopal
proti sobe a strelil se do srdce.

Vycisti mi boty,
buzerante

V novinách (MF Dnes z 24. ledna) se
pri té príležitosti objevil krátký vhled
do pomeru v práslavickém praporu.
Ostatní vojáci z 2. mechanizované
roty, kde Benda sloužil, totiž poslali
na vyšší místa dopis, kde popisovali
zupácké praktiky svého velitele 
nechával si od nich cistit kanady,
narizoval jim stále dokola strouhat
tužky a sproste jim nadával do buze
rantu a tupých sviní. Vyznení dopisu
je jasné: vojáka dohnali k smrti veli
tel roty a jeho zástupce. Náhodný cte
nár novin je tím ohromen. Toto že se
deje na vojne? Takto se dustojníci,
placení z našich daní, chovají
k lidem, kterí se prišli ucit, jak mají
v prípade potreby bránit vlastní zemi?

Ano, ale pro spravedlnost dodejme,
že pomery v 2. mechanizované býva
ly vždy o neco drsnejší než jinde a že
samotná práslavická kasárna mají
povest útvaru, kam se prekládá za
trest. Zmínená rota cítá šedesát až
osmdesát mladých mužu, prevážne
ucnu bez maturity, nejsou výjimkou
ani vojáci s nedokoncenou základní
školou. Uchovat si mezi nimi autori
tu, zvlášt když už se jim vojna chýlí
ke konci, nemohlo být pro ctyriadva
cetiletého velitele Petra a jeho o dva
roky staršího zástupce Bacika snadné.
Dokážu si proto dobre predstavit údiv
tamních dustojníku v cele s proslu
lým nácelníkem štábu majorem
Pavelkem: "Snad to nemusíme tak
rozmazávat v novinách. Kanady?
Rekneme, že jim to mohl narizovat
slušneji. Tužky? Asi je meli špatne
ostrouhané. Buzerant? Nekdy to clo-
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veku v rozcilení ujede." A výraz tupá
svine se u tamního praporu stal tak
i'ka pi'átelským pokáráním vojáka za
natvrdlost, pomalost nebo nešikov
nost.

Jen novácci
se zabíjejí

Ponižování, které MF Dnes popisuje,
není výjimecné a v práslavickém pro
stredí by se považovalo za "trošku
tvrdší" chování. Armádní vyšetrovate
lé prohlašují, že Benda se zabil spíše
kvuli rodinným problémum (mel
údajne ostré hádky se svým otcem)
než kvuli šikanování. O prípadu
nemusíme vedet vubec nic, a presto
dává prostá úvaha vojenské policii za
pravdu: i'eceno vojenskou hantýrkou,
Benda byl suprák. Preloženo do civil
ního jazyka, patril ke kaste služebne
nejstarších vojáku v kasárnách, kterí
to mají opravdu "za pár" cili "za
nejmín". Kdo prošel skoro celou
základní vojenskou službou, kdo
vydržel prijímac, dril v období pred
složením prísahy, toho idiot v dustoj
nické uniforme jen tak nerozhází.
V historii útvaru se o sebevraždu
vždy a bez výjimky pokoušeli novác
ci, kterí nemohli snést šikanování
starších vojáku.

Velitel pozemního vojska generál
major Jii'í Šedivý toto všechno vedel 
poslal ostatne do posádky speciální
vyšetrovací komisi, která oba dustoj
níky zprostila prímé viny na vojákove
smrti. Presto Šedivý velitele roty
i jeho zástupce odvolal z funkcí a pre
radil je do jiného útvaru, kde už
nebudou velet základákum. To zní
jako zpráva z jiného sveta - ze sveta
civilního uvažování. Generál, který
absolvoval válecnou školu
v Pensylvánii a v roce 1996 velel
našemu praporu lFOR v Bosne, totiž
odmítá uznávat jejich chování za nor
mální a tolerovatelné. "Vždyt to bylo
sprosté zupáctví," odpovídá na prí
mou otázku a upozornuje: "Obycejní
vojáci z té roty byli pi'i vyšetrování
ochotni uznat radu svých chyb. Ale
vojáci z povolání, ti na sobe žádnou
chybu proste nevideli." Samozrej
most, s jakou generál Šedivý jednal,
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to je letos první dobrá zpráva
z armády.

Prijed'te, ale ne v léte

Loni v zárí napsal poslanec Petr
Necas, vojenský odborník ODS, do
MF Dnes komentár, který se pozasta
voval nad nekterými znepokojujícími
císly. Slále vetší procento mladých
Cechu se vyhýbá vojenské službe,
v roce 2000 nastoupí jen asi 40 %
populacního rocníku, rukuje jen asi
20-30 % vysokoškolákú schopných
služby. Poslednímu údaji se nelze
divil. Proc by mel mladý muž, který
ukoncil vzdelání a myslí na další
kariéru, promarnit rok pobíháním po
cvicišti, kde na neho i'vou o nekolik
let mladší ucni, kterí se vypracovali
do poddústojnických hodnosti? Císla
poslance Necase rozhodne nejsou
pi'ehnaná - mezi asi devadesáti vojá
ky, kteN do Práslavic v cervenci 1996
nastoupili, jsem byl skutecne jediný
vysokoškolák. Nebyl to tak špalný
nástupní termín, vždyt maturitu mela
skoro tretina z nich.

Armáda s vysokoškoláky pocítá.
Požaduje ale, aby rukovali v Njnu
nebo v dubnu, protože tehdy se na
vojenské škole otevírají kurzy velitelú
v záloze (KVZ). Vysokoškoláci (v pN
pade jejich nedostatku alespon matu
ranti) tady absolvují cosi na zpúsob
nekdejší vojenské katedry a ke svému
útvaru se po pul roce vracejí v posta
vení privilegovaných "absolventú".
Jejich výsady se pak témei' podobají
dústojnickým. Zastupují vojáky
z povolání, velí jednotkám, mají
vlastní pokoj, chodí do dústojnické
jídelny, pri odchodu na vycházku se
oblékají do civilu. Problém je v tom,
že vojenské správy nedokážou vyso
koškoláky phmei'ene rozložit mezi
podzim a jaro, posílají jich bud málo,
nebo moc.

S peti dioptriemi a diplomem
z Karlovy univerzity jsem mel svou
kariéru v armáde urcenou dopi'edu:
hned po phjímaci jsem nastoupil na
šláb jako "písai'-motocyklista". "Ale já
nemám hdicák," upozornil jsem je.
V tom nebyl problém, motocykl byl
z útvaru vyi'azen už pi'ed osmi lety,
funkci ovšem nikdo nezrušil. Mel

jsem obhospodai'ovat evidenci vojá
ku, archiv a vúbec papírování.
Každodenní rutina byla hotova za pár
hodin: predevším bylo nulno podat
peclivé hlášení, kolik vojákú je
v zamestnání, ve službe, na dovolené,
ve vezení nebo v nemocnici. Pi'esne

v 8.15 ho musel bezpodmínecne obdr
žet nácelník štábu, bez ctení ho pode
psal a pak se hlášení hodilo na hro
madu dozadu do skríne. Po ctvrt roce

mi to prišlo prece jen divné a napsal
jsem do Prahy na tiskový odbor
ministerstva obrany, jestli armáda
k necemu nepotrebuje vystudované
ho novináre. Ministruv mluvcí Milan

Repka, šéf kabinetu Aleš Doležal
a i'editel tiskového odboru Václav

Tichý si me v zárí 1996 pozvali na
pohovor. Ano, jednoho vystudované
ho novinár'e by opravdu potrebovali:
aby delal osobního ridice panu Rep
kovi. "Ale já nemám ridicák." Vrátil
jsem se tedy k hlášení poctu.

Nemáte cigáro, vojíne?

O šikanování jsem slyšel tolik, že
jsem byl sám zvedavý, jak bude
vypadat. Jeho hraníce se však rozpo
znává težko. V prijímaci se striklne
vynucuje plnení vojenských rádu a ty
jsou samy o sobe dost ponižující.
Novácek by se mel (podle pi'edstavy
autoru predpisú "Zákl-1" a "Zákl-2")
pri vstupu do vlastního pokoje hlásit
nejvyšší šarži, mluvit s jakýmkoli
nadNzeným v pozoru, splnit jakýkoli
rozkaz a teprve pak si eventuálne
velitelúm stežovat na jeho neprijatel
nost... Muže se sice odvolat nebo si

stežovat nadrízeným, ale o tom se
v prijímaci nic nedozví. Pak je zcela
v logice veci, když poddústojník
nechá vojína, který se mu zdá být pN
liš vzpurný, pochodovat po kasáren
ském dvore o hodinu déle než ostatní.

Šikanování v armáde 90. let se

zmenilo. Ubylo ponižování, pribylo
vybírání penez. Za dobu mé služby se
v Práslavicích provalily pouhé ctyri
vetší prípady šikanování - šlo ale jen
o špicku ledovce. V cervenci dva tan
kisté doslova vytloukali z mladších
vojákú ne kolík cigaret. Byli potresláni
sedmi, respektive \.Í'emi dny vezení.
V ríjnu vyšlo najevo, že na elitní, tzv.
velitelské rote se už nekolik mesícu

tvrdým zpusobem vynucují peníze
a ruzné úsluhy a že tam novácci
musejí uklízet dlouho do noci (tzv.
krištálová noc - mazáci rozbijí
v pokoji láhve a nuti mladší vojáky
odklízet strepy holýma rukama).
Tehdy se trestalo tvrdeji, ctyri hlavní
mazáci si šli sednout na 14 dnú a byli
preloženi k jinému útvaru. Už
v únoru se na téže rote šikanovalo

znovu. Sice mírneji - jeden novácek
dostával mimorádnou práci navíc 
ale ph vyšetrování vyšlo najevo, že
ho proháneli ti samí vojáci, kterí byli
predtim v ríjnu sami proháneni. Ctvr
tým prípadem bylo nocní sprchování
spících novácku a výsledkem byly tri
tresty kolem deseti dnú vezení.
Vezení je samozrejme obávaný trest 
nikoli jen proto, že vás ceká zanedba
ná a strohá betonová cela na okraji

tující s tím, co bylo líceno na pred
chozích stranách. Ty dva obrazy 
radost a smutek - patrí k sobe,
patrí k éechám techto dnu, kde
jední (romská menšina) se nejsou
schopni radovat z hokejového
vítezství, protože druzí (gádžovská
vetšina) nejsou s to pochopit jejich
smutek.

(cam)

Virtuální politická scéna

Když jsem býval vládním úrední
kem a obcas z toho kolotoce vypa
dl, dávali se mnou moji známí rec
o politice. Dost se mi toho navycíta
li a jejich nevole se zamerovala i na
osobnosti tehdejší scény. Ríkali mi
hnevive, co jsou tamti zac. Mnohé
z tehdejších politiku jsem znal
zblízka a dlouho. Podivoval jsem
se, když mi je moji nespokojenci
popisovali jako úplne jiné lidi.
Vlastne ne tak docela, ale jako
velmi zjednodušené, znetvorené
a domýšlené karikatury. Já mel
dlouhou zkušenost ze života, oni
jen krátkou z televize. Pritom jejich
prožitek tech politiku byl mocný,
barvitý, dramatický, zkrátka jako
ze života. Nebylo v mých silách jim
jejich predstavu doplnit, narovnat
atd. Je s podivem, jak snadno lze
mediálne nasadit gloriolu nebo psí
hlavu.

Až zamrazí, uvedomíme-li si, že
soucasný clovek je odsouzen k vní
mání politické, spolecenské, histo
rické situace pouze v podobe jejího
neverného mediálního otisku.
Sugesce artefaktu snadno svede
k bludu, že "opravdická" skutec
nost neexistuje, a k nemravnosti, že
postací manipulovat mediálním
výtvorem - a to že je celá politika.
Co s tím?

(pri)

Co má delat "dobrá vládall

Na rozdíl od vývoje ceské politické
scény jsme v anglosaském svete
svedky toho, jak se postupne stírá
rozdíl mezi levicí a pravicí, jak se
politika deideologizuje, jak získává
na váze pojetí politiky jako "dobré
vlády" (good government). Ve
Spojených státech mely pojmy "levi
ce" a "pravice" vždy jiný obsah
a váhu než v Evrope, a tento vývoj
ješte posílilo druhé Clintonovo zvo
lení. Prezident eklekticky spojil tra
dicní hodnoty demokratické strany
s mnoha prvky republikánského
svetonázoru. Liberální strana vlád
noucí v Kanade došla v tomto
smeru ješte dál: stojí na pozici
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velmi široce vymezeného stredu
a v zájmu celé zeme úspešne kom
binuje levicové prvky zachováni
bezplatného zdravotního systému
s pravicovými prvky fiskální zod
povednosti apod. Zrovna tak zvo
lení Tonyho Blaira ve Velké
Británii naznacilo, že moderní spo
lecnost stojí pred takovými otázka
mi (napetí na trzích práce, role
státu v globalizované ekonomice,
degradace životního prostredi), na
které tradicní koncepty nedávají
uspokojivou odpoved. Na poradu
dne je tedy približování levice
a pravice.

"Dobrá vláda" je nyní taková
vláda, která udržuje vysoký kon
sensus obyvatelstva. Pocet tech,
kterí jsou "proti", musí být relativ
ne nízký. Takto chápaná legitimita
tedy vyžaduje vládu, která radí
zájmy celé spolecnosti nad zájmy
stranické a skupinové, i když
ruzné politické síly mohou mít
o tom, co jsou to "celospolecenské
zájmy", ruznou predstavu. Dobrá
vláda musí mít vždy zájem na tom,
aby se zvetšovala "strední trída",
a to pokud možno smerem k chu
dým i bohatým.

Dobrá vláda stojí na pruhledném
oddelení politické a ekonomické
Véry, a v otázce stretu zájmu musí
být na sebe prísná. Musí jasne sta
novit pravidla hry v ekonomice
a efektivne vymáhat jejich dodržo
vání. A co je velmi duležité: musí
nasadit všechny síly v boji s korup
cí.

JiN S. Melich

Skutecne má vetšinový

systém mnoho výhod?

Jirí Pehe uvádí v Lidových novi
nách (27. 12. 1997) argumenty, proc
by bylo vhodné prejít ve volbách do
Poslanecké snemovny na vetšinový
systém: zjednodušení politického
spektra, eliminování extremistic
kých stran, vazba na komunální
politiku atd. K tomu ovšem treba
ríci, že jde o možné, nikoli jisté
výhody.

Zejména to platí pri potírání
extremismu. Hodne záleží na
pomerech v tom kterém volebním
obvode a na mozném sblížení
extrémních stran s ostatními stra
nami. Napríklad ve Francii se levi
cové strany ve druhém kole vetši
nové volby podporují, tzn. že
odstoupí jeden levicový kandidát,
aby prihrál své volice druhému,
nebo se staví spolecný kandidát pro

kasáren, ale hlavne proto, že se trest
musí "nadsloužit". Presto stojí za
pozornost, že se armáda vždy rozhod
la vyrešit vec sama a nepredávat ji do
rukou justice, tedy "civilum".

Dají nám juke-box
a slimáka!

Za jediné schudné rešení šikany se
vetšinou považuje co nejvetší prítom
nost vojáku z povolání v kasárnách,
nejlépe i jejich prespávání na rote. Ve
skutecnosti to však není možné 
prece jen jde o otce rodin. Armáda
vidí rešení v tvrdých, odstrašujících
trestech a v postupném zrizování
"humanitární služby", jakýchsi
duverníku, kterým by se vojáci
základní služby mohli sverovat.
Práslavictí velitelé postupovali na
armádní merítka tvrde (funkce
dustojníka humanitární služby nebyla
u útvaru zrízena a v dohledné dobe
ani nebude - kdo by to delal?), presto
šikanu nevymýtili. Myslím, že podsta
ta problému je jinde: ve zvláštní otu
pelosti a poddajnosti armádním dri
lem zpracovaných vojáku.

Vojenští psychologové L. Kazda
a A. Tomecek zverejnili v roce 1996
v odborném tisku studii, kde došli ke
trem podstatným záverum. Za prvé,
šikana se vyskytuje skoro na všech
útvarech a dríve ci pozdeji se s ní
setká bezmála každý novácek (96 %).
Za druhé, vetšina vojáku je z novin
a z vyprávení se šikanováním a jeho
formami dopredu obeznámena a smí
rena. 75 % novácku uvádelo v pru
zkumu konformní postoje typu "pi"i
výkonu vojenské služby se chci rídit
zásadou mít to za sebou bez prušvihu
a komplikací". A za tretí, zjistila se
pomerne vysoká tolerance ucnovské
mládeže k šikanování.

Práve takto jsem to zažil. Koncil
prijímac a novácci se navzájem stra
šili. "Ted to teprve zacne. Dají nás na
rotu a mazáci udelají krištálovou noc.
Nebo znáš juke-box? Zavrou te do
skríne, a když do ní kopnou, musíš
zacít zpívat. Anebo slimák: lehneš si
brichem na mokrý hadr, na zádech
máš osobní skrínku, a jak se plazíš,
necháváš za sebou slizkou
stopu," vydešene popisoval možné
tortury vojín Kendziura, v civilu
skinhead, který je stíhaný za to, že
pobodal Roma v tramvaji.

Je možné se vzeprít

Skutecne jsme prišli na rotu a dali
nám práci navíc. Vecer si me mazáci

zavolali na pokoj: "Tady se navlékneš
do té šály a budeš tancit
disco." Neudelal jsem to a nestalo se
nic. O dva dny pozdeji jsem si odmítl
vzít na hlavu ešus, behat po chodbe
s ramínkem a vrcet jako motorka.
Hrozili, že budu mít strašnou vojnu.
Když se ted neponížím, budou po
mne vyžadovat plnení všech vojen
ských predpisu z prijímace (tzv.
gumácká vojna), vcetne hlášení pri
vstupu do pokoje. Nestalo se nic, mel
jsem totiž štestí. Byl jsem písar a písa
re mohou podle mazácké logiky
natvrdo šikanovat zase jen písah.
Ostatní písari byli ale bystrí mladí
muži, vetšinou vysokoškoláci nebo
gymnazisté a mazácké rituály jim
nijak neimponovaly. Za takových
okolností byla moje rebelie samozi"ej
me jednodušší.

Dokud si novácci nezacnou vážit
sami sebe a jednoduše neodmítnou
nekteré veci delat, mazáctví nikdy
nezmizí.

Zažil jsem to i z druhé strany. Když
meli projít ponižujícím rituálem
pasování na mazáka noví vojáci, pro
mluvil jsem z autority supráka: "Když
nechcete, tak nemusíte." Podívali se
na me jako na neškodného blázna:
"Proc bysme nechteli? Pak budeme
prece zase pasovat my." Ponižující
rituál si tedy vyžádali sami ponižova
ní.

S bodákem do útoku

Je vojna ztrátou casu? Jako písar
jsem armáde nijak mimoi'ádne
neprospel. Všechno skutecne podstat
né (napríklad strelbu ze samopalu,
maskování a zakopávání, rozebírání
zbraní) me naucili za prvních šest
týdnu do prísahy. A i tehdy bylo
jasné, že v armáde neco není v porád
ku:

- podle ucebních osnov se má povel
"Pozor! - Pohov!" nacvicovat hodinu
a to jsme také poctive delali. Bylo to
k zešílení;

- pri útoku na neprítele v zákopech
se vojáci pilne ucí, jak nasazovat
bodáky. Stejne jako za první svetové
války;

- šest týdnu se den co den pocho
dovalo poradovým krokem - cvicilo
se na prísahu. V nácviku se ovšem
pokracovalo ješte i dlouho po prísaze.
Naposledy jsme takto propochodovali
celé dopoledne týden pred odchodem
do civilu. Prý to utužuje disciplínu
a kázen;

- každý den se v Práslavicích staví
spousta dozorcích stráží: k bráne, do
kuchyne, na každou rotu, do telocvic
ny nebo k vezení. Stráž k municnímu
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skladu v Mrsklesích, kde se zasu"elil
voják Benda, dostává ostré náboje.
Ostatní hlídky jsou víceméne symbo
lické, fasují tupé bodáky. Velitelé se
sice zlobí, že to odebírá lidi na výcvik,
ale pi'edpis je pi"edpis;

- vrcholem absurdity je v dobe
mobilních telefonÍl nácvik poplachu.
Vojáci se zaškolují na spojky, které se
v pi'ípade signálu "Poplach" nebo
"Bojový poplach" obují do težkých
kanad, obléknou do predpisové uni
formy a vybehnou na vojenská sídliš
te svolávat do kasáren lampasáky.
Proc se jim nedá normálne zavolat?
Rada vojákLl z povolání ješte nemá
zavedený telefon.

Podle braneckých dotazníku pi"i
chází zhruba u"etina mladých mužu
na vojnu s práním zažít poi"ádný
výcvik "u paragánLI" nebo "u jednot
ky rychlého nasazení". Když se mají
ucit speciální obranné chvaty
Ml/sado, jsou bez pi'ehánení nadšení:
konecne Rambo! Armáda však nemá

dost intruktoru Ml/sada, a tak se
radeji pochoduje.

Ubrání nás?

Je vubec po tom všem, co bylo rece
no, ceská armáda bojeschopná
a srovnatelná s armádami západních
spojencu? Odpoved se zdá být nasna
de. Ale loni v dubnu prijela do
Práslavic vybraná mechanizovaná
rota bundeswehru: cást byli profesio
nální vojáci, cást obycejní základáci.
Velitelé pI'Oti ní postavili vojáky z 1.

mechanizované roty a Ceši byli kupo
divu lepší. Nejen ve su"elbách - to by
nebylo príliš prukazné, protože se
su"í1elo z našich zbraní, na jaké
Nemci nemuseli být zvyklí - ale
i v kondici, v zá\'odu na bojové dráze.
Srovnání bylo zajímavé i v mnoha
jiných vecech. Dokonce ani povestný
prušácký bundeswehr nenutil své
vojáky chodit na obed ve vyrovna
ném tvaru, jako je tomu v Cechách.
Jeden z nemeckých velitelu také
užasl, jak dokažou ceští dustojníci
vojáky donutit, aby delali pi"ed vecer
kou I'ajony.

Ceští velitelé se samoÚ'ejme pyšnili
tím, jak jsou jejich svei"enci schopni
improvizovat: nemeli napríklad tak
dokonalou maskovací výbavu jako
Nemci, ale vystacili s kusem zacouze
ného korku. Podobne se naši generá
lové v bývalé Jugoslávii chlubí tím, že
naši ridici si na míste sami opravují
porouchanou techniku, zatímco jejich
americtí kolegové cekají v kabine, až
pro ne pNjede technik (už méne se
mluví o tom, že naše technika se
narozdíl od americké porouchává
každou chvíli).

Obraz vojenské služby jako PI'O
marneného casu ve spolecnosti
mazáku a zupáku tedy není úplný.
Kolos presto prese všechno nejak fun
guje.

TOMÁS NEMECEK (1973)

Redaktor týdeníku Respekl,
svobodník v záloze.

levicovou koalici. Ale kdyz se levi
cový kandidát umístí jako tretí
a jedno z prvních dvou míst obsadí
kandidát krajne pravicové Le
Penovy Národnífronty, neúcastní
se kandidát levice druhého kola,
aby se soustredily demokratické
hlasy a do parlamentu nepostoupil
extremista. Kdyby nebylo této
praxe, mel by Le Pen v árodním
shromáždení mnohem více nez jen
jednoho poslance.

Stabilizování politického systému
je další výhodou vetšinové volby.
Ale to neznamená, ze krize neexis
tují. Protoze skoro vzdy vládne
jediná strana a koalice se vyskytují
velmi zrídka, bývá tato vládnoucí
strana náchylná na vnitrní krize,
vnitrostranické vzpoury, jrakcio
nárstvL Velké strany se ve vetšino
vém systému prevážne nestávají
širokými koalicemi, jak o tom
mluví Jirí Pehe. Pritom dosahování
konsensu uvnitr jasne strukturova
né strany se velmi liší od hledání
kompromisu uvnitr vládní koalice
v pomerném systému. Myšlenka, že
by vetšinový systém nutil "politiky
uvnitf stran k hledání kompromi
su", a tak zlepšoval politickou kul
turu, je dosti pf·ekvapivá. Fakt, že
se politická diskuse presunuje
z parlamentu do nitra stran, nic
nenaznacuje o zlepšování politické
kultury a hlavne ani o vetší demo
kraticnosti.

Je pravda, že vetšinový systém
zavádí do politiky "komunální
dimenzi". Kandidát, chce-li být
zvolen, musí být ve svém volebním
obvodu dobre znám. Jenomže
v národním parlamentu by mel
poslanec pracovat v zájmu celé
zeme, a ne jako lobbista za svuj
region (k tomu úcelu když tak
slouží druhá komora). V parla
mentu by se mel venovat pfedlo
hám zákonu, a ne místo toho
behat po svém volebním obvodu.

