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Pane prezidente

Když Nová Prítomnost zacínala, byla to skutecná one man show.Tím mužem byl Miroslav Holub, lé

kar, vedec a básník. Jeho osamelé šéfredaktorování, behem nejž ješte stihl do casopisu prispívat pl'í

ležitostnými satirami ci básnemi, bylo to o to pozoruhodnejší, že Miroslav Holub trávil polovinu ca

su ve své imunologické laboratoÍ'i, zaplnené mutanty bílých myší, nebo cestováním po svetových

spisovatelsk)'ch kongresech. VeNm, že si opravdu užíval chvíle, kdy jsem se ho otázaJ, kdeže to zase

byl, a on mohl odpovedet: "Prece na mezinárodním kongresu spisovatelu z oblasti Pacif'lku v Papui!"

Jednou, když se zrovna vrátil z New Yorku, jsem ho navštivil v redakci, abych se zeptal, jak se vý

let vydaril. Protože jsem vedel, že me vnímá jako rodilého Newyorcana, ocekával jsem hlubokou

analýzu. Zaklonil se v židli, naklonil hlavu ke strane, na okamžik se zamyslel a pak j-ekl: "Stojím

takhle na rohu Times Square, cekám, až budu moci pj'ejít ulici. Tu phjde nejaký muž a postaví se

vedle me. Za pár vtehn se se ke mne otocí a zeptá se me cesky,jaký je pl'esný cas. Odpovím cesky.

Pohlédne na me, podekuje a upaluje pres ulici..." Miroslav Holub se odmlcel a poté na me pohlédl

s ironickým úsmevem: "Víte, my Ceši jsme proste všude"! Znelo to pravdive a povzbudive. (MJS)

Osmnáctého srpna predstoupil prezident Spojených státu Bili

Clinton pred americký národ a priznal, že sezachoval necestne.

Prohlášeni se týkalo jeho mimo manželského pomeru s mladou

stážistkou, pomeru, který se odehrál v dobe, kdy Clinton byl
v prezidentskéfunkci. Clintonovo vystoupeni a události s ním

spojené tvorí historický precedens. Bez ohledu na jednotlivé ná

zory jedno je jisté: tento proces prímo rtiflektuje soucasný stav

i normy dnešní americké spolecnosti. Pro Ameriku není tak du

ležité, zda seprezident choval ci nechoval slušne, ale zda se choval podle pravidel kanceláre

prezidenta Spojených státU. Bežnému Americanovi je tento mandát jasný. Prezident Clinton
si tuto skutecnost uvedomil a byl ji nakonec nucen respektovat.

Mandáty prezidentU v jednotlivých zemích jsou velmi rozdllné. Stejne jako v Americe jsou
tvoreny syntézou národních dejin, zkušeností a spolecenských hodnot. Tato rl1znorodost vy

svetluje velký pocet odlišných reakcí, jež zaznely ve svete ke Clintonovu prohlášení.

Zatímco dnešní postlwmunistické zemi zápasí s prubehem znovuzrozené demokracie, jed

notlivé cásti tohoto procesu samy zaznamenávají zmeny. Jednou z techto cásti je ijunkce

prezidenta. V Ceské republice je tato role l1zcespojena s demokratizací státu. Existuje tu ale
národní norma týkající se úradu prezidenta? Odpoved zní - ne.

Pocínaje prezidentem 1'. G. Masarykem je úrad prezidenta posuzován prevážne podle síly
osobnosti. Mandát úradu je tedy tvoren se shora dolU, nikoliv zdola nahoru. To vede k posi

lování maladaptivní ceskévlastnosti, která urcuje, že pri stretu s problémem se hledá pomoc

u jiného. Tatícek na Hrade nás prece zachráni. Tato dosud pretrvávající závislost na silné

osobnosti odvracl pozornost od toho duležitejšího, od podstaty faktU, cimž brzdi vývoj demo

kratického procesu samého.
Prezident Václav Havel dnes stojí pred momentem, pri kterém muže významne podporit

vývoj demokracie v naší zemi. Jeho zdravotní stav je známý: behem posledních dvou let cel

kem jedenáctkrát onemocnel ci byl hospitalizován, vcetne nouzových chirurgických zákroku

pri zánetu tlustého streva a odoperování poloviny pilce z duvodu karcinomu. Chronické plic

ní i srdecní vady prezidenta nezmizí, naopak budou predstavovat vetší a vetší riziko pro jeho

zdraví. Jako lékar bych rozhodne nedoporucil pacientovi v takovém stavu, aby nadále setrvá

val v úradu. avic v prípade našeho národa, který tak velice potrebuje cilého, aktivního a

energického prezidenta.
Další duvody, proc by mel prezident Havel odstoupit, se nabízejí. Vytvorením promyšlené

ho protokolu pro predánijunkce a prísptfukem k debate na téma prezidentské role v Ceské re

publice by totiž ohromne pomohl k odbourání národní psychické závislosti na silné osobnos
ti v politice. Takový postup by zajistil hladký prevod moci a stal se další duležitou pasáží vý

voje demokratického procesu. Parametry úradu prezidenta Ceské republiky by sezpevnily a
jasneji dtifinovaly.

Ze všeho nejduležitejší pak je, že po uvolnení úradu by vliv prezidenta Havla samého nepo

klesl, ale naopak vzrostl. Národ by dostal ombudsmana první trídy; Havel, uznávaná

osobnost svetového kalibru, by mohl psát a v;yjadrovat se k vecem bez omezení ojiciáln[funk

ce. Cesta k mezinárodním komisim nejen v roli zástupce Ceské republiky, ale i lidstva by nao

pak byla schudnejší. A navíc by Ceská republika získala to nejlepší, zdravejšího Václava Hav
la po boku nového cilého prezidenta.

MUDR. MARTIN JAN STRÁNSKÝ, MD, FACP
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Kde jsou hranice?
Wim van Meurs, Iris Kempe

Poslední rok fotografie

Podle slov Fram,:oiseHébela, šéfa
projektu putovní expozice "Mag
num, svét v roce 1968" (v Praze je
k vidéni od 21.8. do 18. 10.) to bylo
v osmašedesátém naposled, kdy ob
razy zprostredkované dokumentár
nífotogrqf'U prevážily nad pomíji
vými televizními šoty. Pritom doku
mentárnífotogrqfie vytvárená se
znalostí tématu, s trpélivým sou
stredéním , vysokou profesionalitou
a humanistickým pohledem je ne
nahraditelná.

Ve výbéru z dilny 27 svétové
uznávanýchl'otografu (napr. Josef
](oudelka, Henri Cartier-Bresson,
Guy Le Querrec, Bruce Davidson,
Marc Riboud) defilují události ono
ho dramatického roku: Vietnam,
BicVra, parížský kvéten, Pražské ja
ro ajeho srpnovéfinále, zavraždé
ní Martina Luthera ](inga, student
ské boure v Japonsku, hippies, za
vraždéní Roberta ](ennedyho,
olympiáda v Mexiku ... Zánrové vý
jevy, panoramatické zábéry, vý
mluvné detaily. Zpusobná stará dá
ma v semišových rukavickách na
demonstraci za de Gaulla, détsky
nadšené tváre revoltujících studen
tu pred zdí Sorbonny, na niž ob
rovskými písmeny napsali: "Sou
druzi! Lidstvo nikdy nenalezne štés
ti, dokud nebude poslední
kapitalista obéšen na strevech po
sledního byrokrata." Sovétský voják
mírí z ohorelého tanku na muže,
který si rozepnul kabát a nastavuje
hrud. Slunný Robert ](ennedy po
dává z vozu ruku cernému muži
v obleku, zatímco šofér se usmívá
jalw štastný koblih ... [(dosi rekl pri
vernisáži v nejvyšším purkrabství
Pražského hradu, že výstava pusobí
jako šlehnutí bicem a pritom je hlu
boce intelektuální. Fran{:oisHébel
podotkl, že dnešní média vubec ne
stojí o dokumentárníjotogrcVie,
pouze o fotografie osobností. Spo
lecnost už netouží zobrazovat sebe
samu. Pripadá si priliš ordinérní,
nebo snad odporná?

(lb)

Príští generace

Z jakéhosi duvodu se mi ted casto
stává, že když mluvím s nékterým
ze svých známých, rozhovor vždy
skoncí podobným zpusobem. Pro
bereme politiku, potíže v práci nebo
prosté jen cellwvou otrávenost nad
stavem spolecnosti a dospéjeme do
bodu, l.dy muj spolubesední/. rekne:
"To chce cas. To je práce pro príští
generaci. Moje generace je úplné

Vyjednávání o estonsko-ruské hranicní smlouve zacala v roce 1994,
tri roky od chvíle, kdy ruský prezident
Boris Jelcin uznal nezávislost Eston
ska. Od té doby obe strany do jisté mí
ry zmenily postoj a zdokonalily své
argumenty. Pocátkem roku 1996 na
stal urcitý pokrok alespon pokud jde
o námorní hranici, pro pozemní hra
nici však zustala kamenem úrazu mí
rová smlouva z Tartu z roku 1920. Es
tonsko trvalo na platnosti smlouvy, a
to, podle vyjádrení estonských diplo
matu, bez jakýchkoli "územních pod
mínek". Moskva naopak toto stanovis
ko odmítala a podminovala podpis
smlouvy zmenou zacházení s ruskou
menšinou v Estonsku.

Estonský ministerský pi"edseda Mart
Siimann nakonec souhlasil se smlou
vou, jež se nebude o smlouve z Tartu
zminovat, pocátkem roku 1998 si však
Rusko vyžádalo nová jednání. Probeh
lo nekolik schuzek, jež nedospely
k žádnému záveru, a pocítá se s obno
vením rozhovoru po letní pauze.

Podle smlouvy z Tartu Sovetský
svaz uznával nezávislost Estonska a
souhlasil s vytycením hranice o neco
východneji od hranice bývalých car
ských gubernií. Mesto Narva na seve
ru se pripojilo k Estonsku referendem
z konce roku 1917, na jihu bylo k es
tonskému státu pricleneno území
okolo Petseri, do té doby soucást
Pskovské oblasti. Když Stalin na pod
zim 1944 Estonsko okupoval, obnovil
carskou hranici.

