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Pitomost
Poslanecká snemovna Ceskérepubliky zamitla návrh záko
na, který by umožnil ceským obcanum volit v cizine. Ackoli
ke schváleni zákona vyzval prezident Václav Havel, hlaso
valo 84 poslancu predevsim z rad komunistu, republikánu
a sociálních demokratu proti návrhu, zatímco v jeho pro
spech sevyslovilo pouze 72 poslancu a 11 zákonodárcu se
zdrželo. Poslanec Kolár zduvodnil svou neúcast pri hlaso
vání tím, že mu selhal budík. Jiní poslanci byli toho názo

ru, že by provádení takového zákona bylo technicky složité. Tyto výmluvy jen potvrzu
ji, že svejkovstvi nadále vládne ceskémuparlamentu. V Polsku a Madarsku nebylo
krajanum odepreno právo volit z ciziny; nasi sousedi jsou tedy zrejme technicky schop
nej§{než my. Možna i v tom, že maji lepsí budíky.

Mohlo by se tvrdit, že rozhodnutí naseho parlamentu bylo cistepolitické, že doslu
hující clenové zákonodárného sboru seproste chteli zalíbit. I když platí, že každý
národ má takové politiky, jaké si zaslouží, clenové parlamentu tentokrát hlasovali
pouze podle prlj"erencí obcanu žijících v tuzemsku. Podle nedávného setrení Institutu
pro výzkum verejného mineni se totiž vetsina obCanu domnívá, že krajané v cizine by
nemeli mU právo volit mimo území Ceskérepubliky.

Jaké jsou tedy hlavní argumenty obou stran? Vsichni seshodují na tom, že v každé
zavedené demokracii je volebni právo jedním ze základních obCanskýchpráv.
Prfznivci volebniho práva v cizine argumentuj[ mimo jiné tím, že ti venku nejsou
méne zodpovední než ti doma, že budoucnost nasí zemepatrí vsem ceským obcanum,
že odnetf práva volit dává krajanum jasný signál, žejsou považováni za obCany
druhé trfdy, což jiste prispeje k jejich pocitu diskriminace. Krome prfpadné technické
složitosti usporádání voleb v cizine shrnul argumenty odpurcu této myslenky nejlépe
bývalý premiér Klaus, když tvrdil, že by meli volit pouze ti, "kterí mají s nGSizemí vic
spolecného než jen jméno a vzpomínky", a že dusledky voleb dopadají více na obCana
doma než v cizine.

Než sedostaneme k výsledku samému, je duležité presne si uvedomit, o koho se tu
vlastne jedná. Predevsím, a ze vseho nejvíce,jedná seo obCana Ceskérepubliky.
V drtivé vetStnepNpadu je to clovek, který se narodil na ceskoslovenskémúzemi, který
chodil do ceskéskoly, který platil dane ceskémuanebo ceskoslovenskémustátu. Je to
nejen emigrant, ale i student, diplomat, podnikatel na služební ceste. Je to obCanžijícf
v cizine trvale i ten, kdo byl nucen vycestovat jen na krátkou dobu. Je to clovek, který
vlastní vuli zvedá ruku a hlási se o své obcanské právo. Tento akt sám o sobepotvrzu
je, že takový obcan ke svézemi lhostejnost necítí, že v jeho hrudníku bije ne cizí, ale
ceskésrdce. Je to Cech,jeden z nás, náS bratr.

Co tedy nakonec rozhodlo o tom, aby bylo uvedenéprávo odepreno tem, kterí se
v den voleb ocitají v cizine? Nebyl to ani jeden z uvedených argumentu, ale nužky
ceskézávisti, nužky, které o dal§[ kus rozevrely mezeru mezi temi doma a temi v cizi
ne. A to s vydatnou pomocí ceskémalosti, podle niž ti, kterf zustávají doma, zcela jiste
více zakousejí, když nadále" trpi" v domácích podmínkách, a jsou spiSeoprávneni
o nich rozhodovat než ti, kterf vychutnávají cizí ráje. To, že práva a veci s nimi spoje
né patrí vsem, tuto malost nezajímá. Ceská malost nadále protéká jak vysokou politi
kou, tak každodennim životem. Jejím výrazem je i zvlástní dvoutvárnost, podle niž
chceme to, co nemáme, ale o to co máme, o nase obcanstvi napríklad, se s nikým delit
nechceme. Není tedy náhoda, že ve stejném mesici, kdy parlament schválil vstup Ceské
republiky do NATO, a to 154 hlasy proti 38, bylo zamítnuto právo ceských obCanu
volit v cizine.

Síla NATO a zemi v nem silne angažovaných, jako jsou napríklad Spojenéstáty, leži
práve v tom, že se neuzavirají vuci ostatním a žejim naopak nabfzeji partnerství.
Partnerství s nGSimivlastními obCany žijicfmi v cizich zemích nadále odmítáme. Opet
vycházi najevo, že zustáváme národem, jehož obcané žijící doma dovedou velice dobre
kombinovat oba prístupy - od druhých zvenCíocekávat co nejvic, zarovelÍ vsak nabízet
co nejméne.

Dolní a Horní žandov
Miloš DoležalMARTIN JAN STRÁNSKÝ

, I • I
31

Mésícník Nová PNtomnost se hlásí k tradici predválecné Prítomnosti, u jejíhož zrodu stál
v roce 1924 Tomáš Garrigue Masaryk. Vydavateli Jaroslavu Stránskému a šéfredaktorovi
Ferdinandu Peroutkovi se podarilo predstavit na stránkách Prítomnosti celou generaci demokra
ticky smýšlejících autoru a nabídnout ctenári patrne nejlepší politický casopis své doby.
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"marxismem na ruby" (Tomáš Halík)
ci "marxistickou vulgarizací
Fridriecha von Hayeka" (Miloslav
Petrusek). Omyl spocíval v instru
mentálním pojetí institucí a v prevrá
cené kauzalite: byli to otcové sociálne
tržního hospodárství ve válkou rozbi
tém Nemecku, kterí se na základe své
víry dopracovali k tomu, že ekonomi
ka musí být postavena na hodnotách
meta-ekonomických a že nemá
a nesmí mít na zreteli ekonomickou
výkonnost jako prvoradou vec.
Teprve potom, když respektuje clove
ka a jeho lidskou dustojnost, muže 
jako neco, co je nám pridáno - oceká
vat i vyšší produktivitu materiální
povahy (volne dle Wilhelma
Ropkeho). Transformace, která posta
vila privatizaci jako cestu k racionali
te a efektivnosti jako svuj prvoradý
a nicím nepodmínený cíl, a to i za
cenu etických licencí, se musela
nutne dockat zklamání i v tom postu
látu, který ucinila svým základem.

Je pozoruhodné, že prvním, kdo
prišel s upozornením na fakt, že
nehledáme kulturu, která by mela
legitimovat postsocialistické tržní
hospodárství, byl sociolog a filosof
Václav Belohradský, liberál vyzná
ním. Snad díky své sociologické pro
fesi, snad díky zkušenosti s krizí ital
ského politického systému chápal, že
instituce soukromého vlastnictví
a kapitalistické tržní ekonomiky
musejí mít své kulturní, morální
(a snad i náboženské) ukotvení.
Miloslav Petrusek jde potom dál,
když vyslovuje již v prosinci 1992 (!)
jakési chmurné proroctví: "Je opráv
nené spojovat predstavu racionálne
fungující ekonomiky pouze a výhrad
ne s individuálním egoismem, s ori
entací na zisk a s konzumem a zapo
menout na étos, na sociální etiku, na
kulturu, která takovou efektivní spo
lecnost predpokládá? Zapomenout na
obcanské ctnosti, bez nichž se muže
zacít odvíjet zcela jiný príbeh, než
jaký vyprável Max Weber?"

Za onech 6 let se u nás príbeh
zvaný spolecenská a ekonomická
transformace skutecne odvíjel dost
odlišne od Weberem zduraznovaných
principu etiky kalvinismu ci anglic
kého puritanismu. Kdo tedy bude
nositelem étosu v našich specifických
ceských podmínkách? Musí mít
mravnost transcendentní pramen,

Náš malý
marxismus naruby
Nechci vubec bagatelizovat potrebu
zásadní systémové zmeny pri opou
štení institucí "reálného socialismu".
Prikláním se však k pojetí prítele
Ludka Rychetníka, že transformace
ekonomiky a spolecnosti je víceroz
merný problém a že orientace na
zmenu systému nestací. Nutná je
snaha o modernizaci a restrukturali
zaci spolecnosti, nutná je kultivace
rádu, spolecnost krome toho také
potrebuje ke svému životu dimenzi
vizí, snu, nadejí a ideálu. Ceská spo
lecnost tedy stála po listopadu 1989
pred úkolem své celkové kulturní
a civilizacní promeny. Predstava, že
jde predevším o ekonomiku, že ta
drave predvede svou výkonnost
postavenou na silném sebezájmu jed
notlivce, pro nejž stací jen narychlo
predepsat holý právní rámec, tato
predstava ztroskotala. Ukázala se být

Vprubehu polistopadových let seu nás, zdá se, rodí cosi jako spe
cificky ceský kapitalismus. Já sám
jsem psalo zvláštním typu "státního
kapitalismu" ci "smíšené ekonomice",
která prevzala radu dysfunkcí
z minulého usporádání "reálného
socialismu". Jirí Lobkowicz podobne
hovorilo "príliš mekkém kapitalis
mu", pro kolegu Pavla Mertlíka byla
ceská privatizace ponekud kafkov
skou cestou, jak behem nekolika
málo let dospet od verejného vlastnic
tví k verejnému vlastnictví. Z okruhu
konzervativneji ladených kritiku vze
šla dokonce pochybnost, zda jde
vubec o kapitalismus, a objevil se ter
mírr;;bankovní socialismus". Ostrí
této kritiky bylo namíreno predevším
na sektor tzv. rekombinovaného
vlastnictví (David Stark), tedy vlast
nictví již formálne privátního, ve sku
tecnosti však s pokracujícím, více ci
méne zakrytým státním paternalis
mem, který jen zmenil své formy, ale
možná dokonce získal na intenzite.
Jan Sokol nekteré jiné rysy našeho
kapitalismu oznacil za "gangsterské".
Nejvážneji pak zní konstatování kole
gu Víta Bárty a Vlado Benácka: pres
veškerou rétoriku a varování pred
prívlastky se u nás nakonec "stan
dardní kapitalismus nepovedl".

Kapitalismus
s prívlastkem "ceský"
Lubomír Mlcoch

Zmena je život

Všechno se zkracuje, zaéal hlásat
strýc Pepin v Hrabalových
Postrižinách, když pocítil tempo
nové doby. K automobilum, krát
kým sukním a krátkovlnnému
rádiu prispél po svém tím, že zkrá
til nohy u stolu, což ale melo pro
blematický efekt. Tak už to bývá,
když je reé o zmenách. Je treba být
na pozoru, jako nyní, kdy se u nás
všeobecne soudí, že nastal éas pro
zmeny. Staré ideje do starého žele
za, by asi zvolal prostoduchý
nadšenec vstríc novým zítrkum.
Muži uváženejší a zralejší ovšem
vedí, že žádná kaše se nejí tak
horká, jak se uvarí.

Nejméne jasná je zmena vládní.
Jednu chvíli se sice zdálo, že sociál
ní demokracie zaéíná podléhat
iluzi o svém drtivém vítezství ve
volbách. Sám se svými, takové bylo
její zrejmé presvedéení, když se
donedávna ješte zabývala sestavo
váním príští vlády a rozdélováním
stínových kresel. Mezitím ale zjisti
la, že stínové divadlo má k životu
ješte hodne daleko. Ani vítezství ve
volbách, pokud zustane jako sám
voják v poli, z ní vládní stranu
neudélá. A když to predsedovi
Zemanovi výslovne naznaéil prezi
dent Havel, jenom si tak v koutku
Lidového domu zaprskala a jala se
pracovat na zmene vlády dál;
s jakým efektem, to se teprve ukáže.

Výraznejší je zmena politická.
Všechno to zaéalo na jare minulé
ho roku, když se nejprve lidovci
a postupne i další vládní strany
ozvaly, že je treba zmenit politiku,
že se staré metody a zvyky prežily,
že se vláda pohybuje po naklonené
rovine a to není ten správný smer.
Nebylo divu, podpora vlády slábla,
hospodárství ztrácelo dech a dyna-
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anebo spolecnost vystací se sekulár
ním humanismem? Je vysoce sekula
rizovaná ceská spolecnost otevrená
nové evangelizaci? Je to skutecne
katolická sociální etika, která je s to
obrodit ducha kapitalismu, jak verí
významný americký myslitel Michael
Novak? Lze v tomto smeru vkládat
nadeje do pripravovaného synodu
ceské katolické církve, který bude
zahájen na samém konci tisíciletí?
A není-li realistické nejaký zásadnejší
obrat v tomto smeru ocekávat, odkud
se potom vezme vule a síla ke kulti
vaci politického i ekonomického cho
vání? Sám na tyto otázky neznám
odpoved, ale nemohu je nepoložit.

Jsme odsouzeni
ke svobode

Jako ekonom se hlásím ke škole tzv.
institucionálního evolucionismu.
Teorie institucionální zmeny uznává
na jedné strane tzv. agenturu historie
a princip path dependency,tedy
"závislosti na ceste" - rozumí se cesta
v historickém case, jíž instituce hos
podárské, politické a sociální prošly
v dané zemi. Na strane druhé se pre
sto každé spolecnosti a ekonomice
otevírá jistá oblast dosažitelných reše
ní do budoucna (feasible region),
z nichž je možno prece jen volit.
Institucionální pamet je duležitá, ale
je možné a nutné ji menit a ucit se ze
zkušeností. Otázka zní, ucit se cemu
a od koho. Predstava o "kapitalismu
bez prívlastku" byla ucebnicovým
dogmatismem - jakoby predkládaná
koncepce ani nemela rozumnou
alternativu. Zdá se mi príznacné, že
situace se opakuje bez poucení: obje
vují se formulace o tom, že vláda, at
už jakákoli, má pro svuj další postup
"nula stupnu volnosti". Tento

moment považuji za zvlášt pozoru
hodný, patrí už totiž tradicne ke kolo
ritu ceské kotliny: nejprve nereformo
vatelný reálný socialismus bez
alternativ s nulovým stupnem volnos
ti, po jeho zhroucení opet vize origi
nální ceské transformace radikálne
liberálního typu - a opet bez alternati
vy - a dnes zase: nula stupnu volnosti
pro další pokracování transformace!?
Obávám se, že v podobných formula
cích se vždy skrývala otresená identi
ta a integrita osobnosti, nedostatek
víry. Historický determinismus je filo
sofií rabu, ale clovek byl stvoren jako
tvor svobodný.

Po pádu reálného socialismu se
objevily dve ruzné interpretace této
situace. Podle jedné mel nastat
"konec dejin" (Francis Fukuyama)
v podobe drtivého vítezství politické
ho a ekonomického liberalismu v jed
nom globálním svetovém systému.
Podle druhé (Michel Albert) se otev
rela nová etapa souteže ruzných
modelu kapitalismu (Capitalisme
contre capitalisme). Za tech pár let
utrpela sice Albertova klasifikace
modelu kapitalismu radu šrámu
a jeho "rýnský model" prodelává váž
nou krizi sociálního státu, konec
dejin se však nijak neblíží. Vývoj se
dá charakterizovat jako pokracující
globalizace svetové ekonomiky pri
trvajícím rozrvznování kultur institu
cí formálních i neformálních.

Naše malá sladká zemicka upro
stred Evropy je soucástí techto celo
svetových deju. Tajemství úspechu
spocívá ve schopnosti zapojit se do
globálních transakcí evropského
a svetového obchodu a neztratit pri
tom svou integritu a osobitost. Zatím
nám moc nejde ani jedno ani druhé.
Možná lépe: nejde nám první, protože
jsme od pocátku rezignovali na to
druhé. Nemeli jsme dost presvedci-

miku, bylo treba neco podniknout,
a tak se prišlo s korekcí hospodár
ské politiky. Nezustalo ovšem
u korekcí politiky. Mluvilo se
hodne o zmene stylu, a myslilo se
tím hlavne, že ODSje arogantní
a navíc má ješte špinavé ruce. Kdyi
si je chtela umýt, vyklubalo se
z takových jemných slov, jako je
balícek, korekce a nový styl,
zemetresení na politické scéne. ODS
prožila vnitrní krizi. Jedna cást se
semkla kolem predsedy Klause, a ta
druhá se odštepila a po jistém
váhání založila stranu novou, tak
zvanou obrozenou pravici - US.
Když to ale všechno secteme, zjistí
me, že se toho mnoho nezmenilo.
Hlasy pro ODS a US dávají dohro
mady tolik, co mela ODS pred oéis
tou. Jedine lidová strana na zmeny
trochu doplatila, což je jiste para
doxní dusledek snahy predsedy
Luxe o rozšírení její pusobnosti.

Nejzajímavejší jsou zmeny ideové.
Ty jsou ale nejméne citelné. Nejak se
pri nich rozostrilo pismo a bez nej
se ideje jenom vznášejí ve vzduchu.
Najednou je hlavní ideové téma to,
zda pravice povolí levici, aby se
dostala k moci. Už se nediskutuje
ani o tom, zda budujeme kapitalis
mus a trh bez prívlastku ci s prí
vlastky, zda jsme príliš éi nedosta
tecne liberalizovali a otevreli se
svetu. I tyto ideové tahy štetcem
byly hodne abstraktní a leccos se
pod nimi rozmazalo, nyní se však
zustává jen u pouhé nálepky:
pravá, pravá, kdo tam jde levou?
Nejsou to treba lidovci? Trojský
kun pravice! Ne, ne, to jenom vánek
v korunách stromu šelestí, anebo
kocka v koute mnouká. Taková
politická diskuse je možná prehled
ná a volic se muže "dobre" zorien
tovat. V zásade je ale zcela impo
tentní a muže z ní vzejít jenom
vymývání mozku.

(zno)

V cem nemají pravdu

Kdo? Odpurci drogové novely trest
ního a prestupkového zákona
o "množství menším než malém".
Presneji receno, v cem nemají tak
docela pravdu.

Není pravda, že novela bude
zásahem do práva svobod jednot
livce. Svoboda jednoho je hodna
respektu, nenarušuje-li svobodu
druhého. Konzum nekterých drog
je podporou trhu, který tvorí
s organizovaným zlocinem
a korupcí spojené nádoby, zdroj
omezování svobody mnohých.

'l strana 3



• • • 5 I 9 8

Není pravda, te novela nutne
privodí postih obetí zla místo jeho
strujcu. Tak by tomu bylo, kdyby
chom prijali policejní slendrián za
normu.

Je motné, nikoli nutné, te sníte
ná dostupnost drog zvýsí krimina
litu závislých, souéasne vsak ztítí
prístup k droze tem, kdo zatím
závíslí nejsou.

Není pravda, te novela preferuje
represi na úkor prevence. Trestní
zákon je proste represe. Úéinná
prevence neexistuje, musela by totit
zmenit kulturní vzorce, cot není
v moci tádné instituce. Obávám se,
te naIe spoleénost jeste dlouho
nebude schopna zavést ani éásteéne
úéinnou prevenci. Novela je opatre
ním v krajní nouzi.

Její prijatelnost by asi zvýsilo
konstatování, proti drtbe jakých
drog je namírena. Nemel by mezi
ne patrit alkohol ani marihuana.

(pri)

Nevedomost, nebo zámer?

Rfká se, te jit nemá smysl zabývat
se príliš tím, co si myslí a co ríká
Václav Klaus. Domnívám se, te je
to omyl. Jde o politika stále vlivné
ho, který reprezentuje na naIí poli
.tické scéne dosti silný myslenkový
proud. A navíc jeho forma diskuse
s protivníky zavádí do nasí politic
ké kultury znovu a znovu zpusoby,
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vou vizi, dost velkou víru v sebe
a dost silnou politickou a obcanskou
vuli zustat sami sebou. Uvážíme-li,
kolika dejinnými prevraty nám bylo
projít v tomto stoleti, není ani moc
divu. Dostali jsme se nekolikrát do
soukolí dejin, naše instituce právní
vcetne vlastnických byly nekolikrát
rozvráceny a destabilizovány. I naše
morálka prošla radou prevratu a léty
eroze.

Zažili jsme záver habsburské
monarchie s aliancí "trunu a oltáre"
a s žitou morálkou katolicismu
možná již trochu pokryteckou a tro
chu vycpelou, koncící na jatkách 1.
svetové války. Pak prišlo 20 let repub
liky s hesly o odrakouštení a "pryc od
Ríma" a se snahou priblížit náš kapi
talismus svetu anglosaskému. A pak
léta protektorátního státního nemec
kého dirigismu a válecného hospo
dárství, v nemž už se zahnízdilo, že
stát není náš a že zlodejina a flákání
muže mít príchut vlastenectví. Krátké
období "smíšené ekonomiky" spojené
s etnickými cistkami, vyvlastnováním
a "národním správcovstvím". Dílem
vnucený a dílem nadšene prijatý
sovetský model postavený na znárod
není en bloc, bez náhrady a jako
princip, tedy organizovaná spolecen
ská loupež. Léta, za nichž se rodila
žitá morálka v hospodárství dle hesla
"kdo nekrade, okrádá vlastní rodinu".
Rozpad reálného socialismu a "pred
privatizacní agonie", v níž témer pre
stal být vnímán akt, kterým se
v legálních systémech oznacuje krá
dež. Tunelování bank, podniku
a investicních fondu, nový termín,
ceský príspevek svetu. Naše 20. stoleti
a konec milénia. Co dál?

Do strední Evropy
se nám nechce

V rétorice radikálního liberalismu
bylo možno nalézt prvky prehnaných
ambicí, bezduvodného mesianismu
a chiliasmu. ekterí historici tvrdí, že
takováto vzepetí, kdy se cítíme být
pupkem sveta, jsou pro moderní
ceské dejiny typická: po nich pak
obvykle následuje dlouhé období
skepse až marasmu. Zdá se, že se
práve nacházíme v oné pesimistické
fázi a že verejnost už není príliš
naklonena novým velkým vizím
a príslibum. Snad by nejlépe prijala
i "nalití si cistého vína" a program
malých kroku smerem k rádu.
Hovorím o potrebe návratu na trajek
torii "dlouhé cesty", což znamená
mimo jiné prebírání osvedcených
institucionálních prvku z minulosti.
K nim patrí podle mého mínení

pomerne znacná a nezastupitelná
role státu, a instituce korporativismu
ve sfére obcanské, profesní, zájmové.
"Nejen trh" zní titul zajímavé studie
kolegy Martina Potucka.

Geograficky ci geopoliticky vzato
vidím v dosavadní orientaci "ceského
kapitalismu" velké paradoxy. Ctyricet
let reálného socialismu nás vrhlo na
pomyslné mape spolecenských hod
not Evropy a sveta hodne smerem na
východ, k Orwellove Eurasii. Málo
realistická snaha o aplikaci idejí
Chicagské školy v našem prostoru
nevedla k anglosaskému modelu
kapitalismu, ale spíše nás posunula
smerem jihovýchodním, na Balkán.
Nekterí autori (A. Sick, D. Stark)
dokonce v rodícím se stredo-
a východoevropském kapitalismu
spatrují rysy podobnosti s kapitalis
mem latinskoamerickým. Ten se
vyznacuje nevalným fungováním
parlamentní demokracie (až diktatu
rami), špatne vedenými konturami
mezi soukromým a státním sektorem,
korupcí, prorustáním kriminální eko
nomiky do státního aparátu a verejné
správy. Tato zvláštní "výslednice sil"
v prostoru ukazuje na paradox nej
vetší: výraznou nechut k modelu
kapitalismu, který by nám zcela pri
rozene mel být nejbližší, kapitalismu
našich jižních a západních sousedu,
s nimiž nás poutá nejdelší kulturní
a historické pouto. Není už nacase
vrátit se ze všech tech našich vandru,
kam jsme se vydali ci byli vrženi "na
zkušenou", zpátky domu, do staré
strední Evropy?

Jede se dál
na cizí úcet

V ostré dichotomii vuci deklarované
mu radikálnímu liberalismu je dosa
vadním výsledkem ceské transforma
ce "duální ekonomika" s velkým
podílem "rekombinovaného vlastnic
tví", daleko prevyšujícím onech 20 %
národního majetku, který "zbývá
doprivatizovat". Farizejské formálne
soukromé právní formy s více ci
méne skrytou úcastí státu dovolovaly
a dovolují privátní odmenování a roz
delování pri pokracující socializaci
ztrát ze špatného hospodarení ci
dokonce z neceho horšího (úmysl se
však težko dokazuje). Jde vlastne
o jakousi perverzne rozvinutou formu
chování odpozorovanou již v reálném
socialismu, pro niž vznikly i odborné
termíny jako "prevrácená rídící pyra
mida", "chobotnice" (L. Mlcoch),
"homo se asecurans" (J. Hlavácek) ci
"sací reflex" (J. Kornai). V anglické
terminologii jde o dobre popsaný pro-
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ces "rent and wealth seeking behavi
or" - vyhledávání príjmu a bohatství,
v poslední dobe podeprený i teorií
kompaktních zájmových skupin
v teorii vlastnických práv (T.
Eggertson). ebot hrazení spolecen
ských nákladu na tyto "privatizacní
hry" se delo a deje predevším na vrub
výnosu z privatizace majetku skutec
ne privatizovaného. Rozkryti hospo
darení tzv. transformacních institucí
(tj. Konsolidacní banky, Ceské financ
ní, a.s. a Ceské inkasní, a.s.) stále
ješte ceká na hloubkový audit. Další
financní zdroj poskytují úrokové dife
renciály ceských bank, vysoce nad
prumerné v pomeru ke standardu
stabilizovaných ekonomik. A protože
ani tyto dva zdroje již nepostacují,
zustává státní rozpocet a potažmo
darloví poplatníci poslední instancí
pro financní krytí provozu "rekombi
novaného vlastnictví".