Konecne není vubec jisté, že
volební systém osvobozuje poslance
od závislosti na strane, za niž je
volen. Strach z rozpuštení snemov
ny (z volební námahy ajinancních
ztrát) je vedle casto tvrde vynuco
vané stranické disciplíny dost úcin
ným stimulem k tomu, aby posla
nec zachovával strane loajalitu.
Také proto, ze velká cást volicu
hlasuje i ve vetšinovém systému
podle prislušnosti k politické stra
ne, a strany rozhodují o tom, koho
budou ve volbách podporovat. Vliv
politických stran v rámci vetšino
vého systému tak nemusí být vubec
menší nez v systému pomerném.

Michel Perottino
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Ríkejme si 5tredozemci
Jirí Kunc

More prisoudil Cechám jenompan Shakespeare a lítost, že
SU'edozemí nebo Stredomoi'í od stred
ní Evropy cosi delí, se neomezovala
jen na kilometry mezi ceskou ucitel
kou a nejbližším žralokem na
Jadranu. Vyjadrovala frustraci
z odloucení od naší civilizacní koléb
ky. Neprávem, protože odtud stále
cerpáme a máme více spolecného,
než si pripouštíme, v dobrém i ve
zlém.

Nové civilizacní
zemetresení
Že more nejen rozdeluje, ale hlavne
spojuje ruzné lidi, kultury, civilizace,
žádá si jejich soužití a plodnou kon
frontaci, zažila nejprve antika.
A muže jít i o more hodne rozlehlé,
respektive Tichý oceán, o nemž
nekdy pred stopadesáti lety napsal
Karel Marx, že ve 20. století prevezme
úlohu Stredozemního more jako his
torického ekonomického a civilizac
ního jádra. Jenže ona konfrontace
muže plodit nejen vzájemné pozitiv
ní ovlivnování, ale také nesnášenli
vost, válcení a zabíjení. A Stredomorí
si uchovalo první i druhý vzorecek -
v prípade Balkánu, ex-Jugoslávie
snad neU'eba toto tvrzení podrobneji
dokumentovat. Ale je treba mít na
pameti hrozby dnešní i zítrejŠí.

Musíme si pripomenout tri velké
otresy, z nichž vznikly tri Evropy.
Všechny byly spojeny s celkovou
restrukturací, s objevováním ci obsa
zováním nových svetu a s migracemi.
První otres je spojen s antickou civili
zací, hlavne s Reckem a Rímem. Ten
druhý probehl pri setkání s jinými
kulturami na prahu novoveku. Ten
tretí probíhá nyní.

Máme pí'ed sebou jeden z nejmaso
vejších zvratu demografické rovnová
hy. a bí'ezích Stredozemního more
žilo ješte v roce 1980212 milionu lidí,
z toho 2/3 na evropské strane. V roce
1985 to bylo již 350 milionu, rovným
dílem na strane evropské i africké.
Pro rok 2005 zní prognóza na 650
milionu, a z toho drtivá vetšina pri
padne na africké brehy.

Co to znamená? Predevším hrozbu,
že zmínené miliony more preplavou
a jižní Evropa tuto migraci nezvlád
ne. A že pritom tem milionum jiné
rešení než preplavat nezbude.
Prihlížíme tu masové urbanizaci pet-

krát rychlejší, než
jakou kdy zažila
Evropa. A bez plánu,
bez kolektivního úsilí
o zvládnutí takového
náporu, bez vody
a elektriny. Taková
Káhira, lidské mrave
nište s 10-14 miliony
obyvatel, to je mesto,
které zcela ztratilo
kontrolu samo nad
sebou. V celém
Maghrebu se vše koncentruje na
pobreží: na alžírském pobrežním
pásu, který zabírá 3 % celkové rozlo
hy zeme, žije 55 % obyvatel.

Mužeme domýšlet, jaké dusledky
má takový vývoj pro stredomorské
životní prostredí, znecištování more,
mizení zemedelské pudy. A pro eko
nomickou stagnaci. elze se ubránit
srovnání: v casech dekolonizace a pri
získání nezávislosti mely zeme
Maghrebu stejné výchozí podmínky
pro ekonomický i politický rozvoj
jako zeme jižní a jihovýchodní Asie.
Asijští tygri se do krize (dosti závaž
né) dostali až nyní, jižní Stredomorí
naopak vykazuje chaotickou zkuše
nost po celých tricet let. Není tu bez
viny práve ono úzké stredomorské
sepetí: ekonomická expanze
Evropského spolecenství probíhá na
úkor jeho periferie. Bohužel selhaly
vlastne všechny spolecenské a ekono
mické modely, které se na africkém
pobreží uplatnily. Zeme, které se
vyvíjely velmi liberálne v oblasti eko
nomiky (Maroko), skoncily stejne
jako ty, které zvolily rozvojové strate
gie se státní ingerencí a byly v tom
inspirovány marxismem (Alžírsko).

Intimní stredomorské soužití je
partnerským vztahem velmi nerovno
právným a asymetrickým. Kdo mel
na jižních brezích nerostné zdroje
(Libye, Maroko, Alžírsko), mohl na
cas budit iluze, protože platil v suro
vinách (paliva, potaš). Pak prišlo
tvrdé probuzení - zhroutily se i pod
niky vybudované práve na exportu
surovin. Celý Maghreb se podílí 3 %
na obchodním obratu Stredomorí - to
je smešné. Ani pro EU není Maghreb
s 2 % podílem na jeho obratu príliš
významným partnerem, ale naopak
prežití Maghrebu zcela závisí na Unii.
A jeho dluh je nesplatitelný. Splátky
Maroka ciní 69 % hrubého národního
produktu zeme. Potraviny (zejména
obiloviny) se dovážejí. Díky zvýše-

ným potrebám i demografické explozi
se projevuje neustálý potravinový
deficit. S prijetím Španelska
a Portugalska do ES se zcela zhroutil
export ovoce, zeleniny, oliv. Tato
krize se bude nadále vyostrovat
a nikdo zatím nevymyslel rešení.

Demokratizace ve služ
bách svaté války

Ovšem vyloucení sousedu (periferie)
z rozvoje se dá prirovnat k pi'ílivové
vlne: nejprve nastane príliv do centra
a odliv na periferii, ale když se pak
vlna vrací, má nicivé úcinky.
Evropské spolecenství si koncem 70.
let bylo techto rizik plne vedomo
a když se po roce 1989 - s otevrením
strední a východní Evropy a Ruska 
ocitlo v situaci sendvice, sevreného
z jedné strany hladovými
Severoafricany a z druhé dychtivými
Východoevropany, vymýšlelo ruzné
politiky podpory na obe strany (to si
ovšem vyžádalo dvojnásobek financí).

Islámská hnutí jsou závažným
jevem a nelze spatra pohlížet na
predpovedi Samuela Huntingtona, že
príští války nebudou probíhat podle
ideologických, nýbrž civilizacních
bojových linií a že hlavní zákop bude
kopán práve ve Stredozemním mori.
Ale tyto vize je treba umístit do pat
ricného rámce. Islámská integristická
hnutí nejsou totiž pouze patologické
povahy a nelze je vysvetlit pouhým
odkazem na zmínenou sociální, eko
nomickou a identitní nouzi. Je treba
pripomenout jejich historický rozmer.
Stredomorí bylo centrem stretu dvou
velkých univerzalistických projektu,
svetového katolického impéria (Dante
Alighieri) a islámu. Oba projekty nej
úplneji ztelesnovaly dve ríše - osman
ská a španelská - a jejich strety a roz
klady rámovala velká duchovní
vzepetí (Miguel de Cervantes) i poli-
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tický chaos spojený s krizí identity,
když se univerzalistické, stavovské
Nše rozpadaly na moderní, laické
národní státy.

Turecko slouží jako názorný pi'í
klad. Tržní ekonomika, parlamentní
demokracie a laický stát tu figurují
jako stálé vzory po celé dvacáté stole
tí. Jeho budování sice obcas dostaly
do závorek vojenské intervence
a vojenské režimy, ale v zásade se
debata, zda ze Západu cerpat jen
vedu a technologii, nebo zda akcepto
vat Západ jako celek, rozhodla ve
prospech kemalistického "evropan
ství", které se ve dvacátých letech
projevilo represemi islámské identity.
Trojským konem nové civilizace
mela být i móda: nosit kravatu a holit
se, procházet se spolecne muži se
ženami, navštevovat divadla, jíst
vidlickou. Ríkalo se, že ideálním
moderním tureckým mužem je žena,
protože ze všech rozmeru modernity
bylo nejduležitejší laictví - nikoli
demokracie ci pluralismus - a to
symbolizovala práve viditelnost ženy:
telesná (odložení závoje), vei'ejná
(pi'ístup ke vzdelání) i obcanská
(volební právo pro ženy od roku
1934). V období jedné strany bylo tak
Turecko Mustafy Kemala Atatiirka
címsi jako první moderní feministic
kou diktaturou. Ta žila v neustálých
obavách, že se s demokratizací znovu
prosadí tradicní lidové islámské hod
noty, což se od svobodných voleb
v roce 1950 také delo. Vojenské zása
hy se opakovane snažily tento vývoj
zastavit.

Turecko se tak ocitlo v bludném

kruhu. A nejen Turecko. Soucasné
Alžírsko, které ignorovalo volební
úspech radikálního islámu a vystavi
lo se tak strašlivému krvavému tero

rismu zakázaných islámských integ
ristLl, je pouze dramatickým
zrychlením téhož pohybu.

Z geopolitického hlediska je jasné,
že ze zhroucení sovetského bloku

a konce bipolarismu mohlo nejvíce
vy težit (krome emecka) práve
Turecko. Znovu objevuje svou úlohu
ztracenou za 1. svetové války, takže
se stane novou klícovou zemí

východního Stredomoi'í, Alžírsko se
pak stane klícovou, referencní zemí
západního afrického Sti'edomorí: jest
liže podlehne muslimským integris
tum, Tunisko a Maroko ho budou
následovat. Sklad krizových faktoru
je ohromující a jen težko obrátit pro
ces, který muže vést ke katastrofe
nad regionálního dosahu.

A islámský fundamentalismus
(radeji ríkejme íntegrismus) se živí
z této objektivní situace, definované
jak sociálne, tak historicky. ejde

o návrat do minulosti, ale o prokla
maci svébytnosti kultury pyšnící se
závojem proti Západu: Muslim is
beautiful.

Jižní krídlo Evropy

Krestanská cást Stredomoi'í si nepocí
nala príliš odlišne, i když do moder
nity ji neprovázel kult zviditelnování
ženy, nýbrž kult mužnosti a kult
státu, jehož laictví se nekde zvýraz
novalo, nekde zamlcovalo. Ale svým
despektem k demokratizaci meli
k sobe velmi blízko I'ecký generál
Metaxas, Ital Benito Mussolini, Špa
nelé Miguel Primo de Rivera
a Francisco Franco, Chorvat Ante
Pavelié nebo Portugalec António de
Oliveira Salazar. Všichni budovali

státy, které mely být pi'edevším výra
zem národní jednoty, prekonáním
škodlivé plurality, jejímž nejnázor
nejším zhoubným symptomem jsou
politické strany. Stt'ední a východní
Evropa by této mentalite mela rozu
met.

V necem však ki'estanské

Stredozemí strední Evropu pi'edbeh
10. Zhruba s patnáctiletým predsti
hem vsadilo na demokratizaci, zhru
ba s desetiletým pi'edstihem na
ekonomickou liberalizaci a phzpuso
bení se nadregionálním globalizac
ním trendl1m, zhruba s petiletým
pi'edstihem pak na úzkou a strmou
pešinku mezi klientelistickou,
korupcní a "favoritl1í mentalitou
minulosti a sociálním nihilismem

neoliberální ortodoxie" (Allan Zink).
Sled techto kroku je duležitý. Cosi
jako thatcherismus bylo zavádeno až
do pevného právního rámce, a to
s jasným cílem rozložit tradicní
klientelistické vazby. Po relativním
splnení tohoto cíle neoliberalismus
nahradily sociálne citlivejší
programy.

Takový proces byl nastartován
v Recku, Portugalsku a Španelsku
v letech 1974-76, v Itálii vyvrcholil
v dobe prechodu "od demokracie
k demokracii" pocátkem 90. let. Jako
urcitý modelový prípad muže poslou
žit Recko.

Cestou národního
usmírení

Diktatura "cerných plukovníku" trva
la v Recku pouhých sedm let, skonci
la v roce 1974 po hloupém dobro
družství na Kypru. "Komise pro
vyšetrování událostí 17. listopadu"
pracovala na rozdíl od své pozdejší

ceské jmenovkyne podle svého zadá
ní a za pouhé dva mesíce dokázala
dospet ke konkrétním záverum.
V národe ovšem zustávaly hluboké
príkopy, které ostatne existovaly už
dríve a behem poslední diktatury se
jenom prohloubily. Staronový,
z exilu povolaný premiér
Konstantinos Karamanlis budoval
svou stranu Nea Dimokratia na velmi

konzervativních oligarchických
základech, ale s tímto národním
schizmatem byl odhodlán skoncovat
rázne: "Kdybych se nebyl proti tomu
(=lustracím) postavil, skoncila by ve
vezení polovina recké populace."

K takovému sjednocení národa
obdržel po vzoru gaullistické ústavy
rozsáhlé pravomoci. Avšak poté, co
se stal prezidentem (1980), nikterak
nebránil pt'edání vlády hlavní konku
rencní strane PASOK (Panhelénské
socialistické hnutí), kterou vedl
Andreas Papandreu. Poprvé v moder
ních reckých dejinách se predání
moci obešlo bez prolévání krve.

Snad morbidním, ale presto výraz
ným symbolem nástupu nové éry se
pak stalo vedle Karamanlisova
odchodu z aktivní politiky (1995)
i úmrtí Andrease Papandrea - jako by
dinosaui'i postupovali místo nové,
mladší generaci politiku. A také jiné
mu druhu politiky, která vzniká na
základe programu jednotlivých stran
a s plným uznáním toho, že nejzávaž
nejší rozhodnutí už probíhají jinde,
že globalizaci už nemohou celit starí
t'ectí mohykáni. Ze se zeme musí pri
zpusobit nadregionální, tedy nadsti'e
dozemní logice, ba že reintegrací do
Balkánu ml1že zaujmout úlohu
významného mírotvorce v celém
regionu. To ovšem predpokládá
i aktivnejší vystupování vATO
a E , zmírnení nacionalistického dis
kursu vuci Makedonii, pomoc
Albánii. Pi'edpokládá to dosti radikál
ní distanci od neoliberalismu, ale také
nacionalismu vlád Mitsotakisových
i Papandreových. Lze se domnívat, že
pod vedením Simitisovým se Nea
Dimokratia vyvinula z kJienteJistické
(korupcní) strany ve stranu pravého
stredu, která souteží se socialisty
z PASOK o stejný stredový elektorát.

Nemáme snad analogické problé
my? Jiste, ovšem s výhradou, že
Recko, pokud jde o záruky bezpec
nosti, nespoléhá zcela na struktury
NATO. Pi'evažuje názor, že vúci sílící
mu Turecku mu NATO nepomuže,

Je tedy vubec ješte možné uvažovat
o Stredomorí jako o svébytném regi
onu? Ano, ale dá to velkou práci 
stejne jako v prípade strední Evropy.

JIR.í KUNC



Sen o stredo morské krajine

Foto: Jaromir Cejka

Ak deniz, bílé more, nazývají Turci Mediterán, na rozdílod moi-e Cerného (kara deniz), primykajícího se
k Malé Asii ze severu. Málokteré oznacení je tak trefné.
Stredozemní more je nejen kromobycejne "veselé", teplé
a jaksi optimisticky naladené, ale i výrazne svetlejší barvy
než temne zelený a bourlivý Atlantik ci studené, hluboké
a anaerobní more Cerné. Po Indonésii a Karibiku je
Mediterán oblastí s nejclenitejším pobrežím vubec a areá
lem od staroveku zvoucím k rozvoji moreplavby - bourí je
relativne málo, vlny nízké, príliv nevýrazný. Je oblastí,
která mohla vyprodukovat "morské" národy typu
Fénicanu ci Reku, sídlící témer výhradne na pobreží
a nepronikající príliš hluboko do vnitrozemí. Práve délka
stredomorského pobreží dala vzniknout kulture podmíne
né rozhraními - tech je tu více než dostatek.

Stredomorí tvorí jakousi uzavrenou jednotku. Až do prolo
mení Suezského kanálu melo jen jedno spojení s oceánem
- Gibraltarský pniliv, kterým se každorocne, stejne jako
Dardanelami, hrne dovnitr obrovská masa vody, protože
stredomorský odpal' zdaleka prevažuje nad prítokem.
Pobreží protejších zemí se tak mohou sobe prekvapive
podobat, obchodní a kulturní styky jsou tesné, jakoby
spolu sousedila. Existuje-li nejaký "stredomorský román",
pak je to nepochybne Vernuv Matyáš Sandorf, skrývající
za banálním kýcovitým dejem skutecne dukladný stredo
morský místopis i s dobovými ilustracemi.

Práve do Stredomorí ustoupila za ledových dob preváž
ná vetšina evropské fauny a flóry, aby se po ústupu ledov
cu mohla zase vrátit zpet. Všechny druhy pochopitelne
tyto ústupy obema smery neprežily, ale období tehdejší
slávy Mediteránu mohlo být velmi pusobivé. (Napr. na
mnoha ostrovech tehdy žily trpaslicí formy slonu, nekde
jen asi metr veliké. Tito puvabní tvorové byli vyhubeni až
clovekem a lze jen litovat, že se tak nemohou stát cenným
artiklem dnešních pet-shopu.) Ve Stredomorí se ostrovní
efekt projevuje i na lidské civilizaci. Malé ostrovy, alespon
nekteré, jsou mikrokosmy se vším všudy a jen formálne
tvorí soucást velkých státu - s hlavními mestecky, kopec
ky suplujícími horské masivy, lesíky, miniaturními diecé
zemi, vlastními televizními stanicemi, lokálními mocipá
nyatd.

Stredomorí bylo na pocátku neolitu, který zacal v jeho
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Bílé more,
stred zeme
Stanislav Komárek

Chvála zemedelství

Zvláštní kapitolu tvorí stredomorské zemedelství - jak už
bylo zmíneno, má prastarou tradici, byt centrum jeho
vzniku a vlast vetšiny hlavních plodin leží východneji,
zhruba v oblasti Íránu. Presto ze Stredomorí pochází celá
rada plodin, hlavne zeleniny (zelí, pórek, repa, celer) ci
korení (kmín, fenykl, oregano). aopak mnoho rostlin,
pocitovaných už dnes jako typicky stredomorské (rajcata,
papriky, kukurice, tabák) pochází z Mexika
a v Mediteránu se vynikajícím zpúsobem uchytilo.
I nekteré zemedelské techniky pocházejí z této oblasti.
Napríklad taková neprirozená, skoro perverzní záležitost,

východní cásti velmi brzy - tak pred deseti tisí
ci lety, neuveritelne zelené a prakticky celo
plošne zalesnené. Lesy (stálezelené duby, vav
ríny, platany, borovice, cedry, cypriše) sice ve
zdraví pi-ežily celkové vysychání krajiny po
ústupu posledního zalednení, ale své relativne
vlhké mikroklima si byly schopny udržet jen
tam, kde zustaly v neporušeném stavu. Pro
stredomorské lesy bylo kácení a vypalování
mnohem horší ranou než pro lesy strední
Evropy, zejména proto, že s ním prišlo i paste
vectví a kozy ožírají semenácky a mladé
výhonky drevin opravdu dúkladne.

Stredomorská koza, v antice jediná dárkyne mléka
a hrdinka bukolické poezie, promenila krajinu k nepozná
ní. Veliké plochy Stredomoi'í jsou dnes zarostlé takzvaný
mi degradovanými lesy cili macchiemi, puvabným, ale
neprostupným a v zásade nevyužitelným konglomerátem
ruzných trnitých krovin, z nichž nekteré predstavují tzv.
okusové formy puvodních stromu. Jen botanik pozná, že
kulovitý pichlavý kerík je vlastne jen stále ohlodávaná,
ale presto prežívající miniaturní forma jinak mohutného
dubu.

Plošne zalesnených stredomorských krajin s puvodním
typem lesu lze dnes už najít jen málo, nejspíš tak v alžír
ském Atlasu ci místy v Malé Asii. Nicméne i silne naruše
né mediteránní krajiny typu Provence, Dalmácie ci Recka
jsou krásné práve svojí kombinaci prírodního a lidského.
Na Stredoevropana hojne vydechují exotické vune máto
vého ci levandulového typu, ale celá rada rostlin, tvorí
cích známé stredomorské dominanty, odtud vubec nepo
chází - datlová palma je z Mezopotámie, pomerancovník
z Cíny, agáve z Mexika ci zárive fialová nebo rudá boun
gainvillea z Brazílie. I celý vegetacní cyklus je jiný - obdo
bím klidu je vrcholné léto s jeho témer naprostým
suchem a naopak celou deštivou a mracnou zimu kvetou
nejrúznejší kvetiny. I stredomorská fauna vell,ých zvírat
neobycejne utrpela a težko si dnes predstavit, že za antic
kých dob sahali lvi až do Recka a severní Afrika se hemži
la divokými osly, slony, antilopami, lvy, levharty, atlaský
mi jeleny atd. Znacnou cást této pestrosti vyhubila už
rímská poptávka po divé zveri, nebot se žádaly štvanice
v cirku - krvelacnejší kulturu snad vytvorili už jen
Aztékové.

•••
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STANISLAV KOMÁREK (1958)

Pr'írodovedec a filosof. Vedoucf katedry
filosofie na PNrodovedecké fakulte UK.

a pNslovecným "žlabem" umísteným vysoko. Je pozo
mhodné, že tento charakter se udržuje po tisíciletí, jak
pochopí ctenár kteréhokoli antického cestopisu ci pruvod
ce, nejlépe treba Pausania. Lokální kolorit se drží navzdo
ry tomu, že se za léta vymenila etnika (jazykove i genetic
ky), náboženství, zemedelské plodiny, hospodárská
zvírata, typ "výrobní formace" atd. Egypt je toho zái'ným
pNkladem - z jednotlívostí Egypta doby faraonLl nezbylo
doslova nic, presto kontinuita trvá a nepochybná "egypt
skost" je poznat i po peti tisíciletích, stejne jako pNzrac
nost dnešního Alžíru upomíná na špatnou povest rane
arabského Maghrebu jakožto zeme kouzelníku ci na
deprimující úzkoprsost rímské Afbca Proconsularis.

Stejne tak je celému Mediteránu zcela cizí jakákoli
demokratická tradice v dnešním slova smyslu, ac ta kla
sická odtud vlastne kdysi vyšla. Zato dumyslný systém
rodových a náboženských vazeb dává vznik jinému,
"mediteránnímu" zpusobu úradování a zarizování, který
nefunguje o nic hur, než ten náš, pouze zcela jinak.
Zacasté se vyskytuje i nutnost simulovat struktury úradu
a institucí obvyklých ve státech západního typu, ale jsou
to ryzí atrapy. Vúbec nefungují a uvádejí v zoufalství tu
frakci nemeckých turistú a návštevníkú, kterí nemají dost
fantazie, aby si svou záležitost obstarali jinak. Nic nepre
koná Stí'edomorí v umení zarídit si život pohodlne a ne
úsilne. Z této ležérnosti a veselého nadbytku vlastne
vyrostla staroi'ecká filosofie, na severu, pocínaje už
Stageirou, se filosofuje jinak. Stredomorí oplývá pochout
kami i vínem, už rímská kulinární nenechavost a invence
byla proslulá a tyto požitkái'ské tendence prý dokonce sílí
smerem k východu. Stredobodem všeho má být Kréta.

Zdejší kraj tak svým národum dokonale vynahrazuje to,
co se jim nedostává na všeobecném volebním právu, dani
z pridané hodnoty, emancipaci žen ci ekologickém záko
nodárství.

Mám Mediterán rád.
(Venováno mému príteli Zdenku Kratochvilovi, s ními
jsme o Stfedomofí prodebatovali nejeden vecer.)

••

jakou je roubování ovoc
ných stromu, byla vynale
zena v Sýrii, odkud ji spe
cializovaní otroci
-zahradníci rozšíi'ili do
Ríma. Hojný dovoz syr
ských a orientálních otro
ku ostatne podstatne
"ztemnil" obyvatelstvo
jižní Itálie - Rímané coby
Indoevropané byli puvod
ne mnohem svetlejší.