Je zrejmé, že soucasný spor se týká
nikoli území obývaných ruskou men
šinou (celkem 2 322 km2), ale národ
ních symbolu, predevším kontinuity
estonského státu v hranicích z roku
1920. Konzervativní a nacionalistictí
politikové v Estonsku nemohli oceká
vat, že by se Rusové vzdali jakékoli
cásti svého území; to by navíc pouze
posílilo ruskou menši
nu v Estonsku. Premié
rovo rozhodnutí pi"e
stat usilovat o sporná
území však bylo pi"e
kvapivé, daleko pre
kvapivejší než lpení
konservativních politi
ku na historických prá
vech.

Odložení podpisu es
tonsko-ruské smlouvy o
hranicích má trojí dú
sledek. Predevším je
jasné, že spor má svou

evropskou dimenzi. Samozrejme není
náhoda, že Siimann se ke kompromisu
uchýlil v pi"edvecer rozhodnutí o rozši
i"ování ATO a EU. A nedávný požada
vek ruského ministra zahranicí Príma
kova, aby se v estonském parlamentu
v prubehu ratifikacní rozpravy o
smlouve o Tartu nemluvilo, nelze chá
pat jinak než jako pokus proti smlouve
zmobiJizovat estonské národne konse
rvativní síly. V souvislosti s parlament
ními volbami, které cekají Estonsko na
jare príštího roku, lze z Moskvy oceká
vat další podobné kroky.

Rusko udržuje vztahy k Estonsku
na velmi chladné úrovni a nevšímá si
negativních dusledku pro místní i re
gionální politiku. Ponekud necekane
totéž platí i o Tallinu: zdá se, že eston
ská vláda se kupríkladu daleko více
venuje péci o Setu, estonsky mluvíci
pravoslavnou menšinu v okolí Petse
ri, než sociálním problémum zaosta
lých koncin estonského pohranicí.
V roce 1997 vyclenila pro místní roz
voj celkovou cástku 60 milionu kroon
(asi ctyri miliony dolaru), zatímco na
malou komunitu Setu na druhé strane
hranice pamatovala ne méne než de
seti miliony kroon.

Pak jsou tu i hospodárské a adminis
trativní potíže. V dusledku obnovení
mezistátní hranice v roce 1991 se jak
severovýchodní cást Estonska s opuš
tenými prumyslovými komplexy a de
vadesáti procenty ruského obyvatel
stva, tak zemedelský, Estonci osídlený
jihovýchod zeme ocitly na prahu eko
nomického zhroucení. Všechny dosa
vadní pokusy o zdokonalení a propoje
ní infrastuktury pres hranice, o oživení
obchodu a spolupráce úradu vzešly z
iniciativy místních orgánu a podnika
telských kruhu - príkladem je zahájení
provozu trajektu mezi Mustvee a Psko
vem, estonská úcast na pskovském ve
letrhu nebo loni dohodnutá spolupráce
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tÍ'Ílotyšských a tN estonských pohra
nicních okresu s tremi okresy Pskov
ské oblasti.

A konecne, nevyrešená hranice má
praktické dl1sledky pro obyvatele bez
prosti'edního pohranicí. Lidé z Narvy
Tvangorodu soustavne protestují proti
poplatkum za víza, jichž je dosud za
potrebí i pri návšteve príbuzných ne
bo ceste na vlastní chatu na druhé
strane hranic. Otázka hranic vážne
poškodila spolecenské a kulturní sty
ky i na jihu; týká se to zejména prí
slušníku menšiny Setu, kterí žijí po
obou stranách hranice.

Estonsko-ruská smlouva zatím vy
padá jako mezistátní fotbalový zápas.
Pro Rusy je to úcinný nástroj k desta
bilizaci estonské národní politiky a
k brzdení procesu evropské integrace.
Tallin je znepokojen spíše možnými
následky v zahranicní politice (vstup
do EU) a v politice stranické (Tartu
jako symbol) než praktickými konse-

Roger Scruton

Ve Velké Británii žádnou krestanskodemokratickou stranu nemá
me, protože na volicstvo pravého stre
du drží monopol konzervativní stra
na. avíc má konzervativní strana
dejiny a identitu, jež ji odlišují od
všech ostatních stran v Evrope. Je
svou povahou bytostne anglická - ne
skotská, ne waleská, ale anglická, tak
že má v keltských oblastech jen nepa
trnou skupinu prívržencl1. Jde o nej
starší fungující politickou stranu
v Evrope - mnohem starši, než komu
nistická strana nebo kterákoli ze soci
alistických stran - a také o nejúspeš
nejší. Bývá poražena, ale nikdy na
dlouho. A je významná také tím, že
nikdo nedokáže presne Nci, jaké po
stoje zastává - nedokážou to ani sami
její vudci. My všichni samozr'ejme ví
me, co zastává, ale nedokážeme to vy
jádi'ít. Význam konzervativní strany
leží hloubeji, pod rovinou slov. Kon
zervativní strana se urcitým ZPl1S0
bem váže k národu - ale jak pi'esne?
Vždyt my ani nedokážeme ríci, jaký
národ vlasme tvoríme. Zahrnuje tento
národ Anglicany? Nebo všechny Bri
ty? Celou Nši? Nebo jen Spojené krá
lovství? Konzervativní strana také ur
citým zpl1sobem souvisí s monarchií,
a obdobne s anglikánskou církví - ale
jak? Zkuste se zeptat - a dostanete jen
nejisté odpovedi. Reldo by se, že kon
zervativní strana favorizuje svobod
nou ekonomiku - alespon Margaret
Thatcherová si to myslela. Ale nejsil-

kvencemi na místní úrovni. Pravdou
zl1stává, že pokud by se problém na
budoucí hranici Evropské unie nepo
dai'ílo vyrešit bilaterálne, stal by se
z nej evropský problém.

"Prímé sousedství" mezi budoucím
clenským státem EU a Ruskem by už
proto melo zahrnovat místní i regio
nální preshranicní spolupráci, a ta by
mela pomoci k trvalému rozvoji obou
stran a k potlacení dosud trvající asy
metrie a neprátelství. Na regionální
úrovni, v Tartu i ve Pskove, k tomu
vl1le je. Chybí však podpis mezistátní
smlouvy. Bylo by ostatne težké cekat
další pokrok ve spolupráci pres nejas
né hranice.

WIM VAN MEUHS, IHIS KEMPE-~ --- -- --
Autoi"i se jako

analytici podílejí na
programu Prímé

sousedství v Centru pro
aplikovaný politický výzkum

v Mnichove.

nejšími kritiky svobodné ekonomiky
byli rovnež clenové konzervativní
strany. Konzervativní strana klade
velký duraz na boj se zlocinností a na
obranu. Ale je daleko méne zretelná
v otázkách vzdelávání a sociální poli
tiky. S jistotou mužeme Nci, jaká tato
strana není: není ideologická, není so
cialistická, není etatistická, není ateis
tická, není militanmí a nemá ráda ra
dikální zmeny - respektive vubec ne
má ráda zmeny, pokud nejsou
opravdu nutné.

Paradoxy
konzervativismu
Za tím vším stojí urcitá filosofie, ale
není to filosofie, kterou by dokázal
formulovat bežný konzervativní volic
nebo politik. Pro vetšinu z nich je totiž
filosofie nesmysl a práve proto se na
zývají konzervativci. Oni chtejí veci
uchovávat - a premýšlení je rušivé.

O tom svedcí celé naše století. Cím
více lidí premýšlí o politice, tím horší
ta politika je. A cím více politici inkli
nují k filosofickým systéml1m, tím
vetší chaos a destrukce dopadá na
hlavy bežných obcanu. V tom je para
dox konzervativismu. Je to politika
pro rozumné lidi, ale rozumující poli
tici se do ní nehodí.

Snad nejlépe to pochopíme na pÍ'Í
kladu prátelství. Rozumní lidé žijí
v prátelství s druhými lidmi. Ale pred

zkorumpovaná nebo zkompromito
vaná a nemuže se zmenit. "

Mel bych podotlcnout, že vetšina
mých prátel v Ceské republice jsou
ctyricátníci nebo padesátníci. Od
nich casto slýcháme, že jejich detem
se snad povede pri rešeních našich
(ceských) problému lépe než jim.
Rozhlédli se kolem sebe v práci ne
bo v hospode a došli k záveru, že se
nic nezlepší, dokud se rízení vecí
nechopí nová k,rev.Ríkají, že jejich
deti nezažily starý režim a jsou
proto cistší.

Tak se nemluví jen mezi známý
mi, ale podobný jev lze pozorovat
i ve verejném živote. Havel a další
politici viditelne v politických stra
nách preferují mladé, nové tváre.
Jsou prý cistí a energictí, netíží je
složitá minulost. Chválit tyto "poli
tické panice" se stalo témer národní
posedlostí.

Ve verejné správe i v soukromých
firmách jsou mladí lidé lwtapulto
váni na místa, pro která je nekvali
fikuje nic než jejich vék. Príkladu
vidíme kolem sebe celou radu.

Jak se zdá, tato zeme se kochá
nadejí, že príští generace ji zbaví
myriády problému. Obávám se
však, že je to neopodstatnený opti
mísmus, a to z nékolika duvodu.

Predevším to souvisí s deprimují
címfatalísmem, lf,{erýje ve strední
Evrope velmi rozšírený. Lidé mají
pocit, že dnešní bitva je už prohra
ná a spolecnost si prosté bude mu
set následujících deset nebo dvacet
let, než starí odejdou do penze, ne
jak protrpet. Je to pasivní pohled
na život: priznání vlastní rezigna
ce.

Každý pocítá s príští generací, ale
nikdo se neptá, co muže udelat on
sám. Myšlení orientované do minu
losti a rezignace na soucasnost brá
ní temto lidem úcastnit se ve vetší
míre verejného života. Uzavírají se
pred spolecností a zustávají v bez
pecí mikrosveta rodiny a prátel.
Príslušníkum strední generace vu
bec neprijde na mysl, že by se mohli
sami ujmout odpovednosti za širší
spolecenství, napr. vstoupit do dob
rovolné organizace.

Tento defétistický prístup jednu
nebo dve generace zcela odepisuje a
príští generace ochudí.