Falešný poplach
okolo "znárodnování"

Toto zhodnocení daného stavu bylo
již více ci méne prijato. Východisko
se hledá v "urychlené doprivatizaci".
Jsem presvedcen, že je to opet ne
zcela adekvátní koncept. Premena
rekombinovaného vlastnictví na stan
dardní vlastnické formy je nutná,
nevidím však jako realistický cíl úpl
nou privatizaci v krátkém case.
K privatizaci je treba dvou stran: pro
dávajícího a kupujícího. Má-li privati
zovaný majetek nulovou ci dokonce
zápornou tržní hodnotu, musí být stát
schopen ješte doplatit, aby se nepoho
dlného majetku zbavil. Fakticky bez
úplatné prevody ci dokonce prevody
majetku s "priplacením" jsou však
poznamenány asymetrickým rizikem:
privátní nabyvatel takríkajíc nic
neriskuje, a stát - zejména u velkých,
strategických podniku a bank - je
i nadále vystaven riziku morálního
hazardu, zustává rukojmím v rukou
soukromého kapitálu, nebot z politic
kých duvodu nemuže žádná vláda
pripustit destabilizaci celých regionu,
odvetví ci dokonce bankovního sekto
ru jako celku.

"Rekombinované vlastnictví" je
treba demontovat procesem, který
zahrnuje obe protismerné strategie:
skutecnou privatizaci tam, kde je to
možné, a zpetné prevedení majetku
do rukou státu, kde to možné není

a kde zestátneni špatne zprivatizova
ných podniku je menším zlem vuci
vetšímu zlu ztráty všech pohledávek
státu a zlu masové nezamestnanosti
v regionu. Tichá etatizace, která pro-

bíhá jako série vynucených tahu již
delší dobu, by mela být nahrazena
otevrenou a transparentní politikou,
promyšlenou koncepcí. Zestátnení 
tam, kde není rozumné alternativy 
musí být v souladu s právním rádem,
tedy jako výjimka z pravidla, za úhra
du, a ve verejném zájmu. Ideologická
hysterie, která se nedávno rozpoutala
v našich médiích kolem pojmu zestát
není, jen ukazuje, jak indoktrinovaná
je naše spolecnost, neschopná uvažo
vat neideologicky, vecne a racionálne.

Avšak to vše jsou jen casove pod
mínené a docasné problémy: naše
zamyšlení má smerovat do dlouhodo
bejší budoucnosti, a tady zustávám
optimistou. Jsem presvedcen o tom,
že ceský kapitalismus bude i v první
dekáde príštího tisíciletí "smíšenou
ekonomikou" s nezastupitelnou rolí
státu. Státu, který si je vedom své
vlastnické odpovednosti, tudíž i svých
funkcí pri restrukturalizaci podniku

a v prumyslové politice. Státu, který
je lépe profesionálne vybaven, lépe
oddelen od soukromé sféry a lépe
plní své funkce garanta právního
rádu.

Verím, že ceská spolecnost pochopí
jednu zásadní vec: morálka není
luxus, ale zdroj bohatství národu.

LUBOMíR MLCOCII (1944)
Ekonom, dekan FSV UK.

Upravená a zkrácená verze pNspevku
pi'edneseného na konferenci Ceská spolecnost

na konci tisíciletí, kterou uspoi'ádala Karlova
univerzita v rámci oslav 650. výrocí

svého založení.

kterým je zapotrebí se energicky
bránit.

Ve stredu 8, dubna obhajoval
Václav Klaus svou politiku trans
formace ceské spolecnosti v poradu
"Aréna" na CT 1. K jeho kritikum
ten vecer patril mimo jiné predsta
vitel Ceské strany sociálne demo
kratické Ivo Svoboda. Ten uvedl
své první vystoupení poznámkou
o sympatiích T.G.Masaryka k so
ciálním demokratum a pak hovoril
o dnešních problémech. Klaus 
místo toho, aby reagoval rovnou
na vecný obsah Svobodových
námitek, vyrazil k jednomu ze
svých typických útoku: sociální
demokraté by se meli cervenat,
když takhle mluví o vztahu mezi
TGM a sociální demokracií.

Byl v techto slovech zámer, anebo
jsou projevem neznalosti? Lze jen
s obtížemi predpokládat, že by
vysokoškolský profesor ekonomie
neznal následujícífakta: že TGM
napsal tvrdoufilosofickou a socio
logickou kritiku marxismu
v "Otázce sociální", ale že zároven
rekl: "vždycky jsem pro delníky
a lidi pracující vubec, casto pro
socialísm a zridka pro marxísm",
že dal podnet k založení Delnické
akademie, že - a to se ví, pravda,
mnohem méne - sbíral mezi práteli
peníze na založení deníku Právo
lidu a spolecne se svým pfíspévkem
odevzdalfondu na založení deníku
tisíc zlatých, že Masarykova strana
lidová (realistická) byla v mnoha
pfípadech politickým spojencem
sociálních demokratu - napr.
v otázce všeobecného volebního
práva, role prirozeného práva
v ceském národním úsilí, významu
vzdelání, zkrácení pracovní doby
aj., že byl zvolen roku 1907podru
hé poslancem Ríšské rady ve Vídni
jen díky podpore sociálních demo
kratu, že se aktivne zúcastnil mani
festací za prijetí všeobecného hlaso
vacího práva a konecné, že chtel,
jak sdelil Karlu Capkovi, "vyvolat
u nás takovéfabiánské hnutí, které
by pracovalo ve všech stranách
prednáškami a debatami".

A to vše delal v dobé, kdy byla
ceská sociální demokracie stranou
s jednoznacne socialistickou orien
tací, která byla ovšem pro neho,
politika obcanské strany, jako celek
obtížne prijatelná. Jisteže, šlo
o jinou dobu a o jiné problémy než
jsou ty, pred kterými stojíme dnes.
Ale ten, kdo nevidí, že se v západ
ních spolecnostech v nové podobe
opet otevírá sociální otázka, je
slepý.

Vešina sociálne demokratických
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Feminismus má v Cechách šanci

Americký profesor polemizuje s pohledem
Jiriny Šiklové na západní feminismus

>

stran, vcetne ceské, se v prubehu
casu posunula do politické polohy,
kterou tak predvidave vyjádril
práve Masaryk již pred mnoha lety.
Objektivni pohled na naši dneSni
politickou scénu nicméne ukazuje,
že parlamentni stranou, která se
muže nejspiše odvolávat na bltz
kost k demokratické, sociálne
orientované koncepci Tomáše
G. Masaryka, je éSSD.

(mus)

Chybí kvalifikované sIly

Nezamestnanost stoupá, ale stroji
renské závody museji zamestnávat
gastarbeitry, protože "nejsou lidi".
Za osm polistopadových let sejich
mohla vyucit pekná rádka, jenže
podniky se na výchovu ucnu ve své
predprivatizacni nejistote vykašla
ly. Páni ministri Dyba a Dlouhý
blahé pameti se tohoto bremene
zbavili a presunuli je na resort
školství, který však nebyl schopen
kvalifikovaného odhadu vývoje
poptávky na trhu pracovnich sil.
Samozrejmé, že se už tehdy ozývaly
námitky, neblahé predtuchy,
marne. Drobný, lec výmluvný pri
klad politického chováni zahlede
ného pouze na "hic et nunc": dlou
hodobá casová perspektiva se jevi
jako méne duležitá. Odskáce to 
mladá generace. Pak se divime, co
všechno vyvádi.

(pri)

Mám strach,

že me zabijou. Nesmejte se: to prece
neni jen tak! élovek se nemá co bát,
leda "bázni Hospodinovou" - to jest
strachem z dábla, treba hnedle
v sobé. Ale bát se lidí, to je nemrav
né. Však už od úsvitu veku hlavne
pro tohle jsou zákony. A smi-li
ješte co padnout na váhu: bojim se,
že me zabijou beztrestné.

Proc že mi behá mráz po
zádech? Z jásotu nad domýšlenými
závery nedávného procesu
v Hradci Králové. Jeden muž totiž
"postrelil svého zeté, který pronikl
do jeho domu a ohrožoval jej. Soud
uznal, že (strtlejict) jednal v nutné
obrané, když hájil i svuj majetek"
(LN 4.4.1998). Tato velmi kusá
zpráva staci komentátorum k jáso
tu: že soud rozširil chápáni
"nutné/primerené obrany", cimž u
prý nejasnejormulovaného zákona
vytvoril precedens.
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VClánkU Jiri.ny Šiklové "Má feminismus v Cechách šanci?" (NP
1/98) bychom našli nekolik zajíma
vých postrehu, autorka však bohužel
znacne zkresluje povahu západního
feminismu, který tak silne kritizuje,
a dopouští se i urcitých zjednodušení,
když popisuje názorové postoje ces
kých žen.

Šiklová napríklad tvrdí, že "mnohé
západní feministky se domnívají, že
socialismus již našel rešení rovno
právnosti žen". Avšak naprostá vetši
na feministických textu, které se mi
dostaly do ruky, naopak sovetský
systém silne kritizuje jako patriar
chální. Zduraznuje se v nich, že klí
cové pozice v politice a v hospodár
ství techto zemí obsadili muži,
upozornuje se na platovou nerovnost
mezi muži a ženami a na nerovnou
situaci pracujících žen, které sice
s muži sdílely jejich odpovednost
živitelu rodiny, muži však s nimi
vubec nesdíleli odpovednost za chod
spolecné domácnosti.

To ale neznamená, že by západní
feministky nemohly najít na sovet
ském systému neco pozitivního.

. Ackoli tento režim celkove odmítají,
pripouštejí, že prinesl ženám urcité
zlepšení jejich postavení, mimo jiné
tím, že umožnil ženám relativne
rovný prístup k práci a ke vzdelání.
Také právo na umelé prerušení teho
tenství a prístupná sít materských
škol stojí za zmínku. Mezi upozorne
nim na nekolik výhod celkove nevý
hodného sytému a postojem, který
uvádí Šiklová, je však podstatný roz
dil.

Otázka feministické kritiky volného
trhu je také ponekud složitejší.
Existují skutecne feministky, které
chtejí omezit volné pusobení tržních
sil, ale také liberální feministky, které
chtejí trh naopak rozširovat. Šiklová
má sice pravdu, když uvádí, že vetši
na Cechu se vyslovuje pro volný trh
a svobodné podnikání, ale už zapomí
ná dodat, že Ceši zároven silne pod
porují státní sociální politiku a tato
podpora je dokonce vyšší než ve vet
šine ostatních postkomunistických
zemí. I když Ceská republika nezažila
po celou dobu své existence jinou než
stredove pravicovou vládu, má podle
nedávné zprávy OECD stále druhý
nejnákladnejší sociální systém ve
strední a východní Evrope.

Šiklová také kritizuje západní femi
nismus za to, že se domáhá podílu na
moci pro ženy. Zavedení kvót je sku
tecne kontroverzním tématem mezi
samotnými feministkami a zastánci
i kritici tohoto rešení uznávají, že má
své výhody i nevýhody. Je ovšem
otázka, zda by ženy nemely usilovat
o podíl na mocenských institucích
s dlouhodobým cílem eliminovat
mužskou vládu nad temito instituce
mi. Šiklová se domnívá, že si západní
feministky protirecí, když kritizují
existující mocenské struktury a záro
ven v nich chtejí být zastoupeny.
Mela by si ale uvedomit, že každé
sociální hnutí - a feminismus není
výjimkou - má své revolucionáre
a reformisty. Revolucionári chtejí
destruovat starý prohnilý systém
a nahradit ho novým, zatímco refor
misté ho chtejí reformovat krok za
krokem. Tím otvírají dvere kompro
misu a dialogu.

Místo toho, aby se Jirina Šiklová
zastala refomistu, radí ženám, aby
zustaly mimo politiku a omezily se na
rozvíjení "feministických postoju,
cílu a koncepcí uvnitr pravidel, která
v rámci obcanské demokratické spo
lecnosti již existují". Jisteže si každé
sociální hnutí vytvárí své postoje, cíle
a koncepce. Už pouhý vznik sociální
ho hnutí je však politickým cinem.
Kdyby cerní Americané nezacali boj
kotovat segregované autobusy, orga
nizovat demonstrace a vyvíjet politic
ký tlak na zmenu zákonu, porád by
ješte v jižních státech postrádali
volební právo. Když se nejaké hnutí
za lidská práva snaží odstranit diskri
minaci vuci urcité skupine ve spolec
nosti, je samozrejmé, že se tato skupi
na snaží dosáhnout spravedlivého
zastoupení v klícových institucích
této spolecnosti. V opacném prípade
by to znamenalo, že se skupina smíri
la se svým druhoradým postavením.

Šiklová také tvrdí, že ceské ženy
zklamávají západní feministky tím, že
mají spíše pravicové názory:
"Výzkumy socioložky Marie Cermá
kové ukazují, že ženy by volily
významneji casteji než muži pravico
vé strany." Taková interpretace
výzkumu Marie Cermákové "Rodina
1994: Sociologický výzkum sociálních
podmínek ceské rodiny" (pokud ho
má Jirina Šiklová na mysli) je však
velmi povrchní. Podle neho by
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o 2,9 % více žen než mužu podporo
valo nekdejší Klausovu koalici ODS,
ODA a KDU-CSL. Nicméne výsledky
výzkumu jsou diskutabilní, protože
v absolutním souctu by podle nej tuto
koalici podporovalo 70,6 % žen
a 67,7 % mužu, cehož ovšem tyto tri
strany dohromady v žádných volbách
ani verejném pruzkumu nedosáhly.
Navíc z tohoto výzkumu nevyplývá
pravicová, ale spíše centristická
orientace ceských žen, nebot ženy
vykazovaly nižší podporu pro pravi
cové strany ODS a ODA (muži 62,4 %,
ženy 61 %), ale znacne vyšší podporu
pro stredovou KDU-CSL (muži 5,3 %,
ženy 9,6 %).

Krome toho stále mnoho ceských
volicu s levicovými postoji dává
z ruzných duvodu hlas stredové pra
vici. To platilo zejména v dobe priva
tizace, kdy spousta volicu uznávala
prednost ekonomické reformy pred
budováním sociální politiky. To
neznamenalo, že by odmítali sociální
stát, pouze byli presvedceni o tom, že
je nejprve treba položit základy eko
nomiky.

To potvrzuje výzkum Ceské akade
mie ved nazvaný "Role vlády - 1996".
Respondenti se meli umístit na levo
pravé škále od 1 do 5 a od 1 do 10.
Ženy se na této škále umístovaly více
vlevo než muži, ale rozdíl nebyl sta
tisticky významný. Naproti tomu
v typicky sociálne demokratických

otázkách týkajících se výdaju na so
ciální programy byly ženy mnohem
více pro než muži. 86,4 % dotázaných
žen podporovalo vyšší nebo mnohem
vyšší výdaje n/!.zdravotnictví, stejný
postoj zastávalo jen 79 % mužu.
Rovnež 69,9 % žen podporovalo zvý
šení starobních duchodu, s címž sou
hlasilo jen 64,5 % mužu. Tyto rozdily
již jsou statisticky významné.

Termín "levicový" je ve strední
a východní Evrope stigmatizován
kvuli panujícímu presvedcení, že sta
linistické režimy byly také levicové.
Z toho duvodu se mnozí lidé, kterí
podporují tradicní hodnoty demokra
tické levice, zdráhají oznacit za levi
cové. Výsledky výzkumu ukazují, že
navzdory této stigmatizaci mají levi
cove orientované feministky šanci
mobilizovat ceské ženy okolo tradic
ních levicových témat Jirina Šiklová
má ovšem pravdu v tom, že tyto sku
piny mají jen pramálo nadejí na
úspech, pokud budou k temto svým
cílum používat marxisticky znející
terminologii.

Výzkumný pracovnfk hostující na Institutu
mezinárodních vztahu FSV UK.

Citovanl právnl znalci pak
vysvetluji, jakým všem hrozbám lze
nadále celit užitlm zbrane.
Prlklady: "zlocinec se železnou
tyci" - právnlk si zde dokáže pred
stavit použiti zbrane už strelné.
"Podobná situace muže nastat,
pokud je clovek napaden zlocinci,
kteN sice nejsou ozbrojeni, ale
ovládajl bojová umenl." Z dNve
prezentovaného nálezu Nejvyššlho
soudu prý zase vyplývá, že staci,
když "útocnlk napfáhne k úderu,
vytáhne strelnou zbran z pouzdra
ci slovne vyhrožuje fyzickým úto
kem kombinovaným s pfibUženlm
se k obeti".

Proslm vás, ty rozklady v novi
nách ctou lidi a chtejl se v tom
vyznat. Kdo je zlocinec, jak ho pro
verit? Železná tyc: už pohrabác?
Cojsou bojová umeni, a kdo je
ovládá? Jak to poznám? A vytáh
nou strelnou zbran z pouzdra:
z kapsy ne?

Ale nechme stranou lajdácky for
mulované výroky, ac od právnlku
(nuštestl snad jen mediálnlch):
podive jme se na ten tolik opévova
ný precedens. Precedentálnl právo 
tam, kde se zabydlelo - zrálo po
staletL Jeden rozsudek jaro neude
lá. Obávám se však, že ani neprisli
bl: našinec má rád svuj zákon co
nejpodrobneji napsaný - a pak ho
vynalézave obcházl. Naopak
Anglosasové, jimž zejména se zaU
bilo v právu precedentálnlm,
nemajl podrobné zákony moc
v lásce - o to však snáze se prizpu
sobuji normám nepsaným. Chceme
si namlouvat, že to nastane
i u nás?

Muj strach je opacný: že mne
nekdo zastreli, když má "stNkac
ku" (vetšina z nás prece strelnou
zbran nevlastni), nacež se vymluvl
podle výše citovaného návodu. Že
prý jsem urcite znal bojová umeni,
že jsem nebezpecne napfáhl ruku,
že jsem opile zablábolil "ted ti ji
vrazlml" a zapotácel se k nemu ...
Soudce a svedci to pak treba "roz
kryjou"; ale to už budu mrtvej.

Z toho publicistického jásotu cpi
alibi: konecne systémové rešeni zlo
cinnosti! Skrtila nás kravata záko
na - tak si ji povoUme...A mne ke
strachu z útocnlka pribude strach
i z "primereného" obránce.

Vlm, mohl bych si oflintu zažá
dat taky - a dou,fat, že taslm a tre
flm se drlv. Jenže na to zas nejsem,
takže si radši podržlm svuj strach.
Ale nerad.

(jh)
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Ubývání práce
Debata o nezamestnanosti, menící se
strukture práce a velkém "požeráku"
jménem racionalizace

Masová nezaméstnanost byla až donedávna pruvod
nim jevem hospodárských krizi, pNznakem toho, že
s ekonomikou neni néco v porádku. Nyni se alespon
v západni Evropé zdá, jakoby tomu bylo presné na
opak. Miliony nezaméstnaných dnes již nejsou dusled
kem néjakého cerného pátku na burze, ale naopak
toho, že ekonomika funguje efektivne, že tedy produ
kuje co možná nejracionálnéji, s co možná nejnižšimi
náklady. Pozváni k debaté o základnim problému
vyspélých spolecnosti pfijali prof. JiN Musil, sociolog
a sociálni geogrqf pusobici na Karlové
a Stredoevropské univerzite, dále pak jeho kolega prof.
Zdenek Suda, který se problému vénuje již mnoho let
v rámci svého pusobeni na univerzité v Pittsburghu,
a také Petr Bohác, student Fakulty sociálnich véd UK,
který v soucasné dobé zpracovává téma "Strukturálni
nezaméstnanost v SRN a Velké Británii" pro Nadaci
Friedricha Eberta. Diskusi moderovali redaktofi Nové
Pritomnosti Jakub Camrda a Victor G6mez, ktefi na
úvod požádali Petra Boháce o strucné vysvétleni
nekterých základnich pojmu:

Petr Bohác: Rozeznáváme ctyri druhy nezamestnanos
ti: strukturální, cyklickou, sezónní a frikcnÍ. Frikcní neza
mestnanost je individuální a vetšinou krátkodobou záleži
tostí. Je zpusobena tím, že nekdo dá ci dostane výpoved,
je zcela nezbytná pro existenci sociální mobility v zemi.
Sezónní nezamestanost se týká sezónních prací, je zpuso
bena napríklad prírodním cyklem v zemedelství, dotýká
se také stavebních delníku nebo zamestnancu v turismu.
Cyklická nezamestnanost souvisí s fázemi hospodárského
cyklu. V dobe hospodárských krizí slábne poptávka po
práci, která se ovšem muže v dobe konjunktury zase
obnovit a nezamestnaní se mohou casto vrátit ke svému
zamestnánÍ. V druhé polovine 20. století se naplno proje
vuje nejnebezpecnejší typ nezamestnanosti, strukturální
nezamestnanost, která je zpusobena tím, že poptávka po
urcitém druhu práce vymizí úplne.

Jirí Musil: Strukturální nezamestnanost casto vzniká
pod tlakem vnitrní racionalizace ekonomického provozu.
Pusobí tady vnitrní motor kapitalismu, který se snaží sni
žovat náklady, tedy predevším náklady na práci, které
stoupají s tlakem na vyšší mzdy, a proto drahé pracovní
síly nahrazuje levnejší technologie.

Zdenek Suda: Tento racionalizacní tlak je permanent
ní. Je zajímavé, že rovnováha mezi poctem pracovních
prl1ežitostí a poctem uchazecu o práci trvala po celé obdo
bí prumyslové spolecnosti, a presto byla patrne výsled
kem historické náhody. Neexistuje duvod, proc by mel
prumysl vytváret pracovní místa - jeho cílem je výhradne
rentabilita.

Jirí Musil: V dobe industrializace byl nárust pracovních
míst dramatický, i když se v té dobe také zavádela nová
technologie. Ale rust výroby byl tak obrovský, že ješte sta
cil "odsávat" znacný pocet lidí z venkova a nabízel porád
víc a víc. Pak nekde nastal zlom.

Zdenek Suda: Ano, práve tato historická zkušenost
vede mnohé autory k optimistickým predpovedím do
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budoucna. Ve Spojených státech se dnes zabývá zemedel
stvím 2 % lidí, a pritom uživí celý národ. Všichni ostatní
našli zamestnání jinde. "Tak proc by se totéž nemelo stát
s prumyslem?" ptají se optimisté. Tím "odsávacem" by
tentokrát mely být služby. Ve spolecnosti se mají vytvorit
nové zájmy a potreby, jejichž uspokojování se opet stane
zdrojem výdelku.

Jirí Musil: Tady jsme narazili na vazbu mezi prací
a spotrebou. A spotreba je zase vázána na vznik velkých
spotrebních "hitu". Príkladem je automobil, který táhl
a dosud táhne mnoho spotreby, a tím i práce ve spolec
nosti. Až bude svet plný aut, tak se bude muset najít nová
vlna výrobku, které upoutají zájem spotrebitele. Otázka
ovšem je, zda tento typ rustu výroby a spotreby, který
nesmírne zatežuje životní prostredí, je vubec dlouhodobe
únosný. Co by se stalo, kdyby rust narazil jednak na eko
logické limity, jednak na limity spotreby? Pak to zacne být
velice dramatické. Tuším, že další pokracování tohoto
rustu má v sobe cosi nehumánního, avšak na druhé stra
ne jsem realista a vím, že když lidé nebudou spotrebová
vat, nebudou mít práci.

Jakub Camrda: Ona optimistická námitka zní, že spo
lecnost nemusí spotrebovávat jen hmotné výrobky, že
s nástupem informacních technologií se spotreba bude
stávat cím dál méne hmotnou, konzumovat se budou pre
devším služby a informace, a tak budou vznikat nová
pracovní místa, aniž by bylo soucasne zatežováno životní
prostredí.

Jírí Musil: To odpovídá obecné psychologické teorii
potreb podle Maslowa. Jakmile se urcitá spolecnost dosta
ne na vysokou hmotnou úroven, tak se její potreby "spiri
tualizují". Ale existují i sociální limity rustu.

Zdenek Suda: Ve Spojených státech spocítali, že kdyby
všichni Americané dnes žili na úrovni, která se v roce
1952 pokládala za blahobyt, tak by byla v USA tricetimilio
nová nezamestnanost Existovala by totiž napríklad jenom
jedna barva toaletního papíru. Optimista by na to rekl, že
spolecnost si v dobe krize vždy pohotove vymyslí novou
sebezáchovnou potrebu. Pesimista by naopak pozname
nal, že taková spolecnost je nesmírne vratká a zhroutí se
v okamžiku, kdy se lidé zastaví a reknou si: Potrebuju já
tri auta v rodine? Potrebuju to všechno?

Jirí Musil: Myslím si, že i ty nejméne hmotné složky
spotreby jsou alespon zcásti vázány na hmotné výrobky.
K internetu potrebujete jiný, lepší druh pocítace, k posle
chu hudby z "cédécka" kvalitní reproduktory, a ono je to
vždy spojeno s nejakým reálným zprostredkovatelem.
Porád se musí produkovat hodne hmoty. Kdyby to melo
skoncit a zároven by práce zustala životní osou vetšiny
lidí, tak zacne strašlivá soutež o práci. A ona už zacala.

Jakub Camrda: A do hry navíc vstupuje další faktor 
globalizace ekonomických trhu, tedy i globalizace trhu
práce.

Zdenek Suda: Ano, nebot vnitrní dynamika tržního
hospodárství dnes prekonává hranice národních státu.
Pritom práve národní stát pomáhal kapitalismu na nohy
mimo jiné tím, že odstranil vnitrní administrativní barié
ry. V urcitém momentu se však stal prekážkou dalšího
vývoje k jedinému svetovému trhu. Globalizuje se i trh
práce. Díky novým technologiím a nesmírné mobilite
kapitálu je možné presouvat kapitál za levnejší prací.
Kapitál tedy vyváží pracovní príležitosti z vyspelého sveta
do zemí s nižšími náklady na práci.

Jakub Camrda: Nemecký sociolog Ulrich Beck nazývá
globalizovaný kapitalismus kapitalismem bez práce a bez
danÍ. Velké nadnárodní spolecnosti dokáží rozložit výrobu
urcitého produktu tak, že je velmi težké vybrat od nich
dane. Tyto spolecnosti ovšem nadále využívají složitou



5 I 9 8 >!Gl" N o V A PRI TOM N O S T

a nesmírne nákladnau infrastrukturu vyspe
lých státu, ze kterých pacházejí - univerzity,
zdravatní systém, právní prastredí atd.

Zdenek Suda: Tyto. tzv. multinationals sku
tecne aperují v mezináradním právním vakuu.
Saciální a ekalagické no.rmy jsau v zemích, do.
kterých pricházejí, casto. velmi mála razvinuté,
pakud vubec existují. Výsledkem taha je nejen
únik z daní, ale také z bezpecnastních a ekala
gických predpisu. Co. nejde ve Spajených stá
tech, jde v Jižní Kareji, a když ne tam, tak ta
urcite pujde v Indii.