Starý Rím žil zemedel
skou tradicí a mel, na roz
díl od Recka, agrikulturu
za nejcestnejší zamestná
ní i pramen všech obcan
ských a vojenských ctnos
tí. Cetba Catona,
Columelly, Palladia, ale
treba i Plinia Maiora ci
Vergilia náhle otevi'e svet
tehdejšího venkovského
hospodár'ství, který je
neméne fascinující než Alexandrovy ci Caesarovy výboje.
V dnešním Mediteránu je jen velmi málo oblastí natolik
úrodných a zároven i rovných, aby se tam mohly použít
zemedelské stroje. Sti'edoevropana také prekvapí
naprostý nedostatek luk - pást lze prakticky celorocne.
Místy - napi'. v Izraeli - má zemedelství i prídech cehosi
prestižního, co je provozováno bez ohledu na ztráty ~
archetyp pr'evrácení poušte v zahradu je fascinující
i tehdy, když víme, že ke každému stromu vede zvláštní
plastiková rourka s vodou. Pomeranc ci mango takto zís
kané by úejme mely být lehce pozlacené. I puda je
v Medileránu jiná - pi'evládá cihlove cervená "terra
rossa", tvorící už nábeh k obdobne zbarveným pudám tro
pickým.

Medilerán predstavuje území, kde už témer tri tisíce let
neklesla civilizacní úroven pod jistou hranici. Po tu dobu
tam existují mestská sti'ediska, znalost písma, výrazné
státní stmktmy, nejruznejší formy pNjemností a zpohodl
není života nesrovnatelné s praslovanskou prostotou,
která u nás vládla ješte pred 1300 lety. Vše má jakousi
samoúejmou, dávno zažitou úroven - i nejhorší poulicní
mazal v Itálii kreslí zhruba stejne jako odchovanci našich
lepších výtvarných akademií. Zároven však má
Stredomorí i charakter refugía nejruznejších prastarých
tradic a reliktu, duchovních i hmotných, které ve strední
Evro.pe už dávno nepotkáme. Jeden príklad za mnohé 
španelské a portugalské býcí zápasy jakožto relikt rituál
ních her s býky, známých už ze staré Kréty.

Sti'edomorí slyne i znacným sklonem k banditismu,
krevní mste, námornímu lupicství. Zajímavé je sledovat
i spád sever-jih. V Itálii je velmi výrazný - od "slušného"
industriálního severu, v zásade charakteru italsky mluví
cího Rakouska, je to pak po všech stránkách sešup dolu až
na "divoký" a chudý jih, nicméne na Sicílii se karta opet
obrací. V Recku je ostrovní jih také velmi kultivovaný,
nejdivocejší oblasti najdete naopak na balkánském
severu.

Celkove vzato je ráz stredomorské krajiny prírodní
i kulturní mnohem mozaikovitejší než za Alpami, regiony
bohaté a s dobrou povestí strídají kraje s povestí zlou

Vratká politika, stabilní civilizace
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Helenino

vyhnanství

Albert Camus

Stredozemní oblast má svou slunecnou tragicnost odlišnou od tragiky mlh. Nekdy vecer,
když se na moi'e u paty hor snáší tma na dokona
lou krivku zátoky, stoupá z tichých vod pocit vše
objímající úzkosti. V takových místech lze pocho
pit, že jestliže Rekové propadali zoufalství, bývalo
to vždy pro krásu, která cloveku svírá srdce.
V tomto zlatistém neštestí tragédie vrcholí.
Zoufalství naší doby naopak vychází z šerednosti
a z krece. Proto by Evropa byla ohavná, kdyby jen
bolest mohla ohavná být.

My jsme krásu vyhnali, Rekové pro ni bojovali.
To je první rozdíl, ale dávného data. Recké myšle
ní se vždy drželo predstavy mezí. V nicem nezacházelo do
extrému, ani ve vecech posvátných, ani ve vecech rozu
mu, protože nic posvátného ani rozumného nepopíralo.
Ode všeho bralo trochu, stín vyvažovalo svetlem. Zato
naše Evropa lacnící po veškerosti nezná v nicem míru.
Popírá krásu, popírá všechno, k cemu se neupíná. A ona
se upíná k jedinému, i když ruznými zpusoby: k nastávají
címu panství rozumu. Ve svém šílenství posunuje odveké
meze, a ihned se na ni vrhají temné Erínye a rvou ji na
kusy. Nemesis, bohyne umerenosti, nikoli odplaty, bdí.
Nelítostne ztrest.:'Ívšechny, kdo prekrocí míru.

Rekové, kterí se po staletí zabývali otázkou spravedlnos
ti, by naši pi'edstavu spravedlnosti vubec nepochopili.
Podle nich spravedlnost predpokládala urcitou mez,
zatímco naše Evropa se krecovite snaží nalézt jakousi
totální spravedlnost. Už na úsvitu reckého myšlení si
Hérakleitos predstavoval, že spravedlnost dokonce klade
meze fYzickému svetu. "Nebot slunce neprekrocí svou
míru, sice je vyhledají sudice, pomocnice
Spravedlnosti." My jsme vyšinuli z dráhy celý vesmír
i ducha a takováto hrozba je nám k smíchu. Na zmože
ném nebi si rozsvecíme sluncí, kolik se nám zachce. Ale
meze existují a my to víme. V nejpomatenejší šílenosti
sníme o rovnováze, kterou jsme opustili, a naivne se
domníváme, že na konci svého bloudení ji opet nalezne
me. Tato detinská domnenka je duvodem, proc dnes naše
dejiny rídí nedospelé národy, dedici naší pošetilosti.

Hérakleitovi se pi'ipisuje i jednoduché tvrzení, že
"domnívavost je prekážkou postupu". O mnoho let po filo
sofovi z Efesu se Sókratés, jemuž hrozilo odsouzení na
smrt, považoval za výjimecného jen v tom, že se nedo
mníval, že neco ví, když to nevedel. Zivot jednoho z nej
príkladnejších myslitelu onech dob tedy koncí hrdým pri
znáním nevedomosti. Zapomneli jsme na to, a tím jsme
zapomneli, v cem je naše mužnost. Dali jsme prednost
moci predstírající velikost: nejprve Alexander a po nem
rímští dobyvatelé, které nás pisatelé ucebnic z nedostižné
podlosti ucí obdivovat. I my jsme dobývali, posouvali
mezníky, ovládli nebe i zemi. Náš rozum privodil prázd
notu. Konecne jsme se ocitli sami a završujeme svou
vládu nad pouští. Jak bychom si tedy mohli predstavit onu
vyšší rovnováhu, v níž príroda udržovala dejiny, krásu
i dobro a která vnášela hudbu do císel i do krvavé tragé
die? Obracíme se k prírode zády, za krásu se stydíme.
Naše ubohé tragédie páchnou kancelárí a krev, která
z nich crcí, má barvu inkoustu.
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Proto není slušné prohlašovat se dnes za dedice starého
Recka. ebo jsme dedici, kterí se odrodili. Na boží trun
jsme nastolili dejiny a nyní krácíme k teokracii jako bar
baH, proti nimž Rekové u Salamíny bojovali na život a na
smrt. Máme-Ii pochopit, v cem se od nich lišíme, musíme
se obrátit na takového z našich filosofu, který muže být
pomerován s Platónem. Hegel se odvážil napsat: "Jedine
moderní mesto poskytuje duchu pudu, kde si muže uve
domit sám sebe." Prožíváme tedy dobu velkých mest. Svet
byl s rozmyslem oklešten o to, co tvorí jeho stálost: o pN
rodu, more, kopce, vecerní rozjímání. Vedomí už existuje
pouze v ulicích, protože dejiny už existují pouze v ulicích
- tak zní narízení. A o stejné predpojatosti svedcí i naše
nejvýznamnejší díla. Od casu Dostojevského bychom
v evropské literature marne hledali krajinu. Dejiny nevy
svetlují ani prirozený svet, který existoval pred nimi, ani
krásu, která je pi·evyšuje. Rozhodly se tedy nebrat je na
vedomí. Zatímco v Platónovi bylo vše, nesmyslnost,
rozum i mýtus, u našich filosofu nacházíme jen nesmysl
nost nebo rozum, protože pred vším ostatním zavi'eli oci.
Krtek rozjímá.

Krestanství zacalo nahrazovat premítání o svete tragédií
duše. Odvolávalo se však alespon na jakousi duchovní
prirozenost, která zajištovala urcitou stálost. Když Buh
zemrel, zbývají jen dejiny a moc. Veškeré úsilí našich filo
sofu se už dávno zameruje jen na to, jak nahradit ideu lid
ské prirozenosti ideou situace a starovekou harmonii
neusporádaným rozmachem náhody nebo neúprosným
vývojem rozumu. Zatímco Rekové vuli omezovali rozu
mem, pro nás se nakonec rozmach vule stal samým stre
dem rozumu, tím pádem vražedného. Rekové byli pre
svedceni, že hodnoty existují dríve než jakýkoli cin a že
urcují jeho meze. Moderní filosofie své hodnoty klade až
za ciny. Nejsou, nýbrž nastávají, a nám se ve své úplnosti
zjeví teprve na konci dejin. S nimi mizí i meze, a protože
predstavy o tom, jaké hodnoty to budou, se liší a neexistu
je zápas, který by se bez brzdy techto hodnot netáhnul
donekonecna, dnešní mesiášství se vzájemne stretávají
a jejich povyk se mísí ve srážkách ríší." emíra, zpupnost
je jako požár," ríká Hérakleitos. Požár vítezí, Nietzsche je
prekonán. Evropa už nefilosofuje bušením kladiv, nýbrž
dely.

Príroda však existuje dál. Svým klidným nebem a svými
pravdami celí šílenství lidí. Dokud nevzplane i atom
a dejiny neskoncí triumfem rozumu a zánikem lidského
rodu. Rekové ovšem nikdy netvrdili, že meze nelze pre-
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krocit. Ríkali jen, že existují a že ten, kdo se je odváží pre
krocit, bude nemilosrdne ztrestán. V dnešních dejinách
není nic, co by svedcilo o opaku.

Vyznavac dejin i umelec chtejí predelat svet. Umelec
vázaný svou prirozeností však zná své meze, které vyzna
vac dejin neuznává. Koncívá proto tyranií, zatímco ume
lec vášnive miluje svobodu. Všichni, kdo dnes bojují za
svobodu, bojují nakonec za krásu. ejde samozi'ejme o to
bránit krásu jen pro krásu. Krása se neobejde bez cloveka
a své dobe múžeme dát velikost a vyrovnanost, jen bude
me-li ho v jeho neštestí následovat. Nikdy už nebudeme
osamoceni. Je však rovnež pravda, že clovek se neobejde
bez krásy, a to naše doba zrejme nehodlá brát na vedomí.
Vzpírá se, aby dosáhla absolutnosti a svrchované vlády,
chce svet pi'etvoht, než jej úplne vycerpá, uspoi'ádat jej
dNve, než jej pochopí. At už sama tvrdí cokoli, tento svet
zrazuje. Odysseus si u Kalypsó múže vybrat mezi nesmr
telností a návratem do své zeme. Vybírá si zemi a s ní
smrt. Tak prostá velikost je nám dnes cizí. Nekdo i'ekne,
že nám chybí pokora. Ale to slovo je vlastne dvojznacné.
Podobne jako onem Dostojevského chvastounúm, kteN se
se vším tak nebetycne vytahují, že nakonec ph první pN
ležitosti vystaví vei'ejnosti na odiv svou ostudu, nám jen
chybí lidská hrdost, vernost vlastním mezím, jasnozrivá
láska k vlastnímu údelu.

"Nenávidím svou dobu," napsal pi'ed smrtí Saint
Exupéry z duvodu, které nejsou tak vzdálené tomu, o cem

Popperovy Athény

mluvím. Jakkoli jsem však pohnut tímto výkrikem clove
ka, který tolik miloval lidi ve všem, co je na nich obdivu
hodného, sám se k nemu nephkloním. I když jak silné je
nekdy pokušení odvrátít se od tohoto pochmurného
a vyschlého sveta! Ale tato doba je naše a nemužeme
prece žít v nenávisti k sobe. Klesla tak hluboko premírou
svých ctností práve tak jako velikostí svých chyb. Budeme
bojovat za její ctnost pradávného data. Jakouže ctnost?
Patroklovi kone oplakávají svého pána, který padl v bitve.
Vše je ztraceno. Ale do boje se pouští Achilleus a vybojuje
vítezství, protože mu zavraždili prítele: prátelství je ctnost.

znání vlastní nevedomostí, odmítání fanatismu, meze
sveta a cloveka, milovaná tvár a konecne krása - to je
oblast, v níž se s Reky znovu sejdeme. V jistém smeru
smysl z!ti'ejšich dejin není takový, jak se myslívá. Je
v zápase mezi tvorbou a inkvizicí. Pi'estože umelci draze
zaplatí za své prázdné ruce, lze doufat v jejich vítezství.
Filosofie temnosti se opet rozplyne nad ti'pytivým moi'em.
,,6, jižní myšlení, trojská válka se odehrává daleko od
bitev nich polí! Ješte tentokrát strašlivé hradby model'l1ího
mesta padnou a s duší pokojnou jak tišina vod" vydají
Heleninu krásu.

(1.948)

ALBERT CAM US

Pj'eloi.ila Helena Begllivinová. Zlomky z Hérakleita
podle pr'ekladll Karla Svobody,

Vydavatelúm u nás málo známé
knihy "Prechod k modernite", veno
vané Ernestu Gellnerovi, se podai'ilo
získat krátký esej Karla Poppera,
který je pozoruhodným vyznáním
obdivu autora ke Stredomorí. Popper
v eseji, který vyšel roku 1992 a byl
zkrácenou verzí prednášky, kterou
pi'ednesl u pNležitosti udelení
Mezinárodní katalánské ceny
v Barcelone, doslova Nká: "Jestliže se
naše dastní civilizace správne popi
suje jako první vedecká civilizace,
pak je zapotrebí r'íci, že to vše vzniklo
ve Su'edomorí, a podotýkám, že na
pocátku bylo vydávání knih
v Athénách a athénský knižní trh."

Athénský zázrak zacal podle
Poppera mírumilovnou revolucí
kolem roku 600 pi'ed Kristem. V té
dobe Solón vytvoi'll novou ústavu, ve
které se mimo jiné objevil následující
zákaz: žádný Athénan se nesmí stát
otrokem kvúli svým dluhúm. Byla to
první ústava, která chránila svobodu
obcana. Solón už také vytušil, že
"dobrá vláda" má základ ve vyrovná
vání konfliktních zájmLl obcanu.
Poprvé se tak ve StredomoN deklaru
je soustava pravidel s etickými
a humanistickými cíli.

Athénský zázrak byl podle Poppera
na prvním míste dúsledkem stretává
ní kultur. Když se dostanou rLlzné
kultury ve stejném míste do úzkého

kontaktu, lidé si uvedomí, že to, co
považovali za samozrejmé nebo pri
rozené, takové nemusí být. Stretávání
kultur otevírá nové pohledy a podne
cuje tvohvost. Za druhou pNcinou
athénského zázraku pak Popper
považuje vznik trhu s knihami. Když
jednou znovu cetl Platónovu Obranu
Sókrata, všiml si pasáže, ze které ply
nulo, že již v roce 399 pr. Kr. existo
val v Athénách kvetoucí trh se starý
mi knihami. Ten mohl vzniknout až

poté, co Peisistratos sepsal Homérova
díla a vydal je knižne. Pred tím již
samozrejme existovaly knihy jako
veliká rarita, casto uložené na posvát
ných místech pod dozorem kneží. Ale
nebyly zbožím, nerozmnožovaly se
a neprodávaly se.

Význam vzniku trhu knih pro
evropskou civilizaci byl potvrzen
znovu, a to 2000 let po prvním nakla
dateli Peisistratovl. Guten berguv
vynález knihtisku - i když vznikl na
severu Evropy - byl rychle prenesen
do Sli'edomorí - do Itálie. A tam

sehrál rozhodující roli v rozvíjející se
renesanci.

Podle Poppera existovala mezi tím,
co se stalo v Athénách a o dve tisíci

letí pozdeji ve Florencii a v Benát
kách, nápadná shoda. Knihy se opet
šírily po celém Su'edomoN a celé
Evrope, jako tenkrát. A lidé renesan
ce phtom vedome navazovali na

ducha Athén. Tak jako kdysi
v Atllénách a pozdeji v Alexandrii
i nyní hrály významnou roli vedecké
spekulace a zejména kosmologické
úvahy. Renesancní matematici znovu
objevili ztracená díla Eukleidova,
Archimédova, Apolloniova
a Ptolemaiova, a to podle Poppera
vedlo ke Koperníkove revoluci, ke
Galileovi, Keplerovi, Newtonovi
a Einsteinovi. Z toho duvodu lze

hovol'it o tom, že zárodky naší vedec
ké civilizace pocházejí ze Sli'edomoN
a zejména z Athén. K tomu je ovšem
u'eba, jak ríká Popper, pi'idat púso
bení arabského myšlení. Byli to
Arabové, kterí prinesli indický
systém císel do Sli'edomoN, aby se
odtud rozšíril do celé Evropy
a pozdeji celého sveta.

V záveru ríká Karl R. Popper doslo
va: "Naše civilizace je skutecne civi
lizací knižní: tradicionalita a origi
nalita knih, jejich vážnost a jejich
smysl pro intelektuální zodpoved
nost, jejich nevídaná síla imaginace
a tvoi'ivosti, jejich porozumení svo
bode a jejich ostražitá ochrana svo
body - to vše spocívá na naší lásce ke
knihám. At krátkodobé módy, média
a pocítace nikdy nepoškodí ani
neuvolní náš tesný osobní vztah ke
knize!"

JIRí MUSIL
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Albánie na druhý pohled

Iv tak rozmanitém regionu, jako jeStredomoN, je Albánie necím zcela
unikátním. Dedictví dlouhé vlády
Envera Hodži a jeho soudruhu je
samozrejme tristní. Špatne obdeláva
ná pole, znicené komunikace lemova
né vraky automobilu, zchátralé domy,
tisíce malých a velkých bunkru roze
setých po návrších, v polích, kolem
silnic a na humnech vesnic, spousta
odpadku všude kolem vodních toku
i uprostí'ed verejných prostranství
nebo v kanalizacních otvorech pone
chaných bez poklopu na nejvíce fre
kventovaných ulicích - to je Albánie,
jak se jeví na první pohled. Pak si ale
návštevník zacne všímat peclive udr
žovaných a nove vydláždených chod
níku pred opravenými vstupy do res
taurací, kaváren, cukráren a nových
obchodu, vnímá atmosféru neutucha
jícího obchodování, zaznamená
novou výstavbu a objeví Albánce jako
normální Evropany, pi'átelské a opti
mistické, toužící po úspechu a hlavne
pecující o svuj vlastní majetek.

Díky nedávným událostem vnímá
me Albánii jako zemi na pokraji
obcanské války. V roce 1997 se
zhroutila první nekomunistická vláda
Demokratické strany a odstoupil
i prezident Berisha. Smetl je hnev
ožebraceného obyvatelstva, které se
dalo nachytat na pruhledne podvodné
nabídky pohádkových výnosu
z majetkové úcasti na tzv. pyramido
vých investicních fondech. Vláda
demokratu nejen nedokázala obyva
tele varovat, ale neumela ani vyvrátit
podezrení, že prijímala prostredky
práve z techto fondu ci že se na jejich
cinnosti dokonce podílela. V zemi
zavládl chaos a vei'ejnou bezpecnost
se zatím bohužel nepodarilo zcela
obnovit ani jednotkám mezinárodní
mírové mise. V zemi stále operují
ozbrojené zlocinné gangy, stále jsou
zabíjeni lidé (jen od pocátku roku je
hlášeno nekolik desítek obetí).

Tato hloupá prohra demokratu
neodpustitelne ohrožující samu pod
statu krehké demokracie v Albánii se
mohla stát osudnou i pro místní
obcanské organizace, které se s nece
kanou intenzitou zacaly probouzet
k životu hned od pocátku devadesá
tých let. Už jen shoda pojmu "nada
ce" a "fond" v albánštine totiž zpuso
bila, že jen zmínka o nadacích
vzbuzuje neduveru a obavy z podob
ne nepoctivého zacházení s financní
mi prostredky, jakého se dopustily
pyramidové investicní fondy.

Již v roce 1996 pripravilo "demo-

kratické" ministerstvo práce a sociál
ních vecí velmi problematický návrh
zákona o neziskových organizacích
pusobících v oblasti sociálních služeb
a zamestnanosti. Zretelným motivem
této vládní iniciativy byla snaha o zís
kání dohledu nad hospodai'ením
techto organizací a o kontrolu pNjmu,
které jsou jim poskytovány ze zahra
nicí na humanitární a rozvojové pro
gramy. Tomu odpovídala formulace
návrhu zákona, obsahující i'adu dis
kriminacních opatrení, která vyvolala
ostré protesty.

Nová vláda socialistu, vzešlá z par
lamentních voleb v roce 1997, se
k této problematice vrátila, ale se
zcela jinými cíly. Ukázala se být nece
kane vstrícná vuci obcanským orga
nizacím. Sotva utichla strelba v uli
cích hlavního mesta, svolalo
ministerstvo práce a sociálních vecí
poradu se zástupci obcanských orga
nizací z dostupného okolí Tirany.
Projednával se nový, podstatne upra
vený a urcite lepší vládní návrh záko
na o subjektech, které nabízejí služby
v oblasti sociální péce a zamestna
nosti, a o možných verejných dota
cích na jejich cinnost.

Albánie je tak dnes jednou z mála
postkomunistických zemí, kde se
vláda zajímá o neziskové organizace
a snaží se s nimi domluvit na pravi
dlech, za kterých jim muže sverit
spoluúcast na péci o sociálne slabší
obcany a na rešení problému neza
mestnanosti.

Co je na tom zvláštního?
Pripomenme si, jak obtížné bylo
a stále ješte je dosáhnout podobného

"verejného slyšení" v Ceské republi
ce. Zákon o obecne prospešných spo
lecnostech se v roce 1995 pripravoval
témer komorním zpusobem, V prípa
de návrhu zákona o nadacích se
v roce 1996 sice podarilo dusledným
písemným bombardováním prísluš
ných úredníku dosáhnout cástecného
úspechu, pokud jde o prekonání bari
éry, kterou naše legislativní praxe
postavila kolem prípravy zákonu, ale
teprve v roce 1997 se zásluhou neko
lika poslancu a jednoho nebo dvou
senátoru podarilo tuto bariéru prolo
mit a dosáhnout potrebných úprav
v návrhu zákona. Podobné jsou i zku
šenosti z dosud probíhajícího jednání
o podobe zákona o sociální péci a dal
ších zákonu.

V Tirane se na podzim roku 1997
odehrálo skutecné verejné slyšeni. Šlo
o bezprecedentní pokus vládních
úredníku vyslechnout pripomínky
a stanoviska tech, koho se bude pri
pravovaný zákon týkat. Porada byla
velmi demokratická, každý z prítom
ných mel prostor k vyjádrení zásadní
ho stanoviska. Vládní úredníci získali
mnoho závažných pripomínek, které
se zavázali prostudovat a návrh záko
na upravit.

Kéž by také všechny príští ceské
vlády i parlamenty pristupovaly k prí
prave zákonu týkajících se zájmu
obyvatel s obdobnou otevi'eností
a vulí k dohode a k vytvárení dobrých
zákonú, které nezustanou jen na
papíre!

Z tohoto pohledu za námi Albánie
rozhodne nezaostává.

PETR PAJAS (1938)

Zástupce j'editele Centra pro demokracii
a svobodné podnikání.
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a španelská mentalita

Jih je všude
Vražda prefekta Erignaca, nejvyššího predstavitele francouzského
státu na Korsice, vyprovokovala na
tomto stredomorském ostrove vlnu
protestu a mohutné demonstrace
obdobné tem, ve kterých španelští
Baskové cas od casu vyjadrují svuj
odpor k zákernému zabíjení ve
jménu svého vlastního národa.

Ani korsický nacionalismus nepou
žívá pi'íliš pi'esvedcivé argumenty:
"Tím, že vyjmul nekteré cásti pobreží
z ochranného pásma a dovolil v nich
divoký turismus a urbanizaci, prefekt
Erignac vyhlásil válku korsickému
lidu," praví jedno z komuniké, které
se hlásí k zbabelému atentátu.
Podobne odporný "zlocin", jaký spá
chal Erignac, si prece nezaslouží nic
jiného než smrt...

Tento zpusob nacionalismu už veru
není nicím jiným než degenerovaným
potomkem velkých historických
nacionalismu, které v urcité epoše
a na urcitém míste mohly mít svoji
váhu a opodstatnenost. S predstavite
lem demokraticky zvolené moci se tu
zachází jako s Heydrichem ci jiným
skutecne krvavým tyranem, u nehož
by atentát pricházel do úvahy. Není
také divu, že se všude ve Francii -

Madariaga

Málokdo se dokázal tak hlubocea zároven zajímave zamyslet
nad mentalitou Španelu jako Salvador
de Madariaga. Madariaga, který emi
groval z Francova Španelska do
Anglie, kde jako univerzitní profesor
vyucoval anglickou literaturu, byl fas
cinován rozdílností evropských men
talit. Již na zacátku tNcátých let vyšla
u nás jeho slavná kniha "Anglicané,
Francouzi, Španelé" a po válce se
k evropským mentalitám vrátil ve
svém pt'lvabném "Portrétu Evropy".
Evropu v knize popisuje za pomoci
literárních hrdinu, ke kterým pocítá
predevším Hamleta, Dona Quijota,
Fausta, Dona Juana a Peera Gynta.