[(dyž se mladí lidé nenaucí mo
rálce od starých, lze ocekávat, že
budou mít vubec nejaké morální
zásady? Bez cizí pomoci se tak ze
me nikdy nedostane z morálního
marasmu. "Ale co je mužeme ucit,"
namítají mí známí, "když jsme sa
mi tak beznadejne zkompromitová
ni starým systémem?"
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Myslím si, že pokud clovek chápe,
co je korupce, ví, jak jej a celou ge
neraci poznamenalo prizpusobení
se režimu, a považuje to za skodli
vé, takový clovek dokáže rozliSit
správné od nesprávného a muže své
deti ucit morálku. Samozrejmé, že
nikdo se nemuže stavet do role mo
rální autority. Mladí lidé by rychle
vyvrátili licomerné argumenty jedi
nou otázkou, cojejich rodice delali
(nebo spís nedelali) v komunistické
ére.Ale clovek muže mluvit o chy
bách, kterých se dopustil v minulos
ti a o tom, jak toho lituje. To by by
la pro dnesní mladé lidi silná a po
trebná lekce.

Nejvíc jsem se o demokracii a svo
bode dozvedel rozhovory s lidmi,
kterí žili v restriktivních režimech.
Ti, kdo celý život strávili v relativne
svobodné spolecnosti, mají tendenci
považovat svobodu za samozrej
most. Toje dalSí duvod, proc být
vuci mladé generaci v Ceské repub
lice skeptictéjSí.

Ocekávat, že se o nápravu jednou
možná postarají vase deti, dneSní
spolecnosti nic neprinásí. Je potre
ba aktivne se zapojovat do života,
vychovávat deti a venovat se staré
dobré "drobné práci".

Andrew Stroehlein
(Preložil Tomás Pecina.)

Príbeh, který stojí za to,

aby byl slyšen a pochopen

Václav Jamek psal v cervenci v No
vé Prítomnosti o nevuli, jež v ceské
spolecnosti vytrvale stíhá drama
roku 1968 a jež se snaží vykázat je
z naSí pameti. Poukázal na ostenta
tivní ignorování tricátého výrocí,
jehož zrejmým cílem je definovat
osmasedesátý jako vcelku nevý
znamný komunistický reformní
puc.

Václav Jamek má pravdu, tako
vé trendy skutecne existují. V tomto
kontextu je nutno dvojnásob priví
tat, že Ústav pro soudobé dejiny
Akademie ved CR vydává v brnen
ském nakladatelství Doplnek edicní
radu pramenu k dejinám ceskoslo
venské krize v letech 1967-1970.Ta
to vubec nejrozsáhlejSí edice k nasí
historii za posledních padesát let
nepochybne predstavuje nový a
pevný fundament pro debatu ofe
noménu "osmasedesátý". V polovine
srpna, v predvecer výrocí okupace,
vysel v poradí už desátý svazek
z chystané osmnáctidílné rady -
s názvem "Obcanská spolecnost
1967-70:sociální organismy a hnutí.
pražského jara". Dokumenty do-

rozumováním prátelství neobstojí.
Naopak: racionální kalkulace je pre
kážkou prátelství. Konzervativní poli
tika je pokusem udržet prátelské vzta
hy, které vážou lidi uvnitr urcitého
spolecenství. Jejím úhlavním nepríte
lem jsou dnes politické systémy, jež se
pokoušejí získat lidi pro urcitý cíl.
Tím cílem muže být komunistická bu
doucnost, tisíciletá ríše, sociální spra
vedlnost, rovnost. Jakmile se kterýkoli
z techto cílu zmocní politiky, zaútocí
na prátelství a duveru mezi lidmi.
Bud se obcan kolektivního úsilí zú
castní - a pak se stává poslušným vo
jákem v rade. Nebo se ho nezúcastní,
a v tom prípade se stává vnitrním ne
prítelem, zrádcem národa nebo "naší
veci". Semeno podezrení bylo zaseto.

Touha po "politice cílu" leží velmi
hluboko v duši moderního cloveka.
Má totiž náboženské koreny. Moderní
svet vytvorili intelektuálové - tedy li
dé, kterí mají knežské povolání, ale
nemají víru. Intelektuál je knez bez
víry, a proto musí pro své prání - sta
rat se o své bližní - nalézt náhradní
náboženství. Komunismus a socialis
mus jsou náhradní náboženství: fašis
mus také.

Pozor na cynický
pragmatismus
Možná si myslíte, že tohle všechno le
ží už daleko v minulosti. Velké inte
lektuální systémy povadly. I socialis
mus je mrtev - protože socialismus
byl predevším intelektuální idea a
dnes jí už žádný intelektuál neverí.
Labour Party vyhrála poslední volby
zcásti také proto, že prestala být socia
listická a rozhodla se vypadat natolik
konzervativne, nakolik jí to clenstvo
dovolí. Slova "levicový" a "pravicový"
už neznamenají konkrétní, definova
nou politiku. Místo ideologií a cílu
dnes máme jen jakýsi cynický prag
matismus, který se omylem pokládá
za chytrost.

Ale i tato nová situace predstavuje
problém, zvlášte ve strední Evrope,
kde zjednodušující síla ideologie tak
zmenila tvár politiky. Strany už ne
predstavují ideologie nebo nemenné
cíle: reprezentují zájmy a konflikty
zájmu. Zhruba receno: jakákoli strana
se muže dostat k moci jen tak, že do
sáhne aliance, spojenectví zájmu. Ali
ance predpokládá ruznost: to je pro
konzervativní stranu zvlášte závažné.
Konzervativní strana je verohodná
proto, že se nesnaží vnutit lidem zme
nu života. Neciní lidem násilí a ne
vnucuje jim cíle, které si sami nezvo
lili: nechce narušit spolecenskou a po
litickou stabilitu. Je verohodná proto,
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že predstavuje tu nejmenší možnou
hrozbu normálním lidským zájmum.

Ale v post-ideologické situaci lidé
nevedí, která strana bude chránit je
jich zájmy nejlépe. Nastal cas, aby
každá strana získala zretelnou identi
tu. Identitu lze získat samozrejme
pres noc - pokud se definujete v ideo
logických pojmech. Ale práve smrt
ideologie nás staví pred skutecný pro
blém.

Individuální odpovednost
a neskandální chování
Krestanská demokracie se stala v Ev
rope významnou silou po druhé sve
tové válce, a to predevším v Itálii a
v Nemecku, kde nabídla lidem bez
pecné útocište pred ideologickou poli
tikou, jež predtím znicila jejich zeme.
Tato politika spocívá na dvou pilírích,
jež jsou obsaženy v jejím jménu: na
pilíri demokracie a na pilíri krestan
ství. Všichni víme, co v tomto kontex
tu znamená "demokracie": demokra
tická strana je ta, která uznává, že ne
muže být u moci, když ji lidé
nezvolili. Uznává možnost opozice,
možnost, že opozice zvítezí, a zavazu
je se odevzdat moc, pokud se tak sta
ne. Komunistická strana neuznávala
ani jednu z techto vecí: i socialistické
strany s tím mají potíže. Je-li totiž
strana založena na ideologii, pak verí,
že má na moc právo a že lidé, kterí
s ní nesouhlasí, se mýlí a je treba je
opravit. Sociální demokraté v minu
losti prijali ideologický program soci
alismu, ale prijali také právo lidí od
mítnout ho: jak ukazuje historie, je to
nelehká pozice, a je to také jeden z
duvodu, proc se sociální demokracie
dnes co možná nejdále vzdaluje soci
alistické myšlence.

Ale jak je to s tím druhým pilírem?
Jakou sílu má slovo "krestanský"
v názvu "krestanská demokracie"?
Jak se napríklad vztahuje krestanský
demokrat k sociálnímu demokratovi?
Je krestanskodemokratická strana
proste další ideologická strana, která
se snaží ukládat krestanské cíle a
hodnoty - krestanský zpusob života 
lidem, kterí se mu staví na odpor? Je
li tomu tak, pak v moderním svete
pravdepodobne nevyhraje volby.

Tady bychom se meli snažit pocho
pit, co krestanství skutecne znamená
v politické sfére. Všichni známe Ježí
šuv výrok o dani císari: "Dávejte císa
ri, co je císarovo, a co je Božího, Bo
hu." A tradicní interpretace tohoto po
dobenství je jiste správná: oblast
politiky a oblast víry jsou pro krestana
rozdílné. Politika se rádne provádí
tam, kde není soucástí náboženství a



kláda jí, jak významnou roli ten
krát sehrála emancipace nezávis
lých obcanských aktivit, které se
odtrhly od režimních komunistic
kých struktur. Práve ono procitnutí
verejnosti a jejího samostatného
mínení bylo podle názoru nekte
rých historiku nejzávažnejSim ry
sem procesu v roce 1968, a zároven
trnem v oku Brežnévovi, Ulbrichto
vi, Gomulkovi. .. Jak by ne, vždyt
komunistická strana tehdy nemela
pevne v rukou už ani tisk, rozhlas a
televizi!

Nelze jinak, než aspon vetknout
do závorky, že v den, kdy tohle píšu
v soucasné netotalitni Ceskérepubli

ce, se dozvídám, že do ret;kce Mla
déjronty Dnes telejonovdt jeden z
clenu nynejší ceské sociálnedemo
kratické vlády s žádostí, at vymení
redaktora, který tam má na starosti
psani o sociálne demokratické stra
ne. Ale to je materiál už pro budoucí
historiky! Zpátky k edici: na projek
tu, který vedou doc. Vilém Precan a
prof, Jindrich Pecka, pracuji ceštl
i slovenští historikové nekolika ge
nerací. Nekterí se vrátili k historické
práci po letech pronásledování, jiní
naopak osmašedesátý ani nezažilí,
protože ješte nebyli na svete. Vekové
složení týmu tedy zabranuje jedno
strannému generaénimu pohledu.
Jedním z hlavních hledisek pro vý
ber autoru bylojejich odborné za
mereni v zájmu zachyceni souvislos
ti sociálnich, politických, ekonomic
kých, mezinárodních, vojenských,
kulturních. V zásade jde o kritické
vydání dokumentu, které je urceno
pro vedecké úcely, ale pocltá i se zá
jmem ucitelu, vysokoškoláku, publi
cistu i verejnosti, tedy všech, kdo
chtejí zvládnout svou nedávnou mi
nulost. Edicni rada jim zpristupnuje
nejzávainejší dokumenty, z nichž
vetšina nebyla dosud publikována a
není bežne dostupná.