Jirí Musil: Za striktního. pusabení glabální
ha trhu nastane periferizace velkých ablastí.
Výraba i pracavní síly se budau presauvat do.

míst, kde prinášejí nejvetší zisk. ejlépe je ta
videt na dnešním emecku. Sjednacení zpusa
buje další adliv lidí z bývalé NDR, prataže tam
není práce.

Jakub Camrda: Bývalá NDR je zajímavá
v tam, že pražívá mažná ješte rychleji a inten
zivneji ta, co.pastihne pa vstupu do.Evrapské
unie také nás. Evrapská unie je vubec casi
jako. glabalizace v malém. Spalecné trhy zde
avšem fungují lépe.

Zdenek Suda: Ted, když do. hry vstaupí spa
lecná mena, se integrace ješte urychlí, ale
duležitým pratihrácem je stále ješte kulturní
a jazykavá bariéra, která zmírnuje tuto. "evrap
skau glabalizaci". Takže když si emci mysle
li, že pa pristaupení Partugalska se všech 10
milianu Partugalcu prestehuje do. emecka,
byla ta prehnané. Ve Spajených státech žádná
kulturní bariéra není, takže se lidé stehují za
prací pa celé zemi. V Evrape budau vždy kul
turní bariéry, a prata ani zdejší regianalizace
nebude tak radikální. I celasvetavá glabalizace
má své výrazné kulturní bariéry.

Jirí Musil: Odstranením hranic a zavedením
jednatné meny se budau razdíly v Evrape
pravdepadabne naapak zvetšavat. Ekanamický
matar bude tatiž dále hnát k palarizaci Evrapy. Nepadarí
se adstranit prablém jižní Itálie, španelské Galicie, severní
Anglie atd. Budau vznikat navé razdíly, tentakrát už ale
ne padle státu, ale padle regianu.

Victar Gómez: Myslíte si tedy, že tento. praces nemuže
zastavit ani prerazdelavání pres strukturální fandy
Evrapské unie?

Jirí Musil: Nejspíš ha nezastaví, ale zpamalí. Je ta
avšem výhradne palitické razhadnutí - nealiberál by
prece rekl: nedá se nic delat, lidé musejí jít tam, kde práce
nejvíc vynáší. Co. se stane s jejich puvadním damavem, ta
ha už ale príliš nezajímá.

Jakub Camrda: Pripadá mi duležité, že ana "malá gla
balizace" uvnitr Evrapské unie je stále ješte v ruka u pali
tiku. Má presná pravidla a vždy znavu se kansensuálne
razhaduje a tam, jak dál. U "velké" glabalizace je tamu
naapak. Jde a živelný praces, který nemá skara žádný
právní a institucianální rámec.

Zdenek Suda: Je zajímavé, že samy nadnáradní kan
cerny si casto. prejí zavedení urcitých pravidel, která by
stanavavala nejaká mezináradní arganizace. Byly by jí
achatny ucinit urcité ústupky, nebat na nedastatek právní
achrany samy daplácejí. Jde predevším a vynutitelnast
smluv, achranu pred ztrátau investic v paliticky nestabil
ních režimech apad. I pro. ne samé je tedy glabalizace
dvajsecnau zbraní.

Petr Bohác: Pro. zajištavání ravných padmínek na

evrapském trhu je duležitý nadnáradní charakter práva
Evrapské unie. Padni k abvinený z parušavání haspadár
ské sauteže má akamžite na krku kantralu z Evrapské
kamise. Unie se také snaží a jednatnau saciální palitiku
a k rešení nezamestnanasti zrídila zvláštní fand, z nehaž
jsau financavány pragramy v nejvíce pastižených ablas
tech.

Jakub Camrda: Vratme se nyní ke kapitalismu bez
práce. Co. se deje se spalecnastmi, ze kterých nenávratne
mizí pracavní príležitasti?

Jirí Musil: Davedu si predstavit spalecnast, která nepri
pisuje práci velký význam a v níž pak ani nezamestnanast
nevede k vetším saciálním atresum. V agrikulturních spa
lecnastech jiste existaval jev, kterému dnes ríkáme neza
mestnanast, v ahramném razsahu. Teprve maderní kapi
talismus zavedl predstavu, že všichni mají pracavat.
Pakud se patvrdí predpavedi, že pastindustriální spalec
nasti se budau v necem padabat spalecnastem predindu
striálním, pakud dajde k hlubaké zmene ve vztahu
k práci, pak asi nebude ani talik vadit, že je nekdo. z práce
vyrazen, že není definaván, nemá statut a žije jakaby
v jiném svete. Já si ta avšem mac nedavedu predstavit,
žiji stále ve spalecnasti, která pripisuje práci abravský
význam. Vzývání práce je mimachadem spalecným zna
kem kapitalismu i sacialismu.

Zdenek Suda: Myslím, že nemají pravdu ti, kdo. pred
pavídají pakles významu práce. V pasledních padesáti
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letech naopak práce získávala na duležitosti. A delo se tak
také v politické rovine. Soucástí rozvoje pluralitních spo
lecností je sebeuvedomení a ochrana menšin. A uznat
nároky menšin umí moderní stát jedinou formu - tím, že
je pripustí k práci. Podívejme se na Spojené státy. Vždy
byla požadována pracovní místa pro cernochy, pro
Hispánce, pro ženy. Nedávno se mi dostaly do rukou kari
katury na téma ženské rovnoprávnosti z roku 1910. Byla
tam vyobrazena žena v montérkách, žena soudkyne, žena
advokátka. Tomu se v té dobe hodne smáli, dnes je to nor
mální, ale už tenkrát si nedovedli predstavit jiné uskutec
není rovnoprávnosti, než je rovný prístup k zamestnání.

Jirí Musil: Pro me zustává nejvetší dilema v okolnosti,
že práce jako základní osa života spolecnosti za sebou
táhne hmotnou spotrebu. Tyto dve veci podle mne nelze
oddelit. Když chcete mít práci, musíte spotrebovávat. Když
chcete mít slušnou životní úroven, musíte pracovat. Bojím
se toho, že ac budou nekterí lidé dál velice intenzivne pra
covat a dostanou za to velmi slušne zaplaceno, zbytek
zustane stranou.

Jakub Camrda: Ulrich Beck naznacuje v clánku, který
v listopadu a prosinci 1996 pretiskla Nová Prítomnost,
urcité cesty rešení, jako je napríklad vtažení neziskového
sektoru na trh práce. To by ale predpokládalo obrovské
financní presuny.

Zdenek Suda: Proti tomu, co navrhuje Beck, bych mel
jednu výhradu. Nepocítá totiž s duležitým ekonomickým
argumentem poptávky. Jestliže se stane to, co predpovída
jí nekterí sociální kritici, že do roku 2010 zanikne 80 %
pracovních míst, ale stacilo by i 50 až 40 %, tak se to musí
nutne promítnout do poptávky. Jakmile vezmete velké
cásti obyvatelstva prístup k práci a tím i k výdelku, kdo
bude kupovat ty výrobky? V Americe se vždy ríkalo, že za
minimální mzdu se dá auto postavit, ale ne koupit.
Americký automobilový prumysl musí prodat svých 15
milionu vozu rocne, jinak je zle. Muže tedy dojít neza
mestnanost tak daleko, aniž by se systém z ciste ekono
mických duvodu - politické nechme pod carou - zhroutil?

Victor Gómez: Ovšem takové scénáre existovaly i na
pocátku století - že zmizí vetšina pracovních míst kvuli
elektrine apod. Nestalo se tak a i dnes je pravdepodobné,
že zanikající pracovní místa nahradí nová. Treba vznik
nou taková zamestnání, o kterých dnes nemáme ani tuše
ní.

Jirí Musil: Vnitrní technická dynamika pravdepodobne
skutecne prinese nové výrobky, které uživí další lidi. Jde
o jakýsi vecný kolobeh, k nemuž zdánlive není co ríci.
Dobre, ale my musíme tu spolecnost porád držet dohro-

mady, aby mohla existovat na jisté slušné úrovni, ale
nejen to, ona chce navíc jít porád nepatrne nahoru
a nesnese predstavu, že by mel vývoj stagnovat.

Petr Bohác: Nesmíme ovšem zapomínat na tretí svet.
Všechny jeho problémy - chudoba, hlad, prelidnenost - se
budou cím dál výrazneji promítat i do vyspelých spolec
ností. Pomoc temto zemím, kde nejsou saturovány ani ty
nezákladnejší lidské potreby, bude nutná a jiste také
vytvorí nové pracovní príležitosti.

Jirí Musil: Je otázka, jak pomáhat tretimu svetu, aby
chom mu necitlivým chováním spíše neuškodili. To zatím
nemáme príliš rozmyšleno.

Zdenek Suda: Nejprve bychom museli zmenit náš zpu
sob života zde, a to smerem k vetšímu respektu k životní
mu prostredí, a tento nový vztah bychom je pak mohli
ucit. Ne ten divoký, koristnický vztah.

Jirí Musil: Dostáváme se k tomu, že nejhloubeji závisí
vyrešení problému práce na zmene životních postoju
a hodnot.

Jakub Camrda: Ano, ale jak zmenit hodnoty smerem
k menší spotrebe a pritom zachovat sociální vymoženosti,
jako je nákladné zdravotnictví, školství atd.? Vždyt ty jsou
placeny práve z masivní spotreby. Možné rešení naznacu
jí nekterí ekologové, napr. autori nemecké studie Faktor
4, když uvažují o "prepnutí" ekonomiky z efektivity využí
vání pracovních sil na efektivitu využívání zdroju a co
nejnižšího zatežování životního prostredí. To by ovšem
predpokládalo dukladnou danovou reformu, aby se sku
tecne vyplatilo investovat do šetrných technologií.

Jirí Musil: Takovou zmenu by si nemohla dovolit
zavést jedna národní ekonomika, byt sebesilnejší, nebot
by okamžite propadla v mezinárodní konkurenci.
Vyžadovalo by to velmi odvážné politické rozhodnutí na
celosvetové úrovni. Pokud by se to ovšem podarilo, vytvo
rila by se spousta nových príležitostí v prumyslu, který by
za sebou najednou musel zametat a udržovat cisto.

Petr Bohác: Ale tento nový právní rámec by musel
v každém prípade vycházet z prijaté morálky, z všeobecne
uznávaných hodnot. Jinak jej lidé nebudou dodržovat.
Takže zmena bude spíše pozvolná a bude záležitosti neko
lika generací. I k sociálnímu systému jakožto netržnímu
mechanismu musela Evropa postupne dospet. Ve
Spojených státech není tak rozvinutý, proto jsou náklady
na práci v Americe menší než v Evrope. Má to své nevý
hody, ale presto Amerika zvládla problém nezamestna
nosti lépe než Evropa.

Jakub Camrda: Hácek je v tom, že Amerika se umí
vyhnout masové nezamestnanosti jen za cenu rozširová-
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ní sociální vrstvy working poor, což jsou lidé sice zamest
naní, ovšem za tak malé peníze, že jim sotva postací na
základní životní potreby. Tito lidé jsou materiálne casto
v horším postavení než evropští nezamestnaní. Ale obrat
me ješte pozornost k postkomunístickým zemim
a k Ceské republice. My zatím spíše zápasíme s preza
mestnaností, která souvisí práve s nízkou produktivitou
práce. Nicméne motor strukturální nezamestnanosti se
pomalu zacíná rozbíhat i u nás. Máme se pripravit na nej
horší?

Jiri Musil: Kupodivu se u nás podarilo velmi rychle
zmenit strukturu zamestnanosti. Napríklad pocet lidí
zamestnaných v zemedelství klesl oproti roku 1989 o více
než polovinu, ale zemedelská produkce takový pokles
zdaleka nezaznamenala. Také se u nás pomerne rychle
deindustrializuje, ale ani úbytek pracovních míst v pru
myslu se neprojevil v tak razantním poklesu výroby.
Vnitrní restrukturalizace pracovních príležitostí do služeb
a tzv. kvartéru, tedy pocínající informacní spolecnosti, se
u nás zdarila. Ale má zvláštní povahu. Nešla smerem
k ušlechtilejším složkám terciéru a kvartéru -.tedy do
vedy, zdravotnictví, školství, ale do penežnictví a základ
ních služeb. Není to ten dynamický pohyb, který probehl
v západní Evrope, spíše rychlé dohánení toho nepredsta
vitelného deficitu ve službách, který tu zanechal
starý režim.

Otázka ekologická
jako otázka sociální

Petr Bohác: Nyní nastává i u nás známé prevrácení
ekonomických poucek. Existuje-li nyní ve vyspelém svete
ekonomický rust, roste tam také nezamestnanost
Nezamestnaných u nás mesíc od mesíce pribývá a fakt, že
roste dlouhodobá nezamestnanost, ukazuje na její struk
turální povahu. Do polovíny minulého roku se problém
týkal hlavne urcitých spolecenských vrstev - nekvalifiko
vaných, Romu, žen - a urcitých regionu. Nyní se neza
mestnanost pomalu stává celospolecenským problémem.

Jirí Musil: Neodpustím si na záver jednu ironíckou
poznámku. Tvurce programu nemecké sociální demokra
cie Oscar Lafontaine by nám gratuloval. Máme to, o co on
tak dlouho usiluje. Nepracujeme príliš intenzivne, ale za
to skoro všichni. Máme v práci vetší klid, ovšem platíme
za to nízkou produktivitou. Samozrejme musíme zvýšit
výkonnost, jinak bude zle. Ale cena za toto zvýšení bude
sociální. Jiné východisko není. Dnešní mladá generace má
naprosto unikátní šanci obsadit rídící místa v ekonomice,
ve státní správe, v médiích. Jakub Puchalský v pozici redi
tele verejnoprávní televize by byl na Západe nemyslitelný.
Takové šance postupne zaniknou. Ovšem politické strany
na to své obcany nepripravují, když slibují prosperitu.
Bude to totiž zatracene draho vykoupená prosperita.

Pfipravili Jakub Camrda a Victor G6mez.

v

R ekne-li se, že souvislosti mezinezamestnaností a environmen
tálními hrozbami mají systémový
charakter, znamená to mnohostran
nost jejich vzájemných závislostí.
Ponekud odlišné jsou totiž napríklad
vazby mezi obema jevy v národním
a v globálním merítku, jiné jsou
jejich souvislosti v prumyslove rozvi
nutých zemích a jiné v zemích rozvo
jových. Nezamestnanost pusobí na
rešení environmentálních problému
predevším negativne, ale existují
mezi nimi i urcité pozitivní relace,
prinejmenším v delší casové perspek
tive.

Podle údaju Valného shromáždení
OS z roku 1997, které hodnotilo
výsledky opatrení prijatých na
Konferenci OSN o životním prostredí
a rozvoji v Rio de Janeiru v roce
1992, je na svete asi 800 milionu
nezamestnaných. Z toho jen zlomek
žije ve vyspelých zemích OECD.
Presto pro rešení globálních i národ
ních problému životního prostredí má
asi 33 milionu nezamestnaných
v prumyslove rozvinutých zemích
témer rozhodující význam, zejména
pokud jde o zavádení trvale udržitel
ných forem života, zvlášte v rozvojo
vých zemích.

V dusledku rozpoctových problému
prumyslove rozvinutých zemí, zpuso
bovaných predevším vysokými soci-

álními výdaji, a to predevším výdaji
na podpory v nezamestnanosti,
poklesl jejich príspevek na pomoc
rozvojovým zemím z 0,34 % jejich
HDP v roce 1992 na 0,27 % HDP
v roce 1997. A to presto, že práve
v Rio de Janeiru se tyto zeme zaváza
ly zvýšit svou pomoc rozvojovým
zemím na 0,7 % svého HDP.
Obtížnou situaci nezamestnaných
v rozvojových zemích, kterí žijí ves
mes z príjmu cca 1-2 dolary na den,
tak nelze prakticky rešit Nelze
urychlovat ekonomický rozvoj, který
by dokázal snížit populacní rust,
a tím i tlak na životní prostredí.

V zemích OECD jsou hlavním
zdrojem financování ochrany život
ního prostredí financní prostredky
soukromého sektoru, podniku
a bank. Avšak vysoké sociální odvo
dy podníku do státní pokladny mimo
jiné na podpory v nezamestnanosti
odnímají potenciální prostredky na
ochranu životního prostredí. Sociální
výdaje státu a nedostatek disponibil
ních fondu podniku pak témer vylu
cují spolecné financování projektu,
které by odstranovaly samy príciny
plýtvání zdroji a znecištování pro
stredí a vedly k zavádení forem trva
le udržitelného rozvoje - environ
mentálne príznivých koncepcí
dopravy, výroby a spotreby energie
apod. Naopak vysoké sociální výdaje

a výdaje na životní prostredí vedou
podniky a zejména nadnárodní spo
lecnosti k presouvání výrob do zemí
s nízkými náklady na pracovní sílu
a s mírnejšími požadavky na ochra
nu životního prostredí. Takové príz
nivé tržní podmínky nabízejí rozvojo
vé zeme. Tento trend má za následek
další zvyšování nezamestnanosti
v prumyslových zemích a snižování
rozpoctových príjmu státu, tedy pro
stredku, které by stát mohl venovat
také na ochranu životního prostredí.

Rentabilita podniku v soucasném
tržním systému závisí na produkci co
nejvyššího poctu výrobku pri mini
málním poctu pracovních sil. Jejich
mzdy totiž predstavují nejduležitejší
nákladovou položku výroby. Na krát
kodobé cíle orientované chování pod
niku vede k vysoké spotrebe energií
a materiálu. Pritom podle nekterých
autoru se z objemu spotrebovaných
výrobních vkladu celkem 93 % nikdy
nezmení v hotové výrobky a 80 %
všech zhotovených výrobku se odha
zuje po jednom použití.

Presto se mezi ekonomy objevuje
názor, že ochrana životního prostredí
a orientace na trvale udržitelné
formy sociálního a ekonomického
života by postupne mohly vést k roz
šírení nabídky pracovních príležitos
tí. Práve restrukturalizace výrob
a zmeny technologií motivované eko-
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logickými danemi za spotrebováva
nou energii a suroviny by mely vyvo
lat požadavky na nové pracovní spe
cializace a nabídnout pracovní
príležitosti. Jde však spiše o ocekává
ní než o prokazatelný trend. V USA
byla v roce 1992 v ochrane životního
prostredí (vcetne státní správy)
zamestnána jen 3 % pracovních sil.

Je zrejmé, že odstranení nezamest
nanosti i odvracení ekologických hro
zeb, a ješte jinak: orientace na hodno
ty trvale udržitelných forem
sociálního života a ekonomické
reprodukce, predpokládají více ci
méne radikální zmenu návyku, posto
ju, ocekávání, zkrátka dosavadního
životního stylu. Ucelený koncept
takové cesty neexistuje. Její kontury
jsou však již dnes zretelné: šetrení
energií, zvyšování životnosti výrobku
a orientace na tzv. neformální sektor

- tedy na rostoucí podíl fyzické práce
v rámci sousedských výpomocí a na
relativní autarkíi lokálních spolecen
ství (Lovins, Weizsacker, Faktor 4),
a nový danový systém (ekologická
dan). Proti tomuto sociálne a ekono
micky optimistickému konceptu stojí
ovšem pochybnosti nekterých mysli
telu, zda se pro takové rešení vcas
zjedná dost široká politická shoda.
K ní mohou mít nejdále práve neza
mestnaní, kterí se predevším chtejí
vrátit do jedoucího vlaku tradicních
sociálních jistot a životních návyku.
Lze se pritom obávat, že i zamestnaní
by prechod k nové sociální a ekono
mické stabilite vnímali predevším
jako snižování životní úrovne.

Tato nechut ke zmenám bude
nezbytne vyhrocovat skutecne vážné
problémy životního prostredí.
Soucasné poznatky napríklad ukazují,

že na poškozování ozónové vrstvy se
podílejí také skleníkové plyny. Jejich
produkci však prumyslové státy
odmítly na lonské konferenci
v japonském Kjótu radikálneji snížit.
Spolu s neschopností rešit problémy
nezamestnanosti, kdy se v prumyslo
ve vyspelých spolecnostech vydeluje
vrstva "podtrídy" (cca 10 % obyvatel
stva), vylucovaná z prístupu k trhu
práce, k relevantním sociálním pro
cesum, k politice, tak vzniká poten
ciálne výbušná situace. Podle nekte
rých autoru, jako jsou Ralf
Dahrendorf, Ulrich Beck, Michael
Kloepfer, to muže vést v príštím sto
letí ke vzniku autoritativních režímu.
Bez více ci méne radikálních zmen
životního stylu a politiky se tato per
spektiva jeví uvedeným autorum
témer jako fatální.

VÁCLAV MEZRICKÝ

Obchází nás strašidlo

globalizace?
Petr Lebeda
Nikoliv globalizace, ale globální ekonomismus
predstavuje hlavní hrozbu pro 21. století.

Globalizace se v posledních letech stala velice módnímzaklínadlem, které casto slouží jako argument obháj
cum casto zcela protichudných názorových proudu. Její
vskutku pronikavý vliv v našich zemích pozorujeme od
pádu železné opony a našeho otevrení se svetu. Kritická
debata o výhodách a hrozbách globalizace se ovšem roz
bíhá až nyní. V nedávné dobe se se svými obavami z glo
balizace sverili tisku i Václav Klaus a Václav Belohrad
ský. Ac z ruzných pozic a s ruznou intenzitou, oba dospeli
k témuž: globalizace je málo srozumitelné a stále více se
rozpínající strašidlo, které vzbuzuje neduveru a strach.
Máme se vskutku zacít bát?

Svet neuchopitelných rozdílu

Globalizace je komplexní a dynamický proces, který obsa
huje také mnoho rozporu. Vykazuje rozdílný vliv na státy
Severu a Jihu, na objem obchodu a na životní prostredí,
jakož i na stát a na jednotlivce. Mnohé záleží na úhlu
pohledu. Existují v podstate tri základní postoje ke globa
lizaci, z nichž dva jsou tradicní a jeden inovativní.

Konzervativní pohled globalizaci bagatelizuje. Posuny,
ke kterým dochází, nevidí jako nikterak zásadní a spíše se
je snaží brzdit. Liberální ci spíše neoliberální prístup na
opak globalizaci vítá a maximálne podporuje. Je mu prí
slibem uníverzální vlády prosperity, svobody a míru.
Konecne tretí - kritický prístup (reprezentovaný napr.
neomarxismem, feminismem ci environmentalismem)
zduraznuje predevším rizika sjednocování sveta. Je
naklonen redefinici pojmu, reforme spolecenských struk
tur a institucí, prehodnocení politické praxe. Pro ekono
mickou globalizaci, na niž se soustreduje vetšina pozor-
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nosti, je urcující stret
neoliberálních a kri
tických názoru.

Málokdo v této
debate ovšem dodá,
že globalizace je pro
vázena - jakoby podle
zákona akce a reakce
- opacným procesem
nemenšího významu,
který bývá nazýván
fragmentací, diferen
ciací ci lokalizací.
Benjamin R. Barber
protiglobalizacní síly
shrnuje pod symbo
lický název "Džihád".
Vytržený z islámské
ho kontextu predsta
vuje stovky partikulárních identit - príslušnost ke kmeni,
kulture, sekte - namírených nejen proti uniformite, ale
i vzájemné závislosti a spolupráci. Barber jej klade do
protikladu ke globálnímu "McSvetu" (symbolizovanému
sítí Mc Donald), svázanému obchodem, technologií a pla
netárním ekologickým hnutím. Odpor Kurdu, severo
irských katolíku, Hutuu, fundamentalistu ci amerických
domobran na sebe nezrídka bere násilnou podobu. Proti
nekompromisní globalizaci ale mírí i argumenty fran
couzských zemedelcu, východoasijských politiku nebo
nesuverénních národu tzv. ctvrtého sveta.

Transformace moderní industriální spolecnosti v globa
lizovanou postmoderní informacní civilizaci se projevuje
zrychlením casu a zmenšením prostoru, prechodností
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a nahodilostí, relativitou
a mobilitou, privatizací
a deregulací, nespojitostí
a epizodicností, vzrustají
cím chaosem a vzájem
nou závislostí, tolerancí
a pluralitou, individuali
zací a krizí identity 
našli bychom stovky
pojmenování pro zmeny,
které odlišují náš život
od života našich dedu
a babicek.

Mezi jeden z klícových
rysu globalizacní éry ale
patÍ'Í práve její ambiva
lentnost, a tudíž absence
uznávaného výkladu ci
jednotné teorie. Polský
sociolog Zygmunt
Bauman dokládá tuto
bezradnost poklesem
významu filosofie:
"Univerzálnost (moderní
spolecnosti) byla nástro
jem a zbraní, byla chlou
bou filosofu. Globálnost (postmoderní spolecnosti) filosofy
svlékla ze senátorských tóg a vrátila je zpet do poušte,
z níž je univerzálnost mela vyvést."

Je tedy zrejmé, že stejne jako je ambivalentní proces
globalizace (a fragmentace), jsou nejednoznacné i jeho
dopady. G10balizace je proces nezvratný a nesnadno
ovlivnitelný. Predstavuje jakýsi výmenný obchod neceho
za neco (trade-ofl), který každému státu, kulture a clove
ku prináší neco dobrého a neco špatného.

Globální kasino

Nejcasteji je globalizace spojována s ekonomickou inte
grací. V poslední dobe se však pozornost soustredí i na její
rozmer sociální a kulturní - na zánik národní suverenity
a lokálních tradic, celospolecenské napetí a nejistotu, dik
tát západních norem a hodnot. Oba rozmery spolu pocho
pitelne souvisí.

Podle konvencního názoru neoliberálu Severu je globa
lizace "požehnáním s potenciálem všude zvýšit produkti
vitu a životní standard" (The Economist). Integrovaná glo
bální ekonomika muže vést k lepší delbe práce mezi
zememi, pricemž zeme s nízkou mzdou by se mely spe
cializovat na produkci statku s vysokým podílem práce,
zatímco zeme s vyššími mzdami budou moci zamestnávat
své obcany produktivnejším zpusobem. Tem, kdo se zapo
jí, prinese globální ekonomika pracovní príležitosti, tech
nologie a finance.