Madariaga soudi, že psychologické
težište anglické mentality je ve vúli,
francouzské v inteligenci a španelské
v duši. PÍ"Írozenou životní reakcí,
která je spojena se zmíneným težiš
tem, je pak u Anglicana cin,
u Francouze myšlenka a u Španela
vášen. Když pak dál rozvádí rysy špa
nelské mentality, opakovane se vrací
k tomu, že Španel je clovekem cti.
Anglican zduraznujejair play,

vcetne Korsiky - mluví o jakémsi
"zbloudilém nacionalismu", který,
jak rekl prezident Chirac, "obrací
zbrane proti vlastnímu lidu" a který,
slovy premiéra Jospina, používá
metody vylucující jakékoli jednání.
Hlasy mluvící o "jedné a nedelitelné
Francii" se už dlouho neozvaly tak
silne jako tentokrát.

Nacionalismus odjakživa - od dob
romantismu - krácel po tenkém pro
vaze a casto stacil krucek, aby bojov
ník za práva svého národa skoncil
v propasti egoismu. Také u "naciona
listického" atentátu na Korsice pre
vládá názor, že šlo ve skutecnosti jen
a jen o sobecké zájmy urcité skupiny
ci gangu. Takové je i podezi'ení
vyšetrovatelu, a to nejen kriminálky,
ale také financní inspekce a nejvyšší
ho kontrolní úf'adu Francouzské
republiky, který zkoumá, zda vysoká
kriminalita na ostrove nejak nesouvi
sí nebývale vysokými subvencemi,
které sem proudí v mnohem vetší
míre než do ostatních regionu
Francie. Místo aby pomáhaly rozvoji
ostrova, kdesi mizí, "pohlceny pro
stredníky", jak praví Cour des comptes
ve své zpráve z lonského cervna.

Avšak redukovat "mafiánskou

Francouz le droit (právo) a Španel el
honor (cest).

MentaJity lze analyzovat z hlediska
cinnosti, myšlení a vášne. Jaký je
Španel, videno jeho cinností?
Madariagova odpoved: "Španel je
spontánní, bezdecný, a proto pusobí
dojmem celého cloveka, jakým nepu
sobí ani Anglican, ohražený neprí
stupnou hrází své self-control, ani
Francouz uzavi'ený ve své inteligenci
jako v laboratori." Jak je to s myšle
ním? Když myslí Anglican, ríká
Madariaga, bere z predmetu vše, co
múže být prospešné, Francouz se na
to dívá systematicky, Španel o tom
predevším hloubá. Španel myslí intui
cí. A konecne, jak svet prožívá clovek
vášne? Madariaga na to odpovídá
takto: "Španel staví cloveka, presneji
své já, do stredu všech myšlenek.
Tento jeho sklon je základní podmín
kou existence cloveka vášne. Špane
lova myšlenka je kontrolována život
ním tokem, nebo, podle slavného
výrazu Unamunova, smyslem
života."

JIRf MUSIL

úchylku" Korsiky, o které obcas
mluví prezident Chirac, pouze na její
hospodárskou dimenzi by urcite
nebylo správné. Svou roli tu bez
pochyby hraje specifická spolecenská
struktura Stredomorí a historici by
nám jiste predložili mnoho dúkazu
o tom, že to, co se odehrává zde na
Korsice, ale také na Sicílii, v Kalábrii
a jinde, není nicím jiným než pokra
cováním dávné tradice. Zajisté. Pi'esto
by nás ale melo zajímat, co se deje
s penezi, které stát ci spolecenství
státt'l (Evropská unie) napumpuje do
prokazatelne chudší oblasti. Meli
bychom mít ponetí o tom, kam mizí
a jak se dá takovému mizení zabránit.
A to pokud možno dríve, než k nám
zacnou "pritékat" prostredky z fondt'l,
které svým clent'lm poskytuje práve
Evropská unie. Pokud totiž skoncí
v rukou mafie, bude lhostejné, zda to
bude východní, severní, západní ci
jižní mafie.

PETR FLEISCII~IAX\'

~ ~ Cerchovská 4, Praha 2,~U tel., fax: 026273332

KULTURNÍ PROGRAM UTERÁRNÍ

KAvÁRNY G PLUS G· BREZEN '98

9. 5. (pondelf): Poslmoderna a sU'ednl
Evropa - prezenlace slovenského
casopisu »Kritika a kontext". Pozvanl

hosté: Jan Sokol, Eda Kriseová, Egon
Gál, Jii'ina Šiklová a další. Moderuje
Samuel Abmhám.

12.5. (ctvrtek): Koncert Petera Lipy.
16.5. (pondelí): Literárne-hudební vecer

k nedožitým šedesátinám Vladimlra
Vysockého, spojený s vernisáží
knihy jeho pisnových textu "Pmvda
a lež". Uvádl pj'ekladatel Milan
Dvoi'ák.

19.5. (ctvrtek): VystoupenI japonského
loulkaj'e a mima Noriyuki Sawy.

25.5. (pondelí): Literární vecer
s Kavárnou AFFA. Moderuje Martin
Mejsti'ík.

26.5. (ctvrtek): Koncert Phila Schoenfelta.
50.5. (pondelf): v 16 hod.: Žena v prome

nách casu - vernisáž knih "Ženský
rodopis" L. Ilabjanovic Djurovicové
a "Scum manifesto" V. Solanasové

(nakl. Votobia). Úcast pi'jslfbila auto
rka L. H. Djurovic a prekladatelka
A. Berková. ve 20 hod.: John

McKeown, Vincent Farnsworth,

Gwendolyn Albert & Paul Polansky.
Vecer poesie ctyr anglicky pišíclch
básnlku, momentálne žijfcích
v Praze. (Tlumocení zajišteno.)

VŠECHNY PORADY ZACINAJI VE 20 1I0DIN

(není-li uvedeno jinak)
Krome inzerovaných pol'adu je každé úterý
a stl'edu od /9 hodin živá hudba - vstup
volný.
Internet: http://www.gplusg.cz



Když to zvládli Mad'ari,
proc ne my?
Boris Gómez
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pocet bankrotu (ovšem spíše u men
ších firem), reálné mzdy klesají, šetrí
se na státních investicích. I na pocát
ku roku 1998 tedy restrikce pokracují.

Plíživý rust

Co ceká v blízké budoucnosti ceskou ekonomiku

V jinak dosti smutných úvahácho vyhlídkách ceské ekonomiky
by možná mohl trochu útechy poskyt
nout pohled do sousedního
Madarska. Tam vedí všechno o vrtka
vé štestene a jejích návratech. I oni
zažili cestu dolu, z povesti milácka
Západu k ekonomickému fiasku
(v jejich prípade ovšem mnohem
bolestivejšímu), aby pak ukázali, že je
možné dosáhnout skutecného obratu.
Pred prognózou vývoje ceské ekono
miky v roce 1998 vratme tedy nejprve
trochu nadeje tem nejvetším pesimis
tum.

Nahoru a dolu
madarskou cestou

Která ze stredoevropských zemí mela
na pocátku devadesátých let lepší
výchozí pozici (snad s výjimkou
Slovinska) než Madarsko? Do zeme
proudily západní investice, Madarsko
bylo z pohledu západních firem dlou
há léta nejotevrenejší zemí z celého
východního bloku, Madari se velmi
rychle prizpusobovali tržním meto
dám - na rozdíl treba od rigidního
komunistického vedení v Ceskoslo
vensku. Pak se ovšem situace drama
ticky zmenila. Vláda ve snaze udržet
životní úroven obyvatelstva pokraco
vala v zadlužování zeme, což zemi
privedlo na pokraj ekonomického
zhroucení. Rozpoctové a vnejší defici
ty narustaly, privatizace se zastavila
a západní investori, horliví zastánci
predchozí pravicové vlády, ztratili
trpelivost s prešlapováním cerstve
zvolených socialistu.

Ale rešení se najde vždy, když je
k tomu vule. Kabinet Gyuly Horna se
po nejistém zacátku shodl na drastic
kých úsporných opatreních: vládní
výdaje byl redukovány, reálné mzdy
poklesly, devalvace forintu posílila
export. Prísnou politiku provázela
rychlá privatizace energetických sítí
a podkapitalizovaných bank. Úspechy
této strategie muže dnes videt každý:
deficity se dostaly pod kontrolu vlády,
madarská ekonomika se obrovským
tempem uzdravuje, za lonský rok
vzrostla o 4 % ve srovnání s jedno
procentním rustem dosaženým v roce

1996. Zahranicní investori získali
podíly v bankách, farmaceutických
spolecnostech a telekomunikacích
celkem ze 3 mld. dolaru. Rating zeme
se zvýšil, budapeštská burza byla
v lonském roce ctvrtým nejvýnosnej
ším kapitálovým trhem na svete.
Dnes jsou madarské "blue chip" spo
lecnosti považovány za nejziskovejší
a nejlépe rízené firmy na této cásti
zemekoule.

Zpet do ceské reality

Zatím je predcasné se ptát, zda bude
rok 1997 s jeho ekonomickými tež
kostmi jednou zpetne hodnocen jako
rok zlomu v transformaci ceské eko
nomiky. Jisté je jedno: i vlády musí
obcas jednat z donucení, proti své
vuli. Ceská vláda už to zažila, brzy na
to prijde i vláda slovenská. Madarsko
i Polsko byly donuceny jednat relativ
ne brzy. Polsko, sužované hyperinfla
cí, odpovedelo šokovou terapií.
Madarsko pred bankrotem zachránila
jen série bolestivých operací.

Ceši meli závideníhodnou startovní
pozici: malý zahranicní dluh, relativ
ne nízkou inflaci a solidní podporu
reformního kursu mezi obyvatel
stvem. Nekterí pozorovatelé upozor
nují, že ekonomika zeme dosud neby
la dostatecne "otresena" a musí tudíž
ješte urazit kus cesty v ozdravných
a strukturálních reformách - stále
bývá kritizováno prílišné sebeuspoko
jení Cechu. Ale taková kritika není
zase tak presná ani spravedlivá.
Predchozí vláda se poprala s rozpo
ctem a zacala nakonec reformovat
financní trhy. Centrální banka byla
po celou dobu castým kritikem vládní
politiky, aktivne vstupovala do hry
a držela úrokové sazby velmi vysoko.
Tošovského kabinet se hodne podobá
krizovému týmu, vždyt premiér se
nedávno nechal slyšet, že zeme žila
príliš dlouho na dluh. I sociální
demokraté mluví o krizi a o tom, že je
naléhave treba obnovit rust. Slibují
pomoc na všechny strany - od drob
ných podnikatelu až po velké expor
téry. Mezitím však podle všeho zabra
la lonská úsporná opatrení:
nezamestnanost stoupá stejne jako

Ceskou ekonomiku ceká v tomto roce
prinejlepším jen mírné oživení. Vloni
cinil rust HDP jen neco málo pres
jedno procento - po ctyrprocentním
rustu v roce 1996. Poptávka spotrebi
telu a soukromé investice, které pod
porovaly rust v minulých letech, mají
v tomto roce dále klesat. Tempo
investic se zpomalilo již v lonském
roce, kdy centrální banka udržovala
vysokou úroven úrokových sazeb,
a tak bránila mnohým firmám v
jejich plánech na expanzi. K zrušení
mnoha plánovaných investic navíc
prispely i rozsáhlé rozpoctové škrty
z jara lonského roku. Stagnaci zažívá
predevším stavebnictví, které je nejví
ce závislé na státních zakázkách.
Spotrebitelé bolestne pocitují zvyšo
vání cen energií a nájemného, zvlášt
když pNchází v dobe klesajících príj
mu a vzrustající nezamestnanosti.
Rok 1998 zacal zvýšením spotrební
dane a DPH u energií, další "rány
osudu" mohou pNjít. Lonské záplavy
nemely tak katastrofální dopad na
prumyslovou výrobu, jak se ocekáva
lo. I pres vysoké úroky z úveru a pro
blémy s restrukturalizací vzrostla
prumyslová výroba v minulém roce
o 4,5 %. Výrazný podíl na tom má
úspech automobilky Škoda Mladá
Boleslav, na niž je navázáno množ
ství dalších subdodavatelu.

Kvetnová devalvace podporila
export, ale pomohlo také oživení
nemecké ekonomiky, nejvetšího ces
kého obchodního partnera. Zrovna
tak se vyplatily i drívejší investice do
technologií a modernizace výroby.
Slabší koruna a trvající zahranicní
poptávka by mely exportu nadále
pomáhat, podniky však musí zvýšit
produktivitu práce, pokud chtejí
exportní možnosti využít naplno.
Urcité signály svedcí o probíhající
restrukturalizaci: firmy pokracují
v propouštení prebytecných zamest
nancu, snižují nevýrobní náklady
apod.

Neznicitelná inflace,
vratká koruna

Cenová deregulace a nestabilita meny
mela vliv na zvýšení inflace v roce
1997. Spotrebitelské ceny uzavrely
v prosinci 1996 o 10 % výše než
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v témže mesíci pi'edcházejícího roku.
Co se chystá na rok 1998? Patrne
velmi podobný vývoj, pokud se
Tošovského vláda odhodlá k dalšímu
zvyšování cen energií a nájemného.
Centrální banka si predsevzala udržet
v tomto roce tzv. jádrovou inflaci
(nezapocítává se zvyšování neprí
mých daní a regulovaných cen) na
6 %. To však znamená, že prísná
monetární politika bude pokracovat.
Již tak vysoké úrokové sazby se tedy
mohou v blízké budoucnosti vyšplhat
ješte výš. Zvlášte, když ceny v lednu
poskocily 04% (nejvýraznejší pohyb
od roku 1993). Velká cást z toho pri
padá na vrub zvyšování daní a cen
energií, nicméne v prosinci tohoto
roku mUŽf,me pocítat s celkovou
inflací okolo 11 %.

Kotevní lano ceské hospodárské
transformace se zacalo trhat v kvetnu
lonského roku, když tlak spekulativ
ního kapitálu donutil centrální banku
posadit korunu na plovoucí kurs.
Mena se tak stala velmi zranitelnou
vúci pesimistickým ekonomickým
predpovedím, narustajícím politic
kým zmatkúm a posléze i financnímu
krachu asijských trhu. Mnoho odbor
níkú predpovedelo pro rok 1998
pokles meny až na hodnotu 21-22 Kc
za marku. Presto koruna po težkém
zacátku od poloviny ledna posilovala.
Jiste pomohlo i to, že Tošovského
kabinet získal dúveru. yní financní
trh pocítá s tím, že relativní politická
stabilita vydrží alespon do cervno
vých voleb. Od CNB se ocekává, že
bude nadále držet vysoké úrokové
sazby, a tak cinit korunu atraktivnej
ší. Také situace v jihovýchodní Asii se
prece jen ponekud stabilizovala.
Nicméne doba odríkání ješte zdaleka
neskoncila a pi'ed námi jsou volby.
Predvolební nervozita muže menu
opet znejistit a ta se urcite dostane
pod tvrdý tlak, pokud by lidové hlaso
vání znovu vedlo k politickému patu.
Situaci by také urcite ztížilo pi'ípadné
rozhodnutí sociálních demokratú
posilovat rúst za pomoci dovozních
prirážek a rozpoctových deficitú,

Co S námi bude?

Dohadování se o tom, jaké zbrane si
na ceskou ekonomiku chystají sociál
ní demokraté, se stalo jakousi zvláštní
obsesí našich analytiku. Ale zatím
nemúže jít o nic víc než o spekulace,
protože výzkumy preferencí ukazují,
že CSSD se patrne neobejde bez koa
licního partnera, tudíž i rozhodnutí
budoucí vlády budou nejspíš výsled
kem kompromisu. Navíc soude podle
rozporných výroku vycházejících

z luna CSSD to vypadá, že an i uvnitr'
strany samotné zatím nebylo dosaže
no názorové jednoty. rcitý pesimis
mus je na míste, alespon pokud jde
o nekteré sliby a levicové recepty
obsažené mimo jiné v "antibalícku",
které se zdají být v podmínkách dneš
ní svetové ekonomiky pomerne zasta
ralé. To je velmi prekvapující v situa
ci, kdy se mnohé západoevropské
vlády (které Miloš Zeman pokládá za
inspirativní) pohybují presne opac
ným smerem.

Sociální demokraté to ovšem vúbec
nebudou mít jednoduché, jestliže se
skutecne rozhodnou naplnovat tyto
varovné predpovedi. První pi'ekáž
kou bude centrální banka. Teší se
znacné dúvere financního trhu
a nekolikrát se dala slyšet, že za žád
ných okolností nebude slevovat ze
své nekompromisní protiintlacní poli
tiky. Vysoké úrokové sazby mely
doposud tvrdý dopad na ekonomiku
a vláda bude k jejímu oživení nezbyt
ne potrebovat snížení sazeb, a tudíž
dohodu s centrální bankou. Druhou
prekážkou budou zahranicní investo
ri. Asijská financní krize manévrovací
prostor pro vlády ekonomicky slab
ších zemí ješte více zúžila. Dúvera
v novou vládu, v její manažerské
schopnosti závisí na tom, jak budou
reagovat trhy. Ceská republika stále
ješte neobnovila ztracenou dúveru
investoru. Snížení
ratingu zeme nebo
další spekulativní
útok na menu by
mohly mít pro vládu
znicující efekt.

Tretí pi'ekážkou se
stane polský
a madarský prece
dens. Levicove orien
tované vlády totiž
prokázaly mnohem
více zdravého rozu
mu v ekonomické
oblasti, než od nich
zahranicní experti
ocekávali. Výsledkem
bylo, že v nedávných
polských parlament
ních volbách zahra
nicní investori pod
porovali koalici Unie
svobody s postkomu
nistickou SLD.
Podobne byl na tom
pan Horn a jeho soci
alisté. Když byli
v roce 1995 ekono
mickou situací pritla
ceni ke zdi, museli se
odhodlat k rozhod
ným krokum. Je
pravda, že ministr

financí Lajos Bokl'Os odešel z funkce
di'íve, než mohl zásadním zpusobem
reformovat sociální systém. Ale tak
už to chodí, že se vlády - at už levico
vé nebo pravicové - "politicky chou
lostivým" zmenám casto vyhYbají.

Pred podobným dilema tem budou
po volbách patrne stát i sociální
demokraté: banky budou volat po pri
vatizaci a ceny energií a nájemného
budou muset být narovnány. Možná
bude zacátek Zemanovy vlády pripo
mínat vratký start Hornova kabinetu.
Lobbistické skupiny i volici budou
sociální demokraty upozornovat na
jejich predvolební sliby, investori na
ne budou vyvíjet nátlak mnohdy
opacný. Klícovou pro další vývoj
ceské ekonomiky bude otázka, zda
tento rok prinese takovou ekonomic
kou situaci, která donutí sociální
demokraty pi'ijmout realistickou
(a pravdepodobne nepopulární) eko
nomickou politiku. Vcasná opatrení
by Ceské republice zcela urcite
pomohla k tomu, aby neztratila z ocí
svuj dlouhodobý cíl - postupné reali
zování ekonomického potenciálu
zeme.

BORIS GÓMEZ (1966)

Makl'oekonomický analytik, pusobí
u nizozemské banky ING Bal'ings v P,·aze.
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Rozdílný vývoj západní spolecnosti a sveta islámu

Prorokuv triu mf ,
Marxovo selhání
Ernest Gellner

Tento clánek je volným prepisem jedné z posledních prednáSek Ernesta
Gellnera prednesené na konferenci "Naboienství jako kultura a antikultu
ra" v ríjnu 1995 v Heidelbergu. Prispévek byl publikován v Internationale
Zeitschrift ml' Philosophie. Antropolog afilosof Ernest Gellner, myslitel,
který mimo jiné zásadním zpusobem zménil pohled na povahu afunkci
nacionalismu v moderní spolecnosti, zemrel v listopadu 1995 v Praze.

(red.)

Pokusím se vysvetlit nekteré z klícových událostí tohoto století - ty
pi'ekvapivé, i ty méne prekvapivé.
Velmi prekvapivý je nebývalý úspech
islámu, jeho schopnost zachovat
a upevnit si své postavení ve spolec
nosti. Vetšina sociologu pi'ijala seku
larizacní tezi, podle níž náboženství
prestává ovládat myšlení lidí
v moderní industriální spolecnosti.
Toto tvrzení se zdá být víceméne
pravdivé - až na svet islámu.
Náboženství ovládá islámské spolec
nosti podobne jako pred sto lety,
pokud se jeho role ješte více neposíli
la.

Jinou, stejne prekvapující událostí
tohoto století se stal totální kolaps
marxismu. Marxismus se casto
a správne pi'irovnává k náboženství,
nekdy se mu dokonce ríká "sekulární
náboženství" a pripisují se mu nábo
ženské rysy - všezahrnující vize, prí
slib nastolení spravedlnosti na zemi
apod. Marxismus presto postrádá
jednu významnou vlastnost nábožen
ství - pokud se náboženství etablují
ve spolecnosti, darí se jim udržovat
kontrolu nad myšlením a cítením lidí
a nemohou se ze dne na den zhrou
tit. Když prece jen podléhají, pak ne
bez boje, a nekteÍ'Í lidé k nim nadále
zustávají loajální. Marxismus si udr
žel loajalitu nápadne malé skupinky
lidí.

Méne pi'ekvapující byl vzestup
nacionalismu v tomto století, a to
i presto, že mu byl predpovídán úpa
dek. Sylogismus dokazující konec
nacionalismu, který odvodili mar
xisté i liberálové, byl logicky zcela
správný. Za prvé, nacionalismus závi
sí na etnických, kulturních a národ
nostních rozdílech, které pretvárí na
principy politické príslušnosti a loaja
lity. Za druhé, industriální civilizace
smerující k mobilite, rozpadu lokál
ních komunit, nestabilite, standardi
zované komunikaci atd. smazává kul
turní, jazykové a etnické rozdíly.
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Takže je možné ucinit záver, že
nacionalismus v moderním svete
rychle mizí, protože jsou postupne
odstranovány jeho samotné základy.
Ale, bohužel, tento záver vubec neod
povídá skutecnosti. Musí zde tedy
pusobit ješte jiné faktory.

Ctvrtou charakteristikou století je
relativní úspech polosekulárních, plu
ralitních, liberálních demokracií,
které zvítezily v duležitých svetových
konfliktech. Vyhrály skutecnou
válku, která skoncila v roce 1945,
stejne jako ekonomickou válku, která
skoncila v roce 1989. To bylo jedno
z nejpresvedcivejších vítezství v deji
nách lidstva.

Vysoký a nízký islám

Proc je islám tak neuvei'itelne úspeš
ný? Proc je tak odolný vuci sekulari
zaci? Pokusím se nabídnout vysvetle
ní. Islám, ovládající pouštní oblasti
mezi Hindúkúšem, Atlantikem
a ohbím Nigeru, byl tradicne rozdelen
na vysokou kulturu a nízkou kulturu
- vysoký islám a nízký islám. Tyto
dve verze téhož náboženství vytvoí'ily
jakousi nestabilní koexistenci.
Vetšinu casu zachovávaly mezi sebou
prímerí, ale pí'esto mezi nimi nekdy
docházelo ke konfliktum.

Základní rozdíl je v tom, že zatímco
vysoký islám nepripouští možnost
zprostredkování spirituálního zážitku
(zprostí'edkování dokonce považuje
za zvláštní hrích: Širk), svet nízkého
islámu je plný zprostredkovatelu.
Vysoký islám zduraznuje prímý vztah
mezi unikátní podstatou božství a jed
notlivými verícími, není vázán na
rituály, neverí pÍ'Íliš na zázraky, je
vysoce moralistní, skripturalistický
(dbá na doslovný výklad koránu 
pozn. prekl.), puritánský, monoteistic
ký a individualistický. Je to islám
ucencu, který prostí verící respektují,
ale nepraktikují. Príliš totiž nevyho-

vuje potí'ebám nižších tríd, predevším
lidem na venkove, kterí se z pochopi
telných duvodu domáhají více "durk
heimiánského" náboženství - tedy
náboženství, ve kterém má posvátno
své mediátory, svá ztelesnení, které
lépe zrcadlí sociální strukturu.

Vetšina rurálních muslimu je inte
grována ve venkovských autonom
ních ci poloautonomních nábožen
ských komunitách, príbuzenských
klanech, kmenech apod. K jejich
vnitrní organizaci jim slouží durkhei
miánské náboženství, kde posvátno je
ztelesnováno v pravidelných rituá
lech, v posvátných predmetech, cin
nostech, osobách. Lze ríci, že mest
ský, individualistický, "protestantský"
islám vyšších tríd (který je zvláštním
zpusobem sjednocován teology
a právníky) koexistuje s roztríšteným
islámem s "katolickými" rysy, jako je
hierarchie, ritualizace, smyslové pro
žívání náboženství, mystické formy
atd. Tento zpusob víry dobre zapadá
do Durkheimových teorií o tom, že
hlavní funkcí náboženství je struktu
rovat a legitimizovat organizaci
komunity, v níž verící žijí.