"Dejiny jsou príbeh a každý pfi
beh se ve svých epizodách rozrustá
do ruzných vrstev," rekl prof. Jind
rich Pecka pri uvedení desátého
svazku, který dokládá mimorádnou
aktivitu ceské obcanské verejnosti
konce šedfsátých let. Dokazuje, jak
se rodinné a obcanské povedomí
casto prolínalo, jak se z dosavadní
jednolité šedi vylouply výrazné ob
canské postoje. Což dokresluji
i drobné epizody, napr. když novo
pecený otec v jedné vsi na Strakonic
ku rozdával protiokupacní písne,
jež pak všichni pri krtinách onoho
smutného babího léta zpivali.

Je zrejmé, že nešlo pouze o výme
nu garnitur v mocenské ifére. Pokus
o rejormu nahore a spontánní hnu-

••

Tady je duležitý rozdíl mezi krestan
skou a sociální demokracií. I když so
ciální demokraté také touží po odpo
vedné a cestné politické elite, nemá
individuální odpovednost v jejich sve
tonázoru tak ústrední místo, jaké má
ve svetonázoru krestanskodemokra
tickém. Sociální demokraté už dávno
nejsou vyslovene socialistictí. Ale stá-

Krome toho takový clovek uzná, že
krestanskodemokratická myšlenka je
efektivním prostredkem proti korupci.
Krestanský demokrat nechce predepi
sovat lidem jedinou víru. Ale chce,
aby byli odpovedni za své ciny. Z kres
tanskodemokratického hlediska je
nejduležitejším atributem politika to,
že plní své politické povinnosti. Jiný
mi slovy, má být odpovedný za své ci
ny a jednat cestne a otevrene pri plne
ní svého úradu.

Asi nemusím pripomínat, jak dule
žité to je v Ceské republice, kde se
rozšíril pocit, že s programem refor
my není neco v porádku a že prícinou
tohoto stavu je korupce. Politické
skandály jsou jen cástí této skutecnos
ti. Je tu také obrovský právní deficit.
Obycejní lidé ztratili duveru v institu
ce zákona a porádku. Politici se jeví
ve špatném svetle - predevším svou
vlastní vinou - když podvody a skryté
loupeže procházejí beztrestne a stát si
jich dokonce ani nevšímá.

Nejde o to, že by politik musel být
krestanem, ale jde o to, aby mel sve
domí a zodpovednost krestana. Práve
proto byla krestanská demokracie po
válce tak úspešná v emecku a Itálii,
a práve proto nastal v Itálii kolaps
krestanské demokracie, když se uká
zalo, že krestanští demokraté byli za
pleteni do dalekosáhlé korupce, jež
podryla politický život. Nejduležitej- •
ším úkolem krestanskodemokratické
strany v kterékoli zemi je predložit
model oteví'eného, odpovedného a ne
skandálního chování. Musí to být stra
na individuální odpovednosti.

Sociální demokraté
a stát

kde nevyžaduje nábožen
skou nebo ideologickou
konformitu. Krestanská
opozice vuci komunismu
a fašismu je soucástí opo
zice vuci ideologické poli
tice jako takové. Ideolo
gické strany matou do
hromady politickou a
náboženskou sféru. Snaží
se politickou cestou vy
koupit cloveka. Proto vy-
žaduji doktrínu a ortodo-
xii. Krestanský prístup
znamená osvobodit politiku z doktri
nální konformity, prestat se pokoušet
o uskutecnení milenijních vizí a pri
zpusobit politiku každodennímu, nor
málnímu životu. Snažit se o mírové
soužití s vlastními sousedy, bez ohle
du na jejich názory, presvedcení a zá
jmy.

Jinými slovy, práve "krestanský" pi
lír krestanské demokracie ciní kres
tanské demokraty konzervativními.
Jsou to lidé, kterí nenavrhují jediný,
nemenný spolecenský cíl, jemuž je
treba podrídit všechny jiné cíle. Uzná
vají politickou sféru jako sféru vyjed
návání, kompromisu a koexistence,
kde je naší prední povinností uznávat
práva druhých.

To neznamená, že by krestanství
nehrálo v krestanskodemokratické
politice žádnou úlohu. Krestanské
ctnosti jsou totiž pro politickou sféru
velice podstatné, a krestanská priká
zání jsou i merítkem politického jed
nání. Krestané uznávají, že máme po
vinnosti vuci cizím lidem, že jsme od
povedni za své jednání a že náš
každodenní život musí být utváren
v duchu spravedlnosti, pravdy a lásky
k bližním. Proto krestanství vždycky
bude merítkem politiky v tech spolec
nostech, kde je vážnou spolecenskou
silou. Krestanskodemokratická strana
mírí k politickému rádu, kde krestané
konají svou povinnost: ale nechce tuto
povinnost ukládat druhým. Nábožen
ské povinnosti musejí být zvoleny
svobodne, a není na státu, aby je vnu
coval. Jediný stát, který je z krestan
ského hlediska neprijatelný, je takový,
který ciní krestanský život natolik ob
tížným, že ho zvládnou pouze muced-
níci. .

Proto je podle mého názoru pro
agnostika nebo ateistu naprosto prija
telné, aby byl krestanským demokra
tem. Takový clovek si bude kí'estan
sko-demokratickou myšlenku cenit
z techto duvodu:

1. Kvuli presvedcení o demokratic
ké volbe a legitimnosti opozice.

2. Kvuli oddelení politické a nábo
ženské sféry.

3. Kvuli neideologické politice.
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tí zdola byly dva procesy, které se
navzájem ovlivnovaly. Ovšem ani ti
nahore, ani ti dole nebyli priprave
ni na to, co je cekalo. Reforma, tak,
jak byla koncipována, nemela šanci.
Ale jak by vlastné mela vypadat,
vždyt velmocenské karty byly roz
dány a "pražské jaro" vlastné pred
stavovalo nebezpecný vzor pro teh
dejší Východ i Západ. Nicméné to,
že si to lidé v éeskoslovensku ten
krát zkusili, bylo pro jejich sebeo
svobozování duležité. V tomto smys
lu se stal rok 1968 jakýmsi poloca
sem, výrazným mezníkem. A presto,
že leccos bylo rozehráno bez príleži
tosti dohrát, presto, že bylo jaro
udušeno normalizací, obcanskou
pamét se potlacit nepodarilo. Rece
no s prof. Peckou, príbéh osmašede
sátého - v oné roviné obcanské spo
lecnosti - stojí za to, aby byl slyšen a
pochopen.

Pouhým vydáním edicí pramenu
jisté nelze vše vyrešit, nicméné tyto
edice jsou urcité duležitou pomuc
kou pro poctivé zpracování historie
období, které prineslo sice krátko
deché, ale tak široké mentální vze
pétí ceskoslovenské spolecnosti.
Vedle historiku by tehdejší vidéní
svéta, impulzy, vlivy a inspirace
meli asi zhodnotit také sociologové
a psychologové.

(lb)

Ocima jednorocní dobrovolnice

Když jsem se letos v lété po delší do
bé vracela do éech, zeptal se mé na
hranicích pruvodcí: Vy pracujete
v Némecku? Prisvédcila jsem. A ja
ko co, zajímal se dál. Jmenuje se to
Dobrovolný ekologický rok, vysvét
lila jsem. Aha, vy jste jedna z téch,
co rozbíjej vokna!

éeská spolecnost zatím k ekolo
gum nijak zvlášt nelne. éástecné
snad proto, že teprve nyní k nám
zacínají pronikat obrazy v západ
ní Evropé po léta béžné: mladí lidé
s dredy a povlávajícím ruznoba
revným šatstvem revoltující proti
bezohlednému konzumnímu stylu
života. V Némecku jsou na podob
ná hnutí dávno zvyklí. Meli oproti
nám o tricet let déle na akceptaci
odlišného chování cásti obyvatel
stva, naucili se toleranci. Alespon
v urcité míre.

Koreny némeckých Zelených se
dají hledat v 70.letech, nejprve na
úrovni obcanských hnutí. [(dyž se
na pocátku 80. let dostala Strana
zelených do Bundestagu, znamena
lo to zásadní úspéch. Postupné se
podarilo prosadit radu zákonu, trí
déní odpadu se stalo normou, stej-
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le si udržují socialistické pj'esvedcení,
že stát by mel dohlížet na lidi. To zna
mená, že radu rozhodnutí, jež ovliv
nují život cloveka, by za nej meli cinit
jiní lidé. Stát rozhoduje o duchodech,
o sociálním zabezpecení, o zdravotní
péci, o bydlení atd.

ejduležitejší rozhodnutí neciní jed
notlivci, ale byrokracie, která sama ne
trpí jejich náldady. Dusledkem je, že se
z politického j'ádu vytrácí individuální
odpovednost. Individuální volici a in
dividuální byrokrati jsou stejnou me
rou nezodpovední za velká rozhodnutí.
Veškerá odpovednost pripadá státu 
této nehmotné abstrakci, kterou v po
slední instanci nelze ani chválit ani ob
vinovat. Individuální odpovednost je
vecí zvyku a kultury. Vzniká pouze stá
lým dialogem a kritikou, kdy jsou lidé
podrobováni kritice za to, co delají.
V socialistickém státe tento dialog zani
ká v pouhé reptání. Lidé si odvykli být
odpovední a volat k odpovednosti dru
hé. Všechny náklady se pi'enášejí na
centrální fond, a nikdo nenese odpo
vednost za jeho plundrování.

echci tu naznacovat, že sociálne
demokratictí politici jsou náchylnejší
ke korupci než jiní: naopak, mnozí z
nich jsou vzorní lidé, vedeni skutec
ným zájmem o své bližní. Ale stálé
uplatnování sociálne demokratické
politiky otevirá dvere korupci: vyma
zává totiž návyk skládat úcty. Tam,
kde lidé nemají odpovednost za zásad
ní rozhodnutí, prestávají od politiku
ocekávat, že se budou chovat jinak.
Naopak tam, kde návyk odpovedného
skládání úctu pi'etrvá, jsou politici nu
ceni chovat se tak jako my ostatní.