Letmý pohled na situaci vetšiny zemí subsaharské
Afriky a jim podobných nám však ukazuje, že tech, kdo
teží z globálního systému, je na Jihu jen velmi omezený
pocet. Spíše dochází k jejich další marginalizaci a prohlu
bující se závislosti. Zhoršují se jejich životní podmínky,
zanikají tradicní kultury a rozpadá se sociální struktura.
Ozdravná opatrení diktovaná Mezinárodním menovým
fondem a Svetovou banku (structural adjustments) k žád
nému výraznému zlepšení neprispela.

Lépe na tom jsou tzv. stredne rozvinuté zeme (asijští
"tygri", Chile, Mexiko nebo Izrael) a transformující se
ekonomiky postkomunistických zemí. Jejich produkce je
diverzifikovanejší a s vetší pridanou hodnotou, disponují

kvalitnejší infrastrukturou a kvalifikovanejší pracovní
silou. Zahranicní kapitál pak muže prinést potrebné
investice, užitecné know-bow ci manažerské dovednosti
a zajistit odbyt na globálních trzích. Pomer tech, kdo ztrá
cejí a kdo získávají na pusobení globální ekonomiky, již
v techto zemích není tak hrozivý.

Nositeli neoliberálního pokroku jsou hlavne nadnárodní
korporace a velké financní organizace, které mohou efek
tivne investovat obrovské sumy kapitálu v místech s nej
vetším výnosem. Hlavními nástroji jsou nám dobre
známá opatrení politiky liberalizace, privatizace a prizpu
sobování se mezinárodním standardum, která vycházejí
z hodnot globální "ekonomiky boomu": rustu, volnosti
a otevrenosti. Dokládá to i obsah tajne pripravované
Mnohostranné dohody o investicích (MAI), v níž se mají
vlády všech zemí zavázat k "osvobození" zbylých, dosud
regulovaných oblastí národních ekonomik a odstranit
všechny prekážky a omezení pohybu globálního kapitálu.

Ani neoliberálové nemohou nadále zavírat oci pred sílí
cí kritikou sociálních následku ekonomické globalizace.
Zvýšená konkurence nejdynamictejších rozvojových zemí
pripravuje bohatší zeme o pracovní místa a snižuje mzdy,
címž výrazne prispívá k nárustu tzv. "nové chudoby"
(new poor, working poor); práce je stále méne za stále
méne penez. Životní úroven snižují i tlaky na vetší rozpo
ctovou a menovou disciplínu, na zmekcení "ekologických
a jiných norem" apod. Diktát globálního ekonomického
prostredí omezuje schopnost a možnost vlád, zvlášte tech
chudších zemí, realizovat vlastní autonomní politiku.

ezamestnanost patrí už nekolik let mezi nejdiskutova
nejší otázky na vrcholných summitech G7, OECD ci EU.
Neoliberálové, pokud ji nepovažují prímo za zdravý jev, ji
vysvetlují nepružností trhu práce, prípadne prebujelým
sociálním státem. Globalizace sice bere práci jednem, ale
dává ji druhým. Získat nové zamestnání by proto pro kaž
dého cloveka ochotného pracovat melo být pouze otázkou
casu. "Rekvalifikuj se, prestehuj se a dostan lepší
práci," tak by asi znelo jejich doporucení.

Že to tak úplne nefunguje, dokládá prumerná míra
nezamestnanosti v Evrope, která se dlouhodobe pohybuje
nad 10 %, nemluve o nezamestnanosti skryté (nucené
zkrácené úvazky, práce mimo obor, vojenská služba aj.).



Sektor služeb už nestací pohlcovat pracovníky ostatních
odvetví a dlouhodobá nezamestnanost stoupá. Prestože
technologický pokrok zvyšuje produktivitu práce, výdelky
príliš nerostou a ani pracovní doba se nezkracuje. Vetšina
zisku, není-li reinvestována pod tlakem konkurence,
zustává u vedení firem a akcionáru. Riziko sociální rako
viny je jedním z nejvetších problému Evropské unie. Ta
ná posledním zasedání v Lucemburku prijala povinnost
aktivní politiky zamestnanosti pro všechny clenské zeme.

Není divu, že se proti globalizaci zvedá vlna odporu jak
na Jihu, tak na Severu. A tak, ackoliv americtí ekonomové
mluví o novém hospodárském cyklu s delší fází expanze,
nižší inflací a (oficiálne) nižší nezamestnaností, bežní
Americané strádají nejistotou a s neklidem pozorují zvet
šující se rozdíly uvnitr spolecnosti. Robert Reich, bývalý
Clintonuv ministr práce, nacrtnul ve své knize Bohatství
národu riskantní budoucnost stále bohatnoucí a zmenšují
cí se elity informacní spolecnosti - tzv. "symbolických
analytíku" - a chudnoucího zbytku strední trídy. Jak však
ukazuje tuhá konkurence v informacních službách, nejis
tota se nevyhýbá ani pracovníkum této oblasti.

Svet globálních financních trhu, které ostatne stojí
v srdci ekonomické globalizace, je snad ješte nevázanejší.
Americká futuroložka Hazel Hendersonová jej prirovnává
ke "globálnímu kasinu". Enormní sumy financí, které se
prohánejí globálními sítemi, jsou namnoze virtuální pova
hy. Tyto peníze nevytvárejí pracovní místa, neprinášejí
hmatatelné hodnoty, pouze zisky svým majitelum (tzv.
jobless growth - rust bez pracovních príležitostí). Navíc
jsou svou povahou znacne nestabilní a zranitelné, až ira
cionální, jak otevrene priznává George Soros, jeden z nej
vlivnejších financních spekulantu sveta. Mnozí bankéri,
politici ci brokeri již v soukromí pripouštejí potrebu glo
bální kontroly kapitálových trhu.

Nebezpecí dominového šírení turbulencí na globálních
financních trzích znovu vystoupilo do popredí v souvislos
ti s krizí východoasijských ekonomik, jejichž menové
otresy zaznamenala i ceská koruna. Vkrádá se tak otázka,
zda jsou financní spekulace pouze potrebnou korekcí
a zpetnou vazbou pro úcinné fungování trhu, nebo zda už
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neprerostly v jakýsi
svet sám pro sebe,
nevypocitatelný
a nekontrolovatelný.

Pýcha predchá
zí pád...

Hlavní hrozba však
nespocívá v samotném
procesu globalizace,
nýbrž v podmínkách,
za nichž probíhá. Byl
to práve financník
a filantrop Soros, který
jako jeden z prvních
verejne upozornil na
neudržitelnost stávají
cího ekonomického
myšlení. Ekonomická
teorie, která díky neví
daným úspechum
Západu po 2. svetové
válce trpí urcitým syn
dromem nadrazenosti
a pyšné neomylnosti,

se stále více dostává do rozporu se skutecností.
Mnohé z jejích základních axiomu platí jen omezene ci

vubec ne. Na globálních trzích snad jen komoditní burzy
(obchodují se zbožím) mohou pripomínat vzornou konku
renci. Normální lidé zajisté nejednají jako ciste racionální
a utilitární aktéri, kterí maximalizují svuj užitek, a jen
pošetilec muže ocekávat, že neregulované stretávání indi
viduálních zájmu povede ke spolecensky optimálnímu
blahobytu. Klícovými pilíri ekonomických úspechu
Západu byly firmy a státní aparát. Oba typy institucí jsou
organizovány ciste hierarchicky a na základe fixních
plánu, které nepripouštejí volnou soutež sobe rovných
obcanu. Podobne, jako je uvnitr státu nepredstavitelný trh
se soudními rozhodnutími ci s transplantáty, na meziná
rodní úrovni nemuže být legální trh s narkotiky ci
nukleárními zbranemi.

Problém takzvaných externalit, tj. výrobku a služeb
neprocházejících trhem, patrí v soucasnosti k nejaktuál
nejším. Trh bere v potaz jen to, co není príliš komplikova
né a co se dá zmerit. Ceny, pomocí nichž dochází k rozde
lování zdroju, nám tedy neríkají, jaké náklady skutecne
stojí za tím, co kupujeme. V komplexním svete nám tím
vlastne dávají zavádející informace o charakteru mnoha
procesu a brání efektivnímu rešení dusledku globalizace.

Vezmeme si pro ilustraci ovocný jogurt s cokoládou.
Málokterý výrobek dnes pochází z ciste domácích zdroju
(ananas, kakaové máslo, ropa na výrobu PVC obalu),
a proto by jeho cena mela zahrnovat veškeré prepravní
náklady, vcetne exhalací a hluku. Cokoláda není levná jen
proto, že pochází z rozsáhlých kakaových plantáží, ale
také proto, že africký zemedelec, není-li to ješte díte,
nemá žádné zdravotní a sociální pojištení, muže používat
levná, lec škodlivá chemická hnojiva a vláda jeho zeme
dostává od nej ci od firmy, pro kterou pracuje, jen mini
mální dane. Podobne nejsou v onech nekolika korunách
obsaženy náklady na likvidaci obalu, at již bude spálen
nebo prenechán príštím generacím. Zato cena dobre kal
kuluje s dojemnou televizní reklamou ci s exkluzivní
znackou výrobku.

Stejná logika stojí i za dalšími zkresleními. Jakou infor-
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maci O životní úrovni obyvatel zeme muže poskytovat
ukazatel, jako je rust HDP, když jako pozitivní prírustek
vykazuje náklady na odstranení ekologických škod
a nezapocítává péci matek o deti? Je možné tomuto systé
mu ponechat právo na prednostní organizaci globální spo
lecnosti, jestliže podkopává její prirozené základy - rodi
nu, tradicní kulturu, globální ekosystém ci prírodní
bohatství? Ackoliv opatrení státu rovnež trpí mnoha
selháními, je dobré pri prekotném omezování role státu
mít na pameti i tržní selhání. Protesty proti globalizaci je
tedy predevším treba chápat jako zpochybnení univerzali
ty liberální ekonomické ideologie.

Na štíru s demokracií

Liberálne tržní ideologie sice zarucuje relativní mír, pro
speritu a jednotu, ale za cenu ztráty nezávislosti, spole
cenství a identity. Spíše než k demokracii, vykazuje glo
bální ekonomismus tendenci k byrokracii, technokracii ci
k meritokracii. Není náhodou, že mnozí z tábora kritiku
globalizace se odvolávají na Marxovy analýzy vývoje
kapitalismu, v nichž varuje pred redukcí lidské práce na
smennou hodnotu, cloveka na zboží. Jak však podotýká
Václav Belohradský, práve Marxuv technooptimismus
stojí u korenu nadvlády ekonomického rustu, který se
zmenil z prostredku v konecný cíl.

Generacní problém

Omezená role státu znamená presun jistých pravomocí
legitimne zvolených zástupcu na úzce zamerené manaže
ry nadnárodních spolecností. Korporativním zájmum pak
ustupují i lidská práva.

Jak tržní ekonomika, tak ovšem i západní demokracie
mají své meze a v soucasném chápání nemohou obstát
jako univerzální koncepce. Dlouhodobé zájmy nejsou
brány v úvahu, zodpovednost je odkládána a schopnost
spolecností reagovat na problémy se dále snižuje.

Globalizace (a fragmentace) je nezvratný a nepopiratel
ný proces, pohybuje se - podobne jako samotný trh 
mimo dobro a zlo. Zvýraznuje a zrychluje jevy a procesy,
ke kterým vetšinou dochází již delší dobu. Mohou být
pozitivní jako globální komunikace, vzájemné poznávání
a obohacování, prístup k informacím, službám a produk
tum dríve nedostupným. Má ale také svá rizika.

Z globalizace není treba mít panickou hruzu. Bermeji
jako výzvu k zamyšlení a k aktivite. Obstojíme-li v této
výzve, budeme moci z globalizace težit. V opacném prípa
de jí budeme pouze vleceni.

PETR LEBEDA (1974)

Absolvent filosofie a mezinárodnlch vztahu na VŠE v Praze, Pracuje
v Ústavu mezinárodních vztahu v Praze. Zabývá se problémy

globalizace a pomoci rozvojovým zemím.
Je clenem Obcanské futurologické spolecnosti,

"My, co jsme se narodili na prelomu
5O. let, jsme se narodili blbe," prohlásil
nedávno jeden sprátelený fotogrq/. "V
osmasedesátém nám ríkali, at se do
toho nepletem, :te z toho jeSte nemáme
rozum, a ted ..." Mel pravdu, sedmý
v rade stifredaktoru, je:t jsem za sedm
a pul roku práce v jednech novinách
za:tila, ani ne tricetiletý dynamický
mu:t, se na me rezolutne obrátil: "Líp
se mi domlouvá s nekým generacne
bli:tsím. Jste proste moc staro:titná,
hodíte se tak do literárních casopisu
let sedesátých." Ach, tam by se mi
opravdu ohromne líbilo, ale tenkrát
jsem byla pro ne zas moc mladá, bás
nicky mi tiskli leda ve Skácelove
Zeleném hostu pro teenagery, pomysle
la jsem si chabe. Jako argument by mi
to zjevne nepomohlo. Koneckoncu zrej
me není spokojen s tím, jak svoji práci
delám, jeho predstavy o :turnalistice
jsou jíné. To je legitimní. Pak u:t jsem
si jen zmatene vzpomnela na pradáv
né vzdelání z dvanáctiletky Wilhelma
Piecka 2, Praha 2: Seniorem priores.
StarSí mají prednost. Ale zase jsem
radeji mlcela. Proto:te autor komedií
a taskaric Terentius podporil dyna
mické mladé u:t 200 let pred Kristem:
Senectus ipsa est morbus. Ji:t samo
stárí je nemoc.

"Kdyby ti to nejaký stif takhle vpálil
v Americe, vytrískás ze soudního pro-

cesu miliony. Dolaru. Za neprípust
nou vekovou diskriminaci, " pozname
nal sprátelený geolog, který :til pár let
v Houstonu. "No, navlíkli by to jinak,
kdyby se te chteli zbavit, " rekljyzik,
který tam dosud :tije. "Ale museli by
být aspon rqfinovanejsí, u:t proto, :te
jsi :tenská, co:t bys prece taky mohla
eventuálne pou:tít jako dukaz diskri
minace pohlaví. "

U nás v Cechách be:tí ovsem vsech

no pekne prímocare. Inzeráty nabízejí
cí zamestnání se nerozpakují zahr
nout do :tádoucí kvalifikace vek 22 
32, prípadne cca 25 let plus nále:titou
praxi v oboru (sic).

Novinárský kolega z rozhlasu, kdy:t
se dozvedel, :te hledám práci, nejprve
bezelstne jásal: "Zrovna budujeme
novou redakci, potrebujeme lidi s tvojí
zkuseností jako sul." Za dva dny tele
fonoval: "Reknu ti to na rovinu,
máme novýho stifa, mladýho kluka,
sikovnýho, no ale, promin, prý jsi pro
nej prílis stará."

"Ale já prece nechci k nemu do
postele, krome toho mi jeSte není ani
úplných padesát, " bránila jsem se
nanicovate. Dodatecne me jeste na
padlo, :te vsem posluchacum taky není
stejne, napríklad petadvacet. A asi ani
ctenárum. I kdy:[ budou na svete u:t
jen kratSí dobu, porád jsou to jeste
prípadní koncesionári a abonenti.

"Kdybys aspon byla chlap, bylo by
to v tvým veku snad nadejnejsí, " rozu
mují kamarádi v hospode.

Dál u:t se neodva:tuju. Trcím doma
a -jak kdysi v onech literárních caso
pisech let sedesátých krásne napsala
finská básnírka Eeva Liisa Mannerová
- celý den sedím pod starým známým
stromem a dívám se na svuj sen
a obcuji s nebožtíky. Dešte pricházejí
a odcházejí a já sedím a sedím, moje
ruce jsou necinné, moje oci vedí
mnoho, jím kroupy jako ptáci...

Abych to neprehánela, odlétla jsem
po vzoru Diane di Prima, jiné básnír
ky z literárních casopisu sedesátých
let, do teplých kraju. Na Kanárských
ostrovech v planoucí nádhere horkého
qfrického jara se procházejí nekonecné
zástupy pestených, svetle oblecených
starických 8védu. Osmdesát a výs.
Vyhlí:tejí vsichni zcela stejne, tak:te je
to tam trochu monotónní. Jakoby na
svete neexistoval nikdo jiný, ne:t velmi
starí lidé. Mluví o svých tématech,
porovnávají sijrancouzské hole.
S tým:t zaujetím, jako si v Cechách
temne odená parta nepestených mla
dých dynamických porovnává holky,
probírá svoje námety. Trochu nuda.

Vrátila jsem se zpátky. Co tam,
a taky za co? Ale co tady, a za co?

LIBUŠE KouBSKÁ
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zdraví a vzdelání svých lidí, stejne
jako do šetrného využívaní prírodní
ho bohatství.

Dobrá zpráva je, že dosavadní
trumfY politiky prumyslového rustu 
ukazatele H P/HDP - zacínají být
pomalu nahrazovány adekvátnejšími
ukazateli. Statistické oddelení OSN
vytvorilo alternativní systém v roce
1993 ("System of National Accounts"),
v roce 1995 ho následovala Svetová
banka. Její "Index bohatství" (Wealth
Index) prisuzuje 60 % bohatství náro
du "lidskému kapitálu", 20 % prírod
ním zdrojum a pouhých 20 % "vybu
dovanému kapitálu" (továrnám,
bankám, infrastrukture atd.) Výrazný
krok dopredu, kterým je duslednejší
zapocítávání ekologických ztrát
a výnosu a také neplacené práce,
musí být úzkostlive strežen nezisko
vými obcanskými organizacemi. (...)

ižší nezamestnanost ve Spojených
státech je založena na nižších pru
merných mzdách a na práci na cás
tecný úvazek. 30 % všech amerických
zamestnancu je nyní soucástí "kon
tingentu nepravidelných pracovních
sil" zbavených nekdejších sociálních
jistot. Miliony Americanu se "špat
ným" diplomem pracují za nízkou
mzdu nebo na cástecný úvazek. Na
druhou stranu malé soukromé firmy
ve Spojených státech stále vytvárejí
mi-liony pracovních príležitostí, a tak
ješte stací kompenzovat ubývání
práce u velkých spolecnosti. Pres 8
milionu firem, které dnes vlastní

(red.)

porádek. Ze nyní potre
bujeme globální SEC,
priznává v soukromém
rozhovoru rada znepo
kojených bankéru, poli
tiku i burzovních
obchodníku. (...)

Centrální banky jed
notlivých státu musejí
být zbaveny absurdní
povinnosti hrát v glo
bální kasinu za stejným
stolem s menovými spekulanty.
Rozumný stát uvažuje v strednedo
bém nebo dlouhodobém horizontu
a nemuže být tedy den co den odká
zán na milost a nemilost menovým
spekulantum operujícím na neregulo
vaných globálních trzích. (...)

Dalším imperativem je reforma
financních institucí Spojených národu
("Bretton Woods institutions"), aby
zacaly pracovat na demokratickém
základe, transparentne a duveryhod
ne. Svetová banka musí ucinit opatre
ní, které bežne delají jiné banky, totiž
odepsat chybne koncipované,
nefunkcní úvery. Úvery rozvojovým
zemím ("Structural Adjustments
Loans" - SALS) prohloubily sociální a
ekologické problémy i chudobu v této
cásti sveta, jejich splácení zacíná
požírat veškeré zisky z exportu techto
zemí. Svetová banka zacala teprve
nedávno menit svou politiku, upou
štet od financování nedomyšlených
obNch projektu a poskytovat spíše
menší pujcky na podporu lokálního
bankovnictví, drobného a stredního
podnikání. Nyní by se mela sousti'edit
na podporu místního rozvoje, na
odstranování chudoby, na vzdelávací
programy, zdravotnictví, úspory ener
gie, verejnou dopravu a ekologické
projekty. Svetová banka bude muset
sladit svou cinnost s politikou OSN.
Mezinárodní menový fond teprve stojí
pred úkolem revidovat své zastaralé
prístupy k rozvojové pomoci a uvedo
mit si, že státy musejí investovat do

Americkáfuturoložka Hazel Hendersonová vystoupila na lon
ském Foru 2000sezajímavým pfíspévkem nazvaným "Volby,
možnosti, odpovednosti a dilemata na nasí cesteza lepsím
svetem". Naznaéila v nem, jakým zpusobem mají být zmeneny
podmínky na národních i svetových trzích, jak mají být refor
movány planetární instituce, abychom sevyhnuli prohlubová
ní chudoby, nezamestnanosti a dalsímu poskozování životní
ho prostfedí. Z jejího obsáhlého pfíspévku jsme vybrali
nekolik myslenek, které rozvíjejí pfedchozí úvahy o ubývání
práce v globalizovaném svete.

Hazel Hendersonová

Odnešních globalizacních trendechmáme dobré i špatné zprávy.
Dobrou zprávou je, že vývoj smerem
k demokracii je dnes již nevyhnutel
ný, protože, jak již pred 30 lety pred
povedeli Warren Bennis a Philip
Slater, vudcové hierarchických insti
tucí nemohou mít dnes dostatek
informací k tomu, aby je rídili, pokud
se jim nedostává zpetné vazby od
obcanu. Dvema základními druhy
zpetné vazby jsou v dnešní spolecnos
ti volební hlasy a ceny. Ovšem tyto
zpetné vazby musejí být korektne
nastaveny, pokud mají kormidlovat
instituce a spolecnosti správným
smerem. To znamená, že hlasy muse
jí být ocišteny od korumpujícího
vlivu moci a penez a ceny musejí
zahrnovat veškeré náklady na výrobu
daného zboží vcetne možného sociál
ního rozvratu, poškození životního
prostredí ci vycerpání zdroju.

Dnešní "globální kasino" predsta
vuje odvrácenou tvár globalizace,
protože se stává cím dál tím zranitel
nejší a iracionálnejší. Na svetových
trzích se denne obchoduje ekvivalent
1,4 bilionu dolaru, k tomu pristupují
spekulace na kursové pohyby techto
men a na pohyby úrokových sazeb.
Svetové trhy s financními deriváty
("puts", "calls", "warrants", "swaps")
trochu zlovestne nazývanými "virtu
ální zabezpecení" ("virtual securiti
es") se den ode dne rozrustají. O co
snižují rizika pro jednotlivé investory,
o to zvyšují nejistotu na úrovni celé
ho systému. Tato celosvetová speku
lativní vlna mnohonásobne prevyšuje
objem obchodních transakcí a ciní
bilaterální obchodní dohody a statisti
ky irelevantními. "Globální kasino"
snese srovnání se situací, jaká pano
vala na newyorské burze pred Cer
ným pátkem v zime 1929, tedy pred
tím, než v roce 1933 vznikla regulují
cí instituce "Securities and Exchange
Commission" (SEC), která zavedla
na amerických kapitálových trzích

Budou lepší casy dobré?
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nebo rídí ženy, zamestnává více lidí
než 500 nejvetších amerických firem
dohromady. (...)

V soucasné dobe sílí hlasy volající
po dukladné revizi danových systé
mu. Dane mají být v zásade nastave
ny tak, aby podporovaly žádoucí cho
vání a potlacovaly nežádoucÍ. Tento
princip je již nyní uznáván ve vetši
ne státu zavedením dane z "hríchu",
tedy z tabákových výrobku, alkoholu
a jiných život ohrožujících látek, stej
ne jako 85 druhu daní za znecištování
životního prostredí, které se nyní
vybírají v zemích OECD. Státy by
mely vyvážit své danové predpisy tak,
aby bylo dosaženo rovnováhy mezi
kapitálovými investicemi a zamestna
ností, mely by si být vedomy toho, že
extrémní danové výhody pro investi
ce do automatizace (a nyní také do
sektoru služeb) rozhodujícím zpuso
bem prispívají k masovému propou
štení a k rustu bez zamestnanosti.
Zavedení danových úlev na podporu
zamestnanosti, daní za znecištení,
nahrazení dane z pridané hodnoty
("Value Added Tax" - VAT) "daní z
vydané hodnoty" ("Value Extracted
Tax" - VET) stejne jako snížení daní
z príjmu by mohlo vytvorit podmín
ky jak pro trvale udržitelný rozvoj,
tak pro plnou zamestnanost. Studie
institutu ve Wuppertalu v Nemecku
naznacuje, že presun danového zatí
žení na znecištovatele a producenty
odpadu by prinesl vládám takové

výnosy, že by mohly být dane z príj
mu právnických a fyzických osob do
budoucna zcela zrušeny. (...)

Všechny zeme OECD dnes celí stej
nému scénári - jeho symptomy jsou
rostoucí rozpoctové deficity, vírtuální
financní hodnoty - "bubliny", a rust
bez pracovních príležitostí. Tuto cho
robu však nelze nadále lécit starými,
neúcinnými prostredky. Boj proti
inflaci pomocí vysokých úrokových
sazeb zmnožuje tyto "financní bubli
ny", ale zabranuje skutecnému ožive
ní ekonomiky. yní se válka za nulo
vou inflaci stala obsesí centrálních
bank a držitelu státních dluhopisu, at
už je její lidská cena jakákoli. (...)

Verím, že lidé jsou mocní hráci.
V pocítacových modelech chaosu
dokáže zpocátku malá skupina lidí
(méne než 5 % populace) zpusobit
celo spolecenské zmeny. Ekonomové
se soustredili na souteživost a trhy,
zatímco teoretikové her zkoumali
celou škálu zpusobu lidského chování
a existování a nyní dostávají

obelovy ceny za ekonomii.
Díky informacním technologiím

dnes lidé vedí mnohem více o mož
nostech oživení mistních ekonomik,
jejichž rozvoji dlouho bránily prísné
právní úpravy jednotlivých státu.
Rovnež predstavitelé rozvojových
zemi poznávají, že už nemusejí složi
te shánet tvrdou menu a vystavovat
své ekonomiky "globálnímu kasinu",
ale mohou založit své vlastní burzov-

ní trhy a obchodovat prímo mezi
sebou. Toto neformální alternativní
obchodování již dosahuje 25 % obje
mu svetového obchodu. Lze se poucit
i z historie. Tisíce amerických,
kanadských a mexických mest pi-ežily
hospodárskou krizi tricátých let díky
tomu, že zavedly vlastní menu, vlast
ní dane atp. Známe i ranejší príklady,
jako bylo rakouské mesto Worgl nebo

ormanské ostrovy v prulivu La
Manche. Staly se z nich ve své dobe
enklávy prosperity, které odolaly
katastrofální hospodárské politice
tehdejších vlád. Ekonomové a banké
ri casto vystupovali proti podobným
lokálním hnutím. Dnes však tyto ini
ciativy napomáhají stabilizovat roz
klížené národní ekonomiky a posilují
nové úspešné a na státním rozpoctu
nezávislé formy místního rozvoje. (...)