V této otázce souhlasím s teorií
Davida Huma o stálé oscilaci mezi
protestantským a katolickým typem
víry v náboženském živote lidí.
V periodických explozích nábožen
ského zápalu a reformacních snah
mohli puritáni na chvíli prevládnout,
ale naléhavá spolecenská potreba
vždy znovu vrátila kyvadlo smerem
k osobnostnímu, hierarchickému,
ritualizovanému, nepsanému nábo
ženství, kterému je vlastní etika loaja
lity spíše než etika pravidel.

Islám tedy existoval v permanentní
oscilaci mezi neúspešnými reforma
cemi a návraty ke starým zvyklostem.
V tom se islámská spolecnost velmi
liší od Evropy. V západní Evrope
dominuje hierarchická, ritualizovaná
etika loajality, která je podeprena
spíše institucí než abstraktní doktrí
nou, zatímco individualistické, puris
tické projevy víry jsou dosti roztríšte
né a jsou spíše okrajovou záležitostí.
V islámu je to naopak: ústrední tradi
ce je individualistická, puritánská,
založená na psaném slovu, a pak exi
stují ruzné odchylky hierarchického,
ritualistického typu. Jde tedy o jakýsi
zrcadlový obrázek.

Oscilování mezi temito dvema for
mami islámu zaznamenal již okolo
roku 1400 význacný muslimský
sociolog Ibn Khaldun. Znovu se
k nemu vrátil Bedrich Engels v pasá
ži, kde se evidentne opírá o Jbn
Khaldunovu argumentaci, aniž ho
ovšem cituje. Tvrdí - a odporuje tím
hlavní marxistické tezi -, že všechny
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trídy a ti'ídní spolecnosti jsou
ze své podstaty nestabilní a vli
vem svých vnitrních rozporu
náchylné k destrukci zevnitr.
V této pasáži se projevuje hro
zivý eurocentrismus obou
zakladatelÍ! marxismu, nebot
Engels zdÍ!raznuje, že nestabi
lita tríd a trídních spolecností
se týká pouze "nás" Evropanu,
zatímco "tamti" orientálci,
zvlášte Arabové a jiní musli
mové, jsou navždy uvezneni
v jakémsi cyklickém svete,
z nehož není úniku. I my vní
máme naše sociální konflikty
prizmatem jazyka náboženství,
ale po rozrešení takového kon
fliktu se rodí neco nového
a spolecnost se dostává na
vyšší úroven. Naproti tomu
orientálci se údajne pohybují
v bludném kruhu.

Proc má muslimský funda
mentalismus tak udivující sílu?
Podle mé teorie proto, že
moderní podmínky definitivne
vyradily zmínené kyvadlo
nestabilní oscilace z chodu
a nevratne posunuly težište
smerem od nízkého islámu
k vysokému. Vinu má na tom
samozrejme proces moderni
zace, predevším centralizace politická
a ekonomická, kterou zavedly kolo
niální a postkoloniální vládci a která
rozrušila rurální komunity, základny
nízkého islámu. Z clenÍ! jednotlivých
rodu a klanu se stali migrující
námezdní pracovní síly a obyvatelé
mestských slumÍ!, a tito lidé zacali
hledat identitu ve vysokém nábožen
ství nabízejícím identitu všem musli
mt'í.m. V islámských zemích dríve
neexistovala národní identita. Islám
napomohl k prijetí transformace ven
kovské spolecnosti na spolecnost
mestskou a nabídl formuli pro vyjá
drení zmeny spolecenského statutu
lidí, kterí se chteli zbavit nevzdela
nosti venkovana a získat rozhled
mestského cloveka.

Také je vybavil - jak lze pozorovat
na tragickém konfliktu v Alžírsku 
prostredky, pomocí nichž mohou kri
tizovat své soucasné vládce. Tem, kdo
nepodlehli západnímu stylu života
a berou islám vážne, se tak otevrela
možnost obrátit se proti vlastním
technokratickým elitám, "mamelu
kum", kterí vládnou spolecnosti ve
jménu západních technologií.
Fundamentalistické vzepetí nutno
považovat za reakci nedávno urbani
zovaných, dezorientovaných musli
mu, kterí cítí potrebu vymezit se vuci
exploativní, napul westernizované
vyšší spolecenské tríde.

Co hlásá a co delá
nacionalismus

Podle mého názoru se zrod naciona
lismu v Evrope nedá pochopit, pokud
ho hodnotíme za pomoci jeho vlastní
terminologie. Predstava nacionalismu
o sobe samém a jeho skutecná podo
ba jsou dva opacné, zrcadlové obrazy.
Nacionalismus je fenoménem moder
ní spolecnosti (Gesellschqft), který
mluví jazykem tradicní spolecnosti
(Gemeinschqft). Je to vedlejší produkt
nové situace, podobný tomu, co bylo
receno o islámu. Hlavní rolí kultury
v agrární spolecnosti je strukturovat,
vyjadrovat a internalizovat statut clo
veka nacházejícího se uvnití' stabilní,
extrémne hierarchické spolecnosti.
Tato spolecnost zanikla pusobením
sil industrializace, vedy a technologie
a byla nahrazena mobilní, anonymní
spolecností, která odmítla hierarchii,
prešla od práce fyzické k práci
sémantické (práce se stala komunika
cí), a tím se stala kulturne homogen
ní. Ve vyspelých spolecnostech už
neexistuje rozdíl mezi vysokou a níz
kou kulturou, vysoká kultura se stala
kulturou celé spolecnosti.

Výraz "vysoká kultura" nepouží
vám v hodnotícím slova smyslu,
míním tím kulturu spojenou s psa
ným slovem, kterou clovek získává

v oficiálním vzdelávacím
systému - a nikoli z matci
na vyprávení. Musí být do
znacné míry standardizo
vaná, aby lidé na urcitém
vetším území mohli spolu
komunikovat na dálku bez
znalosti lokálních kontex
tt'í..Poprvé v historii se
vzdelání stává celospole
censkou záležitostí, prestá
vá být privilegiem úzké
specializované vrstvy
scholastiku, talmudistu,
úredníku ci právníku. To
je zcela unikátní situace.
Ale z ní vyplývá, že znalost
vysoké kultury se stává
podmínkou zarazení do
spolecnosti, efektivního
výkonu ekonomických,
politických a kulturních
práv. Udržování této vyso
ké kultury je nákladná
záležitost, kterou musí
zabezpecovat nebo alespon
zaštitovat stát To všechno
vytvái'í úzkou vazbu mezi
státem a kulturou, která
tvorí podstatu nacionalis
mu. (Zásadne odmítám
konvencní teorii naciona
lismu, která jej považuje

za výraz neceho, co je vrozenou vlast
ností lidské psychiky a spolecnosti.)

acionalismus je vlastní moderní
industriální spolecnosti, ale není
vlastní všem spolecnostem. Jeho
stoupenci casto tvrdí, že nacionalis
mus z nejakých nevysvetlitelných
duvodÍ! di'ímal ve vedomí spolecnosti
a je treba ho probudit, aby se mohl
stát politicky efektivním nástrojem
(nejcastejším vyjádrením této myš
lenky probouzení nacionalismu ve
strední a východní Evrope se stal slo
gan Deutschland erwache.0. Ve sku
tecnosti nemohl být nacionalismus
probuzen, protože neexistoval. Byl
vytvoren až moderními podmínkami.

Proc tentýž spolecenský pohyb vzal
na sebe v Evrope podobu nacionalis
mu a ve svete islámu podobu funda
mentalismu? a tuto otázku neznám
jednoznacnou odpoved. Raná historie
nacionalismu obsahuje samozrejme
vazbu na protestantismus. Bernard
Shaw to nejlépe vyjádril ve své pred
mluve k Svaté Jane, když rekl, že
Anglicané upálili Johanku z Arku
jako nacionalistku, zatímco církev ji
oznacila za protestantku, a ve skutec
nosti byla obojí. Souvislost mezi pro
testantskými a "protoprotestantský
mi" hnutími a národním
uvedomováním ci lokálním patriotis
mem lze zvlášt dobre vypozorovat
v husitském hnutí v Cechách patná-
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A pokud práce není všechno, tak co?
Nikdo pi'ece netvrdil, že by mela být.

Jaké pouceni vyplývá z tohoto sto
letí, když srovnáváme vývoj islámu,
nacionalismu a marxismu?
Momentálne slaví úspech pluralitní,
liberální spolecnost, ktel'Ou já nazý
vám "nesvatou aliancí neverících
spou'ebitelu". Muže to znít pejorativ
ne, ale uznávám na techto spolecnos
tech, že se rozhodují podle principu
spotreby, ocekávání všeobecné pro
sperity a privatizace spásy a ctnosti.
Marxismus byl sekulární alternativou
teologického absolutismu, totální
spásy, snažil se vytvorit spolecenský
j'ád, který by byl výsledkem uplatlJo
vání absolutní morálky. Pluralitní
spolecnosti toto nedelají, žijí v jakési
dvojznacné symbióze zdedené víry,
která ale není brána príliš vážne,
a pragmatických konzumeristických
ocekávání, která mají svoji platnost,
ale rozhodne nejsou nedotlmutelná.

Je tento typ spolecnosti udržitelný?
Muže pj'ežít okamžik, kdy je spoti'eba
saturována? Nevím. emeli bychom
podcellovat sílu technologické inova
ce, ale podle mého názoru budou
zisky z budoucích inovací stále
menší. Velké cásti planety stále touží
po zvýšení materiální úrovne a rozdí
ly mezi majetnými a nemajetnými
jsou nadále velmi silné. Nemyslím si,
že takto pokracovat bude možné
donekonecna.
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priznává ve svých pametech, základ
ní vizi marxismu prijal za svou. Nic
naplat, provádela se radikální zmena
lidské existence, a pokud musela stát
to, co stála - masové vraždení, nesvo
bodu, otrockou práci (Sacharov sám
používal pri práci na atomové bombe
otroky) - bylo to sice nepNjemné, ale
nezbytné. Když však pr'išla ubohá,
ochablá brežnevovská stagnace, když
soudruzi pj'estali zabíjet a zacali se
navzájem korumpovat, víra se zcela
zhroutila.

Marxismus ucinil tento svet
posvátným a zrušil starý zvyk hledat
útechu v nebi. To vycházelo ze samé
podstaty 'v1arxovy osobnosti: Marx byl
totiž ve skutecnosti klasický mešták.
Jeho videní sveta bylo jen zobecne
ním meštácké vize, že podstatou clo
veka je práce - nikoli agresivita,
potence, sociální statut. aplnení je
tí'eba hledat v práci a práce je sama
sobe odmenou. Mešták je clovek,
který pracuje nejen proto, že za to
bere peníze. Proti nemu stojí aristo
krat a delník. Aristokrat nepracuje
vubec, delník jen pro svoji mzdu.
Meštáci vždy doufali, že vládu nad
svetem pj'evezmou lidé, kteÍ'Í skutec
ne pracují. Marx jim v tom jenom
vyšel vstríc.

Islám je plne prijatelný pro moder
ní svet pro svoji unitár'skou, puritán
skou povahu, odmítání nadpr'irozené
ho. Ale islám nikdy netvrdil, že práce
je posvátná. Muslimové se mohou
venovat obchodu, práci, aniž by to
považovali za neco posvátného.

Transit
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Marx byl mešták

Vzestup islámu je jedním z prekvape
ní tohoto století, stejne jako ohromu
jící kolaps komunismu, v jehož pred
povedi úplne selhala celá armáda
západních sovetologu. Presné vysvet
lení neznám, ale domnívám se, že
marxismus nebyl znicen sekularis
mem, ale presne naopak - svojí pan
teistickou podstatou. Základní mesia
nistický ideál marxismu, kter)' mel
obzvlášt silný vliv na ruskou duši,
usilovalo zrušení hranice mezi
posvátným a profánním v lidském
živote. Puvodní myšlenka, že svet je
predurcen k bíde a špatnosti a že
štestí je u'eba hledat na jiném svete,
odrážela podle marxismu pomery
rozdelené spolecnosti. Budoucnost
byla naopak spatrována ve svete
totální spotr'eby. :vIarx jednoduše pr'e
vzal puvodne Spinozovu pr'edstavu
zabalenou v historizujícím Ilegelove
podání.

Konvence tvrdí, že clovek nemuže
žít bez náboženství. Já si myslím, že
clovek se stejne tak neobejde bez
svetského života. Marxismus selhal
proto, že lidem podNzeným jeho
monopolní propagande tuto cást živo
ta zrušil. Marxistická víra kupodivu
nebyla znicena behem obludné stalin
ské éry, ale behem mírného a vcelku
pr'ijatelného období stagnace. Stací si
precíst pameti Andreje Sacharova,
jedno z nejlepších svedectví o sovet
ské spolecnosti vubec. Sacharov byl
nesmírne inteligentní muž, který hlu
boce opovrhoval jednotlivými mar
xistickými pouckami. icméne, jak se

ctého století. Ale jakmile se naciona
lismus rozvinul, oddelil se od nábo
ženství, jenom ho predtím jakýmsi
oportunistickým zpusobem využil.
Poláci používali katolicismus, protože
jejich sousedé a nepr'átelé na obou
stranách byli nekatolíci, takže katolic
tví bylo zárovelJ excelentní definicí
polské identity. Pozdeji jim církev
posloužila jako obdivuhodná opozicní
organizace vuci komunistickému
režimu. Ale z dlouhodobého hlediska
se nacionalismus a náboženské dokt
ríny rozešly.

Ne tak v islámském svete. Po urci
tou dobu nebylo jasné, zda pr'evládal
fundamentalismus ci arabský nacio
nalismus, a který z nich byl použit ve
službách toho druhého. Ale v soucas
né dobe není pochyb, že fundamenta
lismus je mnohem silnejší než nacio
nalismus. eumím však vysvetlit,
proc tatáž vazba mezi vysokou kultu
rou a doktrínou, která ji inspirovala,
zllstala v islámském svete zachována
a v Evrope zmizela.

strana 2
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Histork umení

JIRÍ ŠETLiK (1929)

našich skladatelu a interpretu v pomeru k malírum
a socharum. Oba tvurcí obory, které po staletí vývoj
evropského umení sledují a svébytne k nemu prispívají,
byly ovšem pravidelne staveny do stínu center, v nichž se
rodily slohové i názorové promeny. Chyb v hodnocení
ceského prínosu svetovému umení se dopouštejí jak ceští,
tak zahranicní kritici. Do hry lze ovšem vstoupit jedine
srovnatelnou hodnotou, jak to také ucinil Kupka.

Nemizí tím ale vzájemné dluhy mezi námi a svetem,
které se za staletí nakupily. V rozvážném výberu pripo
menme Mistra Theodorika (jehož dilo je aktuálne pristup
né v Anežském kláštere Národní galerie), ceské krásné
madony i gotickou architekturu - v kolika svetových
monografiích o nich najdeme zmínku? Podobne lze hovo
rit o osobnostech ceského baroka (snad s výjimkou
Václava Hollara, jehož jako emigranta uznala Británie).
Pokud se ceská kultura vycerpávala podporou národního
obrození, pi'erostl do merítka evropské jedinecnosti realis
mus Karla Purkyne (podobne jako romantismus K. H.
Máchy), aniž se ovšem dockává ocenení.

Obcasná prekvapení cizincu nad šírí a svetovou úrovní
našeho moderního umení (napr. kubismu, surrealismu
atd.) nemení panující dojem, že patríme spíš k umelecké
periferii. ezbývá, než vdecit tvurcum, kterí se jako
František Kupka (ale i Mucha ci Šíma) vydali do sveta.
Zakotvili v Paríži, tehdy centru umeleckého kvasu. Zde se
prosadili dílem, jež svetu prispelo mane i ozvenou tradice,
kterou do sebe vstrebali v rodné zemi. Kupkuv prípad
dokládá genialitu umelce, který "stvoril malbu cistoty
abstraktne hudební" (receno slovy Šaldovými) tím, že
v osobní vizi ztvárnil prožitky doby objevnými formami.
Jiste ho burcovalo tvurcí prostredí, v nemž žil, ješte víc
odvaha cerpat obrazy i jejich tvarosloví z vlastní duše
a poznávání okolního sveta. Pochopitelne vedelo ceské
schopnosti zmocnovat se kultivovane aktuálních výtvar
ných proudu, chtel se však vyjadrovat individuálne.

ezbytná znalost dení v umeleckém svete je dnes snadne
ji dostupná i z domova. ejde však jen o aktuální vyrov
návání se stavem a vývojem umení sveta, ale o schopnost
osobního prínosu, k nemuž jsou v ceských zemích pred
poklady. Jen jich využít a naucit se je ve svetovém více
hlasu prosazovat.

František Kupka: Kosmické jaro II (1911 af 1920)
-..,.

v

C eský prínos svetu na poli umeníje po léta pretrásanou otázkou,
Znovu ji oživuje širší zprístupnení
dila ceského Parižana Františka
Kupky (1871-1957). Nedávno se tak
stalo v Ceském muzeu výtvarných
umení, které vystavilo jedinecnou
sbírku Kupkových del z majetku
Jana a Medy Mládkových, nyní se tak
deje prostrednictvím Kupkovy výsta
vy v prostorách Veletržního paláce,
pripravené J. Andelem a D. Kosin
skou. Podílejí se na ní tri instituce,
pražská Národní galerie, Museum of
Art v Dallasu a Kunstmuseum ve

Wolfsburgu s výpujckami stežejních TO.. t'x k K k Sól h x'"'é x-' (1912 ·1913)I' ran l,e up a: o nC.u (jury az
autorových del z verejných i soukro-
mých sbírek. Citlivý výber obrazu i poucná prezentace
tvorby "prukopníka abstrakce - malíre kosmu" vyvolává
právem zájem publika o umelecký zážitek, ale budí také
úvahy, proc práve Kupka je ve svete považován za jednu
z vúdcích osobností modemy. Stranou pozornosti tak patr
ne zustanou otazníky nad koncepcí výstavy, která pomíjí
celek autorova vývoje, zvlášte pak jeho geometricky moti
vovanou tvorbu.

J když se v dnešní rozkolísané síti hodnot múže jevit
otázka svetového uznání našeho umení jako pseudopro
blém, nelze jí uniknout. Strízlivou odpoved poskytuje uvá
žení historických a geopolitických podmínek ceských
zemí v rámci Evropy a sveta a též rozdílných cest, jimiž se
ruzná umelecká odvetví od nás dostávala na svetové
výsluní. Významné zjevy literatury, odvislé od prekladu,
se uznání dockaly až v novejší dobe. Pronikání hudby
a výtvarného umení na svetové kolbište usnadnuje mezi
národní srozumitelnost jejich prostredku výrazu. Lepší
výsledky, vykazované hudbou, lze spíš pripsat na vrub
snadnejšímu zpusobu jejího šírení než odlišnosti kvalit

Ceský prínos
svetu
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Korupce a ceská spolecnost

Tomáš Vrba

Normální je nebrat!
ti kradli svým zamestnavatelum
aspon cást pracovní doby a jejich
ženy ci prítelkyne firemní balíky
papíru pro samizdat.

Vysoká tolerance k drobnému
porušování zákona se nám dnes vrací
jako bumerang - o to nižší je hladina
jejího morálního odsouzení korupce.
Když si hrají naše deti, každý chce
být radeji zlodejem, než policajtem.
Inteligentní padouši se teší sympatiím
publika. Tolerovaná krádež pak sama
korumpuje verejné mínení. I úspešné
"tunelování" sklízí jakési sportovní
uznání. Mnohý jinak loajální obcan
schvaluje danové úniky, jezdí nacer
no tramvají a pro politiky zapletené
v korupcních a milostných aférách
má po ruce eufemismus "politik ital
ského typu". (Také recký premiér
Papandreu byl kdysi znovuzvolen
proto, že zapudil ženu a vzal si jinou 
univerzální sen malého cloveka: oši
dit stát a získat atraktivní blondýn-
ku ...)

o státe dánském

Viceprezident Nejvyššího kontrolního
úradu Václav Perich se svým spolu
pracovníkem (project assistant)
Quentinem Reedem si ve své lonské
analýze všímají širších souvislostí
korupcní praxe v Ceské republice.
Pokud nadále funguje cerný trh
postavený na obchodu s nezdaneným
zbožím, nemuže legální trh ani vei'ej
ná správa plnit své prirozené regulac
ní funkce proste proto, že cást spole
cenských transakcí se odehrává
skryte a zároven je výhodná pro
výrobce, obchodníka i zákazníka. Tak
vzniká ideální korupcní prostredí.

Korupcní aktivita sama bývá rov
než výhodná pro obe strany, a proto
ani jedna nemá zájem na odhalení.
Podle stávající právní úpravy je
i "obet" - ten, kdo poskytne úplatek 
stejne trestná jako pachatel, a to je

mentu velkopodnikateli Koženému
a soud nekolikrát zcela zmení názor
na vec, jestliže k zatcení šéfa Centra
kuponové privatizace Liznera musí
policie použít kufrík s úredními pene
zi a jestliže predseda sociálních
demokratu Zeman používá jiný kuf
rík - tentokrát s falešnými tajnými
dokumenty - ke svým politickým
hrám, tak proste neco není v porád
ku. A je celkem jedno, zda v zemi
prevládá "stylove cistá" korupce, ci
zda má prvky vydírání. Clovek nemu
sí být paranoidním stoupencem ruz
ných konspiracních teorií, aby tušil,
že nekterí lidé jsou schopni držet lec
kterého politika v šachu. Omezit vydí
ratelnost verejných cinitelu - to je
silný argument pro lustrace a zprí
stupnení archivu nekdejší tajné poli
cie. Na každého neco máme ...

Zatím jsme ovšem klidní, vždyt
máme ve svých strategiích kolektivní
ho prežití zakódovanou zkušenost, že
se vyplatí uzavrít s vrchností - at cizí
ci domácí - spolecenskou smlouvu.
Vždy šlo o kompromis, morálne
pochybný, ale úcinný. Nepsaná doho
da znela za nemecké okupace i po
desetiletí vlády komunistu podobne:
my se vám nebudeme plést do vlád
nutí, a vubec do vecí verejných, stáh
neme se do soukromí, a vy budete
naše soukromí respektovat, zajistíte
nám, jak jen to okolnosti dovolí, pri
merené pohodlí a drobná privilegia
a necháte nás si tu a tam neco ukrást.
A ono to fungovalo, obe strany smlou
vu v zásade dodržovaly. Výsledek:
všichni jsme trochu zkorumpováni,
zemedelci kradli pšenici v sýpkách,
zedníci cement na stavbách a disiden-

Ze korupce opravdu bují, ví každý
ceský podnikatel a potvrzují to smer
nice vetšiny zahranicních firem, které
v zemi pusobí. Nedávno zapocaté
bilancování Klausovy éry bude jed
nou chladne konstatovat, že antiko
rupcní politika jeho vlády byla pasiv
ní a neúspešná, pokud vubec
existovala, a že pripustila vznik pro
stredí vhodného pro rust hospodárské
kriminality. Verejné mínení celkem
logicky - právem ci neprávem - pred
pokládá, že se tak nestalo náhodou,
a utvrzuje je v tom série odhalení
cerného financování politických
stran. Až v poslední dobe získávají
dosud osamocení bojovníci proti
korupci (Služba pro odhalování
korupce, nekolik policejních vyšetro
vatelu, Nejvyšší kontrolní úrad) ve
svém úsilí soustavnejší politickou
podporu.

Snažíme se rychle zjistit, zda jsme
na tom hure než jiné zeme. Snažíme
se rozpoznat, zda korupce je nutná,
docasná dan dynamice celkových
spolecenských zmen, nebo zda poli
stopadová spolecnost jen oživila
a posílila již dávno existující vzorce
chování.