Práve v tomto svetle bychom meli
pristupovat k otázce hospodárské po
litiky. Debata mezi socialismem a ka
pitalismem je dnes vecí minulosti.
Každá fungující ekonomika je proste
tržní ekonomika, a tržní ekonomika
funguje jen tam, kde existuje soukro
mé vlastnictví.

o

o
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Skutecné politické otázky jsou dve:
rozsah státnich zásahu do ekonomiky
a povaha právního rámce. Komunisté
verili na totální státní kontrolu: ná
sledkem toho se vzdali právního rám
ce. Výsledkem byla soukromá ekono
mika skrytá za fasádou státních pod
niku, bez jakékoli právní kontroly.
Klausova vláda strhla tuto fasádu a
vyvedla soukromou ekonomiku na
denní svetlo. Ale neznicila mafii: ne
zabránila jí zdedit státní majetek a ne
poskytla právní rámec skutecné tržní
ekonomice. V této situaci budou soci
ální demokrati pravdepodobne obha
jovat cástecný návrat ke státní kontro
le - nebo, pi'inejmenším, zbrzdení pri
vatizace. Ale to podle mého názoru
jen vyhratí problém. Umožní to totiž
stávajícím zájmum udržet jejich privi
legia, a soucasne to posílí názor, že
základem ekonomického života je spí
še státní kontrola než individuální od
povednost.

A tady bychom se meli vrátit k de
mokratickému pilíri krestansl,é de
mokracie. Tržní ekonomika znamená
proste demokratizaci hospodárského
života - vrácení hospodái'ských roz
hodnutí lidu. Státem kontrolovaná
ekonomika je taková, kde konzumenti
a jejich zájmy nemají hlas. Je to eko
nomika, kde jsou lidé oloupeni o svou
svobodu a o právo si vybrat. Proto
musí pravý demokrat vposledku inkli
novat k tržní ekonomice. Práve prato
jsme v tomto století tak casto zažili
napetí uvnitr sociální demokracie
napetí mezi státní kontrolou a indivi
duální svobodou. V krestanské demo
kracii takové napetí být nemusí, pro
tože krestanský duraz na odpovednost
posiluje demokratický duraz na svo
bodu volby, a výsledkem obojího je
trh.

To neznamená, že by v moderní
ekonomice nebylo pro stát místo. Na
opak, všichni víme, že jsou oblasti,
kde dochází k "selhání tJ'hu". A všich
ni uznáváme úlohu státu v regulaci
obchodu prosti'ednictvím zákona. Ale
tyto veci dnes uznávají všechny poli
tické strany, a nemely by už být, jako
pi'ed casem, predmetem diskuse. Mo
derní ekonomika musí být založena
na svobodném trhu, musí mít opatre
ni pro prípad tržního selhání a musí
být podrobena vláde zákona, jež chrá
ní zájmy všech úcastníku.
(Z pražské prednášky, která se uskutec
nila pod záštitou [(lubu Mediator
a ve spolupráci s [(]JU-éSL.)

Preložila Michaela Freiová.

ROGER SCRUTON (1944)
Filosof a spisovatel, auto,' více než dvaceti

knih, mezi než pau'j napí·. Stovník polilického
myšlení, Koni, V)'znom konzervalismu.
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Konzervativec je clovek
v prítomnosti
Petr Dimun

Konzervatismus je smer myšlení,který zustává v ceském prostredí
spojen povetšinou s necím negativ
ním a archaickým. Jeho "vytunelova
ný" koncept pak slouží coby synony
mum bezduchého zpátecnictví.

"Konzervovat" ale neznamená "za
konzervovat", za každou cenu lpet na
starém, a pokud možno ješte starším,
neznamená strach ze zmeny neceho,
na co jsme si, casto ve své prirozené
lidské vlastnosti - lenosti, zvykli. Jde
o princip pl'emýšlení (není to systém
ani ideologie) o vecech a skutecnosti
s nohama na pevné zemi a s chladnou
hlavou Je zde príLomna obrovská du
vera v rozum, ovšem rozum lidský,
podléhající nutne chybování. Konzer
vatismus odmítá Rozum, pozustatek
doby osvícenské a zkušenosti fran
couzské revoluce, umístený mimo do
sah šmátravých prstu slepé lidské
zkušenosti. Zmena není apriorne od
mítána, pokud ovšem pro ni dozrál
cas a clovek, kterého se zmena týká.
Nelze napl'. menit neco tak závažného
jako ústavu, i když se vní jiste najdou
chyby a rozpory, pokud k tomu nedo
spela spolecenská atmosféra a dokud
máme tak málo duvery v politiky, ja
ko dnes. Zmena chce cas, nebot se ob
jeví další a další skutecnosti, které
mohou pi'inést samovolnou korekci
chyb, respektive korekci prijatou na
základe obecného politického souhla
su. A navíc - ústava je jen cárem papí
ru, pokud neexistuje politická kultura,
duvera a morálka. Shrnuto - konzer
vatismus se zmenou pocítá a je na
zmene založen. Slovy "tichého kon
zervativce" Ferdinanda Peroutky: "Je
lépe podívati se dobre na veci, jak
jsou. Nic nepomáhá vrhnouti se pod
kolesa spolecenského vývoje s výkri
kem: epovolim! Konec koncu, povo
líme všichni, je-li doba proti nám."

Dal lm m.'1em, klel:'- je. do ji lé mí
ry, založen na svébytnosti historického
vývoje ceské spolecnosti (závist): Kon
zervativcem je ten, kdo je "zazobaný",
zajištený kdo pati') k jisté uzavl'ené
kaste, jistému stupni moderní aristo
kracie. Tak tomu opravdu casto je.
Ovšem pak musíme rozlišit mezi kon
zervatismem - zpusobem smýšlení, a
konzervatismem - zpusobem "hospo
dal'ení" s životem, odvislým od majet
ku, z cehož plyne onen strach ze zme
ny - permanentní nejistota a uzavre-

nost. Se ztrátou majetku se hroutí i po
stavení v sociální hiearchii - bez majet
ku není autority. První smer je smer
ryzího konzervatismu, nazveme ho po
staru - aristokratickým. To druhé je
obycejné malomeštáctví, pouze v mo
dernim hávu, dnes masove rozšll'ený
jev, spoluurcujíci podstatu naší doby.
Sem také náleží ony pokusy ceské "zla
té mládeže", která ve své kaši libertari
ánství nenachází potrebné hodnotové
odlišení od obycejných obchodníku a
kupcíku, a tak si na štít klubu vykreslí
modrou, pokud možno co "nejkonzer
vativnejší" modrou barvou název
"konzervativci". Zatímco "starý" kon
zervativec není proti korekci trhu, tito
"Mladí konzervativci" zvou na své
prednášky zastánce imperativu trhu
volného, zastánce egoismu a ultraindi
viduálnosti. lnu, "mládí" ...

Dnes nastupuje nutnost duševního
aristokratismu, poti'eby odkazu a tra
dice. Takoví konzervativní intelektuá
lové(!) musejí ve svém spolecenském
prostoru hledat hodnoty, které byly
bez rozmyslu a úcty hozeny ve jménu
modernosti a hektického, na cloveka
zapomínajícího pokroku, ve jménu tr
hu atd. na smetište dejin. ejsou, ac
se tal, casto jeví, šašky, nejsou ani
moderní a jejich myšlenky hned ne
strhávají, nenabízejí rešení, a když,
tak ve spolecnosti s neustálým nedo
statkem casu ("Když ne hned, tak už
nikdy!") vždy pozde. Také je nenajde
te v klubech mlhavé nostalgie ci v
klubech, kde se pouze recni. Konzer
vatismus zachrání pouze ciny.

Zachování vydržených hodnot a in
stituci - hranic, stvrzených lidskými
osudy, hranic v dejinách, potrebných
pro svobodné nalézání místa cloveka
ve spolecnosti a pro promýšlení, jak
do tohoto kontextu zakomponovat
zmenu, která by samovolne, bez ne u-
lálého za allO\'ání omezeného poc/u

omylných jedincu, byla principem ko
rekce - taková jsou východiska, ze kte
rých vychází konzervativní intelektu
ál. Konzervativec je clovek v pi'ítom
nosti, jakkoliv se tato dimenze 
prítomnost - z ducha moderní doby
coby most mezi tradicí a zmenou, me
zi minulostí a budoucností vytratila.

PETR DIMUN (1979)
Student 2. rocníku politologie a historie na

Filozofické fakulte UK v Praze

ne jako vetrné elektrárny. Už od po
cátku 70. let, kdy byly uvedeny do
chodu prvni atomové elektrárny,
existuje nemecké protijaderné hnu
ti, jež trvale oslovuje cást mladých
Nemcu. Pro ne znamenaji všemožné
akce odporu vuci jaderné energii
(dobf'e známé blokády jaderných
transportu) nejen príležitost vyjád
rit nesouhlas, ale také príležitost
setkat se s podobne smýšlejicimi lid
mi, navázat nová prátelství, zažít
urcité dobrodružství. Bohužel, de
monstranti se casto nechávají strh
nout náladou okamžiku, takže do
chází k násilí - cehož okamžite vy
užije policie. Média pak vylící
události jednostranne ja(w potlaco
vání chaosu a násili - a verejnost se
od demonstrantu odvrátí. Z onech

presvedcených aktivistu vyrostou
do deseti let pokojní nemectí obca
né, o neco ekologicky uvedomélejši
než predešlá generace.

Krome protiatomové scény exis
tuje také mnoho oficiálních organi
zaci. Mezi nejvetši patrí BUND
(Spolek pro ochranu životniho pro
stredí a prírody Nemecka). Zpocát
ku pouze ochranárstvím, v posled
ních letech ekologií všeobecne se za
bývá NABU (Spolek nemeckých
ochráncu prírody); má celkem asi
220 000 clenu. Další duležitá orga
nizace je Grune Liga e.v., jež vznili
la v nových spollwvých zemích:Ve
nuje se ochrane životního prostredi
na regionálni úrovni, predevšim
oblasti ponicené težbou hnedého
uhlí. Mezi duležité organizace patrí
i mezinárodni Greenpeace, který
má v Nemecku celou petinu své
clenslié základny, pul milionu cle
nu. Krome toho se zákonodárství

snaží vytvorit nové možnosti pro
mladé lidi. V tomto kontextu vznikl

i Dobrovolný ekologický rok. Úcast
níci mezi 16 a 27 lety vykonávají
práci, kterou si mohou vybrat pod
le svých predstav. Obdobný projekt,
rozšírený i na dalši verejne prospeš
né obory, zavádi také EU.