Osamocení inovátori, od Einsteina
k Alexandru Grahamu Bellovi, ovliv
nili lidské spolecnosti v celoplanetár
ním merítku. Pokud si chcete overit,
jak je lidské myšlení mocné, podívej
te se kolem sebe. Všichni nakonec
nejak obýváme budovy a instituce,
které jsme zdedili po svých predcích.
Naše budoucnost se skládá z toho, co
jsme zdedili z minulosti, a z toho, co
s tímto dedictvím - ve svetle našich
hodnot a vizí - nyní udeláme.

HAZEL HE DERSONOVÁ

Americká futuroložka, autorka nekolika
knih o alternativách ekonomického rozvoje.
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Ceská armáda · ropucha,
nebo zacarovaný princ?
Ivan Gabal

Kdo by si byl troufl v roce 1991 tvrdit, že Škoda Mladá Boleslav
bude lokomotivou ceské ekonomiky?
Kdo by zároven pripustil, že cena
základního modelu škodovky stoupne
petinásobne? V soucasnosti stojíme
pred podobne težko uveritelným úka
zem. Kdo by dnes uveril, že se v krát
kém case muže stát ozdravnou silou
ceského státu a tahounem technolo
gického a profesionálního rozvoje
zrovna ceská armáda? Presto je to
šance reálná. Nicméne i vstup do
NATO je jen príležitostí této doby. Lze
ji zrovna tak promarnit jako využít.

Rozšírení NATO
je politický krok

Rozhodnutí o našem pozvání do
NATO je zajisté historický úspech. Je
to však primárne politické rozhodnu
tí. Nevychází z vojenských strategic
kých potreb Aliance, ani z význam
nosti našeho prínosu k její síle.
Problém je spíše opacný. Aliance
musí rozšírení zvládnout, aniž by se
snížila její obranyschopnost. ATO je
predevším vojenským nástrojem
kolektivní obrany pred vnejším
nebezpecím, nikoli politickou organi
zací kolektivní bezpecnosti typu
Organizace pro bezpecnost a spolu
práci v Evrope. Proto je NATO závis
lé na vnitrní demokratické stabilite
a vojenské výkonnosti svých clenu.
Po politickém rozhodnutí o prijetí
proto musí následovat razantní vze
stup naší obranné výkonnosti.
Urcující roli získávají vojenské
a obranné parametry ceského státu.

Žádoucí pozvednutí stavu a výkon
nosti armády muže být výsledkem
cílevedomé snahy zevnitr, nebo
dusledkem vnejšího tlaku Aliance na
dosažení minimálních cílu interope
rability (schopnosti soucinnosti
s ostatními armádami NATO), výcvi
ku a modernizace jednotek. Každá
z techto dvou variant však vede
k jinému výsledku, pokud jde o pozici
a vliv armády na rozvoj ceského pru
myslu, státu a v jistém smyslu i spo
lecnosti. Clenství v NATO se muže
promenit v hnací motor rozvoje, ale
i v obrovské financní bremeno, které
nás bude držet v druhoradé vojenské
i hospodárské pozici. Naše armáda
muže dosáhnout úrovne dobre vycvi-

cené "pechoty" udržující mír v Bosne,
v Karabachu ci jinde, nebo muže být
respektovanou institucí nabízející
atraktivní profesionální kariéry, která
je schopna povzbudit technologický
rozvoj i predvidat ci rešit bezpecnost
ní výzvy príštího století. Mužeme být
zanedlouho v roli vážených clenu
jako Holandsko, nebo problematic
kých pasažéru, kterí se k utvárení
vývoje Aliance ani nedostanou (prí
klady necháme stranou).

V procesu rozhodování o našem
clenství melo centrální pozici prede
vším Polsko, zatímco CR se jaksi poli
ticky "svezla". Tento stav nebyl jen
dusledkem rozdílné geostrategické
váhy obou zemí po rozdelení Cesko
slovenska. aše pasivní chování
v klícových fázích rozhodování (pod
zim 1996 a jaro 1997) místy hranicilo
s hazardem s národní bezpecností.
Chování CR bylo v odborných zahra
niCních kruzích nazýváno pojmem
"cerný pasažér", který se veze, aniž
by byl ochoten "platit". Nebýt tlaku
prezidenta na ceskou vládu i pre
svedcování amerického Kongresu,
nebýt tvrdošíjné práce nekolika úred
níku ministerstev obrany a zahranicí,
kterí prekonávali pasivitu vlády a lax
nost vedení svých ministerstev, nebýt
výkonnosti našeho praporu v rámci
IFOR a SFOR, nebýt príznivého slože
ní americké administrativy, bylo by
dnes kandidátem NATO zrejme pouze
Polsko.

Spolecným jmenovatelem všech
techto nedostatku byl prezíravý až
neodpovedne laxní vztah vlády
i valné cásti verejnosti k bezpecnosti
a obrane státu, vcetne vztahu k armá
de. Nastavenou latku jsme tedy spíše
podlezli a nechali naše budoucí spo
jence, aby nejsložitejší otázky spjaté
s historickým obratem v zajištení naší
bezpecnosti vyrešili za nás. CR je
nadále nejhure hodnocenou zemí
mezi tremi kandidáty.

Své místo si musíme
teprve vybojovat

Jakkoli jsme ješte nadále spíše
zamestnáni politickým, dnes již ratifi
kacním procesem, reálné sbližování
armádních a aliancních složek již
beží od madridského summitu a stále
se zrychluje. Má pritom dve duležité

polohy - bezpecnostní a armádní.
V bezpecnostní poloze se CR postup
ne vrazuje mezi státy Aliance a vyhle
dává si zde svou pozici. Zpravodajské
skandály posledních mesícu, naprí
klad narcení z prodeje radiolokátoru
Tamara Iráku, obdobne jako podezre
ní ze zpravodajské neloajálnosti vuci
Bruselu, jsou dukazem toho, jak težko
budeme získávat duveryhodnou pozi
ci. Podmínky k tomu nemusí být vždy
vstricné, zejména v oblasti technolo
gií a výzkumu vládne konkurence,
a to jak o zdroje, tak o zakázky a pro
sazení vlastních produktu. Aliance je
totiž mimo jiné i obrovský trh a odby
tište výrobku i know-how v nejruz
nejších sférách. A není žádným
tajemstvím, že mnohdy pri tom jde
o politický a strategický vliv.
Dominantní pozice USA v Alianci
není dána pouze vojenskou silou, ale
také narustajícím technologickým
zaostáváním evropských clenu.
V tomto soukolí heterogenních poli
tických, bezpecnostních a vojenských
zájmu se tedy brzo ocitneme.

Predpokládá se, že k srovnatelné
výkonnosti by se naše armáda mela
dostat zhruba za deset let. To rozho
dující zustává na nás. Musíme vylep
šit stav armády i vztah spolecnosti
a státu k armáde. Neco z techto pro
blému jsme zdedili, k nim jsme však
v uplynulých letech pridali další.

Jednou z hlavních prekážek je
nadále prevládající pocit politické
elity i širší verejnosti, že vstupem do
NATO se problémy s armádou vyreší
jaksi samy (resp. jsou starostí
Aliance). Nebezpecí tohoto mýtu je
dvojí. V prvé rade riskujeme promar
nit unikátní šanci pro modernizaci
naší ekonomiky. A dále: musíme si
uvedomit, že budeme od Aliance 
vyjma krajních situací - dostávat tolik
vojenské, bezpecnostní i technologic
ké podpory, kolik do ní v rámci mož
ností sami vložíme.

Dobrý zacátek

Ceská armáda prošla od roku 1989
dlouhým a obtížným vývojem.
Pocátecní stav, v nemž byla armáda
podrízena vnejším, naší národní bez
pecnosti, demokracii a suverenite
protikladným zájmum, byl stavem
neduvery a vzájemného odcizení
mezi silou armády a suverenitou
státu. Nemeli bychom však opomíjet
skutecnost, že CSLA v kritické fázi
zachovala loajalitu vuci novým
demokratickým pomerum a zacala se
od pocátku podrizovat nové koncepci
národní bezpecnosti CSFR. Mezi
první úkoly logicky patrila nejen poli-
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tická neutralizace, ale i okamžitá
zmena zamerení armády od težké
útocné složky Varšavského paktu
k teritoriální obranné síle demokra
tického a suverénního Ceskosloven
ska. Znamenalo to nejen zmenu dokt
ríny, ale i obrovské teritoriální
presuny cílené na rovnomernou
obranu celého území státu. Zcela
soucasne se armáda podílela na reali
zaci trí významných mezinárodne
politických a bezpecnostních zmen
v našem regionu, a to na demontáži
a likvidaci Varšavského paktu, dále
na radikálním snížení své útocné síly
podle Vídenské dohody o konvenc
ních silách a konecne na poskytnutí
soucinnosti pri odsunu sovetských
jednotek z našeho území. Armáda
pritom zažívala výmeny velitelských
kádru a odchod kompromitovaných
velitelských složek.

Význam techto zmen se ukázal
v kritickém období moskevského
puce v srpnu 1991, tedy jen nekolik
týdnu po odsunu posledních sovet
ských jednotek od nás. Bezpecnostní
rizika puce byla nejen ve vnitrním
vývoji Ruska, ale také ve více než sto
tisícové prítomnosti útocných sovet
ských jednotek na území bývalé NDR.
Jejich prípadný bojový "návrat"
domu by se s vysokou pravdepodob
ností realizoval pres naše, a nikoli
polské území. Rychlé návštevy prezi
denta u nekterých jednotek
v Cechách a na Slovensku mely tehdy
povzbudit již existující vuli k prípad
né obrane nove nabyté suverenity.
Mezitím jsme úcastí chemické jednot
ky zvládli i návrat mezi spo-
jenecké mezinárodní síly,
které osvobodily Kuvajt,
a zdálo se, že destruktivní
období transformace cesko
slovenské armády se poma
lu chýlí ke konci.

Od podzimu 1992 se však
armáda musela plne sou
stredit na vojenské rozdelení
Ceskoslovenska, na preroz
delení jednotek, bojové tech
niky, munice a podpurného
zázemí armády. Jednalo se
o logistickou operaci nebý
valých rozmeru, která plne
závisela na vnitrní discipli
novanosti a výkonnosti jed
notek, velitelu i jejich rodin.
Nesdílím prostoduché videní
nekterých politiku, kterí se
dodnes holedbají zásluhami
o to, že pri delení armády
nedošlo k ozbrojeným sráž
kám. Armáda naopak do
poslední chvíle predstavova
la jeden ze silných "federál
ních" svorníku zeme. Pri

rozdelení pouze znovu prokázala
plnou loajalitu politickému vedení
zeme a rychle a efektivne splnila poli
tické zadání. A nezustaly pritom
nezaplacené miliardové pohledávky
a vzájemné pocity krivdy, jak tomu
bylo v jiných resortech. Dustojníci
slovenské národnosti nadále slouží
v ceské armáde, kvalita a intenzita
spolupráce obou armád daleko pre
sahuje kvalitu politických vztahu
CR a SR.

Zpomalení transformace

Budování Armády CR již probíhalo ve
výrazne odlišných politických pod
mínkách, které se promítly do vnitr
ních zmen v armáde i do jejího posta
vení v novém ceském státe. Novým
prvkem se stalo koalicní "pridelení"
resortu obrany po volbách 1992, kdy
se armáda stala znacne závislá na
postupu príslušného koalicního
ministra obrany, na jeho pozici ve
vláde a na vnitrních pomerech v dané
koalicní strane. Armáda a obrany
schopnost státu tak prestaly zajímat
vládu jako celek. V armáde byl sice
zahájen prechod na aliancní brigádní
systém vnitrní organizace, zavádely
se nové modely tvorby rozpoctu
a plánování, nicméne vše se odehrá
valo za necitlivého prístupu nového
vedení resortu vuci dustojníkum.

aprosto diletantské bylo zrušení
všech strategických složek analýz
a plánování národní bezpecnosti
v rámci ministerstva obrany. K zvý-

šení profesionality neprispel razantní
nástup spíše stranických než odbor
ných kádru do duležitých oblastí
financí, personalistiky a nejužšího
vedení ministerstva. Není divu, že
schopnejší profesionálové a mladí
velitelé zacali z armády odcházet.
Nízká intenzita výcviku byla doprová
zena zastaráváním techniky, infra
struktury, zhoršováním sociálních
a civilizacních podmínek života jed
notek. Armáda zacínala "projídat"
nejen prostredky na výcvik, ale
i investice do své modernizace. Ta
byla navíc provázena znacne nepru
hlednými pomery a skandály, z nichž
vetšina zustala dodnes nedošetrena.

Od vzniku CR v roce 1993 nastal
podstatný posun v koncepci národní
bezpecnosti. V nejobecnejší poloze lze
tento posun charakterizovat výraz
ným poklesem významu armády
a obrany v zajištení bezpecnosti státu,
který se projevil v adekvátním pokle
su koncepcního utvárení a legislativ
ního zajištení armády. Zmena se pro
jevila také tím, že se Ceská republika
mnohem méne angažovala v meziná
rodní bezpecnostní spolupráci, a to
jak v regionálním rozmeru, tak vzhle
dem k otevrenému vojenskému kon
fliktu v Bosne, kde si ceská zahranic
ní politika nedokázala nalézt
konzistentní bezpecnostní perspekti
vu. Deklarovaná opakovaná neúcast
ministra obrany CR na konzultacích
ministru "visegrádských" zemí,
absence duležitých institutu národní
bezpecnosti (napr. Rada obrany státu
zajištující koordinaci vlády a prezi-
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Bourání dejin hlavního mesta
Bedrich Blasko
Jak je to v Praze s ochranou památek

denta), neexistující národní obranná
a bezpecnostní koncepce, neexistující
klícová ústavní legislativa, která zajiš
tuje obranu zeme i cinnost ozbroje
ných sil v prípade ohrožení, to vše
svedcilo o hlubokém podcenení otá
zek národní bezpecnosti. O aktivní
rozvojové politice v oblasti obranné
ho prumyslu se už vubec nedalo
hovorit. Armáda se dostala pod prímý
lobbistický tlak jednotlivých firem
bez jakékoli koncepcní a rozvojové
úvahy. Rada aktivit v této oblasti
dokonce vyvolávala mezinárodní
pochybnosti o kvalite zpravodajského
zajištení veí'ejných zakázek armády.

Bezpecnost zeme byla v tomto
období více spojována s hospodár
skou silou, stabilitou meny a clen
stvím v mezinárodních hospodár
ských a menových organizacích než
s výkonností armády a s intenzivní
vojenskou a bezpecnostní spoluprací
prinejmenším s našimi sousedy.
Pomyslný "švýcarský" koncept národ
ní bezpecnosti nejen armádu uvrhl do
ménecenné pozice rozpoctové polož
ky, jejíž financování vláda zcela pod
rizovala potrebám dalších resortu
i vyrovnanosti celého rozpoctu, ale
nemohl se neprojevit ani v celkovém
postoji verejnosti. Plná koncentrace
na ekonomiku, životní úroven a spo
trebu, sebestrednost a latentní izola
cionismus, spolecné pro chování
ceské politiky i verejnosti, prímo pro
hlubovaly neduveru mezi verejností
a armádou. Nízká prestiž profese
dustojníka zbavila armádu šancí na
získání kvalitních profesionálu
i verejného uznání. Armáde chybela
duvera, poslání i jasné politické zadá
ní. Nebylo prekvapením, že se armá
da z fungování státu, hospodárství
i obcanské odpovednosti jaksi vytrati
la. A nelze se divit, že v této dobe
ceská verejnost, zcela ve shode s ces
kou vládní politikou, neprojevovala
prílišný zájem ani o vstup do NATO.

Živá voda prišla zvencí

Zmena v krajne nepríznivém vývoji
se zacala prosazovat teprve v druhé
polovine 90. let, a to spíše pod vnej
ším tlakem:

1) Od roku 1995 se armáde otevrela
možnost intenzivní mezinárodní spo
lupráce a výcviku v rámci programu
Partnerství ·pro mír. Spolecná cvicení
s jednotkami zemí NATO, prebírání
modelu plánování a rozpoctování
a v neposlední rade i prostor k vojen
ské spolupráci s dalšími neclenskými
zememi, zejména s Polskem,
Slovenskem a Madarskem, poskytly
armáde více prostoru k autonomnímu

rozvoji, k výcviku velitelu, štábu
a jednotek.

2) Druhým podstatným faktorem
bylo uzavrení Daytonských dohod
a vstup našeho praporu do sil IFOR
v exponovaném prostoru Priedoru
v centrální Bosne. aše ozbrojené síly
musely prekonat úvodní despekt
a neduveru aliancních velitelu a vojá
ku, teprve tvrdošíjná až zarputilá
duslednost našich vojáku v prosazo
vání uzavrených dohod silou pre
svedcily naše budoucí spojence
o výkonnosti naší armády. Pusobení
praporu v Bosne vznášelo i nebývalé
nároky na logistiku, zázemí a financ
ní zdroje armády. Tomuto tlaku
musel ustoupit i kabinet a poskytnout
potrebné podmínky, vcetne prípravy
strídajících jednotek a velitelu.

3) Tretím faktorem pak byl akcele
rující politický proces potenciálního
rozšírení NATO. I zde je více na
míste hovorit o vnejším tlaku, než
o naší iniciative. icméne není sporu
o tom, že si proces vynutil dukladné
prevzetí obranného plánování pro
armádu a alespon zahájení prací na
chybející ústavní legislative a na kon
cepcních dokumentech vcetne
jejich institucionálního zajištení.

Nechce se ani verit tomu, že mápražský magistrát v úmyslu
zbourat budovu v Panské ulici císlo
10, kde po celá desetiletí sídlil - než
byl nacisty zastaven - deník praž
ských Nemcu Prager Tagblatt. Ústav
památkové péce se svým zamítavým
stanoviskem v této veci neuspel.
Památkár dr. Ladislav Špacek k tomu
ríká: "Kulturne historická úloha
Prahy ve vzájemných cesko-nemec
kých intelektuálních vztazích se sice
v posledních letech opakovane zdu
raznuje, ale presto byla demolice
budovy se známým Oktogonem, kde
se scházela redakce, magistrátem
i ministerstvem kultury odsouhlase
na. Budova není architektonicky
zvlášte hodnotná, ale památková péce
prece nechrání jen budovy, ale také
kulturní hodnoty. Z tohoto duvodu by
mel Oktogon urcite zustat
zachován." Neprihlédnutí k negativ
nímu stanovisku Pražského ústavu
památkové péce je pro dr. Špacka o to
nepochopitelnejší, že se v poslední
dobe cesko-nemecké vztahy prece jen
zlepšily. Bohužel v celém postupu je

Opakované upozornování Aliance na
vážné nedostatky ve financování
armády, v její personalistice, výcviku
a zejména v nepríznivých postojích
verejnosti, a to dokonce formou verej
ných kritických memorand, vedly
k rozpoctovým zmenám ve prospech
našeho clenství v NATO, k nezbyt
ným zmenám ve vedení resortu
a v neposlední í'ade k nastartování
nesmelé verejné diskuse kolem otá
zek národní bezpecnosti a obrany.

Madridské rozhodnutí bylo spíše
vyjádrením duvery v naši vuli k pre
vzetí obranných závazku než uzná
ním naší pripravenosti k efektivní
a úcinné národní obrane. V rámci
techto limitu ceská armáda postoupi
la v plnení minimálních cílu inter
operability a výcviku. Na príští vládu
však ceká to, zda dokáže naše clenství
v Alianci využít k širšímu prospechu
z hlediska zásadního obratu v posta
vení armády v živote státu, k povzbu
zení domácího prumyslu a k posílení
pozice éR v rámci euroatlantické bez
pecnostní politiky.

IVAN GABAL (1951)

Sociolog (studia na FF UK),
nyní soukromý konzultant

stanovisko ústavu - ac je soucástí
magistrátu - jen konzultativní, nebot
právo rozhodovat náleží Odboru
památkové péce magistrátu.

Stanovisko úradu, zduvodnené tím,
že budova z roku 1905 není dost stará
a jméno jejího architekta není známé,
pricemž jména jako Brod, Thorberg,
Kisch, Šalda, Fischer a další osobnosti
spojené s "Oktogonem" nebyly vzaty
v úvahu, považuje dr. Špacek za ne
uveritelnou mezeru ve vzdelání
a rozhodnutí za ostudné. Jen se tím
uzavírá neprízen osudu k místu, kde
se kdysi scházela zednárská lóže
"Schlarafia", oznacovaná za "sídlo
pruských buršáku", kterou ovšem
nakonec zlikvidovali nacisté jako
centrum židovských intelektuálních
a humanitárních aktivit. yní by už
mohlo pomoci jen verejné mínení!

Magistrát to nezajímá

Historik architektury Zdenek Lukeš
vidí hlavní príciny toho, proc došlo
v posledních letech zejména ve vnitr-
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ní Praze ke sporným rozhodnutím
o stavbách a prestavbách, v nedávné
minulosti pražské památkové péce.
Po roce 1989 byla obnovena cinnost
Památkové rady, jejíž tradice sahá až
do minulého století. Tato odborná
komise mestského zastupitelstva slo
žená z architektu a jiných odborníku
posoudila v prvních dvou letech radu
projektu. Dva projekty však byly rade
zámerne predány pozde, a negativní
stanovisko rady nebylo akceptováno.
Šlo o prestavbu domu Darex
a o demolici Špackova domu. Oba
projekty byly magistrátem schváleny,
ac byly vyslovene sporné.

"Podle mého názoru bylo možno
Špackuv dum strhnout, nemel však
být v prevážne rezidencní ctvrti
nahrazen ohromnou komercní mono
funkcní hmotou. Pro území nebyl
k dispozici smerný územní plán.
Prestavba Darexu nebyla technicky
vubec oduvodnena, nástavby strechy
a fronty parteru jsou, mírne receno,
neštastné. Místo polyfunkcní stavby
vznikl predimenzovaný monofunkcní
kýc. To je muj názor a nesdílím ho
zdaleka sám," pokracuje architekt
Lukeš. "Vzhledem ke stále obtížnejší
spolupráci s Pražským ústavem
památkové péce nebyla po volbách
v roce 1992 cinnost Památkové rady 
na rozdíl od ostatních odborných
komísí mestského zastupitelstva 
obnovena. Aby však ve vecech
památkové péce jen existovala vazba
na zastupitelstvo mesta, založili celní
odborníci tak zvané Pražské gré
mium. To posuzovalo ze své iniciati
vy stavební projekty, avšak casem se
magistrát prestal schuzí grémia
zúcastnovat. Tím se jeho stanoviska
stala spíše deklarativní," dosvedcuje
Zdenek Lukeš.

Hlavní prícinou nedostatecné
ochrany nejsou podle nej nedokonalé
zákony, ale nedostatecná vule mest
ských úradu tyto zákony prosazovat
a udelovat za jejich porušování úcin
né sankce. Cerné stavby jsou bežnou
záležitostí a pokuty vubec neodpoví
dají dosaženému zisku investora.
Magistrát pri prodeji nebo pronájmu
pozemku nedojednává s investorem
základní technické podmínky
a nebere se zretel ani na rozvržení
stavební hmoty, ani na okolí stavby.
Pritom harmonizace s okolními stav
bami nevylucuje použití moderních
stavebních prvku ani moderního
slohu.

"Vnitroblokové dvorky nebo dokon
ce zahrádky se zastavují a zastrešu
jí," ríká architekt Lukeš, "celé ulice se
umrtvují vnejším parterem bank
nebo kancelárských budov, které
nahrazují jednotvárností skla a kame-

ne ruznorodost drívejších obchodu.
Zajímavá architektura mizí, a s ní
i genius loci."

Bílá místa
na územním plánu

;;;

"Mestské zastupitelstvo má dva ~
nástroje, které by mohlo a melo
použít k ovlivnení stavební cinnos
ti. Jedním je plán územního rozvo
je, který v podstate stanoví, co, jak
a zda vubec se muže stavet a jak
budou príslušné plochy využity.
Praha má bohužel takový plán
k dispozici jen zcásti. Z druhé mož
nosti zásahu do vývoje mesta se
mestští zastupitelé nemohou vyvá
zat, ac obcas tvrdí opak, totiž
z oprávnení s konecnou platností
rozhodovat o cinnosti magistrát
ních úredníku." To je stanovisko
profesora Jirího Kotalíka, rektora
Akademie výtvarných umení
k výmluvám nekterých radních, že
nemohou zasahovat do rozhodová
ní magistrátu ani zabránit jeho
provinením proti památkové péci.
Pripouští ovšem, že mestské zastupi
telstvo skutecne nemá príliš pravo
mocí, pokud jde o vyhodnocování
architektonických souteží. Podmínky
zámeru jsou vetšinou vymezeny príliš
úzce, nekdy je dokonce projekt vypra
cován predem a teprve pak se vypisu
je soutež. Duvodem muže být ekono
mický nebo politický tlak ze strany
investora nebo vstrícnost mesta vuci
investorovi. V prípade stavby v prolu
ce Myslbek i u projektu hotelu Four
Seasons existovaly projekty už pred
vypsáním souteže. Ta je potom ryze
formální záležitostí a na architektovi
zustane jen návrh fasády.

"Mesto však má k dispozici ješte
jeden nástroj," doplnuje prof. Kotalík,
"který spocívá ve vlastnictví prísluš
ného pozemku. Pri prodeji nebo pro
nájmu obecní parcely by se magistrát
mel dohodnout s investorem na kon
krétních podmínkách jejího využití.

euveritelný projekt vežáku na
Václavském námestí, ze kterého
nakonec naštestí sešlo, je príkladem
prodeje pozemku mesta bez jasne
dohodnutých stavebne technických
podmínek. Také mestské cásti by
mely mít své slovo, aby jejich vývoj
probíhal harmonicky. Mesto by melo
zvýhodnovat ty stavebníky, kterí mu
prinášejí dlouhodobý užitek, kterí
staví napríklad obytné domy, školky,
infrastrukturu vubec, zkrátka vše, co
mestské pokladne sice prinese méne,
co je však dlouhodobe výhodné.
Prostredky k tomu by bylo možno zís
kat od investoru bank a hotelu."