Jestliže Klausuv predchudce,
nekdejší premiér Pithart, o jehož
pravdomluvnosti nepochybují ani
jeho odpurci, verejne obviní reditele
Agrobanky Krále z pokusu jej uplatit
a celkem nic se nestane, jestliže agent
tajné služby Wallis je radu let souzen
za prodej kompromitujících doku-

Naše tichá dohoda

v

Ceskou spolecnost z klidu jen takneco nevyvede. Politická scéna se
hroutí, nezamestnanost roste, ekono
mická transformace vázne, trvá byto
vá krize a obavy z rustu nájemného 
a všude vládne sociální smír. Co by
se muselo stát, aby lidé vyšli do ulic?
ptá se me prítel, americký novinár.
Snad nejaký mimorádne rozsáhlý
korupcní skandál? A jak je to vubec
s korupcí, má vubec nekdo zájem
proti této suchozemské chobotnici
bojovat? A nepusobí príležitostné
odhalování drobných úplatkárských
afér spíš jako ockování zvyšující imu
nitu spolecnosti proti težším kalib
rum? Znamená to snad, že je celá
ceská spolecnost zkorumpována?
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druhý duvod k mlcení. Pokud je
verejnost alespon trochu citlivá na
financní korupci, poskytování ruz
ných vzájemných proti služeb už
považuje za vec zcela bežnou.
Korupce státní správy je typický zpu
sob, kterým pracuje organizovaný zlo
cin. A dokáže se dobre maskovat:
"Nejsou príliš vzácné prípady, kdy
zlocinné spolcení pronikne až do
verejné správy pomocí dobrocinných
organizací. Úredník jinak neúplatný
je vuci non-profitní organizaci méne
ostražitý, prijme "výhodu" jako oce
není svého entuziasmu a stane se tak
zranitelným pro další korupcní jedná
ní."

Perích a Reed konstatují, že presto
že v obecné rovine Ceši korupci odsu
zují, "z individuálního hlediska není
korupce považována za obzvlášt nežá
doucí jev". Prúzkum IVVMpred
casem zjistil, že jen 38 % Cechu pova
žuje korupci za neospravedlnitelnou
za všech okolností. "Jinými slovy,
verejné mínení dosud nepúsobí jako
úcinný antikorupcní mechanismus."
I jiní autori konstatují, že v korup
cním klimatu jedinec považuje uplá
cení za spolecenskou povinnost,
odmítání úplatku je naopak mimo
normu. Korupcní jednání má casto
rituální funkci, nebot se objevuje
i tam, kde zjevne nemuže mít na pru
beh klientovy záležitosti žádný vliv.

Kde se nejvíce
podplácí?

Nejnebezpecnejší je korupce soudcu
a policistu. Nekdo ceká na zápis firmy
do obchodního rejstríku mesíce,
nekdo minuty. Hádejte proc! "Rumová
aféra" (obchod nezdaneným alkoho
lem) se táhne již dlouhá léta a stejne
dlouho policie pasivne "monitoruje"
doterné hloucky veksláku a prekupní
ku drog v centru. Rada pacientú se
domnívá, že bez úplatku by prímo
ohrozili své zdraví ci život. V armáde
jsou vypisovány verejné zakázky jako
všude jinde - jenže v nich nejde
o miliony, ale o miliardy. V poslední
dobe musela být rada souteží zrušena,
a co si má pomyslet bežný poplatník?
Mluví se o telekomunikacích - ostatne
už za starého režimu se pridelování
telefonních linek rídilo ceníkem cer
ného trhu.

Už víme, že zkorumpovat lze
i média, ci prinejmenším jednotlivé
novináre. V lepším prípade pro získá
ní levné publicity, v horším pro ovliv
nování, nacasování nebo zamlžování
informací. Politici to zatím u nás meli
dost dobré: za každým stála rada dob-

rovolne loajálních reportéru. Moc
médií je nesporná, a kdyby novinári
chteli, mohli by prinejmenším "prispí
vat k odromantizování sveta zlocinu".
Trvalým problémem je selektivita prí
stupu k informacím - i ta pripravuje
pudu korupci a cernému trhu. Média
nemají zájem poskytovat souvislé,
vecné a katarzi prinášející zpravodaj
ství o systematickém pronásledování
zlocinu.

Cynici praví, že koupit lze každého,
jde prý jen o výši sumy. Pro lepší pre
hled obou stran byly na bežnejší
úkony ("propitý" ridicský prukaz, sta
vební povolení) již za starého režimu
stanoveny pevné ceny. Za drobnosti
se nabízely dárky naturální: kvetina
a bonboniera, "putovní" láhev whisky,
dokonce kniha ci lístky do divadla,
krabicka (dnes už karton) cigaret,
jako relikt dávných nedostatku se
dodnes úredníkum podstrkuje
50 gramú kávy. Pokud peníze, tak dis
krétne v obálce nebo "zapomenuté"
v ridicském prukaze. Ve "velkém"
byznysu panují ovšem pomery evrop
ské: 2-5 % ze stavební zakázky,
3-10 % z bankovní pújcky, prípadne
pravidelné mesícní "prikrmování"
úredníku, jen tak bianco, pro prípad
budoucí potreby.

Opet ceskou ulickou?
Dokud byl nedostatek zboží a služeb
všeobecný, smenovaly se služby
a výhody formou jakési obcanské své
pomoci. Místní asociace lékar-auto
opravár-rezník si v podstate vystacila,
a kdo nemohl poskytnout protislužbu,
musel zaplatit. Šedé a Cerné zóny
vznikaly zcela spontánne a nahrazo
valy neexistující legální nabídku.
Vyvinutý smysl Cechu pro pohodlné
prežití, pro maximální zútulnení
životního provizoria zaplnil vakuum
mezi jednotlivci a státem, které má ve
zdravých pomerech zaplnovat obcan
ská spolecnost. Vzniklo tedy neco, co
melo mnohé znaky obcanské spolec
nosti. Možná je to ješte horší: svépo
mocná korupcní spolecnost udržova
ná pomerne samosprávným terorem
se muže ukázat být pervertovanou
formou obcanské spolecnosti.

A tady nekde možná bude klíc.
Rozhodne ne k rešení, ale k pochope
ní naší dnešní situace. Ano, lidé sice
mohou vyjít do ulic, je to však málo
pravdepodobné a ješte méne je prav
depodobné, že by to bylo kvuli úplat
kárské afére. Jsme velmi skeptictí 
možná nás to naucili naši odvecí sou
sedé - ceští Židé. Cili pokud by se
provalil nejaký mimorádne velký
skandál, ceský clovek zareaguje spíše

jako pan Kohn v nejaké smutné
židovské anekdote; pokývá hlavou
a tiše poznamená: "Já to vždycky
tušil."

Trochu - ale jenom trochu mužeme
spoléhat na to, že i zdravé klima
muže být nakažlivé. Implementace
evropské legislativy, soustavné napra
vování nedostatku zjištených
Nejvyšším kontrolním úradem, nové
soubory protikorupcních opatrení
chystané vládou (zrízení financní pro
kuratury, institut cestného prohlášení
o majetku, regulace financování poli
tických stran atd.) predstavují urcitou
nadeji. Pokud si však naplno uvedo
míme, že korupcní spolecnost není
rízena bezzákoním, ale pervertovaný
mi zákony a zvyklostmi, které její cle
nové do znacné míry považují za
závazné, že zákon džungle, zákon
smecky ani zlodejská cest nezname
nají absenci pravidel, ale naopak veli
ce tvrde vymáhané zpúsoby chování,
tak pochopíme, že veci jsou složitejší.
Vychovatelé vedí, že je neúcinné
vymáhat respekt k zákonu po mla
dých príslušnících subkultury, kterí
ne že by ho nechteli prijmout, ale
nemohou - protože se už rídí záko
nem jiným. Atheistovi mužete nabíd
nout svého Boha, u vyznavace
Leviathanova to budete mít težší.

Zbývá skepticko-optimistická rada,
pokoušet se ne prinášet, ale nahradit
zákon, zmenit predstavu spolecnosti
o tom, co je nejen rozumné a užitec
né, ale i dobré. Pochopitelne, že je to
ta nejméne snadná cesta.

TOMÁŠ VRBA
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Mráz prichází z Minsku
Rozhovor s predstaviteli
be'1oruské opozice
Od roku 1994 vládne v Belorusku prezident Alexandr Lukašenko a od té doby
také tento muž sytematicky posiluje svoji diktátorskou pozici a umlcuje své
politické odpurce. Lukašenko rozpustil rádne zvolený parlament, najmenoval
do ruzných funkcí své spojence, vytvoril speciální polovojenské milice, které
zastrašují afyzicky napadají nezávislé novináre a predstavitele opozice.
Velmi intenzivne posiluje ekonomické a politické vztahy s Ruskem. V roce
1996naoktrojoval novou ústavu a vyhlásil o ní referendum, které dopadlo v
jeho prospech, ackoliv o jeho regulérnosti pochybovali mnozí domácí i zahra
nicní pozorovatelé.

Ne všichni jsou ovšem s nástupem diktatury smíreni - jednotnou frontu
proti prezidentovi se snaží vytvorit jednotlivé opozicní proudy. Pocátkem
února navštívili na pozvání Ceského helsinského výboru Prahu dva clenové
vedení opozicní Sjednocené obcanské strany Henad Karpenka a Vasil Slyndi
kau, aby vedli rozhovory s predstaviteli ceské vlády i se zástupci nevládních
organizací. Henad Karpenka je predsedou Národního výkonného výboru, v
nemž spojily své síly ruzné opozicní skupiny vcetne Sjednocenné obcanské
strany, aby vytvorily cosi na zpusob stínového kabinetu. Henad Karpenka byl
místopredsedou rozehnaného Nejvyššího sovetu a Vasil Slyndikau predsedal
jeho hospodárskému výboru. Oba odmítli vstoupit do loutkového paralmen
tu, který vytvorili poslanci verní Lukašenkovi.

Jaký prostor zbývá v takovém reži
mu pro práci opozicní strany?

Karpenka: Není ho mnoho.
Opozicní média v zemi jsou postupne
likvidována, vetšinou ekonomickými
sankcemi. Napríklad se provede kon
trola hospodai'ení urcitého listu, jsou
objeveny údajné nesrovnalosti
v úctech, na noviny je uvalena astro
nomická pokuta, kterou nemohou
splatit, a tak prestanou vycházet.
Novinári jsou také casto vystaveni
fyzickým útokum a zastrašování,
pokud kritizují režim.

My jsme neustále sledováni. Když
jsem byl po srdecním záchvatu
v nemocnici, stáli v místnosti vedle
mého lužka po celou dobu príšluníci
zvláštních jednotek OMON. Nikoho
ke mne nepustili, ani moji ženu.
Dostal jsem také pokutu ve výši polo
viny mého celorocního výdelku za to,
že jsem jako poradatel demonstrace
mel narušit plynulost silnicního pro
vozu. Presto v zemi ješte stále existují
opozicní média, pomocí nichž je
možné sdelovat naše názory verej
nosti. 90 opozicních poslancu roze
hnaného parlamentu se pravidelne
schází, vymenujeme si informace
a názory. Ani stranické kongresy
nejsou zakázány, takže clenové naší
strany se stále setkávají. Ale brání
nám v tom, abychom jezdili do regio
nu a mluvili s našimi volici. Také
nám nedovolují vstoupit do budovy
parlamentu.

Šlyndikau: Když nám nekdo
nabídne svuj domov k tomu, aby zde
mohlo probehnout opozicní setkání,
musí pocítat s možnými dusledky,
jako jsou pokuty nebo dokonce
zabrání bytu nebo domu. Casto se
také v takovém prípade stává, že se
mu do jeho domu vloupá milice.

Vaše lícení pripomíná Ceskosloven
sko sedmdesátých let. ..

Karpenka: Je s podivem, že se
média zde více nezajímají o situaci
v Belorusku. Nezávislý beloruský tisk
v lonském roce uverejnil tak zvanou
Chartu 97, výzvu k dodržování lid
ských práv v Belorusku, která se
prímo odvolává na ceskoslovenskou
Chartu 77. Dokument podepsalo
mnoho beloruských obcanu.

Šlyndikau: Bohužel vetšina médií
je ve službách oficiální propagandy,

ctyri mesíce, aniž by ho z cehokoli
obvinili. Když nenajdou duvod, proc
vás zavrít, tak vás alespon porádne
zmlátí a pak reknou, že to bylo patrne
kriminální prepadení. Takhle treba
brutálne zbili režiséra, který dostal
cenu na berlínském filmovém festiva
lu za svuj dokument o Belorusku.

a nahradil ho svým vlastním výtvo
rem. Ze svého nejlepšího prítele ude
lal generálního prokurátora. Sám
sebe jmenoval predsedou beloruské
ho olympijského výboru. Svoje prezi
dentské období si prodloužil podle
nové ústavy o tri roky. Novou ústavu
projednávali poslanci dva týdny,
ovšem bez znalosti jejího znení. Text
ústavy jim byl ukázán až po jejím
schválení. Referendum o ústave
nebylo ani spravedlivé, ani svobodné.
Jednoduše receno, všechny oblasti
života spolecnosti jsou pod
Lukašenkovou kontrolou.

Šlyndikau: Prezident také treba
odvolává reditele soukromyých spo
lecnosti, zvlášte když podporují opo
zici. Nebo firme udelí obrovské poku

ty. Porušování
liských práv je
v Belorusku na
denním poi'ádku.
Predsedkyne cent
rální banky byla
více než rok ve
vezení, aniž by
byla rádne odsou
zena. Momentálne
je ve vazbe sedm
desátiletý reditel
nejlepšího kolcho
zu v zemi, protože
nesouhlasil
s Lukašenkovou
zemedelskou poli
tikou. Stejný osud
postihl bývalého
ministra zemedel
sld. Zavreli ho na

Jaká politická situace nyní panuje
v Belorusku?

Karpenka: Prezident Lukašenko
delá všechno pro to, aby v zemi nezu
stala jediná fungující demokratická
instituce. Buduje diktaturu v Evrope
dnešních dnu zcela nevídanou.
Zlikvidoval parlament a najmenoval
nový. Rádne zvoleným poslancu
sebral jejich mandáty zvláštním pre
zidentským výnosem. Vydal výnos,
který ríká, že jestliže je prezidentuv
výnos v rozporu se zákonem, platí
výnos. Jmenuje všechny soudce
v zemi, od okresních soudu až po nej
vyšší soud. Rozpustil ústavní soud

Vasil 5lyndi/wu (vlevo)
a Henad J(arpen/w.

FOlo: Zdenek Sed lácek



Což není záhodno
milovat svého ucitele?
Josef Koutecký
z medailonu detského chirurga prof. Václava Kafky
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která neustále hledá vnitrní neprátele
režimu. Situace snese srovnání s tím,
co jste poznali zde v bývalém Cesko
slovensku.

Má beloruský režim nejakou
oficiální ideologii?

Karpenka: Je to rudo hnedá ideolo
gie, která kombinuje prvky komunis
mu a fašismu. Jsou zde historické
analogie jako ti'eba italský fašismus,
a i nekteré Lukašenkovy výroky mají
své paralely u jednotlivých vudcu
podobných režimu v dejinách 20. sto
letí. Známým se stalo Lukašenkovo
interview pro Handelsblatt, v nemž
rekl, že at si o Hitlerovi myslíme
cokoliv, alespon umel udelat porádek.

Muže se Lukašenko oprít o podpo
ru verejnosti?

Šlyndikau: Podporují ho nejchudší
vrstvy spolecnosti - venkovské obyva
telstvo a lumpenproletariát. Mezi
lidmi je systematicky rozdmychávána
nenávist k soukromým podnikatelum.
Podle nedávného výzkumu se 55 %
obyvatel považuje za chudé a 15 %
za extrémne chudé. Úmrtnost belo
ruského obyvatelstva už dlouhou
dobu pi'evyšuje porodnost. V minu
lém roce stoupla úmrtnost ve srovná
ní s rokem 1996 040 %. Prumerná
mesícní mzda se pohybuje okolo 68
dolaru.

Karpenka: Lukašenka tedy podpo
ruje 40-45 % obcanu. V hlavním
meste Minsku je podpora samozrejme
výrazne nižší.

Jak mohou demokratické státy
pomoci Belorusku?

Karpenka: V tomto roce má podle
staré ústavy Lukašenkovi vypršet
mandát a mely by se konat prezident
ské volby. Mezinárodní spolecenství
neuznalo referendum o nové ústave,
takže pokud Lukašenko neusporádá
volby, stane se pro svet diktátorem,
a Lukašenko to ví. Žádný evropský
stát dosud Lukašenka nepozval na
státní návštevu (s výjimkou
Jugoslávie, kterou béloruský prezident
navstívil letos v lednu - pozn. red.). Je

tu však nebezpecí, že dohody o vytvo
rení svazu mezi Ruskem
a Beloruskem umožní Lukašenkovi
kandidovat v ruských prezidenstkých
volbách v roce 2000 a zaujmout
Jelcinovo místo v Kremlu.

Skutecne si myslíte, že má reálnou
šanci stát se ruským prezidentem?

Karpenka: Jsem o tom pi'esvedcen.
Hlavní politické síly v Rusku mají
eminentní zájem na rozšírení teritoria
ruského státu. Ruští politici budou
vyvíjet nátlak na Lukašenka, aby se

v Belorusku nechal znovu zvolit
a mohl tak umlcet kritiku, že drží
moc ilegálne. To by mu otevrelo
cestu do prezidentských voleb
v Rusku. Pokud by volby vyhrál, pre
stal by být pouze beloruským problé
mem, stal by se problémem celoev
ropským a celosvetovým. Približne
polovina beloruské tajné služby pra
cuje zároven pro Rusy. Mentalita
velké cásti techto agentu bývalé KGB
v Rusku a Belorusku je stejná a tito
lidé pracují ve jménu komunofašis
mu. Jsou tady jasné vazby mezi rus
kou komunistickou stranou a KGB.
Tyto vazby nebyly nikdy prerušeny.

Dostává se vám ve vaší opozicní
cinnosti podpory ze zahranicí?

Karpenka: Nekdy si klademe otáz
ku, zda lidé vubec vedí o tom, co se

Václav Kafka se narodil 50. breznaroku 1902 v meštanském dome na
Betlémském námestí, naproti známé
mu staropražskému pivovarskému
domu U Halánku, který pati'íval rodi
ne Náprstku. Byl jediným synem
MUDr. Václava Kafky, odchovance
vynikající chirurgické kliniky
Maydlovy. Zájem, jejž vzbudilo jeho
narození na klinice, dodnes dokládá
veliký, šedivý karton, na kterém je
zobrazeno vejce, z nejž se cile klube
do sveta malé "Kavce", a pod ním
jsou dva sloupce gratulacních podpi
su kolegu Kafkova otce. Mezi nimi
i podpisy chirurgu tak proslulých
jako Rudolf Jedlicka, Otakar Kukula
a Bohuslav Niederle sen., chirurgu,
kterí vybudovali naši moderní ceskou
chirurgii.

Uprímne mínená prání velkých
predku se v plné míre naplnila.
Václav Kafka jr. byl skutecne výji
mecný.

Kafkovo detství a mládí bylo mimo
rádne príznivé. Otec, primár detské
chirurgie a ortopedie Ceské detské
nemocnice, zakladatel ceské školy
detské chirurgie, a matka, noblesní
žena s umeleckými sklony.
Nejvýraznejší osobností Kafkova útlé
ho veku byl ovšem dedecek z matciny
strany - MUDr. Josef Reinsberg (1844

v Belorusku deje. Ale využíváme
každé možnosti informovat o naší
situaci. Mnoho evropských zemí nám
k tomu dává príležitost. Reprezentanti
duležitých evropských institucí se
naopak odmítají setkat s predstaviteli
oficiálního paralmentu. Rozširujeme
své kontakty v zahranicí. Napríklad
jsme v Praze uzavreli dohodu, podle
níž budou mít beloruští studenti
vyloucení z univerzity za úcast na
demonstracích v Minsku možnost
studovat v Cechách. Budou moci
nejen dokoncit studium, ale také
poznat život ve svobodné zemi.
Budeme také usilovat o zrízení vlast
ního (opozicního) stálého zastoupení
v Ceské republice.

(Rozhovor pfipravili Jakub
Camrda a Victor GÓmez.)

až 1950), profesor soudního lékai'ství
na lékarské fakulte v Praze a také
rektor pražské univerzity, polyhistor
goethovského typu. Mladého Kafku
ovlivnovalo a formovalo vysoce kulti
vované domácí prostredí a styk
s mnoha významnými osobnostmi
ceské kultury. Chodíval s matkou ke
strýci Adolfu Liebscherovi, malíri
a ilustrátorovi, profesoru kreslení na
Ceském vysokém ucení technickém.
Hrát na klavír se ucil u paní Vildy
Talichové a pri hodinách ho nekdy
poslouchal a povzbuzoval sám Václav
Talich. Roku 1921 Václav Kafka
maturoval a zapsal se ke studiu na
lékarské fakulte.

Pražská lékarská fakulta byla v té
dobe první medicínskou autoritou ve
státe, centrem vedecké práce univer
zitní a byla utvárena velikostí mno
hých svých vynikajících clenu. Z nich
nejvíce Kafku ovlivnovali elegantní,
precizní a spravedlivý anatom Karel
Weigner, zakladatel moderní ceské
patologické anatomie Jaroslav Hlava,
ale už také jeho o nic méne slavný
žák Herman Šik!. Z kliniku se obdivo
val Josefu Pelnárovi, vedeckou pres
ností a poctivostí, slovním projevem
i kouzlem osobnosti ho uchvacoval
jemný Kamil Henner.

Z chirurgu byl nejvýraznejší posta-
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vou té doby bezesporu profesor
Otakar Kukula. Zemrel však pred
Katkovým rigorosem, takže zkoušku
skládal už u profesora Arnolda
Jiráska, kterého si vážil jako vynikají
cího reprezentanta ceskoslovenské
chirurgie na mezinárodním fóru, ac
proti nemu mel urcité výhrady. A tak
byl pro jeho další odbornou cestu
daleko výraznejší vliv profesora
Jirího Diviše s jeho klidným a vec
ným pNstupem k vedecké práci,
skromností a smyslem pro cest.
Divišova škola byla školou demokra
tickou, mela vysokou etickou úroven
a vychovávala pracovníky k samo
statnému myšlení a rozhodování.
Profesor Katka se vždy hlásil k této
linii ceské chirurgie.

Po promoci v roce 1927 nastoupil
jako externista do Ceské detské
nemocnice na Karlove, aby soucasne
hospitoval i na jejím oddelení pro
detskou chirurgii a ortopedii. Ješte
téhož roku na podzim prešel jako
operacní elév na II. chirurgickou kli
niku profesora Jirího Diviše. Od roku
1931 byl asistentem kliniky a v roce
1939 se stal ordinár'em detské chirur
gie a ortopedie Ceské detské nemoc
nice a soucasne zustal až do uzavrení
ceských vysokých škol nehonorova
ným asistentem Divišovy kliniky.
Tam se naucil nejen diagnostikovat
a operovat, ale také experimentálne
a vedecky pracovat. V roce 1939 byl
habilitován pro obor "pathologie
a therapie nemocí chirurgických"
po té, co obhájil práci na téma
"Chirurgie rakoviny v krajine podja
terni".

Tak jako život a práce mnoha
Cechu, i Katkova byla poznamenána
okupací a 2. svetovou válkou. Byl
nekolikrát vyšeti'ován gestapem.
14.2. 1945 byl dúm C. 3 na Moráni,
v nemž tehdy bydlel, znicen prímým
zásahem pN bombardování Prahy.
Prišel o veškerý majetek, i o rozsáhlý
vedecký materiál.

Václava Katku jsem poznal v léte
roku 1951. Byl tehdy docentem II.
chirurgické kliniky pražské lékarské
fakulty, kterou vedl profesor Diviš.
Pricházel operovat na oddelení detské
chirurgie Ceské detské nemocnice
primáre Tošovsl,ého, jež sídlilo
v budove Nalezince na starobylém
Karlove. Na nem jsem tenkrát, pi'ed
47 lety, zacal jako medik fiškusovat.
Kafkovi bylo 49 a mne 21 let. Ani
jeden z nás tenkrát netušil, že se naše
osudy budou prolínat celých dalších
40 let. Pan profesor zemrel v 90. roce
života roku 1991. Navštívil jsem ho
ješte den pred jeho smrtí. Už me
nevnímal. A ješte tolik jsme si toho
meli ríci!

Po vzoru otce - primáre Václava
Katky sen. - se stále intenzivneji
zabýval chirurgií detskou a stal se
jedním z jejích tvúrcú - u nás i ve
svete. V roce 1960 byl jmenován pro
fesorem (byla to první profesura pro
tento obor v republice) a v roce 1961
doktorem lékarských ved.

Profesor Katka mel veškeré vlast
nosti vynikajícího chirurga. Byl zruc
ný, presný, soustredený, rychlý, ale
ne zbrklý, byl odvážný, ale soucasne
nanejvýš uvážlivý, nezalekl se preká
žek ani komplikací, které operacní
dení prináší. Byl neobycejne telesne
odolný, vydržel operovat dlouhé hodi
ny s nezmenenou jistotou a kvalitou.
Jeho oduševnelé ruce jako kdyby
obnažené tkáne hladily a vracely jim
život. Byl velmi svedomitý. Než zahá
jil operace vrozených srdecních vad
u detí, odoperoval desítky psu. Byl

jsem u toho. K práci vedecké pristu
poval stejne poctive, byl neúprosne
objektivní, exaktní a kritický v cásti
obsahové i formální. Spolupracovat
s prof. Katkou nebylo lehké. Byla to
však vynikající škola pro všechny,
kterí se chteli naucit vedecky praco
vat.