Nemecko má jeden vrchol envi
ronmentálniho nadšení za sebou,
soucasná stoupající nezamestna
nost, jež postihuje pi'edel'iím mladé
lidi po skoncení vzdélání, zpusobu
je, že zacinají mít jiné starosti. Nic
méne je nemecká verejnost stále
"umweUbewusst": je si vedoma nut
nosti starat se o své životni prostre
dí.

Takže spolupráce s emei v tom
to ohledu, napr. v rámci cesko-ne
meckého fondu budoucnosti, by
nám velmi prospéla.

Anna Hájková

lrana 7



Domov nahore
o Hornácku sedláckém

Jan Horálek (s Pavlem Stahlem)

fotografie Jaromír Cejka
Jestlipak jste si všimli, že když se dnes u nás zacne mluvit o
venkove, zemédélství, sedlaciné a tak podobne, stane se spíš
drív než pozdeji úhelným tématem Morava? Jako by neme
la dost svého prumyslu, jenž je v moderní dobé hlavním ži
vlem urbánnosti; a jako by Cechy nemély dostatek jedinec
ných oblastí venkovských. Pravda, zemé Ceská má mocné
gravitacní centrum v Praze, podobné jako Francie v Paríži,
Víden v Rakousích anebo Pešt v Uhrách; a tato synekdocha
Moravé chybí. Trouj'ám, že zde je jedna z prícin moravské
rozmanitosti socioekonomické, a ovšem kulturní: jazykové,
národopisné ... A rozmanitost prežívá snáz v neodstinova
ném svété rurálním.

Shodou náhod, prece však právem si Nová Prítomnost (a
zejména její polistopadová predchudkyné Prítomnost) všímá
snad nejcasteji Hornácka, "zapadlého" regionu na jihovýcho
dé Moravského Slovácka pri samých hranicích se Sloven
skem. Oblasti kulturné výlucné, pritom navýsost nejen slovác
ké, ale i moravské a - budíž dovoleno - také ceské.Pritom
zrejmé jí se nejcitelneji dotklo i nedávné délení státu: zde,
v kraji nejužších vztahu cesko-slovenských, ležela bývalá osa
da U Sabatu.

Když si koncem minulého století zacali národopisní nadšenci ze strážnického Dolnácka zacali uvedomovat
kulturní vliv nivelizacnich trendu industriálních - biolog
profesí a etnograf láskou Vladimír 'lehla je charakterizoval
jako "smrt živé písne" -, fenomén blízkého Hornácka se pro
ne stal zjevením. Objevil se jim svet casu nerozdeleného na
práci a zábavu, l,de kultura lidské bytí jen nereflektuje ani
je jen neprovází, nýbrž je jeho soucástí; a písen se nevyko
nává, nýbrž se deje. (Po stu let by clovek parafrázoval Kun
deru: kde život je jinde.)

Jisteže nebyli sami: tou dobou už na Hornácko zajíždel
Janácek, Braunerová, casem Vítezslav Novák, doma tu byli
Uprkové - sám Úlehla o tom píše, a treba Otokar Bystrina
v rozmilé Suchovské republice. Kraj romanticky zapadJý, a
pntom skoro za humny nabízel zasveceným zážitky prímo
senzacní v dobe exotických svetových objevu.
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Kde se ta výlucnost vzala? Jiste to byla dlouhodobá peri
fernost geografická i politická; z ní plynoucí izolace na jed
né strane uzavírala cesty centrálním vlivum, na druhé stra
ne ponechávala dvere otevi'enosti napríklad náboženské 
kraj tedy konzenrativní v ideálním skoro slova smyslu. Ten
kraj mel však i jinou prícinnou stránku svého konzervatis
mu: chudobu.

Chudý kraj?

Ríkává se o nem: tu koncí chleba a zacíná kamení. ení to
ješte oblast horská; v nejníže položeném Lipove se dokon
ce rodí víno. A i ve výše situovaných obcích se tu uplatnu
je predevším polní hospodai'ení. Pritom cím výše pribývá
luk a lesu, ubývá orné pudy. Zatímco severovýchodneji (k
Valašsku) a jižneji odtud (na Slovensko) se uplatnuje spíš
kopanicárství s roztroušenými samotami a usedlostmi, zde
na pomerne malé prostore žije bezmála desítka vesnic pol
nohospodárského typu.

Periferie, ci lépe pi'echodová oblast takrka po všech strán
kách: ekonomicky, kulturne i jazykove, politicky a geogra
ficky. Ale treba práve ten horopis otvírá i kontexty jiné. Z
nejvýše položených bodu Horrtácka prehlédnete snad pres
dve tretiny Moravy: na západ k Pálave, na severovýchod
pres Vizovické vrchy k Beskydum, severovýchodne dokon
ce po Jesenlliy. Periferie výlucná, prece však zpovzdálí otev
rená.

Periferní oblasti u'pívají nedostatkem ekonomické komu
nikace; její recí jsou peníze. Amerika verbalizovala úmeru
mezi penezi a casem: tudíž tam, kde peníze nejsou, je treba
najít cas a vytvorit vše, co by se jinak koupilo. Udelej si
sám! Ano - a ožel volný cas; tak bychom to rekli my; jenže
tady to tak nerozlišovali. Proto nás tak fascinuje, kdykoli vi
díme kulturu netoliko vyhnanou za plot "volna" nebo živo
rící jako kulisu "produktivního" dení. Takové bylo Hornác
ko témer donedávna. Chteli byc hom trochu pripomenout,
jak se ten kraj v posledním století menil. Žádný pokus o stu
dii sociologickou, ekonomickou ani národopisnou; jen hrst
posbíraných strípku z vyprávení tech, kterí neco pamatují.
Sami nebo z doslechu.

Vody ...

Ledacos se proJíná s tím, co stále trvá: napríklad místopisne.
Jména obcí zpravidla odkazují k prírodním pomerum: Li

pov, Louka, Hrubá (tj. velM) a Malá
Vrbka, Javorník, Such ov. Naproti tomu
samoty podJe nejhornejšího toku rícky
Velicky (presneji Jamného, tj. potoka,
to podJe cetných tuni) jsou samé Mlý
ny: Kománkuv, Petru chovy, Podhaj
ské, Suchovské, Zámecníkovy atd.
Každá z nich své mlýnské zai'ízení
vskutku mela; dnes jsou z nich tu vice,
tu méne zachovalé zbytky.

Mlýny predstavovaly po staletí jedna
z technicky nejsložitejších zarízení, ze
jména soustavou rozvodu a rychlost
ních pi'evodu hnací síly. Umením bylo
ovšem i hnací sílu zabezpecit. Na pek
ne rekonstruovaném vetráku z 18. sto
letí nad Kuželovem obdivují návštev
níci predevším mohutný otocný
systém, umožnující nasmerovat vuci
vetru celou vrchní cást mlýna s vetr
ným kolem.



9/9 8 ~_

Vetšina hornáckých mlýnu byla
ovšem vodních, zde byl zase jiný pro
blém. Vody bylo totiž málo; proto se
potok alespon o pul kilometru výše
prehradil splavem, od nej se pak té
mer po vrstevnici vedl náhon (zde
zvaný kríkopa, nepochybne zkomole
ná pi'íkopa). Tím se získalo prevýšení,
casto však ani lo k pohonu nestacilo:
voda se pak zadržovala stavidly a
mlelo se jen lak dlouho, dokud jí teklo
dost. Rozumí se, že prívodní koryto
muselo být natolik dukladné, aby ce
ceslou vzácná voda neztrácela. - Dnes
je velšina kríkop zanesených a zarost
lých, lech pár zbylých slouží jako prí
vod užitkové vody.

Mouka se v lechto malých mlýnech
mlela nanejvýš nekdy do pulky 50.
let; pak erár mlýnské válce zaplom
boval a mouka se mlela jen ve stát
ních mlýnech. Nekde se pak ješte nejaký cas mlýnsky šro
tovalo obiJí, kvuli tomu však už nestála vodní kola za
údržbu; pak je nekde na cas nahradil elektromotor, jinde
ani to ne.

Mlýny doložené zde v místních jménech však nesloužily
jen k mletí. Napríklad pár kilometru nad Javorníkem po
hánela voda ješte po 2. svetové válce valchu na stloukání
vlnené tkaniny .. i'edne se ta samota jmenuje Podhajské
Mlýny; dodnes ji však místní nereknou jinak než "u vau
chára" (místní nái'ecí má takto vyslovované tvrdé ,,1").Jin
de zase voda pohánela pily: vzpomínám, kolikrát na nás
pi'ibehl dopálený pan Kománek, když jsme si jako decka
pustili kvuli koupání vodu na splav a jemu kríkopa vy
schla. Ale casem vyschla natrvalo a dobrý staroch pak léta
pohánel svou katrovku elektromotorem. ( mrel pocátkem
tohoto léta, a ješte lak pred deseti dvanácti lety vám udelal
u'eba krovní trám na míru.)

Hornácké loky tedy vodou neoplývaly, pi"ece však drív
bylo vody víc. Jednak i'ícky meandrovaly a vytvárely cetné
kotliny; poslední regulace s naprimováním probehla ne
kdy pocátkem 60. let. Na méne svažilých zatravnených
plochách bývalo prý nepocítane mocálu a bažin, vetšina
z nich už zanikla dríve: zvlášt za první republiky se tu
hodne drenážovaly a odvodnovaly louky. Na loukách pak
zvlášte v míslech bývalých mokrisk zustávalo množství
sludánek; dokud se kosívalo rucne, lidé studánky cistívali
a udI' žovaJi k nim pi'ístupy. Dnes jich je pramálo tako
vých, z nichž by se dobre dalo pít.