S hlediska památkové ochrany je
podstatné hospodarení s plochami,
které jsou vymezeny ješte starým
územním plánem, tak zvaná "nestabi
lizovaná území", jakási bílá místa.
Mela by být prodávána až poté, co
bude rozhodnuto o jejich využití. Pro
komercní budovy je dost místa mimo
centrum, kde je techto nestabilizova
ných ploch vetšina. Jedno takové bílé
místo, ovšem v centru, na námestí
Republiky, ted zastavuje Hypobanka.
A až budeme jednou tak bohatí, aby
chom si mohli dovolit novou budovu
Ceské filharmonie, nezbude nám, než
ji postavit nekde na konecné stanici
metra. Tolik stanovisko prof.
Kotalíka, který ješte dodává: "Pri sou
casné stavební konjunkture je pro
mesto Prahu snadné dosahovat
rychlého a vysokého zisku, je to však
neobycejne krátkozraké. Velká hmota
jednotlivých novostaveb cizopasí na
historickém jádru mesta. Komercní
stavby nepÍ'Ínášejí jen rychlé peníze,
ale také zvyšují dopravu, což muže
skoncit ekologickým kolapsem.
Památkári jsou v defenzíve, jedinec
nost tohoto mesta muže zmizet,
pokud se o ne jeho obyvatelé neposta
rají."

BEDRICH BLAsKo (1918)

Novináí', spolupracovník pražského
nemeckého týdeníku Prager Zeitung.

Psáno pro Prager Zeitung a Novou Prftomnost.
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Rostropovicovo•
Jaro
Dankmar Reichert

Byl to pametihodný koncert.Nejvetší žijící violoncellista hrál
to, co je v srdci Evropy považováno
za nejvetší violoncellový koncert,
Koncert B moll Antonína Dvoráka,
psaný v Americe, ale již s myšlenkou
nechat Nový svet za zády, plný návra
tu domu - a definitivne dokoncený až
doma.

Mstislav Rostropovic, kterému prá
telé ríkají jednoduše Sláva, je velký
hudebník, ale podle vnejšího vzezrení
byste jej mohli považovat za venkov
ského ucitele hudby. Je to svetoobcan,
který odmítá jakoukoli státní prísluš
nost a dosud nemá pas, jenom potvr
zení Prince monackého, že on je on.
Na oslave jeho lonských 70. naroze
nin hrály tri velké symfonické
orchestry s Rostropovicovými slavný
mi kolegy od Seiji Ozawy po lorda
Yehudi Menuhina, avšak Praha
a Rostropovic - to je prece jen neco
jiného. Neco klidnejšího a hlubšího.
Neco, co vyvolává vzpomínky na
doby, kdy hudba byla otázkou života.
a smrti, kdy, slovy ruského skladatele
Sergeje Prokofjeva, musela být napsá
na "proste aby clovek ukázal, že se
nedá zlomit". Doby, kdy se do hraní
hudby vkládalo naprosto vše, neco
zcela mimo obzor marketingových
plánu. Byl to svet, který si lidé na
západe težko mohou predstavit

Praha bylo první cizí
mesto, kde jsem hrál

Rostropovicova zkouška violoncello
vých koncertu Antonína Dvoráka
a Dmitrije Šostakovice ve Smetanove
síni cerstve restaurovaného Obecního
domu byla možná ješte víc strhující,
urcite však výmluvnejší než sám kon
cert lonského posledního kvetna,
v záveru Pražského jara. Zkouška
odkryla bohatství ruzných vrstev
Rostropovicova hudebního myšlení
i jeho osobnosti. Ukázala jej - podle
zpusobu, jak se' chopil obou skladeb 
jako hrajícího skladatele. To vždy
ostatne bylo poznávací znamení vel
kých interpretu: takoví byli Karel
Ancerl, Otto Klemperer, Jan a Rafael
Kubelikovi.

Rostropovicovy vzpomínky na ŠOs
takovice ukazují, jak duležité je pro
cellistu být skladatelem. Vzpomíná,
jak se Šostakovic dozvedelo jeho kla
vírním koncertu a požádal jej, aby

mu ho zahrál. Když mladý autor
skoncil, s údivem vyslechl Šostakovi
covu reakci: "Slávo, to je fantastická
skladba." Rostropovic s úsmevem
dodává: "Tak jsem slyšel Šostakovice
poprvé lhát a stal jsem se jeho stu
dentem skladby." Tou dobou ješte
v Rusku zurila 2. svetová válka
a Rostropovicovi ješte nebylo dvacet.

Jako cellista se brzy proslavil,
pozdeji i jako dirigent ruských oper
a symfonické hudby a rovnež jako
klavírní doprovod své ženy, slavné
pevkyne Galiny Višnevské. Stal se
oddaným a vášnivým interpretem
Šostakovice, Prokofjeva, Chacaturjana
a rady dalších východních i západ
ních skladatelu. Behem onech let ho
nikdy neopouštel jeho bystrý smysl
pro politickou realitu - radeji nikdy
do nástupu Gorbacova nehrál výji
mecné "Velké duo" Galiny Ustvolské
pro cello a klavír, protože se bál, "aby
jí nezpusobil komplikace". Od
Rostropovice, který dobre vedel, že
i hraní nevhodné hudby se hudební
kovi v Sovetském svazu mohlo stát
osudným, to zní znacne ironicky. Na
druhé strane se nebál otevrene pod
porovat Alexandra Solženicyna.
Rostropovic odjel z Ruska v roce 1974
a znovu probudil zájem Benjamina
Brittana psát instrumentální hudbu.

Požalujsta, staccatissi·
mo, if possible...

Rostropovic pozmenil nejen krajinu
skladeb pro violoncello, ale celé
novodobé chápání klasické hudby.
Zkouška pražského koncertu, behem
níž cellista preskakoval z ruštiny do
italštiny, odtud do anglictiny a zpet,
byla pravdepodobne tou nejlepší mys
litelnou lekcí v interpretaci Dvoráka
a Šostakovice. Pro hrstku posluchacu.
i pro hudebníky Pražského symfonic
kého orchestru FOK to byla mimo
rádná zkušenost. Rostropovic sám
ztelesnuje dejiny prednesu skladeb
techto dvou autoru a bylo úžasné sle
dovat ho, jak energicky a jak podrob
ne rýsuje ruzné aspekty výkladu obou
koncertu. Chvílemi zpameti hrál
orchestrální part na cello, ale vyhnul
se jakémukoli náznaku blahosklon-

nosti, veškeré stopy mentorství pre
dem rozpustil ve své lidské vrelosti.

Rostropovic skutecne vše zalévá
svou láskou k hudbe, k hudebníkum
i k publiku. Je schopen promenit i již
ponekud kožene marnivý rituál
potlesku po predstavení v oslavu s
práteli. Dovede se kouzelne oprostit
od manýry obvykle provázející velké
hvezdy. Po pražském koncertu naprí
klad ukoncil ovace obecenstva tim, že
uchopil nástroj jedné z cellistek
a pomohl jí ho odnést.

Rostropovicuv život byl, zvlášte ve
vztahu k Praze, tvrdou konfrontací
mezi jiskrivosti jeho hudby a politic
kou realitou doby. Patrí sem jeho
odmítnuti koncertovat v Praze, dokud
poslední sovetský voják neopusti
zemi. Patrí sem i jeho Dvorákuv kon
cert v Londýne krátce po sovetské
invazi 21. srpna 1968, kdy obecenstvo
hrozilo, že na tu nestydatost ruského
úcinkujícího hrát ceskou hudbu bude
reagovat kameny. Tehdy vyjádril
hudbou, a beze slov, na cí strane stojí,
a publikum pochopilo.

Spojení Rostropovice s Prahou však
sahá hloubeji do minulosti. Na
Pražském jaru, které založil Rafael
Kubelik, se hned po válce sešli nej
lepší hudebníci sveta: Prokofjev,
Gulda, Menuhin, Richter, Oistrach
(doprovázený Kubelikem na klavír)
a Šostakovic. Do Prahy prijel
i Bernstein, elegantní a pritažlivý jako
vždy, a privezl s sebou skladby ame
rických avantgardních skladatelu,
které se tou dobou v Americe vubec
nehrály snadno. Toto krátké údobí
trvalo pouze do roku 1948, a v roce
1950 vyhrál mezinárodní soutež mla
dých cellistu v Praze triadvacetiletý
Rus jménem Rostropovic.

V té dobe se seznámil s Galinou
Višnevskou. Vzali se v Praze v roce
1955. Nezdolný pár, milující manželé
a stálý trn v pate sovetského režimu,
který se je snažil znicit. Když v roce
1974 opustili Sovetský svaz, prohlási
li: "To oni nejsou Rusové, ne my."

A v té dobe také hraje Dvorákuv
violoncellový koncert s Ceskou filhar
monii rízenou Václavem Talichem.
Bylo to v cervnu 1952. Jeho pozdejší
nahrávky koncertu se Seiji Ozawou,
Carlo Maria Giulinim, Herbertem von
Karajan ci se Sirem Thomasem
Beechamem jsou daleko známejší
a starou pražskou nahrávku témer
vytlacily z hudebního trhu.

Talich byl nejvetší

Sláva vzpomíná, jak se ho jednou
ruský dirigent Mravinskij ptal, kdo
mysli, že je nejvetší svetový dirigent.
Rostropovic jmenoval OUo
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Klemperera, Bruno Waltera a pár dal
ších. "Ne," rekl Mravinskij, "Talich je
nejvetší." Dnes s ním Rostropovic
bezvýhradne souhlasí a je si jist, že
hrát Dvoráka s Talichem pro nej byl
jeden z nejduležitejších životních
mezníku.

Talicha tehdy neúnavne pronásle
doval ministr školství Zdenek
Nejedlý. Starý dirigent byl nucen žít
nekolik let v bratislavském "vyhnan
ství". Jméno mladého ruského cellisty
však úcinkovalo tak, že sám president
Gottwald narídil Talichovi, aby se
dostavil do Prahy k nahrávání, acko
liv verejne koncertovat stále nesmel.
Rostropovic vzpomíná, jak clenum
Ceské filharmonie vstoupily slzy do
ocí, když pred nimi opet stanul muž,
který formoval unikátní zvuk jejich
orchestru témer pul století.

Když se v roce 1952 v Praze setkali,
Talich mu k Dvorákove partiture sde
lil jen nekolik poznámek, ale Sláva to
tak nenechal: "Rekl jsem Talichovi,
naucte me o Dvorákovi všechno,
všechno. A on me naucil všechno. Co
vím o Dvorákovi, vím od nej. Sál
jsem to z nej, jako bych mu nejakou
injekcní stríkackou odebíral
krev." Rostropovic pripouští, že ackoli
má velmi široký repertoár, Dvorákuv
Koncert hraje casteji než jiné cellové
skladby.

Rostropovicova první nahrávka
Koncertu již dnes predstavuje v deji
nách hudby svého druhu križovatku.
Rodící se violoncellový génius, který
již mel za sebou svetovou premiéru
Prokofjevovy violoncellové sonáty,
vpadne do nejbohatší a nejzralejší
tradice ceské hudby a umení, jak hrát
Dvoráka. Talich Dvoráka znal
a poslouchal osobne. Po vzniku
Ceskoslovenska rídil Ceskou fil
harmonii a on i orchestr dosáhli
vrcholu svého mistrovství.

Nehlede na historické souvis
losti je to nesmírne intenzivní
a citové provedení. Volnejší
a méne doslovné než jakákoli
z pozdejších nahrávek. Zároven
se zdá, jako by našlo
k Dvorákovi skutecne duverný
vztah. Mezi radou dalších klícu
k pochopení díla, které mu
Talich zprostredkoval, si
Rostropovic vzpomíná zejména
na duraz, který dirigent položil
na dialog violoncella a flétny
v první vete koncertu: oba
nástroje vyprávejí posluchaci
tichý príbeh pradávné bolesti, jež
se vymyká všem pokusum ji
vypsat.

Talichovy ponory do
Dvorákovy hudby nikdy nepuso
bí jako pouhý prostredek, ale

jsou vteleny do pulsu celého koncer
tu, jako by tvorili jeden spolecný
organismus, spolu s Ceskou filharmo
nií jako s citlivým partnerem. Na
záver poslední vety, kam Dvorák vlo
žil nekonecnou písen na rozloucenou
se svou milovanou Josefou, Talich
zadržuje orchestr v neslýchane boha
tém tlumeném crescendu a umožnuje
sólistovi nádherný odchod, silný
a graciézní soucasne.

Poslední takty koncertu vždy
poskytovaly orchestrum i dirigentum
brilantní efekt dokonalé trefy.
S Talichem a Ceskou filharmonií
však dosáhly jiné dimenze. Posluchac
si pripadá, jako by stál pred vysokou
horou, která se pomalu pocíná rozví
rat.

Vládl smyccem
jako mecem
Vzpomínky na pražskou minulost
mají takovou sílu, že místy málem
zastínily sám lonský koncert 
Rostropovicovi i posluchacum.
Vystupují z nich obcas necekané
duchovní silokrivky, jež pretínají
národní historické i mezilidské hrani
ce. Jediný violoncellista, jehož snad
mužeme srovnávat s Rostropovicem,
je Katalánec Pablo Casals. Brzy pred
druhou svetovou válkou, behem Špa
nelské obcanské války, dával Casals
v Praze Dvorákuv koncert a "vládl
smyccem jako mecem", jak napsal
jeden kritik. Jeden z predstavitelu
diktátorského režimu Francisca
Franca se tehdy nechal slyšet, že jestli
se vzpurný hudebník odváží vrátit se
do Španelska, useknou mu ruce.

Casals pomáhal uprchlíkum ze Špa
nelska v úniku do francouzské cásti
Katalánska.

Jedním z Casalsových talentova
ných studentu kdysi byl Leopold
Rostropovic, který zemrel behem
druhé svetové války, Mstislavuv otec.
Když se syn po letech objevil ve
Francii, velký Katalánec byl mladým
ruským cellistou zjevne fascinován
a hrál mu v hotelovém pokoji, oba pri
tom sedeli na posteli. Rostropovic byl
zpocátku vydešen prekvapivou poc
tou, jíž se mu od Casalse dostalo, ale
jeho strach vyprchal, jakmile katalán
ský virtuos zacal hrát.

Na otázku, zda vidí nejakou parale
lu mezi svou vlastní a Casalsovou
politickou odvahou, Rostropovic 
vždy trochu zlehcující svuj vehlas,
vždy ostražitý, když z nej nekdo chce
delat pomník, ale vždy nadšený prívr
ženec zbudování pomníku Šostakovi
covi - dnes s úsmevem ríká, že príci
nou by snad mohlo být "cel-Io". Udelá
v tom slove hravou prodlevu, napo
dobuje zpusob, jakým ho Šostakovic
ríkal "Slá-vo", když spolu vymýšleli
nejakou nevinnou zlomyslnost.

A pak, v posledních dnech svého
pobytu v Praze, už Rostropovic chtel
zustat sám se svými vzpomínkami,
a posluchaci zustali sami se svými
vzpomínkami na tajemné "sul ponti
cello" v pianissimové cásti druhého
tématu první vety Dvorákova koncer
tu, sotva postrehnutelné tóny, jejichž
síla však snadno prekoná oceán.

DANKMAR RElCHERT

Kanadský muzikolog, reditel Mezinárodní
nadace pro hudbu, umení a film v Praze.
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o tech z nich, kterí se rozhodli pro zmenu. Jedním z nich
je Martyn Lewis, ústrední postava vecerních zpráv BBC.
Pred tremi lety napsal projev, který se dovolával vyrovna
nejšího zpravodajství, méne zarytého negativismu a vet
šího durazu na pozitivní stránky událostí. Text projevu,
který mel prednést v Los Angeles, predložil svým šéfum,
jak to vyžadují zvyklosti spolecnosti.

Dostal strohou odpoved: jestliže i'ec pronese, nebude
moci být dále v BBC zamestnán. Lewis se po nelehkém
uvažování rozhodl projev prednést.

Zprávy o tom se dostaly zpet do Británie a získaly mu
znacnou podporu verejnosti. Když se vrátil do BBC a oce
kával výpoved, byl prijat s otevrenou nárucí. Pracuje tam

dodnes a skladba zpravodajství se zmenila.
Porter ocenuje, že se vždy a všude objevují

jednotlivci, kterí jsou ochotni pro své presved
cení neco riskovat. Forum takové lidi nevytvá
rí, pouze jim poskytuje podporu a kontakt
s temi, kdo vyznávají podobný systém hodnot.

Starosti mu delá cyklický charakter debat
o morálních normách žurnalismu. Debata
vzplane, kdykoli média prekrocí verejností
tolerovanou hranici ochrany lidského soukro
mí, kdykoli zacnou vykoristovat kolektivní
emoce anebo je pi'iživovat povestmi a polo
pravdami. Brzy ovšem znovu utichne.

Práve tak krátkodechá byla loni na podzim
po smrti princezny Diany kampan proti tzv.
paparazzium a všem druhum lovcu senzací.
Podobne byli pred nekolika mesíci znechuce
ni Americané, když lavina klepu a spekulací
o údajné aféi'e prezidenta Clintona s bývalou
sekretárkou Monikou Lewinskou presáhla
snesitelné meze.

"Vždy hrajeme na jejich nejnižší pudy,
a pak prijde neco jako zpytování svedomí," ríká Porter.
"Zdá se však, že nám to nikdy nevydrží dlouho."

Porter dovede být kritický, ale sám ríká: "Nikdy bych se
neodvážil ríkat kolegovi novinári, co má delat. Sám jsem
pouze speciální prípad mediálního manažera, který zme
nil motivaci."
(Carol Goarová, Toronto Star, 21.3.1998)
Bližší informace v redakci Nové Prítomnosti
- telefon: 22 07 56 00

Když Bill Porter zásadne zmenil smer svého životního
usilování, obával se, že ho jeho kolegové odmítnou nebo
že se mu budou vysmívat Býval jedním z nejvýznamnej
ších britských vydavatelu, vážená postava novinárských
kruhu, clovek, jemuž se podarilo dosáhnout cílu, které si
stanovil: vydelat peníze a získat výlucné postavení ve
svém oboru. Pred osmi lety však zacal o roli médií
a komunikace a o svém míste v mediálním prumyslu
pochybovat.

"Tehdy v léte jsem se docetl, že sdelovací prostredky ve
všech podobách - knihy, noviny, casopisy, televize a rádio
- se staly nejrozsáhlejším prumyslovým
odvetvím sveta," vzpomíná. "Položil jsem si
otázku, zda jsme se my, kdo v médiích pra
cujeme, zároven stali odpovednejšími.
Odpoved byla rezolutní: Ne."

Hovoril o tom se svou nyní již zesnulou
ženou Sonjou, právnickou z Jugoslávie, která
z politických duvodu strávila tri roky
v nemeckém koncentracním tábore, a ta se
ho zeptala: "Když si myslíš tohle, tak proc
s tím neco neudeláš?"

Porter váhaL Veci je treba zmenit, ale co
když se mu kolegové vysmejí? Co když s tím
nebudou chtít mít nic spolecného? Obr á til
se na ctyri pi'átele, k nimž mel duveru. Byli to
Rajmohan Gandhi, indický žurnalista,
Armanda de Malherbe, reditel Evropského
reklamního trustu, Gordon Graham, reditel
jednoho konkurencního vydavatelství,
a Graham Turner, celný britský investigativ
ní novinár.

esmál se nikdo. Dnes onech pet prátel
vede skupinu nazvanou International Communication
Forum. Jejím cílem je snaha zmenit informacní prumysl
zevnitr. Budují síte podobne smýšlejících lidí ve sdelova
cích prostredcích, lidí, kterí jsou odhodláni prosazovat ve
své práci slušnost, morálku a respekt k druhým. Forum
sdružuje na 1500 lidí v 63 zemích.

Billu Porterovi je 77 let a vypadá nejméne o 10 let mlad
ší. Loni strávil 200 dnu na cestách, navštívil 19 zemí
a mluvil s více než 400 novinári. Vypráví krásné historky

Forum chce zmenit média zevnitr

Bud'te "clear"!
Jirí Ružicka

Kniha vyšla poprvé v roce 1950
a zpusobila i v odborných kruzích
psychiatru a psychologu velmi kon
troverzní reakci. Psychoanalytici vet
šinou vystoupili proti dianetice velmi
ostre, ale nemalý pocet odborníku
privítal L. R. Hubbarda spíše pozitiv
ne. Doufali, že objevil úcinnejší
a rychlejší zpusob lécby duševních

OdianetiCe a jejím autorovi sev poslední dobe objevilo v tisku
a televizi nekolik kritických i infor
mativních pojednání. Tentokrát se
proto mužeme soustredit na samot
nou knihu zakladatele scientologie
L. Rona Hubbarda, od níž se toto
nebezpecné ucení odvíjí. (L. Ron
Hubbard: Dianetika. Moderní veda
o dulcvním zdraví, Nakladatelství
Suchánek-Návrat, 1997.)

Poznámky k prvnímu ceskému vydání scientologické bible
Predchozí osudy knihy nemocí než do té doby dominantní

psychoanalýza. Kritický a realistický
pohled v odborných kruzích pomerne
rychle zvítezil, nicméne role moure
nína, do které byla odborná obec
takto navlecena, byla splnena. Velmi
záhy se totiž ukázalo, že cílovou sku
pinou autora nebyla ani psychiatrická
nebo psychologická obec, ale spíše
lidé bez speciálního vzdelání,
duchovne nezakotvení, zato s rozma-
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nitými životními potížemi, se kterými
se bud neobrátili na odborníky, nebo
s nimi udelali špatnou zkušenost

U nás se na pocátku sedmdesátých
let objevil samizdatový preklad, na
kterém se podle mých informací
podíleli také psychiatrictí pacienti,
kterí našli v dianetice nadeji, kterou
jim tehdejší medicína nemohla
poskytnout. Byli mezi nimi lidé velmi
nadaní a vzdelaní. Lec když je clovek
ve velké nouzi, nezrídka hledá nadeji
i za cenu ztráty soudnosti. Terapií
s pomocí dianetiky se spíše experi
mentálne zabýval dnes již zesnulý dr.
A. Boukal.

Dianetika se u nás neuchytila pro
ste proto, že v ní o žádnou lécbu
nejde. V dobe pred rokem 1989 neme
li scientologové žádnou nadeji na
jakýkoliv ekonomický a politický vliv,
a proto se nikterak o rozšírení své
svérázné "terapie" v naší zemi nezají
mali. Teprve s možností beztrestne
manipulovat vetším poctem lidí, ze
kterých by mohli mít financní zisk, se
hubbardovci objevují i u nás. abízejí
"oxfordský test", nabalují na sebe
radu lidí, pokoušejí se vpašovat do
odborné lékarské spolecnosti Jana
Evangelisty Purkyne. Predevším se
však snaží proniknout do ekonomic
kých struktur. Tato skutecnost necht
zajímá jiné, my máme za úkol vypra
covat prehled "rodinného stríbra"
scientologu.

Nesmrtelnost
jako absolutní cíl

Ctenáre na první pohled zaujme
velmi expresivní obal. Sopka chrlící
ohen, lávu a kameny, mezi kterými se
vyjímají reklamní nápisy. 17000000
výtisku. Která kniha se muže chlubit
takovým poctem? Strízlivý ctenár jiste
zpozorní, ale jemu kniha není urcena.
Zato lidé vyprahlí, frustrovaní, hleda
ci zázraku a zjevení, duševne rozkolí
saní, duchovne nenaplnení a nezakot
vení, trpící, jimž se nedostalo pomoci,
duverivci, naivkové i nekonformní
opozicníci, ti všichni jsou onou skupi
nou, kterou má dianetika zasáhnout.

Ješte na pi'ebalu jsou uvedeny
základní dianetické axiomy. Z nich je
patrné následující:

1) Hubbard prekroutil Darwinovu
vývojovou teorii, která hovorí o obec
né tendenci živých tvoru k prežiti,
v psychologický imperativ "Prežij!".
Prežiti už není obecnou biologickou
vlastností, ale vytyceným cílem lid
ského konání, který má vysoce indivi
dualistický a nikoliv druhový charak
ter. Rodové, spolecenské i druhové
prežiti je chápáno jako pouhý pro-

stredek k individualistické
mu cíli.

2) Vzbuzuje nadeji na
nesmrtelnost, když ji staví za
absolutní cíl. Uvádí ovšem
i eventualitu nekonecného
prežívání prostrednictvím
ostatních živocichu. Jaký
význam mají tyto kvality pro
jedince, to kniha radeji
ponechává stranou.

3) Zavádí psychologické
pojmy, které vytrhává z kon
textu puvodních teorií, kde
mely funkci hypotéz a kon
strukcí a nikoliv nezvrat
ných skutecností. Pozdeji je
sice definuje, ale zpusob
neodpovídá ani v nejmenším
požadavkum na vedeckou
definici.

4) Axiomy jsou významo
ve naprosto nesourodé.
Klade vedle sebe slova pre
vzatá z ruzných oboru.
Pritom se vydává za vedce
a dianetiku za vedeckou dis
ciplinu s duchovním presa
hem. Zámerem není infor
movat, ale navnadit, presvedcit nikoli
vecnými, ale emocne úcinnými for
mulacemi.

5) Tvrzení mají po stránce formální
podobu reklamních sloganu.

Hubbard nevychází z urcitých auto
ru, ani je necituje, spíše je používá
podle toho, jak se mu to hodí. Nekteré
smery vubec necituje, ale proste je
vykrade. To ucinil predevším s psy
choanalýzou, kterou sice kritizuje, ale
necituje ji a ani se k ní jako k myš
lenkovému zdroji nehlásí. Prisvojil si
její základní poznatky i pojmy, které
jinak pojmenoval a zjednodušene,
úcelove vymezil. Tak napr.
Hubbardovo "bezvedomí" je
Freudovo "nevedomí", "reaktivní
mysl" je prejmenovaný výraz pro
"potlacené" obsahy, "clearing"
a "releasing" jsou posunuté významy
"katarze" a "abreakce". A tak bychom
mohli pokracovat dále. Duležité je, že
Freuduv "topografický" a "strukturál
ní" model je evidentne prejat a pre
formulován, aniž by k nemu existoval
jediný odkaz. Totéž ovšem udelal
s kybernetikou, s darwinismem, s teo
rií lidské pameti.