Rada z nás v této souvislosti dobre
poznala byt pana profesora v dome
C. 23 v Myslíkove ulici. Chodili jsme
tam "doladovat" prednášky a publika
ce, já alespon dost casto. Strávil jsem
tam mnohá nedelní odpoledne
a hodne vecerú - nekdy i cást noci.
Výmluva mi ani neprišla na mysl.
Úcta a pocit zadostiucinení, že mohu
pracovat práve s ním, mi byly dosta
tecnou odmenou. A tak vzrústajicí
obdiv casem prerostl ve vztah, který
lze asi steží oznacit jinak než jako
lásku. Což není záhodno milovat
svého ucitele?

Profesor Kafka byl mým ucitelem
v plném slova smyslu. Ucil me
a zkoušel jako vysokoškolský ucitel
chirurgii. Ucil me jako výkonný kli
nik-chirurg a šéf kliniky lékarskému

umení v jeho celistvosti a úctyhod
nosti, ac práve ta byla celá léta zneva
žována; ucil me vztahu k nemocným
i ke spolupracovníkúm. Ucil me
vedecké práci, správne prednášet
a odborne psát. Ucil me lásce k ceské
reci, on - chirurg. Ucil me vztahu ke
všemu živému a ke kráse, k jedinec
nosti cloveka. Ucil me umení rozho
dovat a zaujímat postoje. Ucil me
poctivostí pNstupu a lidským pocho
pením i zdravým sebevedomím.

Udal smer rozvoje ceské detské chi
rurgie. Vybudoval pražskou pediatric
ko-chirurgickou školu a seznámil s ni
svet. Jeho práce na klinice mela rád
a spád. Pri ranním hlášení pil ze
svého starožitného šálku kávu, vizity
byly poucné a jejich závery jasné.
V chorobopisech opravoval a škrtal
cervenou tužkou. Operovat s ním, to
byla radost sledovat pocínání jeho cit
livých rukou, které neudelaly v ráne
nikdy zle. Pr'edpokládal ovšem, že
umíme každý jeho další úkon predví
dat a že mu terén náležite pripraví
me. Zdaleka ne vždy se tak stalo. To
dovedl pak být nevrlý. Operacní nále
zy diktoval sekretár'ce hned po opera
ci a doplnoval je vlastními nákresy 
patologického nálezu i jeho provede
né nápravy. To bylo obdivuhodné
a velice instruktivní. Horší bylo, že
kreslit nutil i nás, kterí jsme zcela
postrádali kl'eslírské vlohy. Klinické
semináre byly pravidelné, texty pred
nášek a publikací nám peclive opra
voval a nekdy se doslova hemžily
jeho zejména stylistickými opravami.

Z místa pi'ednosty kliniky detské
chirurgie byl profesor Kafka odvolán
k 1. Njnu 1970. Na klinice však zustal
díky prátelskému vztahu svého
nástupce prof. MUDr. Václava
Tošovského až do chvíle, kdy se ldini
ka stehovala do nových prostor
Fakultní nemocnice v Motole. To bylo
v léte roku 1978. Od roku 1972 praco
val na malý úvazek v Ústavu péce
o matku a díte v Podolí a po presteho
vání kliniky do Motola se stal kráúwu
dobu také chirurgickým konziliárem
IV. detské kliniky. Zústal od léta 1978
do 30. cervna 1980 na Karlove sám
v opuštených prostorách kliniky, snad
aby v klidu a tichu kdysi tak živých
prostor vzpomenul a zhodnotil tech
více než 53 let úsilí, z nichž naprosto
pi'evažující díl prožil práve tady.

Od roku 1982 prestal profesor
Katka pracovat, ale nepi'estal žít
bohatým a výsostným životem jedin
ce, který pres všechna svazující vnej
ší omezení s nadhledem vnimá vlny
života. V jeho pozustalosti jsem našel
i básen v próze: "Muj dech pálí - múj
dech spálí zelenou louku i s jarními
kvety - muj dech vše spaluje. Popel
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spálené trávy pohnojí zem - ta pr-íštím
rokem vykvete krásneji. Muj dech vše
stravuje - jak prudký ohen, který kalí
ocel - muj dech vše nicí, aby vytvárel
krásnejší. Jmenuje se Pravda."

Od detství byl vychováván k chápá
ní krásy. Celý život hrál rád na klavír.
V jeho byte hrával jeho pNtel - profe
sor Jan I-Ieí'man a zpívával barytonis
ta Národního divadla Jan Konstantin.
Celý život pilne navštevoval koncerty.
Pr'ivezl do Cech nekolik dosud u nás
neznámých del Honnegerových.
Scházíval se s nekterými cleny
Devetsilu a mel úzký kontakt se zná
mým francouzským spisovatelem
Bérencem. Byl zaníceným clenem
klubu pí-átel ceského jazyka. Otázky
kultury a kulturnosti ho bytostne zají
maly.

Stejný vr-elý vztah mel proFesor
Kafka od mládí i k pí·írode. Hodne
cestoval - až do vysokého stárí. Slézal
hory, sjíždel í-eky, hodne lyžoval. Byl
vášnivým myslivcem, ale takovým
aristokratickým: "Kdo nehledá v lovu
(myslivosti) poezii, je neštastník
zbloudivší v hlubokém lese.
Procházka lesem je dlouhá (trvalá)
modlitba díku za krásy casného
rána."

Stále znovu mi táhnou myslí vzpo
mínky na krásná setkání v jeho víle
v Podolí, kam se v roce 1972 pí-este
hoval. Na jedné strane plápolající krb
v útulné místnosti, na dmhé zahrada,
ve které pestoval poslední léta révu,
z jejíhož vína nám dával ochutnat,
a uprostred klavír. Stejne tak nezapo
menu na tolikerá dopoledne Štedrých
dnu, kdy jsme se scházívali "na šne
kách" pri sklence sektu.

Pmfesor Kafka nemel ve zvyku
chválit. Nepochválil me nikdy. Kdysi
mi však í-ekl: "Dver-e mého domu
jsou vám vždycky otevreny." A pak
jednou, po mnoha dalších letech, už
nedlouho pred smrtí napsal na rub
fotografie z nekterého spolecného set
kání: "Vyi'idte Kouteckýmu, že z neho
mám radost a at tak nestárne!"

V zárí mku 1989 se mi podar-ilo zís
kat Prahu pro usporádání XXI. setká
ní International Society of Paediatric
Oncology. Organizoval jsem ho
k pocte profesora Kafky a prosadil
jako hlavní téma detskou onkochirur
gii. Konference byla verejným proje
vem úcty a vdeku mému uciteli det
skými onkology a onkochirurgy
celého sveta.

JOSEF KOUTECKÝ, PROF. MUDR, DRSC.

(1930)

pj'ednosta Kliniky detské onkologie 2.
lékarské fakulty UK v Praze. pj'edneseno na

setkání Ucené spolecnosti éR.

Slovo
Rozpredli jsme tu v posledních dvou císLechtéma myslím dost pekné; aLenež
v nem mužeme pokracovat, je treba omluvit se za ohavné prekLepy z únorového
císla: "Lexikologové rozlisují" (a ne rozlisujení) má být na zacátku pátého
odstavce; a "sLovesa verení" (tedy nikoli sLovesaverit) v zacátku posledního.
Mea culpa.

Úvahy o pojmenová(vá)ní a jménu se vLastne neustále tocily koLem pojmu
slovo - a pritom se mu jaksi vyhýbaLy. Ne náhodou. Akt pojmenování i sLovo
jméno odkazují k uchopení, prijetí vnímané a riflektované skutecnosti. aproti
tomu slovo ukazuje jeste jinam.

(Poznámka metodoLogická: jestliže už po tolikáté budeme pripomínat historii 
nejen etymoLogickou - pojednávaného výrazu, pak vubec ne proto, abychom jak
koLi ovlivnovali jeho dnesní chápání Ci užívání. Rádi vsak upozornujeme na
vztahy mezi pojmenovávaným a pojmenovacími motivacemi; že tyto vztahy se
nekdy jevívají srozumitelnejsí než dnes, budiž pouze radostným podnetem.
K cemu - to už je na Laskavém ctenári.)

Slovo má (i) v dnesní cestine daLeko sirsí významové spektrum než pojmenová
ní, oznacení, jméno ci název; zahrnuje i obsahy jako mluvení (napr. mluvené
sLovo), slib (dát sLovo), doporucení (na její sLovo dali), a ovsem text v nejsirSím
smysLu, napr. príbeh, vyprávení (Slovo o...) ci sdelení, poselství (sLovo Boží)
a ovsem daLSía dam V sirSím pojetí rovnei "smysL": odpovídá tedy nejvíc recké
mu logos.

To je videt i na jeho etymoLogii: zatímco jméno spojujeme s uchopováním
(,,jímáním"), slovo spojujeme se sLysením,slutím, i s prosluLostí, tedy sLávou.
Jménem se zmocnujeme, slovu nasloucháme. Jménem pridelujeme uchopované
skutecnosti význam; se slovem k nám prichází (ui také) její smysl.

J(dyi jsme u té etymologie: romantická slavistika spojovaLa slovo a slávu
i s pojmenováním SLovanu, dnes se tento výklad jeví etymoLogicky nejméne udrži
teLným. Protoie vsak etymoLogie jiný výkLad nenabízí, je treba se tohoto zastat
motivicky. Bežne totii etnika ("národy") svou identitu spojují s vLastním jazykem:
kdo ho neovládá, je "barbaros", tedy bLáboliL (tak u Reku), anebo "nemec", clovek
nemluvný (po naSem) a tudy nemý. Tak nazývali své nejcasteji nesrozumiteLné
sousedy SLované; neodpovídaLo by stejné Logice oznacovat samy sebejako ty, kterí
dar slova a reci mají?

V lingvistickém smysLuje ovsem slovo základní pojmenovací, oznacovací jed
notkou, nesoucí soubor významu lexikáLních a gramatických (tj. funkcí). Prece
vsak jeden sLovní typ (druh) tuto charakteristiku presahuje: sLoveso.Totii tím, ie
je schopno svými urcitými tvary aktuálne vyjadrovat - nejen pojmenovávat - deje,
aLe i "nedeje" (napr. stavy) jako dynamické procesy. Tudy sLovo presahuje své
funkce pojmenovací ke schopnosti vytváret výpovedi a texty.

Vratme sejeSte k dichotomii uchopovaného (pojmenování, jména) a nasloucha
ného, sLyseného(slova). My jsme si ji ze soucasných slovních významu tak trochu
vykonstruovali, etymologií a ovsem gramatickýmijunkcemi podepreli - hLavne
pro snazSí pochopení toho, v cem se ony významy LW. Také jsme si vsak už minu
le pripomneli, ie tato významová dichotomie se ui pred tisíciletími rozostrila - to
když jsme mluvili o tom, jak a nakolik cLovek skrze jazyk s duverou prijímá svet
kolem sebe.

Presne vymezený zustal pouze pojem jména vLastního (nomen proprium) jako
prostredku identifikace konkrétního jedince nebo konkrétní jednotliviny.
Evangelista Jan ukazuje, jak duLežité je to pro prijetí Boha a víry v nej (u Jana
i v Jeho jméno). Jan vsak také pro vztah cloveka a Boha dichotomii jména
a slova (onoma a logos) vymezuje.

"Na pocátku byLo Slovo, to SLovo bylo u Boha, to Slovo byLo Buh. " Na pocátku
své "dobré zvesti" ztotoinuje evangelista Boha se SLovem (Logos), o jedenáct
versu dále (i jinde) pak s Jeho jménem (oooma). Zatímco oooma je zde soucástí
Boií bytosti, je Logos také vyjádrením Boiího bytí. Tedy i východiskem aktu
stvorení: nejen jeho výsledku, ale i smyslu.

JAN HORÁLEK
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Svatá noc
Tahar Ben Jelloun

V Písecném díteti byla Ahmed dcerou muže pokofeného tím, že nemét
mužského dédice, a který se v skrytu svého domu rozhodl, že ona bude
mužem. Byla vychována jako chlapec, oblékána jako chlapec, a její pfíbéh
vyprávét neuréitý vypravéé, který si možná vymýšlel. Ve Svaté noci Ahmed
zestárl (nebo zestárla), bere si slovo a sdéluje vlastní - pravdivou? - verzi
událostí, vlastné svou autobiogruJ'ii.

Ze zadní strany obálky knihy Svatá noc, z níž
prinášíme následující ukázku

Dílo Tahara Ben Jellouna bývá nejéasteji vnimáno jako hlas mimofádné
nadaný pro "tajemná slova", která jsou pfitom lwždodenní realitou jak v
jeho rodném Maroku, tak mezi imigranty, s nimž se už mnoho let setkává
ve Francii.

Jsou to slova utiskovaných Maroéanu, zaznívající v jeho první básnické
sbírce Lidé v rubáši ticha (Hommes sous linceul de silence, 1971) a od roku
1966v jeho spoluprácí s revuí Vanutí (SouJ'les),pozdéji zakázanou. Slova
femeslníku, matky, détství, téta, touhy a šílenství v románech Harrouda
(1973) nebo Moha blázen, Moha mudrc (Moha lefou, Moha le sage, 1978).
Slova imigrantu v eseji ejvyšší ze samot (ta Plus haute des solitudes, 1977)
a v románu Osamelé útocíšte (la Réclusion solitaire, 1976).

Ben Jelloun je spisovatel, jehož pfedevším zajímá náhlé vynofení slova,
a to jak v ritualizované podobe, tak v jeho nezlomné svobode. Právé to je
podstata toho, co nacházíme v jeho pozdejších románech, jako je Modlitba
nepNtomného (Priére de l'absent, 1981) nebo Písecné díte (t'Enfant de
sable), které jen o vlásek minula Goncourtova cena v roce 1985. Tuto cenu
Ben Jelloun získal v roce 1987 ze román Svatá noc (ta Nuit sacrée).

Antologie literatur francouzského jazyka, PaNž 1988

Peklo

Ženy mely za sebou dlouhou cestu.
Krácely mlcky. Od východu slunce.
Bylo je videt zdaleka. Postupovaly
v malých skupinkách. Pi'icházely
z dálky, nekteré ze severu, jiné
z východu. Touha dojít k této dune
a vstoupit do toho mytického místa,
pramene všeho svetla, nedovolovala,
aby se na jejich tvár'i projevil hlad,
žízen a únava. Mely rty rozpraskané
z horka a vetru, nekterým tekla
z nosu krev. Pi'ijímaly všechny ty
nepríjemnosti. Nebyla v nich omrze
lost ani žal. Krácely pískem, až sply
nuly s jeho pohyby, a nesly svúj stín
jako korouhev, aby vzdaly cest
poslední dune, aby nevnímaly suchý
vítr a ranní chlad, aby pr'išly práve ve
chvíli, kdy svetlo zacíná být mekké
a neurcité, ve chvíli, kdy svetlo odda
luje slunce a dostihuje nebe na prahu
noci. Bylo treba pi'ijít práve v ten oka
mžik, jehož trvání je neurcené. Já ve
své samote jsem rozhodla, že vecnost
bude zacínat zde. Všechna chúze

musela dospet k cíli a rozplynout se
v tomto svetle. Poušt má své zákony
a milost svá tajemství.

Ženy, které putovaly, nekladly
žádné otázky. Vedely, že musejí pi'ijít
ve chvíli, kdy svetlo zpúsobí, že den
prechází v noc. To byla jedna z pod-

strana

mínek, aby jejich žádost o pomoc
Svaté byla pi'ijata.

Byla jsem svatá a nelítostná. Vládla
jsem stNdave v podobe sochy
a múmie. Už jsem nemela žádnou
pamet a nepi'icházela jsem odnikud.
Má krev byla patrne bílá. A mé oci, ty
menily barvu podle slunce.

Vetšina žen byla mladých.
Provázela je matka nebo teta a neod
važovaly se podívat do slunce zpríma.
Musely nechat oci sklopené a uprene
hledet na písek, na nemž jejich nohy,
obalené tlustými vlnenými ponožka
mi, tiše zanechávaly stopy.

Kdesi slyšely o Svaté z píscin,
o dívce plné svetla, jejíž dlane jsou
milostiplné a mají moc zastavit nevy
lécitelné, zabránit neštestí a snad
dokonce navždy zbavit telo mladých
žen neplodnosti. Pr'icházely sem poté,
co zkusily všechno. Byla jsem jejich
poslední záchrana.

Všechno muselo probíhat mlcky.
Ticho na tomto míste melo barvu

suchého chladu, neco jako modr.
Pronikalo sem jako svetlo prodírající
se mezi kameny. V jejich duchu neu
stále sídlila jen vzdálená ozvena, krik
dítete.

Sedela jsem na trlme, na rukou
jsem mela bílé rukavice a tvár zaha
lenou. Ženy jedna za druhou prechá
zely místnost po kolenou a se sklope
nou hlavou. Delilo me od nich púl

metru. Líbaly mi ruku a nadzvedáva
ly si šaty. Mela jsem jim jemne pohla
dit ploché bricho a lehce se dotknout
jejich klína.

Svlékala jsem si rukavici a predá
vala jim teplo, které jim vlastne melo
zajistit plodnost. Obcas se mé prsty
silou zarývaly do jejich podbrišku
jako do mekké a vlhké púdy. Ženy
byly štastné. Nekteré mi ruku pridrže
ly na svém briše a posunuly ji sme
rem k vagine. Domnívaly se, že
pohlazení nebude stacit. Ženy pro
vetší jistotu nutily mé prsty, aby jim
mackaly kúži, aby na ní zanechaly
znamení nebo dokonce ránu. Byla
jsem neúnavná. Zástup žen prede
mnou precházel po celou noc. Zákon
tohoto místa i všudyprítomného, ale
neviditelného pána jim ukládal odejít
za svítání, s prvními slunecními
paprsky. pf'ed velmi mladými ženami,
které mi privádeli, jsem byla zmate
ná. Byly nekdy tak mladé, že jsem se
jich neodvažovala dotknout. Spokojila
jsem se s tím, že jsem ponorila prsty
do misky s arganovým olejem a sotva
se dotkla jejich rtú. Nekteré je olízly,
jiné odvrátily hlavu, možná jim vadil
pronikavý pach toho oleje. Jejich
matky je casto za krk postrcily, a tak
pi'inutily potNsnit si oblicej v mé
dlani.

Peklo jsem poznala pozdeji. Bylo to
za jedné z tech jasných nocí, kdy
všechno bylo nesmírné. Každý zvuk
se zesiloval, pi'edmety se pohybovaly,
tváre promenovaly a já jsem byla
ztracená a zmucená.

Sedela jsem jako obvykle s rukou
pripravenou k rituálu. Pohyby jsem
delala mechanicky. Všechno mi pri
padalo narušené, falešné, nemravné
a smešné. áhle se v mešite rozhosti

lo ticho. Ženy stály v f'ade, aby z mé
ruky dostaly klic k svému vysvoboze
ní.

Peklo bylo ve mne, se svou neuspo
f'ádaností, svými halucinacemi a se
svým šílenstvím.

evedela jsem, co delám. Bricho,
které se pf'ede mnou odhalilo, bylo
chlupaté. Posunula jsem dlan níž
a ucítila ztoporený úd. Odtáhla jsem
ruku a podívala se do tváre, již se ten
clovek pokoušel skrýt. Tichým hla
sem mi rekl:

"Je to už dlouho, co jsi odešla. Proc
jsi nás opustila tak krute? echala jsi
nám jen svuj stín. emohl jsem spát.
Všude jsem te hledal. Ted se vzdej!
Vratmi múj dech, múj život, dej mi
zase sílu být mužem. Tvá moc je
obrovská. Ví to celá zeme. Už je to
dlouho, co jsi odešla. Polož mi ješte
ruku na bricho. Neváhej a rozdrásej
ho svými nehty. Je-li treba tolik trpet,
at je to utrpení z tvých rukou. Jsi
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krásná a nepr.ístupná. Proc ses vzdáli
la od života, proc sídlíš ve stínu
smrti? .."

Kapuci své džellaby mel staženou
pi'es hlavu. Bála jsem se, co bych
mohla objevit. Ten hlas jsem možná
znala. Nemusela jsem mu kapuci
sundavat. Udelal to sám. Oblicej
menil barvu i tvar. Obrazy se vršily
jedny na druhé a vytvái'ely strídave
portrét mého otce a vzápetí podobu
strýce, kterého jsem zabila. Náhle se
mi na tech dávných tvárích objevila
podoba Konzula s otevl'enýma a zárí
címa rozesmátýma ocima, byly jasné,
snad dokonce modré. Ten muž ke
mne už nemluvil. Díval se a zkouma
ve si me prohlížel. Musela jsem sklo
pit oci. Sklonila jsem se a políbila mu
ruce. Nechtelo se mi mluvit. Cítila
jsem, jak do me stoupá všechen žár
jeho tela, vrelost vycházející z jeho
otevi'eného pohledu, z jeho ocí zbave
ných temnot. Ten závan žáru mi
v chomáccích strhával obocí, pak
rasy, potom kousky kuže z cela.

Ucítila jsem bolest v briše, pak
prázdno. Šíi'ilo se ve mne trvalé
prázdno. Mela jsem odhalenou hlavu.
Spálená ramena, znehybnelé ruce,
a podstupovala jsem to, aniž to vedel
ostatní svet, jako bychom ten muž
a já, uzavrení ve sklenené kleci, byli
cas i jeho rub. Byla jsem porážkou
a krácela jsem sama po ceste dlážde
né mramorem, kde mi hrozil pád.
Uvedomila jsem si, že vycházím sama
ze sebe, že tenhle scénár má vyústit
k odchodu do zniceného tela. Byla
jsem plná starých hadru, vystavená
tomu svetlu, které muselo být krásné,
ale nemela jsem žádnou sílu, žádné
city, byla jsem spálená zevnitr, vrže
ná do víru prázdna. Obklopovalo me
bílo. S trochou váhání jsem si i'ekla:
"Tak tohle je smrt! Cesta naboso po
chladném mramoru a zahaluje nás
vrstva páry nebo bílých oblaku. Není
to nepNjemné ... Ale kde je východ,
kde je konec? Budu naveky pod tím
svetlem, které me spaluje a nedává
mi stín? Pak to není smrt, je to
peklo ...!"

Mluvil ke mne neznámý, ale zretel
ný hlas: "Jednoho dne, ne v noci,
nebot noci jsou na druhé strane, jed
noho dne porodíš dravého ptáka, on ti
sedne na rameno a ukáže ti cestu.
Jednoho dne slunce sestoupí trochu
blíž k tobe. Nebudeš mít žádné útociš
te, kde bys mu unikla. Nechá tvé telo
nedotcené, ale spálí vše, co je v nem.
Jednoho dne se otevre hora a pohltí

te. Jsi-Ii muž, ponechá si te. Jsi-li
žena, dá ti náhrdelník z hvezd a pošle
te do zeme nekonecné lásky .
Jednoho dne ... Jednoho dne "

Hlas umlkl. Možná to byl muj vlast
ní hlas, jehož me nekdo zbavil.
Museli mi vzít hlas a nechat ho blou
dit v oblacích. A tak mluvil sám od
sebe. Nedokázala jsem pronést jediné
slovo. Byla jsem bez hlasu, ale slyšela
jsem ho, daleko od sebe, jak prichází
odjinud a proniká jinými horami. Muj
hlas byl svobodný. Já jsem zustávala
uveznená.

Mé pro bdelé noci byly plné obrazu
tech žen v bílém, které težce krácely
v písku. Smerovaly k bílému bodu na
obzoru. Dojdou snad jednoho dne
k tomu místu, které existuje jen
v mém šílenství? A i kdyby, jako
zázrakem, je štastná ruka vedla ke
hrobu nejaké svaté, ocitly by se tváN
v tvár klamu. Ted to vím, a nemohu
jim to ríci. Stejne by mi neverily.
Jsem jen žena, která spáchala zlocin,
musí odpykat svuj trest a používá ty
predstavy, aby obelhala nudu! Možná!
Ale utrpení, to, které vyráží díry do
hlavy a do srdce, to se nedá vyslovit
ani ukázat. Je uvnitr, uzavrené, nevi
ditelné.

Nepoti'ebovala jsem ty nové vize,
stvorené ze spálenin a horecky, abych
prolomila težkou bránu osudu. Brzy
se dostanu ven. Ríkala mi to intuice,
ale nechtela jsem vyjít z vezení zatí
žená všemi temi obrazy, které me
pronásledovaly. Jak se jich zbavit? Co
mám delat, abych je zanechala na
šedých kamenech své cely?

Znovu jsem si na oci nasadila cer
nou pásku, svlékla jsem se a lehla si
na holou podlahu. Byla jsem úplne
nahá. Cementová dlaždice byla ledo
vá. Mé telo ji zahrívalo.