Zvuky luk

Louky byly odedávna pýchou Bílých Karpat, ovšem tedy
i Hornácka. ejen jako duležitý prvek krajinotvorný,
nýbrž i kulLurolvorný - což, jak jsme zmínili úvodem, do
nedávna úzce souviselo. Sotvakde se u nás uslyší tolik ko
seckých písní jako zde. Ríká se, že zpevy dNv provázely
vetšinu venkovských prací: snad se zpívávalo i pri kosení,
urcite však ph odpocinku mezi prací - a vecer. Ze vzdále
nejších luk nestálo za lo vracel se dolu do dediny, kosilo se
od slunka do slunka a za pNznivého pocasí se prespávalo
nahore. Jídlo za kosci nosívaly hlavne deti - napi'íklad stu
denou "koseckou" omácku z kyselé smetany, zajídala se
chlebem. Do vody ze studánek si chlapi pr.ilívali pálené,
tedy koi'alku. - Rucní kosení, kdy zvolna postupuje dopre
du dlouhá r'ada koscu, zachytil v 30. letech Vladimír Úle
hla ve filmovém dokumentu Mizející svet.

K tomu zpívání: jedním z fenoménu jsou "hornácké táh
lé". Jak si povšiml Leoš Janácek, k volnému tempu smeruje
zejména zpev v plenéru, pod otevreným nebem; Janácek
rovnež upozornil, že když se táhlá písen stehuje do uzavre
ného prostoru, zrychluje se a nabývá tanecního rytmu. 
Táhle se zpívají ve vícehlasu a ovšem co nejhlasiteji; nese
se takový chór jako varhany. Dríve (ovšem kdy dríve?) se
i prý volné písne zpívaly unisono, tvrdí nekterí národopisci;
rozhodne ješte podle pametníku se unis ono zpívalo pri tan
ci u muziky, a ovšem písne ženské (zpívání za Horiíácku
není "koedukované") - dnes slyšet alespon dvojhlasy i zde. 
Ješte jednu zvláštnost dokonce i v širším slováckém kontex
tu hornácký mužský zpev má - vysoké posazení hlasu.
Zvlášt u muziky patrí ke cti každého zpeváka nasadit co
nejvýše: je v tom i kus furiantství, protože se tím zkoušejí
schopnosti pi'idávajících se zpeváku. Jsou tu zpeváci, kteN
vytáhnou horní H, ba i C - to se však bez pár štamprli ci spí
še decek neobejde A tak se i kosecké písne táhnou mezi
stránemi široko daleko, zvlášte do ztichlého vecera - pokud
se k tomu ješte najde príležitost jindy než pi'i folklorních
slavnostech. Bývalo zvykem ješte nedávno, že po práci na
senoseci žací stroje odjely, ale aspon cást lwscu - ci vlastne
žencu? žacu? - táhla domu zvolna se zpevem; a že byla ces
ta kolikrál i pekných pár kilometru, nesl se zpev pres stráne
dlouho do noci. Jiste to nebyly písne jenom kosecké; ale ne
opakovala se nikdy žádná.

V posledním desetiletí je to horší. e že by ubylo zpeváku,
ale kosení ubylo. Pár let se dokonce nekosilo témer vubec.

ebylo pro koho: velká cást tech, kterí restituovali hovezí
dobytek, dala pr"ednost jistému príjmu z jalek pr'ed nejisto
tou chovu, a odbyt na krmivo není. V posledních letech se
zvýšily státní dotace, takže se hlavní lucní porosty opet kosí,
i když seno se pak vetšinou spálí. Ovšem i'ada ploch je zrej
me nenávratne ztracena - stací pár let, louky se zanesou tr
ním a náletovými drevínami, a obnova by byla nesmírne
nákladná. - Ale zaplatbuh aspon za dnešní slav; pred tako
vými ctyimi lety to vypadalo skoro beznadejne. A letos v lé
te se pod Ilradiskem zase páslo stádo krav, dokonce pár
kovbojíku na koních je prohánelo - tak ani všechno krmení
neprijde nazmar. Ješte kdyby se to chtelo vyplácel!

Ovce, konopí, pálenka

Po dlouhé generace obhospodarované a kultivované louky
svedcí tedy o chovu hovezího; vúl (zde šúrek) byl dúležité
tažné zvíre. Kone mívali jen v zámožnejších hospodár-



stvích, v porovnání s nížinnými oblastmi Slovácka jich bylo
daleko méne. Oproti dnešku se pestovalo daleko víc ovCÍ;na
rozdil od východnejších karpatských oblastí nikoli pro mlé
ko, nýbrž predevším na sti'iž. Obce mely obecního pastýre,
ten ovce pásal od jara do podzimu. Po stí'íži se z vlny luh 0
val (výluhem z popele dubových nebo bukov ých haluzí)
tul, a necistoty, vlna se pak cesákem podobným drhlenu vy
cesala na pláty, které se predly. Pj'ádlo dál casto zpracová
vali tkalci ("kadlecé"), za úplatu nebo za cást pj'ediva. Utka
né dílo pak šlo ke zmínenému "vauchárovi", kde se vlnená
tkanina zpracovávala drevenými tlouky.

Když už jsme u materiál LI k odívání: vedle ovcí srsti (ne
jen stríhané - k zimnímu oblecení patrily ovcí kožichy) nej
castejší textilií bylo konopí. To se pestovalo odedávna; pri
sklizní se - zrejme kvuli kvalite a délce vlákna - muselo vy
trhávat, kosení konopí bylo znakem lajdáctví. Jedna písnic
ka se posmívá nedbalé hospodyní: konope zežaté, šecko
mám jednaké ... Konopné snopky se pak mocily v potoce, asi
po 14 dnech se konopí na slunci vysušilo a na trdlici se pak
lámalo a poteralo, zbavovalo pa zderí (trdlici se zde ríkalo
uámka ci tírka, ješte je lze na leckteré pude nalézt). Potom
se na drhlenu (zde zvaném hachle, je to mohutný cesák
s dlouhými hroty) rozcesá valo na predivo. Predlo se na ko
lovratu, dríve snad i jen na vj'eteni.

Konopné prádlo, podobne jako vlnené, si jednou dvakrát
za rok odnášel ke zpracování "kadlec", výsledkem bylo rež
né plátno. Tkalci pNcházeli z chudších a méne úrodných
oblastí, zejména z Kopanic; nekterí z ních dovedli tkát na
viditelné prední cásti (oplécka) plátených soucástí ženského
kroje (rubácu) barevné vzory, což byla vlastne umelecká
práce. Jistou výlucnost tkalcovského remesla obráží škádli
vá ("šceglivá"), silne dvojsmyslná písnicka: "Súžiua sem u
kadleca, už to byuo dávno, sceua sem sa nauciti, jak sa deuá
plátno. Jedna noha sa natahne a druhá sa skrcí, osnova sa
povytahne, cunek sa tam strci."

A ješte malounko ke konopi. O jeho toxicite se vedelo 
pri mácení v potoce bývalo videt priotrávené (rekli by
chom dnes zfetované) rybky plavat brichem vzhúru. Jako
drogy se ho však neužívalo, i když prý nekterí kuráci ko
nopné listy "fajcili" ci aspon pí'idávali do tabáku. Hlavní
prícina vezela proste v tom, že na tabák casto nezbývalo
penez - však také se do fajek dávalo kdeco, napNklad ma
terídouška. Jeden náruživý kurák z Javorníka si zase po
chvaloval repícek: "UŽ sem fajciu fšelico, aj bukvi cu, aj
dubové listí, ale tá repka je ze šeckého najlepší." Takže i
pár lístku domácího konopí mohlo snad zpestrit chut tako
vých domácích smesi.
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Známejší a užívanejší narkotikum
byl makový odvar, užíval se zejména
proti nespavosti i jako sedativum. Po
dával se lak i detem, které nechtely
spát Jeho degenerativní úcinky snad
ani nebyly známy. Pozdeji se prý jako
detského hypnotika užívalo i zredené
pálenky.

Alkohol byl (i je) drogou nejrozšíre
nejší. Zmínili jsme se, že vínu se na
Hornácku až na výjimky nedari. Snad
to drív bylo jiné, soude z rozšírení po
místního jména Vinohrady; težko
ovšem soudit o jeho kvalite, pametní
kú už není. ejrozšírenejší je ovšem
"pálené", hlavne slavná slivovice a ta
ké režná. Pi'irodní pálenky bývaly však
drív dost vzácné, jakkoli to našim
dnešním predstavám neodpovídá.
Však také se "páleným" na Hornácku
dríve nazývala nejcasteji smes tovární

ho lilm, "kvitu" (mel 89%, neby Iješte denaturovaný a ce
nou za litr se prý rovnal pivu) s vodou, redeného v pomeru
jedna ku trem, tedy asi 25% lihový roztok obcas snad i ne
cím ochucený. Pri senosecích si kosci brávali na louky sa
motný kvil, ten se redil až u studánky. Nekdy prý prímo až
do studánky - to ji pak chlapi casto vylízali i s blátem. Potud
pametníci.

Dotkli jsme se souvislosti lihovin s hornáckým zpíváním;
nutno však dodal, že kvuli tomu se - s výjimkou slavnost
ních príležitostí - nepily. Vevšedním case fungovaly priro
zeneji, jalw zdroj energie a p.redevším droga k prekonání
únavy. Sám vzpomínám na vzdálenou príbuznou, která za
cala pít, až když ovdovela a krome hospodárství se musela
starat o invalidního syna. Takových prípadu bylo vice - dN
ny bývalo dost a dost; konce ovšem byly casto znicující, byt
šlo jaksi o pití z nutnosti.

Na mlate a v kuchyni

Stále se vracíme k témuž: život zde byl tvrdý, a to i v majet
nejších hospodái'stvích, kde nebylo chudoby ci prímo nou
ze. V nižších a úrodnejších oblastech Slovácka se to zmenilo
zrejme dríve. Herben napi'íklad ve své kronice z vinorodého
Cejcska (Do tretího a ctvrtého pokolení) uvádí jako zlom
rok 1848, od nehož se zejména sedlákúm s vetší výmerou
polností zacalo vést výrazne lépe; podle autora to nadlouho
vedlo k rozmaI'ilosti, opomíjení obecných i obecních zájmu,
k rozpadu tradicního j'ádu. eco ta kového na Hornácku
ješte v první tretine našeho století nehrozilo.