Cistému vše cisté

První kniha (cást) Hubbardova svaz
ku se zabývá cíli cloveka. Tím má být
nepochybne slovo "clear", a to jako
jméno podstatné, "vycištenec", prí
davné jméno "vycištený" nebo "cistý"
i jako sloveso, tedy "cistit", "ocišto
vat". Zajímavé je, že slovo poukazuje

;"'''N O V Á pRI TOM N o S T

jak k duševnímu zdraví, tak ke stavu
mravní cistoty, ale má i význam
magický a poverecný. To sice
Hubbbard neríká, pouze se velmi
chytre spoléhá na kulturní asociace,
které slovo vzbudí. "Clear" je exem
plární prípad zpusobu jeho psaní.
Spoléhá totiž mnohem více na vágní,
ale zato emocne významná a úcinná
spojení, které jeho text vzbuzuje,
nežli na vedeckou nebo vecne správ
nou argumentaci. "Clear" je nejen
"stav duše", ale zároven oznacení pro
nadcloveka. "Clear" je náš cíl, zní slo
gan první i druhé kapitoly.

Sugestivní, demagogické, ale v kaž
dém prípade úcinné je stanovování
dianetického cíle. Hubbard si velmi
dobre uvedomuje, že bežný clovek
nechápe vedecký názor predevším
jako hypotézu, kterou je treba doložit
temi nejprísnejšími verifikacními
postupy. Hubbard presouvá vedu
a vedecké poznání do oblasti absolut
ních pravd, které se nedokazují, ale
kterým se pro~te verí. Odtud sciento
logie. Demagogický zpusob jeho reci
v tretí kapitole první knihy je exem
plární. Kapitola zacíná pomalu, jeden
pramínek se radí vedle druhého.
Proud reci mohutní, nastupují silná
slova a silná prohlášení. Imperativ:
"Prežij!", dramatické "pryc od smrti,
smerem k nesmrtelnosti". Extatické
vety jsou doloženy grarem, který má
nulovou vedeckou hodnotu.

Kniha druhá uvádí nekolik pojmu
bežných v psychologii, které autor
definuje zcela svévolne a bez nezbyt-

strana 25



NOVA PRITOMNOST -«'; .•~'~ 5/98

ného kontextu. Lidskou mysl prirov
nává k pocítaci. O jaké pocítacové
a psychické funkce zde beží, jaký
druh pocítace má na mysli, proc je
prirovnání užitecné, to se samozrej
me nedozvíme. Proste se tak nejak
hodí, predevším proto, že bežný clo
vek toho o pocítacích i o psychologii
ví velmi málo, zato má k obema tak
trochu iracionální úctu. A to je presne
onen základ, zbožná úcta, který
Hubbard opracovává. "Klírování",
"cištení" znamená uvolnení veškeré
fyzické bolesti. Autor ovšem nemá
pouze psychologické ambice, ale též
cíle sociální a politické. Nebot nechce
mít pouze cistého jedince, cistí i spo
lecenské aberace. Cílem je nadclovek,
"clear", "který nemá ani potenciální
onemocnení". "Cleari" by podle
Hubbarda mohli ovládnout zbytek
lidstva, ale kdyby se tak stalo, delali
by to vždy v jeho zájmu. Co k tomu
dodat? Na takových místech se uka
zuje, že dianetici mají radu spolec
ných rysu s fašistickými nebo rasis
tickými ideologiemi. "Necistí" jsou
slabí, nemocní, neschopní, neinteli
gentní. "Cistým" se však clovek nestá
vá skutky, sebeovládáním a úsilím,
které prináší dobro druhým lidem,
ani mravností. Nemusí odolávat
pokušením, ani se jich neodríká.
Prijde k dianetikum a podrobí se
jejich cištení.

Pozor, plod vás slyší!

Psychoanalýza objevila souvislost
mezi detskými traumaty a nekterými,
predevším duševními poruchami.
V tricátých létech se nekterí psycholo
gové zacali opatrne zabývat možnost
mi a podobou duševního života v pre
natálním, predporodním stadiu
vývoje. Metodologicky jde o nesmírne
nárocný a komplikovaný soubor otá
zek, jejichž postupné zodpovezení by
mohlo prinést nové poznatky.
Hubbard je však mužem predcasných
odpovedí, které se v jeho textu stávají
nezvratnými skutecnostmi: "Mysl
zaznamená informace na nekteré ze
svých úrovní po celý život"; "...všech
ny duševní a fyzické poruchy pochá
zejí z okamžiku bezvedomí"; "techto
okamžiku je možno dosáhnout
a odcerpat náboj, škodlivou energii
uloženou v reaktivní mysli". V téže
kapitole prohlásí lidskou mysl za
pocítac, který obsahuje démony. A ti
se instalují ve stavu bezvedomí, kte
rým je charakteristické práve prena
tální období lidského života.
"Engram", tedy pojmový konstrukt
teorie pameti, má v dianetice negativ
ní význam. Engram je znecištení,

které má imperativní a škodlivou
povahu.

Kniha tretí, "Terapie", je technolo
gií cištení. Opet se týká Hubbardovy
svérázné "teorie" pameti. enarozený
plod podle neho nejen slyší slova pro
nášená rodici, ale významum slov
také rozumí. Plod rozpozná slova
urcená jemu a nepotrebuje žádnou
jazykovou výuku, proste anglický
plod rozumí anglicky, brazilský por
tugalsky a, je-li manželství dojjazyc
né, plod také.

Takže se stane, že na tehotnou
maminku prijde zácpa. A maminka
ríká (Nahlas? Nebo cte plod její'myš
lenky?): "Ach to je peklo. Jsem uvnitr
úplne ucpaná ... Je to príliš hrozné,
než aby se to dalo snést." Plod nejen
rozumí významum slov, ale dokáže je
promenit v sen o pekelném ohni.
Proste ví, co je to peklo, že se v nem
topí a že pekelná teplota zpusobuje
popáleniny vyššího, alespon tretího
stupne. A je to! Samozrejme, že se
z nej po téhle vete stane "aberant".
Rodice se podle autora svými výroky,
treba na záchode, stávají puvodci veš
kerého zla, kterým "aberant" trpí.
Každé dite je aberant, pokud ovšem
nemá hluchonemé rodice. Takoví
jedinci by ale meli být podle této logi
ky "clear" od narození.

Je jasné, že dusledek víry v tato tvr
zení vede k tomu, že deti viní ze
všech svých hríchu a potíží své rodi
ce. Hubbard velmi obratne, lstive
a pokrytecky masíruje všechny
možné krivdy a zklamání, kterými
lidé trpí, a smeruje jek rodicum. Kdo
se tedy nechá "cistit", zacne nenávi
det, obvinovat a napadat své rodice.
Zvláš~ když je to clovek nedospelý,
závislý, neurotický, egocentrický.
Dianetika pestuje generacní nenávist
a povzbuzuje závislost svých "abe
rantu", protože s její pomocí byl nale
zen spásný andel i skutecný viník.

Pro ilustraci uvedme jeste jeden
z príkladu, kterými "Velký Ron" ni
kterak nešetrí: Zápas mezi matkou
a otcem krátce po pocetí. Otec tluce
matku do bricha: "Buh te zatra~
nenávidím te! Nejsi k nicemu. Zabiju
te!" Matka kricí: "Prosím te, už mne
nebij, prosím, ne. Jsem poranená,
šílím bolestí." Otec ríká: "Tamhle si
lehni a shnij! Proklínám te!
Sbohem!" Hysterická scéna ze špatné
ho románu. To, co se muže objevit
jako krajnost, je prezentováno jako
zcela samozrejmý konflikt mladých
manželství. Podle Hubbarda zvracení
tehotné ženy uvede díte do bezvedo
mí a v tomto stavu je plod obzvlášte
sluchove vnímavý. Slova pak považu
je za realitu. Takže když maminka
v pauzách mezi zvracením pronese

"mne to strhá", plod prožívá bolest
trhající jeho telo na kusy nebo mož
nost takového ohrožení jeho samého
ci i matky. Jak díte rozpozná matku
od sebe, když ji jako jinou osobu
nemelo možnost zakusit? Podle
jakých pravidel rozezná možnost od
skutecnosti a proc by melo prožívat
takové nebezpecí samo, když ješte
nemá vlastní "já"? To vše nám zustá
vá utajeno.

Vlastní lécebná technika je nakonec
velmi prostá. Je treba každou úzkost,
bolest, telesné onemocnení "preložit"
do traumatických zážitku zpusobe
ných rodici v dobe tehotenství.
"Všechno se zacíná pocetím," ríká
Hubbard. Pripouští i traumatizaci ve
stavu bezvedomí v dobe po porodu
a v dospelosti, ale na ne neklade
hlavní duraz.

Tretí, nejobsáhlejší kniha poskytuje
znacné množství "klinického materiá
lu". Místy pusobí zmatene, témata se
casto opakují, psychoterapeut má
radu pochybností o pravosti
Hubbardových prípadu. Objevuje se
rada neologismu jako "popírace",
"zadržovace", "vyhazovace" atp.
Lécba je samozrejme mnohem rych
lejší a úcinnejší než kterékoliv jiné
metody. Když už se clovek nestane
"clearem", tak alespon "releasem",
"osvobozencem". Poslední kapitola
tretí knihy je prognostická, ci spíše
vizionárská. "Clovek muže získat svo
bodu, štestí, hojnost a celý vesmír."

Dodatky ke knize jsou samozrejme
také zajímavé. L. Ron Hubbard je
oznacen za jednoho z nejctenejších
autoru všech dob. Jestli je to pravda,
je to dost hrozné zjištení. Na druhé
strane mám útešný pocit, že ackoliv
knihu údajne cetlo 100 000 000 lidí,
na lidstvu to naštestí príliš stop neza
nechalo.

Dianetika jako krivé
zrcadlo

Pár slov na záver. Nemohl jsem se
udržet, abych nebyl ironický a sar
kastický. Dílo je od zacátku do konce
podvod. Predstírá vedeckost, ale vedu
nectí, zajímá se o lécebnou péci,
a pritom ji zneužívá, slibuje nesplni
telné a vytvárí další utopii, na kterou
naletí mnoho zoufalých, opuštených
a zbloudilých lidí. Samozrejme se
k scientologum pohrnou i ti, kterí se
pomocí psychologických technologií
zmocnují druhých a pod pláštíkem
zájmu a pomoci je ovládají a manipu
lují s nimi. A samozrejme dianetika
získá i mnohé lidi trpící vážnými
duševními nemocemi, kterí nemají
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dost jiných možnosti komunikace
a lidské blízkosti.

Dianetika je zpotvorenou psychote
rapií. Je ovšem také jejím kriVÝm
zrcadlem a karikaturou. V tomto
smyslu muže být i poucná, protože
Hubbard, aniž to zamýšlel, poukázal
na nescetné možnosti, jak delat psy
choterapii špatne. Ukázal, kam vede
polovzdelanost, pseudovedeckost, jak
vypadá špatná a svévolná diagnostika
a manipulace s klienty a pacienty.
Poukázal na dusledky nadmerných
ambicí, na nebezpecí plynoucí z mož
nosti politizace a ideologizace psycho
logických disciplín.

Svévolné používání vedy nastoluje
mnohé otázky. Cožpak naše školy
neumejí detem jednoduše a srozumi
telne vysvetlit rozdíl mezi vedou
a pavedou? Cožpak deti neucily rozu
met tomu, jaký dukaz je vedecký?
K cemu pak jsou stovky hodin fyziky,
chemie, biologie a matematiky? ení
dianetika výzvou také ucitelum
a ucebním osnovám?

Dianetika je rovnež karikaturou
náboženství. Zcela vágne, avšak úcin
ne hovorí o nesmrtelnosti, štestí,
radosti. Našla i své démony a jedno
duše je vysvetlila. Jsou pouze
v našich myslích. Stací "klírování"
nebo alespon "uvolnování" a cloveku
se otevre perspektiva a tedy i nadeje.
Stavem svátosti je "cistota".
Náboženský pojem, který slibuje
zvláštní výhody i spolecenské posta
vení. Je si velmi dobre vedom lidské
potreby patrit do spolecenství. A tak
vykorenení a zklamaní mohou prijít.
Vítá je "auditor" a spolecenství usilu
jící o duševní klid a naplnení duchov
ní prázdnoty. Veda v jeho podání
ztrácí svuj chlad a neúcastnou objek
tivitu a stává se dukazem i prostred
kem osobního zájmu. A ten lidé
potrebují, když ne skutecne, tak ales
pon jako iluzi. Není tohle poucením
církvím? Není tohle výzva k sebere
flexi? A nenastavuje i jim Hubbard
krivé zrcadlo?

Hubbard tak vlastne prispel k poro
zumení duchovní nouzi a vyprahlosti
moderní doby, která ztratila své
duchovní koreny a nahrazuje je
novými sektami ci sektárstvím církví
již tradicních. Nebo dianetikou.

JIRÍ RUŽiCKA (1945)

Prezident Asociace klinických psychologu
Cech, Moravy a Slezska,

odborný reditel kliniky ÉSET.

'J'iM'_~- N O V A PRI TOM N O S T

Máj a kveten
Studený máj, v stodole ráj. V máji hrímoty nedélaji trampoty. Máj - vyženem
koziéky v háj. (Anebo také: Trnopuk - s kamenfuk.) Svatba v máji volá na
máry ... Májových pranostik máme hojnost, objevil se i pekný trnopuk (mésic, kdy
se obaluji listim tminy, zaznamenal ho Celakovský). Jako oznaceni mésice zmin
me ješte tráven - mésic, kdy nejvic roste tráva: v dataci je zaznamenán už r.
1787. Ten se v nekterých moravských a slovenských nárecich vyskytl i jako ozna
ceni cervna.

Kveten v pranostikách nenajdeme, je také z nich nejmladšf. Užil ho nejprve
Josij Jungmann v prekladu Ataly (1805, zajranc. "lune dejleurs") a ve svém
Slovniku cesko-nemeckém ho vysvetluje jako kvetný proto, že "toho mesice stro
movi i jiné rostliny již kvetou ". Asi ho sám vytvoril, i když ve slovniku uvádi
nárecni podobu kveten; to ovšem svedci spiš o rychlém zdomácneni slova - prí
slušný dll slovniku vyšel až v r. 1836. Na tvurce slova jiste pusobilo polské kwie
cíen (tam jméno ctvrtého mesice, dubna).

KoUsáni presne casove vymezených významu u názvu mesicu se netreba divit.
Setkáme se s nim už u staroceských crven (znamená mésic šestý i sedmý), crve
nec (ojedinele oznacuje i šestý, napr. v prekladu Milionu Marka Pola); ve výctu
mesicu z pocátku 14. stol., kde cerven oznacuje mesic sedmÝ, predcházi mu jako
jméno cervna zacerven (minen jiste ne jako "za cervnem", nýbrž "zacervenalý").
Souvisi to s tim, že pri motivaci prislušných pojmenováni nebylo nejduležitejši
presné vymezeni doby, nýbrž charakteristika jejich pruvodnich jevu. Presnost je
pojem promenlivý.

Názvem pátého mesice byl ve staré ceštine toliko máj, prevzatý i do vetšiny
evropských jazyku z latinského maius: buh Maius byl puvodne ochránce rustu
a onen mésic mu byl zasvecen. Vlivem stredovéké nemciny se slovem máj nazýva
ly i zdobené stromy vztycované pri slavnostnich príležitostech zvlášte na jare;
v tomto významu slovo casem prešlo do ženského rodu.

Proc bylo toto bezmála všeevropské slovo vystrfdáno kvetnem? Jiste tu hrála
svou roli obrozenecká snaha vymýtit z ceského lexika všechno, co bylo spolecné
s nemcinou. Duležité však bylo také prirazeni k rade dalšich názvu mésicu
zakoncených na -en: lingvisté tomu rfkaji tlak systému. A jiste byla ve hre i este
tická hodnota (prece tu byl už predtim tráven) - Jungmann úspešne užil kveten
jako poetismu.

Rychle vžité nové slovo však svuj estetický valér rychle ztratilo - a poetismem se
naopak stal starý máj. Nepochybne také diky Máchovi a jeho obdivovatelum
(almanach Máj, májovci). Slovni spojeni první máj už v ceštine nikdy nemohlo
oznacovat jen urcitý den v roce; a naopak po prfchodu prvniho kvetna jako svát
ku delnických a socialistických hnuti nemohlo být vnimáno jen v tomto novém
kontextu.

To ale neni jen problém prvniho máje. Vždyt také nemuselo být duvodu, aby se
"mezinárodni svátek pracujicich", jehož datum bylo zvoleno podle konkrétni
události a vubec ne podle obdobi jara, nazýval stejne jako "lásky cas". Jenže naši
obrozenšti predkové rádi spojovali vznešené myšlenky se vznešenými slovy.

Prvni máj nestoji sám. Pripomenme treba vžitý ekvivalentjrancouzského liber
té z hesla Velké revoluce: nestacila presnejš~ významove neutrálnejši svoboda 
ke cti prišla poetictejši a individuálnejši volnost, jakkoli už od stredoveku zatlže
ná v našem jazyce významovým prfznakem sobévolnosti, svévole. Nu ano, i hlás
kove a rytmicky zapadá lépe do podoby celé triády. Pomerfme-li to jinou hodno
tovou triádou, antickou (krása, pravda, dobro), mužeme ríct, že jako dobro tu
byla vyvýšena krása na úkor pravdy (pravdivosti, presnosti).

Pripomenme ješte jeden symbol delnických a socialistických hnuti - jeho barvu.
Ve všech jazycfch je cervená - jen v ceštine rudá. I toto slovo je prfznakové,
základni význam je "majicf barvu krve; (syté, tmave) cervená" (slovnik z r. 1971),
podle Jungmanna (1837) "rothbraun", a také "hepaticus color". tádná cervená:
krvavá, temná, posvátná!

Jazyk neni ani sluha, ani pán. Provázi svého cloveka, a zrazuje ho bez milosti,
jakmile jim zacne být zneuživán. My Ceši se prý sjazykem svým ztotožnujeme vic
než jini. Ne od Jungmanna - Dalimil o tom svedci o pultisicileti déle, a možná už
i to, že si rfkáme Slované. Na vztahu k reci neni nic špatného. Ale jestli nás poeti
zace smerovek zavedla do pekelne slepých ulic - na jazyk to nesvádejme.

JAN HORÁLEK



Sebevražda
Martin Amis

Psychologická pitva

Sebevražda je nocní vlak, který vás unese do tmy.Normálne byste se tam tak rychle nedostali. Koupíte si
lístek a nastoupíte do vagónu. Za ten lístek dáte všechno,
co máte. Ale jenom za cestu tam. S tímhle vlakem odjede
te do noci a už se nevrátíte. Je to nocní vlak.

Mám pocit, jako bych mela v sobe nekoho cizího, neja
kého vetí'elce, který si tam hraje s baterkou. Mám v sobe
Jennifer Rockwellovou, snaží se mi ukázat, co nechci
videt.

Sebevražda je souboj mozku a tela, který koncí násilne
a bez víteze.

A tenhle bordel mám vyrešit. Já mám vždycky všechno
vyi·ešit.

Delám se svou tužkou, magnetofonem a pocítacem
totéž, co delal Paulie No na prosekture se svými skalpely
a elektrickou pilou. My tomu ríkáme psychologická pitva.
Já to umím. Mám na to totiž kvalifikaci.

Ale vezmu to od zacátku.
Jednu dobu, vlastne to netrvalo dlouho a jen jednou mi

to rekli prímo do ocí, mi ríkali "Sebevražda". Jenže pak
jím to pripadalo trochu drsný i na náš revír, a tak toho
nechali. e kvuli tem ubožákum, které jsme nacházeli na
sedadlech automobilu v utesnených garážích nebo napul
utopené ve vane se svetle cervenou vodou. Bylo to drsný
ke mne: znamenalo to, že jsem tak pitomá, že vezmu tele
fon od každýho cvoka. Sebevražda se totiž vubec nezapo
cítávala do vyrešených prípadu, ani do prescasu. Vždycky
o pulnoci zazvonil telefon a Mac nebo O'Boye prikryli slu
chátko dlaní a zacali me ukecávat, Nechceš to vzít ty,
Miku? Já potrebuju prachy na máminu operaci. Stáli
jenom o vraždu a tohle byla smrt bez cizího zavinení.
Naši chlapeckové jsou totiž krome jiného hluboce pre
svedcení, že na sebevraždu je jejich recnického umení
pred soudem škoda. Musejí mít pachatele. Ne nejakého
šmuka, kterému by ješte pred sto lety probodli srdce
kulem a pak ho pohrbili za hrbitovní zdí, pod hromadou
kamení. A tak mi nejaký cas - uznávám, že ne dlouho -
s kamennou tvárí pokaždé podávali sluchátko: To je pro
tebe, Miku. Sebevražda. Nakonec už jsem na ne jecela. Ale
možná meli pravdu. Možná me to opravdu dojímalo a pri
tahovalo víc než je, krcit se pod mostem u reky nebo
postávat na schodištích radových domku a dívat se, jak se
na stene pomalu otácí stín, a myslet pritom na všechny ty
chudáky, kterí tolik nenávideli svuj vlastní život, že se
rozhodli vzeprít strašlivé Boží prozretelnosti.

V zamestnání jsem spolu se spoustou dalších absolvova
la kurs nazvaný "Sebevražda: smutný konec", a po nem,
také v pracovní dobe, cyklus doplnujících prednášek na
téma "Zpusoby sebevraždy". Ukázali nám grafy a diagra
my sebevražd v podobe ruzne vybarvených výsecí a sou
stredných kruhu, stránky plné šipek a klikatých car. Mela
jsem za sebou školení Prevence sebevražd a asi stovku

•sebevražd, na kterých jsem delala tady, a naucila jsem se
tak rozeznávat nejen její fyzické výsledky, ale i základní
obraz sebevraha, ante mortem.

A Jennifer mezi ne nepatrila. Proste k nim nepatrila.
Mám na pohovce rozložené spisy, je nedele ráno.

Procítám svoje poznámky, abych si to všechno srovnala:
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• Ve všech spolecnostech vzrustá riziko sebevraždy
v souvislosti s vekem. Prubeh však není plynulý. Grafem
je šikmá prímka, která má uprostred rovnou cást, neco
jako schodište s odpocívadlem. Statisticky vzato (pokud
máte rádi císla), prežijete-li dvacítku, mužete být klidní až
do nebezpecného zlomu, který vás ceká ve stredních
letech.

Jennifer bylo dvacet osm.
• Asi padesát procent sebevrahu už se o sebevraždu

pokusilo. Jsou to takzvaní para nebo pseudo sebevrazi.
Asi sedmdesát procent své okolí nejak predem varuje. Asi
devadesát procent má v anamnéze únik pred realitou 
nejaký pokus o útek.

Jennifer se o sebevraždu nikdy nepokusila. Pokud vím,
tak nikoho nijak nevarovala. Vždycky si ve všem vedela
rady.

• Sebevražda je velmi závislá na prostredcích. Odstrante
prostredky (napríklad svítiplyn) a pocet sebevražd se
prudce sníží.

Jennifer nepotrebovala plyn. Jako spousta dalších
Americanu vlastnila strelnou zbran.

• Ctu, co jsem napsala. Ale co napsali oni, kolik procent
sebevrahu po sobe nechává dopis na rozloucenou? Podle
nekterých studií je to sedmdesát procent, podle jiných tri
cet. Má se za to, že milované osoby z nejužšího kruhu
pozustalých casto dopisy na rozloucenou zatajují. Zdá se
tedy, že sebevraždy jsou casto maskovány - skrývány
a ututlávány. Záver: Sebevraždy produkují falešné údaje.

Pokud vím, Jennifer po sobe žádný dopis na rozlouce
nou nenechala. Ale já vím, že ho napsala. Proste to cítím.

Sebevražda se muže vyskytovat v rodine, ale není
dedicná. Je to urcitý model, nebo usporádání. Není vroze
ná. Jestliže se vaše matka zabije, neznamená to nic, jen
otevrené dvere ...

Tady jsou nekteré další rady a varování. ebo alespon
varování:

Nepracujte nablízku smrti a umírání. Nepracujte s léky .
Nebudte pristehovalec. Nebudte Nemec, který práve

vystoupil z lodi.
Nebudte Rumun. Nebudte Japonec.
Nežijte v kraji, kde nesvíti slunce.
Nebudte dospívající homosexuál: o sebevraždu se poku

sí každý tretí.
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Nebudte obyvatel Los Angeles starší devadesáti let.
Nebudte alkoholik. Alkoholismus je stejne jenom sebe

vražda na pokracování.
Nebudte schizofrenik. Neposlouchejte ty hlasy uvnitr

své hlavy.
ebudte v depresi. Dívejte se na svet s úsmevem.
ebudte Jennifer Rockwellová.

A nebudte muž. Za žádných okolností nebudte muž.
Tony Silvera samozrejme plácal nesmysly, když tvrdil, že
sebevražda je pro "baby". Práve naopak, sebevražda je
pro chlapy. Ženy se o sebevraždu pokoušejí: pravdepo
dobnost sebevražedného pokusu je u nich dvakrát vetší
než u mužu. Ale muži sebevraždu provádejí: dokonaná
sebevražda je u mužu dvakrát castejší než u žen. Jenom
jeden den v roce je bezpecnejší být muž. Na Svátek matek.

Svátek matek je ideální den pro sebevraždu. Proc?
Nevím. Mohou za to ty mejdany a chlebícky s vínem? Ne.
Sebevraždy páchají ženy, které o žádné mejdany nestojí.
Jsou to ženy, které nestály o deti.

Nebudte Jennifer Rockwellová.
Zbývá otázka: Ale proc ne?

Z prózy Night Train (1997) preložila Zuzana Mayerová.

MARTIN AMIS (1949)

Britský spisovatel, syn IUngsleyho Amise. Pracoval jako redaktor
(Times Literary Supplemenl, ew Statesman). Od roku 1988 je

dopisovatelem casopisu Observer. Martin Amls byl hostem
letošnfho Festivalu spisovatelu v Praze.

BIG BEN BOOKSHOP

BRIAN
PATTE

Ministr zkoušek

Jako díte šel jsem ke zkoušce.
Dali mi jednoduchý test.
Všechno jsem vedel.

Otázka C. 1. Jak chutná mesíc?

Chutná jak Stvorení
s príchutí hvezdného svitu, napsal jsem.

Otázka C. 2. Jakou barvu má láska?

Láska má barvu vody, kterou
zbloudilý žíznivec najde na poušti.

Otázka c. 3. Proc se vlocky rozpouštejí?

Rozpouštejí se proto,
že padají na teplý jazyk pánaboha.

Byly i další otázky,
stejne snadné.

Popsal jsem bolest Adamovu, když musel opustit Ráj.
Presne jsem odhadl váhu sloního snu.