Trásla jsem se zimou. Prísahala
jsem si, že odolám chladu. Musela
jsem tu zkoušku podstoupit, abych se
zbavila predstav. Musela jsem svému
telu a smyslum pripomenout místo
svého uveznení i to, že je iluzorní
unikat z nej ve snech, které se mení
v nocní mury.

Když duše byla ponicená, telo už
nemohlo lhát. Usnula jsem, navzdory
vlhku a chladu, které se mi zakusova
ly do kuže. Má noc byla dlouhá
a krásná. eprerušil ji žádný obraz.
Ráno jsem kašlala, ale cítila jsem se
lépe.

Prelotila Markéta Vinická.

JOSEF

TOPOL

Vytrvalý déšt

Kam padá modrý les, když odpoledne
už nahmatává rubáš soumraku?

Kam houby rostou, která bolest v zádech

je tlací vzhuru, na milostný svet?

Tak plynou, pohrouženy do sebe,

i'eka s potokem a rybník s morem

a kapky v i'adách jako na výcvik

a stíny stromú zaclánejí strom,

tak plné svodú, vábivé jak noc,

tak strhující - pane, tu jsme dva,

v nestínu, v necase a v nepohode,
nic se k nám nemá, nic nás nechce mít,

bez ohne, bez žvára a bez deštníku,

už se pomalu vzdávám, pouštím slovo

jak prošlý peníz prokrehlými prsty.

Ješte když prchá polekaný vzduch,

v tom úprku, v tom zachran-se-kdo-múžeš

se lacne chytám útlých lidských tel,

jak si je skládá neodbytná pame~

tech pondelku a sobot,

tech opasku a šlí,

biografu a hospod,

prosteradel a vší,
ale odevšad

tající úsmev sbírám jako rosu:

potopa byla, vylejvám ji z bot.

•••

Tahar Ben Jelloun i Josif Topol budou v dubnu predéítat ze svých del
v Centru Franze Katky na Pratskémjestivalu spisovatelu.

JOSEF TOPOL (1955)

Dramatik a básník. Ukázka je z nové sbírky Básne,

kterou vydalo nakladatelství Torst.
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Korupce a politika
Jaroslav Stránský

Snemovna se sešla k jarnímu zasedání v nedobrémovzduší. Hlavní zájem verejnosti míjí dusažné otázky
mezinárodní a domácí politiky a utkvívá svéhlave na "afé
rách", Stará ceská Kocourkovština? Lhali bychom si do
vlastních kapes, kdybychom to chteli svádet na ní.
Tentokráte beží o zdravý instinkt a rozumné uvažování.
Koalice dostala o ovém roce zlou lekci, vei'ejnost sympa
tisující s vládou stejne jako vei'ejnost sympatisující s opo
sicí nadšene pí'itakávala uciteli, který lekci uštedril, a vidí
nerada, že koalice se z ní dost nenaucila, ("')

Clen kabinetu z ostudy odpovedný po delším váhání
opouští, to se ví že ze zdravotních dúvodú, ministerskou
lavici, aby se posadil - rekl bych s klidem Anglicana,
kdyby nešlo o tak orientální morálku - na své poslanecké
místo mezi kolegy ze strany a z koalice. (...) Verejnost je
ohlušena krikem hádek, kdo co dal a vzal z lihovarnické
ho disposicního fondu (jde o qféru tehdejsího predsedy
senátu agrárníka PráSka - pozn.red.), ale jeho zúctování se
nedocká. Vei'ejnost ví, že pozemkové reformy zneužívá
stranickost a hrabivost, i prívrženci vetšiny na to ukazují.
Vei'ejnost se dovedela z nemeckého tisku o pokusu bez
mála zdarilém, aby se skupina bank nezákonným rozhod
nutím ministerstva financí obohatila o desítky milionú
státnich penez. Verejnost vidí, že koalicní strany k tomu
mlcí jako zai'ezány, když se dohodly, že také jiné hospo
dárské skupiny budou obdarovány. Veí'ejnost si všímá, že
se ve státní správe pres kategorický imperativ deflace stát
ních výdajú nešeti'í, že však úsporná komise, zvolená
z obou snemoven, pi'estala fungovat, když její predseda
byl pr'ipušten k výkonné moci podléhající její kontrole.
Vei'ejnost zásobovaná od let zprávami o nesprávnostech
a nerádech v tiskové službe ministerského presidia jest
omrácena zjištením, že šéfredaktor úredního listu republi
ky organisoval rozvetvenou korupci v ministerstvu národ
ní obrany, kde ne jeden, nýbrž celá skupina referentú
mohla okrádati stát a ohrožovati jeho bezpecí. Ke všemu
tomu dokumentární doklady o nespolehlivé, stranickým
vlivum podléhající justici. (...)

Sy
Asijská krize ukázala, ze prehrady ve vzájemném obchodu a na trhu práce, které dnes podkopává globalizace,
mely dríve rozhodné své oprávnení. Ukazuje se, že interna
cionalizace hospodáf-ství uvolnuje nekontrolovatelné síly. Je
na case pi'emýslet o tom, zda jsou hospodárské zájmy nasi
mi jedinými zájmy.
\Yilliam PfalI, komentátor International HeraJd Tribune

Národ je od základu hysteroidní útvar. Musí si sámnasadit morální ostruhy, aby se hnul vpred, musí se
sám pred sebou vel'ejné predvádét, aby získal sebevédomí.
Národ je hysterický a panický systém injormací, který se
musí neustále rozcilovat, privádét do stresu, terorizovat se
a panikai'it, a tak se presvédcovat o tom, že existuje.
Peter Sloterdijk, nemecký liIosof

Též/fO ríci, od jakého stupné nerovnost rozbíjí solidarituspolecnosti. Jisté je, že si žádná spolecnost nemuže bez
trestné dovolit, aby vylucovala znacnou cást obcanu ze
svých rad. Taková spolecnost nemá právo presvédcivé
žádat, aby její clenové dodržovali právo a porádek.
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Nedovedeme opravdu odpovedeti nic lepšího oposici,

která nás volá k odpovednosti z korupcních zjevu, jichž
nelze zapírat? Jest nás dústojno, nevíme-Ii v takové chvíli,
kdy jde o cest naši a o cest naší zeme, nic pilnejšího, než
osnovati výjimecné zákony proti novinám a novinárúm,
aby se stížila persekuce hanby a umožnila persekuce
odvahy a poctivosti? emyslím, že mne bude nekdo pode
zÍ'Ívat z teroru a protistátních úmyslú, a prece tvrdím, že
zákon, jehož osnovu ministerský pr'edseda míní predložiti,
v této chvíli jest zákonem na ochranu korupce. (...)

Antonín Švehla si neuvedomuje (a s ním vedení naší
snemovní koalice) politického významu veci. Blud, o který
tu jde, jest zvlášte povážlivý u politika a strany, která jest
vládou sama o sobe, protože v dohledné dobe každá ceská
vláda, at vetšinová, nebo menšinová, at národne jednolitá
nebo složená, musí se opírati pi'edevším o ni. Švehla jest
mistr kuloárových a kabinetních kompromisú, vynucovac
dohod a slev, theoretik menšího zla a nejvetších výhod,
slovem, typický positivní politik. Jeho omyl jest v podce
není positivních, naprosto hmatatelných, také materiel
ních škod a desorganisacních, rozkladných následkú kom
promisní methody v i'ešení otázek ryze ethického rázu.
K jejich i'ešení žádná koalice není povolána, žádná není
výhradne kompetentní a žádná dost široká. Švehlovy cisté
ruce nejsou pražádnou zárukou pri jeho pi'imhourených
ocích. Pí'echázeti pí'es mravní neporádek k dennímu
poi'ádku koalice mllže snad dnes a zítra, ale ne vecne,
a pohodlí, které si opathlje odkladem úklidu, se zle vymstí
jí a všem a všemu celku. (...)

Všechno záleží na tom, jaká tradice se vyvine ve verej
ném živote toho kterého národa. U nás tato tradice teprve
se tvoÍ'Í, my sami ji tvoríme. evyhráli jsme dosud, jsme
na pi'elomu. Tvorme radeji pracne tuto tradici, než výji
mecné zákony, kterým jde o to, aby byl svatý pokoj.
Nechtejme svatý pokoj, není svatý. Jest to shnilý pokoj ...

(Prítomnost, 13. brezna 1924)

Porusování pravidel je tedy dusledkem toho, že vétsina
zapomíná na mensinu.
LOI'd Ralf DahrendOl'f, liberální sociolog

Elitárské myslení a populismus zacínají bujet jako dvatésné spjaté zhoubné nádOl)', a to v celém rozsahu nasí
politické a spolecenské iféry.
Jacques Juliard, francouzský publicista
v

Spetka britského empirismu by descartovskému projektuEvropy velmi prospela.
George Soros, spekulant a liIantrop

DoLffejme, že kruté procitnutí do ekonomické reality jednou provždy pohrbilo mýtus asijských hodnot, podle
néhož jsou demokracie a lidská práva západními koncepty,
které skodí Asii stejné jako ekonomickému rustu.
Martin Lee, pi'edseda Hongkongské
demokratické strany

(Zaznamenal Bedrich Loewenstein)



3 I 9 8

Milí prátelé,

nebyl by to dobrý nápad:
psát dopis ve velké ruiové
zahrade - o malých demokra
tických pletichách. Písu
z Lisabonu, sedím v sadu, ve
verejné zahrade
Gulbenkianovy nadace, je
vlaino, ruznobarevné deti si
hrají, kaceny norí hlavu do
umélého jezírka, penzisté
mastí karty. A já tedy písu.
Malé demokratické pletichy
jsou skutecné události, zítra
bezvýznamné, ale je to ono,
co portugalský tisk - a dokon
ce televizní zpravodajství -
dnes zajímá v prvé rade, a co
vy, laskaví ctenári, znáte rov- -------- 
nei v príslusných obmenách
v éeské republice. LepSí jedno
dnes nei dvoje zítra? Neverím
príslovím. Nuie, kdo cestuje,
konstatuje: demokratická
Evropa se celkem opakuje.
S1wndály se podobají jako
vejce vejci. Avsak nezapomí-
nám, ie pod povrchem tech
více méne nezajímavých a stereotypních událostí neco hlub
šího proudí, ponorná reka, milý pane, coi je ta svérázná
energie kaidé zeme, to, co se nezachytí slovem, nedifinuje,
ani portugalsky a jeste méne cesky.

Sad se nachází ve stredu mesta: oáza klidu. Kdyi z neho
vyjdete jednou z mnoha víceméne skrytých východu a dáte
se smerem na sever, na západ, na jih, octnete se za pul
hodiny (pešky ci autem, vyjde to na stejno) v lisabonském
prístavu, setkáte se s rekou Tejo, která je jii ponekud slaná,
s morem, které je ješte nasládlé rekou. Kdybych mél psa, asi
bych ho nazval Tejo - tak se totii jmenuje vetšina lisabon
ských psu. A protoie nejsem pejskarem, Tejo je pro mne
široká, ochocená, svým zpusobem obývaná reka, jei
z Lisabonu ciní Istanbul a z vod Dardanely. Reka, rozdélu
jící Portugalsko na dve cásti.

Na severu prSí casteji, pracuje se více, umélci otvírají bás
nícké dílny, hraje se lépe kopaná. More je zde atlantické.
Na jih od toku reky vlní se rovina, cosi ja1w madarská
pusta, kde vládne líbezná melancholie, jí se chlebová polév
ka, kde prevládá stredozemní a arabská typologie a kde se
obcané dívají kamsi do dálky, kde nic není k videní ani
blízko ani na obzoru. Ledajata morgana. Zelený sever,
prusvitný jih. Ackoli oceán, který oblévá jiiní cást zeme, je
ojiciálne Atlantický, jeho stredo morská povaha, teplota,
barva,jauna aflóra, kvalita vod, nabývá vrchu.
Antropologové jsou presnejSí a prísnejší. Presto si vsak neve
dí rady s tím podvojným charakterem Portugalska.

Jediné hranice, které nejsou "tekutými", leií na východ.
Na východ vedou pesiny, pozdeji cesty, pozdeji vozovky,
pozdeji dálnice, do Španélska, místy pres 1wmenité vysoci
ny, skalnatá území. Nekterá jeste dodnes uzavrená pred
takzvanou civilizací, jakési Podkarpatské Rusi - kdysi. To je
náznak tretího Portugalska s malým poctem obyvatelu,
pastýru, chovatelu dobytka, drobných obchodníku a tradic
ních remeslníku; Portugalsko kamenité, bosonohé, kouzel
né, vlhké. Neznámé.

Pozor, co ríkám, není docela pravda: protoie pravda je
podrobná, zevrubnejší.

Vratme se k té dvojí povaze. Lépe receno: kolikeré básník

Lisabon

'Jje·----
Fernando Pessoa, který se sám rozdélil, rozctvrtil na vícero
básnických osobností, napsal, pod jménem Alberto Caeiro
(kaejro - tri slabiky): "... Úiasná realita vecí je mým kaido
denním objevem ..." éili, ackoli zde iiji nekolik desítek let,
posílám tento dopis z naprosté nespokojenosti: nebot nena
lézám odpoved - co je Portugalsko, kdo jsou Portugalci.
Kdybych byl puvodem Portugalec, asi bych se príliš netázal.
A jestliie onen severní atlantický Portugalec, napr'. obcan
z druhého portugalského mesta, Porta, tu a tamjilosojicky
se jeste pokouší o dialog, prípadne o monolog (monolog je
dialog sama se sebou), jeho stredozemní spoluobcan bez
Stredozemního more se prestal zajímat buhví kdy. Tak jak

I ho ostatne nezajímají instituce, struktury, dlouholeté plány,
sociálníformace ci hospodárské útvary. Nezajímá se o men
talitu: myslí. Neanalyzuje sny. Sní. Má klíce od svého
domu, od svého domova, ale ztrácí je.

Fenomén národnosti a identity, který inspiroval
Portugalce ai do padesátých let naseho století (a tisíciletí),
vyšel jaksi z módy. Nicméne: já, jeni nepozorne pozoruji,
nemohu tak zcela ignorovat to, co je tu spolecné a co není,
to, co je zde jedinecné a co se opakuje jinde a odjinud, prí
padne z druhé ruky. Kdyi se vsak ony dve poloviny
Portugalska udriely jako národní celek a státní útvar
behem tolika staletí, je nutno pripustit, ie tato nedélitelnost,
tato vazba neco znamená; ie se organicky doplnuje; ie se
splnuje podle nekterých zdejšíchjilosoju mesianisticky nala
dených, pror01(u "portugalského zázraku". Zázrak - to, co
je za zrakem? Prehánejí? Preháním? Interpretuji stav vecí
alespon ponekud správne? Nenechal jsem se, pres všechnu
pragmatickou opatrnost ceského puvodu, svést modrým,
zamieným videním prímorské zeme?

Avšak slova nikdy nejsou zcela vecí: píšu, písu psaní,
abych rozumél lépe zemi, ve které bydlím, ve které iiji,
jejími jazykem hovorím, ale jei není má: kdyby jí byla,
kdyby se to tak bylo jakýmsi tajemným údélem stalo, asi
bych o tom dnes nepremysloval ...

Slibuji príšte jinak.

FI\ANTIŠEK LISTOPAD
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Stalo se
29.1. Chovanec výchovného ústavu pro

deti a mládež v Chrastave zavraždil

jednu z vychovatelek a druhou težce
zranil. • Slovenskému parlamentu se
nepodai'ilo zvolit nového prezidenta
republiky.

50.1. Pelr Korda vyhrál grandslamový tur
naj Australian Open.

1.2. Unii svobody by podle prúzkumu
ver'ejného mínení agentury Sofres
Factum volilo 10,5 % voliCú.

2.2. Václav Havel složil prezidentský slib
a vyhlásil amnestii, která se bude týkat
zhruba dvou stovek odsouzených.

5.2. Syn odstupujícího slovenského prezi
denta Michal Kovác ml. byl na základe
mezinárodního zatykace zadržen ces
kou policií a má být vydán do Nemecka.

4.2 .. Reditelem Ceské televize byl hlaso
váním Rady CT zvolen Jakub
Puchalský, až dosud vedoucí pražské
sekce BBC.

5.2. Pro podezi'ení ze zpronevery byl vzat
do vazby námestek olomouckého pri
mátora Richard Pavel (CSSD).

6.2. Po aféi'e s privatizací obchodního
domu Brcda nyní ODA postihla další
korupcní aféra. Firma TMC
z Panenských ostrovú, která mela stra
ne darovat 6 milionú korun, je fiktivní,
jména skutecných sponzorll jsou taje
na .• Zemetí'esení v Afghánistánu si
vyžádalo nejméne 4 tisíce obetí.

7.2. V japonském Naganu byly zahájeny
XVIL zimní olympijské hry, které mely

nakonec í pr'es nepr'ízen pocasí klidný
prllbeh a Ceské republice pr'inesly
zásluhou bežkyne KateNny
Neumannové a ceských hokejistll kom
pletní sadu medailí. • Šéf nemecké
diplomacie Klaus Kinkel reagoval na
bouj'i nevole, s níž byli v ceském parla
mentu pNjati sudetonemecti kandidáti
do koordinacní rady Cesko-nemeckého
fóra. Podle Kinkela hrozí nové spory
mezi Bonnem a Prahou.

8.2. Krize kolem kontroly iráckých zbraní
hromadného nicení dostoupila vrcholu.
Podle americké ministryne zahranicí
Madeleine Albrightové je americký
útok na Irák otázkou nekolika týdnú.

9.2. Utajovaným dárcem ODA má být
americký obcan Gregory McGee, který
mel strane venovat 5,5 milionu korun,
své mecenáše mela tajit i CSSD.
• Spotr'ebitelské ceny se v lednu zvýšily
04%, mezi rocní inflace tak dosáhla
15,1 %.

10.2. Ministh zahranicí CR, Polska
a Madarska jednají v USA o pr'jstoupení
svých zemí k Severoatlantické alianci.
Návšteva se koná v dobe zahájení ratifi
kacního procesu rozšir'ováni NATO
v americkém Kongresu.

11.2. Šéf cesl(é diplomacie Jaroslav Šedivý
slíbil Spojeným státúm [Icast Ceské
republiky na vojenské operaci v Iráku.

12.2. Škoda Felicia se pr'edstavila v moder
nizované a dražší verzi .• Úr'ady pomo
hou vracejícím se Romúm sehnat uby
tování, své pllvodní byty však Romové
zpet nedostanou.

15.2. Vladimir Dlouhý se phznal, že fir
mám Philip Morris, PPF a Vítkovice
doporucil, aby své dary ODA posílaly
pres fiktivní firmu TMC .• Poslanecká
snemovna schválila novelu trestního

zákona a zákona o pr'estupcích, které

kriminalizují držení drog vcetne mari
huany.

14.2. Soud uvalil vazbu na bývalého
mistopr'edsedu ODS Libora Nováka
obvineného z trestného cinu zkrácení
dane.

15.2. Ti'i mladí skini zbili romskou ženu,
matku šesti detí, poblíž pi'ehrady
u ŠpindleJ'Ova Mlýna a po té ji zahnali
do Labe. Žena v rozbour'ené rece uto

nula, ackoli se ji náhodná svedkyne
pokoušela zachránit. • Populární
košický primátor Rudolf Schuster zalo
žil novou slovenskou politickou stranu.

16.2. Ministr životního prosti'edí Jii'í
Skalický nabídl rezignaci, protože
nechce skandály ODA ohrozit dúvery
hodnost Tošovského vlády.

17.2. Prezident Havel Skalického demisi

nephjal a dal mu týdenní Ihlllu k tomu,
aby mu vysvetlil pozadí financních
skandálú jeho strany .• Irák i západní
spojenci se stále pi'ipravují na válku.

18.2. Th útocníci, ktei'í napadli mladou
Romku, byli obvineni z vraždy. Policie
stále zkoumá, zda cin mel rasový
motiv .• Prezídent Havel se podrobil
menší operaci plic.

19.2. Jií'í Skalický, zcela znechucený
a vycerpaný vnitrostranickými spory,
odstoupil z funkce pr'edsedy ODA .•
Ctyi'i vojenští pozorovatelé OSN vcetne
ceského obcana podplukovníka
Jaroslava Kulíška byli zajati gruzínský
mi ozbrojenci. Stoupenci svrženého
prezidenta Gamsachurdii chtejí vyme
nit životy rukojmích za ústupky ze stra

ny e;ruzínské vlády.
20.2. Cešti hokejisté porazili v semifinále

"tumaje snú" kanadský hvezdný tým .•
Prezident Havel nakonec prijal
Skalického demisi. Po odchodu pi'edse
dy se strana zacala rozpadat, když ji
postupne opouštely její klicové osob
nosti (Vlasta Parkanová, Libor
Kudlácek, Pavel Bratinka).

21.2. Za úcasti Dagmar Havlové a minist
ra Mlynái'e se konal pohr'eb Heleny
Bihariové, která utonula ve vlnách
Labe. Úcastníci pohi'bu slibovali
pomstu a obvinovali vládu i vei'ejnost
z lhostejnosti ke stále castejším raso
vým útokllm proti Romúm.

22.2. Ceští hokejisté porazili Rusko a stali
se vítezi možná nejlépe obsazeného
turnaje v hokejové historii. Zaplnená
námestí ceských mest pi'ijala olympij
ské zlato bour'live, svelová média
chladne .• Jan Ruml byl zvolen pj'edse
dou Unie svobody, ve vedení strany se
objevili noví lidé.

25.2. Davové šílenství nad vítezstvím ces

kých hokejistú vyvrcholilo po návratu
zlatých, ovšem ponekud spolecensky
unavených hochú do vlasti.

24.2. Bezprostrední nebezpecí války
v Perském zálivu je po dohode generál
ního tajemníka OSN Kotiho Annana se
Saddámem TTusajnem zažehnáno. Vše
záleží na tom, zda irácký prezident sku
tecne umožní inspektorúm OSN kontro
lovat dodržování zákazu zbraní hro
madného nicení na území Iráku .•

Padesáté výrocí "Vítezného Února"
vedlo ceský i svetový tisk k úvahám
o tom, zda mely demokratické síly ten
krát nejakou šanci zabránit komunistic
kému pr'evratu v Ceskoslovensku.
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- tepelné napájece pro výmeníkové stanice (paro- a horkovody)

- systémy pro využití atypických zdroju energie (bioplyn, tepelná cerpadla)

- cisticky odpadních vod

- deformací základu turbosoustrojí
- chvení tocivých stroju vc. dynamického dovyvážení
- hlucnosti provozovaného zarízení
- tepelné úcinnosti energetických zarízení
- overování teplomerných a tlakomerných cidel

- ocelových konstrukcí
- cásti potrubí a technologických zarízení
- speciálních prípravku a náradí pro montáž

- ocelových konstrukCÍ, jerábu a zdvihadel

Merení

Výroba

Montáže

- systémy s regulovanými elektropohony v rozsahu od kusových dodávek jednotlivých
komponent, až po dodávku u na klíc"

V uvedených oborech ŠKODA PRAHA,a.s. poskytuje a provádí tyto služby: konzultace,studie, technickou po
moc, projektovou dokumentaci, obchodní zajištení a realizaci, kontrolu jakosti zarízení a provedených mon
tážních prací, individuální zkoušky,uvedení do provozu, garancní merenÍ, komplexní vyzkoušení a predání do
obchodního provozu, zácvik a školení provozního personálu zákazníka, opravy, údržbu, modernizaci.

Studie a projekty - ocelových konstrukcí budov
- betonových konstrukcí budova základu stroju
- rešení pružného uložení základu stroju a zarízení

specializované výkony a služby:

- cerpací stanice a kompresorové stanice

- systémy cištení spalin a dopravy popela

dodává pro energetiku a ostatní prumyslové obory technologická zarízení pro:

- klasické elektrárny a bloky o výkonu 60 až 500 MW

- jaderné elektrárny s bloky o výkonu 440 až 1000 MW

- kogeneracní jednotky do výkonu 10 MWe a 100 MWt (výroba el. energie a tepla)
pro komunální a prumyslové úcely

- teplárny a prumyslové výtopny na fosilní paliva

- paroplynové energetické bloky

- spalovny komunálního a toxického odpadu

- systémy ASRTPa diagnostické systémy pro energetické provozy

- odsirovací a denitrifikacní systémy pro klasické elektrárny

Obchodní služby - nákup, prodej, vývoz a dovoz se specializací na zahranicní obchod
- zprostredkovatelská cinnost
- provozování verejného celního skladu, služby celního deklaranta, zajištení

dopravy zboží

Výcvik a periodické zkoušky svárecu plamenem a elektrickým obloukem
Zácvik a školení personálu údržby energetických zarízení
Provádení defektoskopických zkoušek, zjištování vad materiálu, ultrazvuková merení

ŠKODA PRAHA, a. s.
Milady Horákové 109
16041 Praha 6
Tel.: 02/ 24396446
Fax: 02/24396447
E-mail: coff Iceskodanet.cz http://www.skodanet.cz