A prece dnes, po tolika letech,
abych byl z neceho živ, zametám ulice
a umývám záchody po nóbl hotelích.

Proc? Protože jsem nikdy nesložil žádnou zkoušku.
Proc? No dobre, dám vám test.

Anglické knihy,

casopisy, noviny,

audio- a videokazety

Více než 7000 titulu

Nejvetší výber

ucebnic anglictiny

v Praze

Objednávková služba

zdarma

Malá Štupartská 5, Prague 1
tel: 231.8021
fax: 231.9848

email: <bigben@terminal.cz>

Otázka C. 1. Jak nesmírná je predstavivost dítete?
Otázka C. 2. Jak omezený je ministr zkoušek?

•••

Preložil Jirí Josek.

BRIA PATTE (1946)

Anglický básnfk, dramatik a autor knih pro deti. Narodil se
v Liverpoolu, publikovat zacal v patnácti letech v casopisu Underdog,
ktel'ý se jako první vážne zajímalo tvorbu tehdy undergroundových
básníku a prímo ovlivnil cást následující literární generace.
Pattenovy sbírky a detské knížky jsou pj-ekládány do mnoha jazyku, je
zastoupen v j-ade antologií, jeho veršovaná adaptace Ezopových bajek
vyšla na gramofonové desce.
B"ian Patlen byl hostem letošního Festivalu spisovatelu v Praze.
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Odborníci
a odpovednost
Ferdinand Peroutka

5 I 9 8

lktomnosB
Dívali jsme se všichni na naši politiku po celých sedmlet a vidíme, že škody, plynoucí z obsazení nekterých
ministerstev odborníky, jsou nejisté a že koalicní noviny
nedovedou o nich ríci více než nejakou tajemnou všeobec
nou veticku. Za to škody, jež plynou z toho, jsou-li všech
na ministerstva obsazena parlamentníky všemi mastmi
mazanými, jsou celkem všeobecne známy. Je prirozeno,
že dáváme v mysli prednost škodám, jež snad budou zpu
sobeny, pred škodami, jež jiste budou zpusobeny. Clovek,
který by se dal hyponotisovati recmi o tom, že demokracie
a ministerstva v rukou odborníku se vylucují, zasluhuje
poIjtování. Odborní i parlamentní ministri jsou stejne
odpovedni volenému národnímu shromáždení, bez jehož
vule v ministerstvech ani vlas spadnouti nemuže. Ovšem,
leckterý vlas by snad na hlave zustal a bylo by trochu více
porádku v administrative. Vzpomeneme-li, jakým zpuso
bem se ubytovali csl. socialisté na pr. v ministerstvu želez-

nic a klerikálové v ministerstvu spravedlnosti, chápeme,
že je to pro stranu velmi príjemné a že odborníci musí
býti pocitováni jako veš v kožichu. V zájmu státu jest však:
více vší do stranického kožichu! (...)

Vecne se vláde úrednické nic nevytýká: tu a tam hodí se
do novin fráse o "neštesti, jakým se prokázala úrednická
vláda" nebo podobne, aniž se rekne, v cem to neštestí
pozustávalo. Také by to byla zbran, která raní jen toho,
kdo jí útocí: nebot vláda tato, ac nebyla parlamentní,
nebyla žádnou diktaturou, všecko vyrizování státních
záležitostí dálo se ústavne, parlament zasedal, schvaloval
predlohy vládou predkládané, vykonával bedlivý dozor
nad její cinností a tím samozrejme prevzal na sebe i zod
povednost, každá výtka v tomto smeru proto nutne by tre
fila parlamentní vetšinu a strany ji tvorící: a to byla už
tenkráte dnešní koalice. (...)

(prítomnost, 3. prosince 1925)

Ad: Clánky o StredomoN (NP )/98)
Casa Praga

Vaše úvahy o Stredomorí jsem shledal
velmi zajímavými, nebot jsem pres 20 let
vlastnil domek v severní Sardinii, zvaný
Casa Praga. (...)

Pred druhou válkou byla Sardinie velmi
zanedbána - posílali se tam trestanci
z Itálie a bohatí Italové tam jezdili na lov.
V predešlých stoletích mnoho invazí tam
bylo spácháno, a proto se Sardinci stáhli
do hor a stali se z nich pastýri. (...)

V roce 1964 Aga Khan koupil 60 km
pobreží a vystavel tam malé mestecko
Porto Cervo a jachtarský prístav. V ten cas
se tam stavely cinžovní i soukromé domy,
ba i kostelícek, všechno mela pod kontro
lou kom ise ctyr architektu. Pobreží dostalo
jméno Costa Smeralda. Od té chvíle
Sardinii zacali objevovat turisté. Nekteré
dávné tradice však umírají pomalu - do
nedávna se tu lidi a deti unášeli, i když
policie je ted snad prece jen lépe organizo
vána. (...)

Sardinie je dmhý nejvetší ostrov ve
Stredozemí, hned po Sicílii. Na severu ost
rova jsou pláže s hedvábným pískem
a voda je cistá a pruhledná jako krištál.
Ale kulturní úroven bude muset Sardinie
dobánet mnobo let. Oproti tomu sýr tu
mají výtecný.

Karel Schick
(Clen Svazu letcu svobodného

éeskloslovenska) Chittenden Oast,
Benenden, Kent.

Ad: Madariaga a španelská
mentalita (NP 3/98)

Jako obyvatel Stredomorí (máme ve
Španelsku dum) a v každém prípade
nadšenec stredozemní kultury jsem si
s potešením pi'ecetl clánek Jii'íbo Musila
o Madariagovi a španelské mentalite. Mám
jen nekolik kritickýcb poznámek. (...)

Madariaga popsal Španelskou mentalitu

pred mnoha lety, ale dnešní Španelsko se
nedá porovnat s jeho Španelskem.
Vzpomínám si, jak se jeden španelský emi
grant žijící v izozemí vrátil neštastný
z návštevy Andalusie. Mládež tam prý
byla stejne zvrhlá, chodila do stejných dis
koték, poslouchala stejnou hudbu jako
mladí v Nizozemí. Nenašel tam Španelsko,
které pred lety opustil.

Musil mluví o Španelsku. Ale to se
v jeden politický celek, tak jako vetšina
evropských zemí, sloucilo až v 18. století.
Do té doby existovalo království Kastilské,
Aragonské, Valencianské, hrabství
Katalánské atd. Každé z nich melo typic
kou kulturu a nekteré také rec. Ve Španel
sku tak žije nekolik velkých národu s casto
velmi odlišnou recí, kulturou, mentalitou
a zvyky. Galicie je hornatá, deštivá a zele
ná zeme s rekami a zálivy. Obyvatelé jsou
romantictí a sentimentální, s mnoha
zdrobnelinami v jejich reci "gallego", verí
v povery, duchy atd.

Katalánci jsou rozvážní, pracovití, umír
není, pasuje na ne staroi'ecká mentalita,
jak byla popsána v clánku Alberta
Cam use. Lidé v Andalusii trpí tou stude
ností Kataláncu, naríkají si, že Katalánci
neumejí žít a bavit se. (...) Katalánci si zase
stežují, že spolecne s Basky vydržují ty
lenivé Španely a hlavne madridskou byro
kracii, která si hraje na pány a pritom nic
neznamená ...

Jak pak mluvit o španelské mentalite?
M Kabela, Holandsko

Ad: Pohranici musíme teprve obsadit;
Fond a F6rum (NP 2/98; 3/98)
Dopis prímo ze Sudet

V Nové Prítomnosti c.2/98 si preje cheb
ský starosta, abychom v dobrém slova
smyslu "obsadili" ceské pohranicí, aby se
tam konecne lidi usadili a resuscitovali tu
poranenou zemi. V breznovém císle NP
konstatuje Petr Príhoda, že sudetští Nemci

vadí porád a všude, tedy i v Cesko-nemec
kém fondu budoucností a v koordinacní
rade Cesko-nemeckého diskusního fóra.
Obávám se, že dokud budou sudetští

emci Cechum a reprezentantum Ceska
vadit, resuscitace se nezdarí. (...)

Sebekrásnejší smirovací akty jsou polo
vicní bez lidí ze Sudet, bez tech, co se tu
narodili, i tech, co tu ted žijí. Máme pred
sebou ohromnou práci osvetovou.
Dosavadní diskuse sem zaléhá jen nepatr
ne. V Sudetech se totiž necte nejen Nová
Prítomnost ci revue Strední Evropa, ale
pramálo i Respekt ci Lidové noviny.
Nevolení koordinátori diskusního fóra sedí

kdesi v Cernínském paláci nebo v Troji,
jak mohou pomoci? Praha at premýšlí
mezi Mnichovem a Bonnem, ale pro
Šumavu je duležitejší Pasov, Regen,
Grafenau a Zwiesel. Také jsou duležití
rodáci z Kašperských Hor, Vimperka ci
Volar, at žijí v Cechách nebo kdekoliv ve
svém vyhnanství ("odsunství", chcete-li).
Jakou tedy decentralizaci: napríklad sít
dobrovolných, placených nebo prímo
úrednich spolupracovníku, kterí by byli
v kontaktu se sekretariáty cesko-nemec
kých i sudetonemeckých institucí, by
mohla iniciovat a podporovat docela míst
ni dískuse na cesko-nemecká témata, která
zdejší lidi opravdu zajímají. (...)

Je tady spousta práce. Pomuže ji Fond
zaplatit a Fórum zorganizovat? Chce to
úsilí spousty lidí, úredníku ruzných resor
tu, intelektuálu na ruzných stredních
a vysokých školách. Zatím si to z valné
vetšiny neuvedomují a krome toho jsou
líní. Já osobne navrhuji preložit do ceštiny
a vydat "Der sildbOhmische Heimatkreis
Kaplitz- HohenfurLb- Gratzen" (Kaplicko,
Vyšebrodsko a Novohradsko), což je
výpravná petisetstránková vlastiveda kraje
mého nového domova. Držte mi (a hlavne
tomu kraji) palce.

JiN Guth Jarkovský, Desky u KapUce
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Dolní a Horní Žandov
Uctivá poklona, pane doktore!

Klobouékem dnes smekám ze strání prudce naklonených,
které tvorí státní hranici s Nemeckem Nedaleko odtud, za
tajemným kopcem Dylení (940 mj, byla donedávna spuštena
hermetická zelezná opona, nepfirozene rozfezávající Egerland
na dve "kýty", mrazéíc Evropu na fotbalové hfište dvou zufi
vých souperu. Nutno poznamenat, ze ta naše"polovina hfište"
byla podmáéená a hnijící. Dnes uz jen lesní výseky, chátrající
posádkové objekty, zrezlé zátarasy slouzící "mírovým" úéelum
v okolních zemedelských druzstvech a pomníéky na pamet
padlých pohraniéníku a jejich étyfnohých kamarádu-vlkodla
ku pfipomínají onu hráz socialismu.

Území mezi Chebem a Mariánskými Láznemi, ve které se
"naše" Žandovy nacházejí, je krajinou hvozdu, hurek, rašeliništ
a zapomenutých nerostu, které velký Goetheji:!. nestihl sesbírat
(svoji mineralogickou sblrku ostatne venoval nedalekým tepel
ským premonstrátum).

Dolní Žandov je pohraniénim mesteékems dvanácti stovka
mi obyvatel. Kdysi byl vyhlášenou zájezdní stanici na obchod
ni cesteCheb - Viden. Farní kostel sv. Michaela Archandela, po
roce 1990 nekolikrát vykradený, je svoji polohou pfirozeným
krajinným ohniskem. Loni oslavoval Dolni Žandov 800 let od
svého prvního pisemného záznamu. Chcete-li navštivit mestské
muzeum, muslte za nim do Nemecka. Škola, zelezniéni stanice
na trati Plzen - Cheb, skrovné obchody skrovného sortimentu,
éapi hnlzdo, pekárna, hospody, obecní pes Viktor pfezdivaný
Obšournik, fotbalové hfište, kaštany, pošta, kovárna, pravidel
né taneéní souteze a mnohé daW tvorí génia mista. Horni Žan
dov, pfed válkou zivá suverénní obecse étyfmi gasthausy
a tfemi pekafi, trcifíkou, junebrákem a školou, je dnes s pár
stavenimi, roztroušenými podél cesty,jen pfilípnutinou
k Dolnimu Žandovu. Hospoda s koloniálem, viadukt, soukro
má škola jlzdy na kon~ rybník se starým rakem, statný dub
kftený príjmenim Goethovým, to je výéet z topogrcifíe
"Hornáku".

Já tu nejsemani rodákem, ani stálým obyvatelem, jen pfize
neným, pfichozim návštévnikem. Piši vám z chalupy v Horním
Žandove, pevne rozkroéené a vyrustajicí ze zeme, z její prostor
né kuchyne. Jedním oknem se divám na Dylen, druhým na
Lesný. Je zvláštni souhrou okolnosti, ze muj otec na Dyleni po
srpnu v roce 1968 krátkou dobu vojanéil a rozhodoval se,jestli
tudy neuteéeza "éáru". Nakonec zustal a za dva roky jsem se
narodil. A ted vám otevrn étyfi malá zandovská okna, abyste
alespon nahlédl:

Jaro. Vozím naši Aniéku po kopcích na vozejku, na kterém
tahali bernardýni led do hospod. Nad námi krouzí zluté leta
dlo-émelák, z nedaleké tankové stfelnice je slyšet duneni. V ryb
niku, kolem kterého chodime nakupovat do "Dolnáku", se
odrázi barevný véelín a Aniéce pfipomíná plovoucí maškaru.
Dnes je Velký Pátek, svet sezastavil v dlouhém oéekáváni, mrt
volné prázdno nastavuje tlumený jarní prísvit. Naše hrkající
"vozíková kavalerie" vjizdi do "Dolnáku". Ze dvorku jednoho
z prvních domku slyšime zenský hlas: "Nenecháš nic na pokoji,
hajzle!" Adresátem toho kfiku je pes, nebo manzel? U pekafe
Hnáta si kupujeme teplý bochnik a zamouénený mistr nakazu
je: "Teplou štrcli trhat, ne krájet, jinak sevám srazí". Dávám si
rozpálené kolo chleba do batohu a ono meješte dlouho hfeje
záda. Jedemedál, na velkopáteéni obfady do kostela.

Léto. Kolem kostelni báne krouzí hejno jifiéek. Rochetku
kamenné nachýlené postavy sv. Jana Nepomuckého pod zan
dovskou chrámovou lodi provivá paprsek zapadajícího slunce.
Svatý Jan vroucne svírá krucifix a shovivave a bla:tene se

usmivá. Svetlo teéedo kmtela skrz barevné vitráze s nemeckými jmény zbozných rodi,{, které ješte pfed válkoujínancovaly
jejich výrobu. Sliny štltu chalup se v tom pozdnim svetlepro- "
mltaji na okoln[jasády a s pádem slunce sepohybují, blednou
a vyhasinají. O to silneji si pfi pohledu po okoU uvedomuji, jak
je duch domu a mistr zmrzaéen. Pustota a amputovaný zivot.

Zazdená bývalá okna a mrtvé vchody. Vyéítavé ticho. Do
naklonené náméstní plošiny šplouchá poslední vlna svetla,
omývá ji pfed noci. Sem tam nekdo pfeškrtne svoji chuzi plac.

Podzim. Celý kraj zrezavel. V hospode sedi pár statných
lesáku, co tahají s konma v okolních hvozdech. Pivo pro kláda
ji vodkou a jeden z nich, Slovák Karolko, vykládá o tom, jak se
koneéne ození k nejaké bábe do Nemecka a bude si zit
v pohodlíéku za marky. "Je to jen za kopcem. Troše se ohák
nem, kupim na hubu pitralon nebojiný ksindel a Nemka na
me voéi nechá." Vevlasech mají piliny a pod nohama sejim
tfe zablešený psik.

Po lesích sbiráme nalité maliny a ostruziny, na loukách se
pasou kone, stáda krav a ovcí.

Zima. Pustina. Vyhnanstvi. iandov - zalov - vyhnalov.
Z bílých pláni tu jak kostry tréi stromofadí podél nevyšlapa
ných a spících cest.Nejzivejší zvuk: prujezdy housenek vlaku.
Dvakrát do týdne sev kostele slouzi mše.Mimo hospody jediné
místo pro setkání s lidmi. V lavicích sedi pár schýlených
postav. A pak uz jen s manzelkou pan starosta, který rozvázne
étez Pisma, pani výpravéí, která kvílí zalmy, a dve mladé
rodiny s detmi. Vzpomínám si, jak mi Oto Mádr, pfedni éeský
teolog, vyprável, jak tu "za trest" nekolik let pusobil jako knez.

Kdyz jsem jezdil v techto ztracených kopcích a hledal dalši
kostely, trnulo mi: na Vysokéje z kostela torzo bezstfechy
a nebýt vyhnaných nemeckých rodáku, kterí do opravy investu
jíjinance i sily, nebylo by ani to. V PaUéi je zase kostelni vchod
zatluéen, mnohá okna zazdena a stavba sepomalu stává sou
éásti objektu druzstva. Az sem pojedu pfište, bude z kostela
mozná kolchozni garáz. Na jednom zapomenutém hfbitove
jsem tu videl pást bejky a vubecje podél cest mnozství zniée
ných kapliéek, polámaných krízu a svalených Bozích muk.
Domácl si jich nevšimnou a musí pfijet nekterí vysídleni rodáci
a postupne je narovnávat.

Milý pane doktore, tento zandovský obraz je pouze vytr1.eni
na z náértniku. Autor se teprve pomalu boN do pohraniéní
zeme, která mu neni domovem, ale pfesto ho zve a pfitahuje.
A vezte, ze zde také zijí, ve skrytosti, lidé, o kterých se nepíše,
neví a ktefi poctive pracuji a pomalu svému místu navraceji
dech. Nekolik citlive opravených statku, dojemná setkáni, ne
objevená a nezniéená krajinná mista, obetavá sousedstvi, citli
vý vztah ke stromum a zvífatum.

Pozdravuje Vás z pustin plných zanesenýchpramenu Váš
MILOŠ DOLEŽAL

(s Janou a malou Aniékou)
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Stalo se
25.5. Propukl skandál s prodejem deseti

predních pražských hotelu libyjské
spolecnosti Corinthia. kazuje se, že
zákon zavádející embargo na obchod
s Libyí neukládá žádné sankce za
jeho porušení.

26.5. Bývalý výkonný místopredseda
ODS Libor Novák byl propušten
z vazby.. emecký parlament ratifi
koval rozšírení NATO o CR,
Madarsko a Polsko.

27.5. "Nekteré veci (...) jsem mel už drív
ríkat nepomerne energicteji a nepo
merne durazneji, než jak jsem to
delal," pripustil v rozhovoru pro
Mladou Frontu Dnes Václav Havel.

28.5. Není jasné, zda stát je stále ješte
majoritním vlastníkem severoceských
uhelných dolu.

29.5. Nejvíce divadelních cen Thalie za
rok 1997 získali úcinkující Národního
divadla.

50.5. Evropská unie oficiálne zahájila
rozhovory o pristoupení 6 kandidát
ských zemí vcetne Ceské republiky.

51.5. Proti posilování koruny, která
dosáhla kursu 18,25 za nemeckou
marku, intervenovala Ceská národní
banka.

1.4. Také SPR-RSC postihl financní
skandál. Sládkovi stranicli kolegové
viní predsedu republikánu z vydírání
a zpronevery stranických prostredku.

2.4. Kajetána Kopernická a Antonín
Zeman z Prahy figurují na seznamu
sponzoru ODS, i když popírají, že by
ODS cokoli darovali. ODS musí vyjas
nit, odkud vzala celkovou cástku 5,6
mil. korun .• Snemovna odmítla

návrh zákona o registrovaném part
nerství homosexuálu.

5.4. Miloš Zeman pohrozil, že odstoupí
z funkce predsedy CSSD.

4.4. Ústrední snem CSSD drtivou vetši
nou potvrdil Miloše Zemana ve funk
ci predsedy. Karlu Machovcovi nebylo
dovoleno vystoupit s vlastní verzí
Bamberské aféry.

5.4. Moderátor Ceské televize Ota Cerný
se ve svém posledním vystoupení
v nedelním poradu Debata loucil
s diváky.

6.4. Prezident vrátil Poslanecké sne
movne návrh novely trestního zákona
a zákona o prestupcích, která slihá
držení drog .• Nemecká média obvi
nila polskou, ale také ceskou
a madarskou rozvedku z provádení
špionáže na území Spolkové republi
ky.

7.4. Spotrebitelské ceny vzrostly behem
brezna o pouhou desetinu procenta .•
Šéfem izraelské tajné služby Mossad

• se stal její dlouholetý veterán Efraim
Halevy.

8.4. Podle prognózy OECD má rust
ceské ekonomiky v letošním roce
cinit pouhých 0,9 %.

9.4. Mezinárodní menový fond varoval

pred nárustem deficitu penzijního
systému Ceské republiky.

10.4. Po mnoha mesících složitých jed
nání byla podepsána historická doho
da o Severním Irsku. Pocítá se vzni

kem severoirského parlamentu a také
spolecného orgánu Irské republiky
a Severního Irska.. Ruská Státní

duma poprvé odmítla potvrdit prezi
dentova kandidáta na premiéra
Sergeje Kirijenka.

11.4. K zavedení víz pro rumunské
obcany vyzval madarskou a ceskou
vládu rakouský ministr vnitra Karl
SchlOgl.

12.4. Václav Klaus podezírá sociální
demokraty z toho, že v prípade nouze
nabídnou povolební spolupráci
komunistum.

15.4. Hokejisté Vselina získali po ctvrté
za sebou mistrovský titul.

14.4. Prezident Havel se behem své

dovolené v rakouských Alpách ocitl
v bezprostredním ohrožení života,
když došlo k protržení jeho tlustého
streva a k akutnímu zánetu pobrišni
ce. Byl v kritickém stavu prevezen do
nemocnice v Innsbrucku a okamžite

operován.
15.4. Poslanecká snemovna drtivou vet

šinou schválila vstup Ceské republiky
do ATO.• Na srdecní infarkt zem
rel nekdejší vudce kambodžských
Rudých Khmeru Pol Pot. • Lotyšská
vláda usnadnila nabývání obcanství
pro príslušníky ruské menšiny
v Lotyšsku.

16.4. Poslanecká snemovna odvolala
v dobe neprítomnosti vetšího poctu
pravicových poslancu Prezídium
Fondu národního majetku a snížila
FNM dotace o 20 milionu korun .•

Kanadský soud udelil azyl príslušní
kum romské ostravské rodiny
Horváthu, protože dospel k názoru, že
byli v Ceské republice diskriminová
ni.

17.4. Státní duma podruhé odmítla
designovaného ruského premiéra
Sergeje Kirijenka.

18.4. Po úspešné operaci zkomplikovalo
prezidentovo zotavování ucpání
pravé a strední cásti plic. Pacient je
udržován v umelém spánku.

19.4. V rámci letošního Pražského festi

valu spisovatelu odstartoval v praž
ském kostele sv. Salvatora básník
a beatnick Lawrence Ferlinghetti trí
denní maraton ctení svých veršu.

20.4. Pokles preferencí CSSD a US a vze
stup popularity ODS zaznamenal
predvolební pruzkum STEM .•
Nemecká teroristická organizace RAF
oficiálne ukoncila svoji cinnost.

21.4. Místopredseda Poslanecké sne
movny Jaroslav Zverina doporucil
prezidentu Havlovi, aby ze zdravot
ních duvodu odstoupil z funkce .•
ODS slavila sedmé narozeniny.
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Kupte
si nos.

Pomužete

ohroženým detem.

I

dyž si koupíte klaunský nos, nejen že
lzveselíte všechny deti, ale zároven

amužete tem, které trpí. Výtežek
prodeje nosu bude použit na podporu

~tské Linky bezpecí, kterou provozuje
adace Naše díte. A navíc mužete i vyhrát
t Concordem pro dva do New Yorku
British Airways a spoustu dalších cen.

vuj klaunský nos si mužete koupit ve

všech prodejnách tisku zásobovaných
spolecností Mediaprint Kapa za
pouhých 40,- Kc. Bližší informace
o souteži najdete na letáku pribaleném
k nosu. Konecný výtežek z akce a jména
výhercu souteže budou uverejneny
v Týdeníku Kvety 12. 6. 1998. Oficiální
pravidla jsou k dispozici v kancelári
British Airways, Ovocný trh 8, Praha 1.

D ES

BRITISH AIRWAYS
Vaše letecká spolecnost
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nas muzete

najít?
Expantlia Holtling, a.s.
Expandia Finanoe, a.s.
nvesticní spoleenost Expantlia, a. s.

Expantlia, a.s.
'a Príkope 21

11719 PlClba 1
Tel.:02-221. 15 111
fax:02-221. 15 555
~il: mall@expallltlia.oorn

&pandia Banka,a.s.
Ovoonýb1h8
11119 Pre~a 1.

Tel.:02-22115 222
Fax:02-22115 500
http;l/www.ebanka.cz

Bulharsko

Expandia Bulgaria, A.D.
133, G. S. Rakovski Bld.
1000 Sofia
Tel.:++359 2 80 76 22

Chorvatsko

Expandia Invest, d.o.o.
Zagrepcanka Tower
Savska 41

Zagreb 10 000
Tel.:++38516121884

Polsko

Expandia Polska, s.a.
Aleja Jana Pawla II 15
00 - 828 Warszawa
Tel.:++48 22 697 7111

Rumunsko

Expandia Finance Romania, SVM, s.a.
World Trade Centre

Blvd. Expozitei 2, Suite F2.27
Bucharest 1
Tel.:++40 1 222 29 04

Rusko

Expandia Capital, Ltd.
1 Valovaya Street
Moscow
Tel.:++ 7 501937 0760

Spolecnosti sdružené ve skupine Expandia

poskytují komplexní financní služby v zemích

strední a východní Evropy

a tne

Nabízíme:

- klientsky orientované služby investicního
bankovnictví

- služby prímého komercního bankovnictví
- obchodování s cennými papíry
- makroekonomický a investicní výzkum
- partnerství pro oblast prímých investic
- poradenské služby pro investory
- úcast na privatizacních akcích v regionu
- rízení portfolia pro institucionální investory

i individuální klienty

http://www.expandia.com

Ukrajina
Expandia-Ukraine, Ltd.
7, Kudravskij uviz
254053 Kyiv
Tel.:++380 44 417 1241
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