Sedlacina byla nejen hlavním zdrojem obživy, ale prímo
výživy: pestovalo se predevším to, co se spotrebovalo. Pre
devším obilí; krome jecmene, ovsa, pšenice (zde žito) a žita
(rež) pomerne dost prosa, snad pro jeho nenárocnost. Výno
sy byly velmi nízké, do 10 q po hektaru i méne. Zen pak
musela být peclivá, aby se sklidil každý klásek, a snad až do
20. let se vetšinou doslova žalo, tedy srpem. Kosou se sklíze
lo jen na rozlehlejších polích u velkých sedláku a na pan
ském (velickém) statku. Kosec s ko sou dokázal za den po
kosit i 2 merice (tedy pres tí'etinu hektaru), pokud bylo obilí
nepolehlé; žnec ci žnecka se srpem sotva nekolik aru. Za
žencem s kosou šla odbiracka, která skládala obili na "hrs
te"; z nich se po proschnutí vázaly slamenými pomsly sno
py. Povrísla se delala rucne prímo na poli, až koncem 30. let
se objevily dost dumyslné mechanické povrísláky.

Obilí se mlátilo na mlate stodoly cepy, žito casto ješte
dlouho po príchodu mláticek - to aby se neznehodnotila slá-
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ma na povr'ísla ci do slamníku. Mlátilo-li více mlatcu najed
nou, museli práci koordinovat, aby se cepy nepotloukli sami
nebo je nemeli co chvíli zapletené. K tomu sloužily rytmic
ké i'íkanky, naphklad v Javorníku takovéto: pro jednoho
mlatce "buch-buch-buch", pro strídání dvou "buch-ty,
buch-ty", pro ti'i "buch-tic-ky, buch-tic-ky", pro ctyri "do-ce
pi-ce", pro pet "Kaca v ce-pi-ci", pro šest "ta-ta ma-mu bi
jú". Víc než šest mlatcu se do stodoly nevešlo.

První mláticky, pohánené parním strojem, se objevily už
pi'ed první svetovou válkou; taková dokázala vymlátit u
stredního sedláka za jediný den. Stroj spoti'eboval kolem trí
kubíku bukového dhví, obsluhoval ho profesionální "ma
šinfíra", k videní to bylo ješte po druhé svetové válce. K obs
luze se volalo asi 20 pomocníku, domkári'lm se platilo, sed
lákum se vracelo prací ("odrábjalo"), až mlátili oni. Mlat
cum se koupilo pivo, k jídlu se zabíjela ovce.

Jedlo se - ostatne nejen pH mlácení, ale treba i pri svat
bách a kitinách - ze spolecných mis, jedna bývala tak pro
šest lidí. Jedly se tak i polévky a omácky; pokud bylo sou
cásti jídla maso, drželo se v ruce. Pametníci vyprávejí, jak
od každého stolovníka k míse vedla stezicka rozbryndaného
jídla. Koncem minulého století se užívaly dokonce ješte dre
vené lžíce. Talíre se zacaly bežne používat až po druhé sve
tové válce, ale ješte asi pi'ed dvaceti lety mne na návšteve
vybídli, at si vezmu lžíci a okoštuji s nimi z mísy kosecké
mácky. Byl cas sena, muselo se šetrit casem i okolo jídla.

Co se jídalo bežne? Samozrejme erteple, tedy brambory.
Byly odolné a nenárocné na sklízení, a i nejchudší meli na
ne kousek pole k obžive rodiny. e všichni je však pestova
li. Traduje se historka o legendárním hndci Joženoví Kubí
kovi, jak ho kmochácek, gádžo a sedlák, zval, at jím prijde
pomoct vykopávat erteple, že mu jich pak výslužkou dá na
celou zimu. "Tedá, kmochácku," odvetil Kubík, "z teho mys
lím nebude nic. Preu1u'utne ne deuá zle na ruky ten hlinený
prach!" lnu, muzikantské rucicky.

Pestovalo se i spoti'ebovávalo hodne zelí a luštenin, svedcí
o tom jména polních dilu Hrachoviska, Zelnice apod. Zelné
kyselice bývaly na stolech takrka denne. Stežoval si ješte na
stará kolena jeden dedácek na hospodyni, od níž utekl ze
služby (zaznamenáváme i s jeho šlapáním na jazyk, necht
si ctenár polušti v nárecí): "Na kamnoch kytelita, na peti ky
telita, na uavte kytelita, batom vám dutu aj za tú vatu kyteli
tu. To babitko nit inIJho neuklohní net tú kytelitu." - Kukuri
ce (turkyna) ci i'epa pricházejí pozdeji jako krmivo, zajíma
vé jsou spíš jen jazykove ("repa roste po Lipov, dál je to
i'epa" - to pro rozlišení fonetické izoglosy r-i', jež zde kores
ponduje s územním vymezením I-Iornácka).

ejvíc pokrmu bylo ovšem z mouky.
Vai'ily se lokše (nudle) do lepší polév
ky, šišky (knedlíky jako príloha), gule
ci pery (knedle ovocné), a hlavne se
peklo. Krome chleba predevším na
plotne: kynu té "douky" a báleše, osú
chy (suché placky) a lévance. Také se
ovšem smažilo. Z všelijakých koblih
(smažének) za zmínku stojí chudinské
"drevenice": ty dostaly jméno podle
oleje, na nemž se smažily. Lisoval se
z jader trnkových pecek, zbylých po
varení povidel ci pálení slivovice.
Smažénky na nem pHpravova né byly
mekké jen za tepla, po zchladnutí
ztvrdly na drevo. V žaludku ležely i ne
kolik dní, snad pro obsah kyanidu.

Zmínili jsme trnky: tak se ríká bud
štepovaným švestl{ám (na rozdíl od
durancií, jež nejdou od pecky), anebo
švestkovinám vubec. Co já pamatuji,

tohoto ovoce bývalo na Hornácku nejvíc ~ nejen v zahra
dách, ale i po stráních, hlavne na mezích. Dokonce i na me
zích zaniklých - kupodivu aní bolševická kolektivizace ne
zlikvidovala všecky, tu a tam trcívaly trnky uprostred ora
nic. Dnes ovšem odcházejí stárím. - Pocá&em podzimu se
n'nky sbírají: prezrálé a nejcukernatejší se nechávají zkvasit
na slivo vici nebo se z nich vah povidla (varívalo se ve vel
kém, rodina za rok spotrebovala 50 až 100 kg, a vai'ení bylo
tak n'ochu obi'adem); zdravé n'nky se suší.

Sušené ovoce bylo duležité, skoro každé druhé hospo
dárství melo vlastní sušárnu. Ze sušených hrušek se tloukl
prášek, který nahrazoval cukr. Krížaly a sušené šves&y se
mlsávaly nasucho anebo vai'ily na kompot, hlavne však se
jimi plnily zmínené ovocné knedlíky, pery a gule, jimž se
souhrnne hkalo osypance. Sypaly se všelicím - tvarohem,
drcenými krížalami, nejvíc asi mákem. Jím se leckde do
dnes sypou i vdolky a báleše, vposledku jsou i náplní kolá
cu.

Co mizí, co možná zbývá

Tenhleten pestitelsko-gastroninlický exkurs byl sotvacím
víc, než slibovaným okénkem mozaiky. Ani chronologicky
nemohl víc než jen zpovzdáli naznacit, že neco kdysi bylo a
dnes bud zaniklo, prežívá nebo ješte trvá. avíc se zde mísí
pohledy zvenku a zevnitr. Jestli se záverem pokusím vrh
nout na pojednávané téma pohled soucasný, bude už jen
1u'ajne subjektivní.

Dnešní Hornácko zustává svým zpusobem periferní, zá
roven však od jiných venkovských oblastí Ceské republiky
liší cím dál min. Jeho jedinecnosti jsou povahy povýtce kul
turní, a i to v zužujícím se slova smyslu. A ani v tom není
žádným skanzenem, ac je tak leckdo zvencí chce vídet. Pi'ed
sto lety bylo skanzenovou rezervací spíš.

Integrující modernizaci Hornácka mají na svedomí dva
živly: komunikace v nejširším slova smylu - a peníze. Obec
nou komunikací netreba se zabývat, ostatne zprostred ková
vaný pohyb informaci a lidí beztak jen otevírá toky zboží a
tudy i penez, hranice tedy není nikdy ZÍ'etelná. Jde vlastne
jen o to, z jakého aspektu nahlédnout.

Penezi jsme tak trochu zacali, tedy se k nim vrátím. Bylo
jich zde ješte za první republiky málo (pHpomínám zde od
lišnost od bohatších oblastí, ilusn'ovanou citovaným Herbe
nem). Zde phliš nezmenila žádná "defeudalizace", a ani
žádní z precetných emigrantu nezbohatli tak, aby zmenili
tvár ci životní styl kraje. Dokázal to až prumysl - nejprve
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výdelecnými možnostmi, vzápetí pak ci zároven lákadlem
svých produktu.

Do padesátých let bylo místního prumyslu pramálo - pár
pil a cihelna; dojíždelo se do Zlína a na Ostravsko. Pomery
zmenila až programová industrializace bolševická. Ve Velké
nad Velickou vyrostla kordárna, na slovenské strane myj av
ská armaturka a pak ješte Chirana ve Staré Tmé, všechny
se stovkami pracovních míst (a s neomezenou pracovní mi
grací). Zároven nucená kolektivizace zemedelství uvolnila
mnoho pracovních sil; do té hry ovšem patrilo, že na léta
zbídacila stovky rodin - at už se jí pod daly, anebo tu a tam
odolaly.

Pro vlastní potí'ebu provozované zemedelství prestalo být
rázem hlavním zdrojem obživy, a v prvním desetiletí (než
se do praxe zavedly záhumenky) vlastne živobytí vubec 
pokud ovšem nepocítáme krádeže z družstevního. Zbylé
soukromníky dusil systém nucených dodávek, a mnozí z je
jich potomku se ohlíželi ven: kam? No do prumyslu.

Nezapomenme však, že ten systém mel desítky let casu,
aby se stabilizoval. Od šedesátých let zacal i na Hornácku
aspon jakž takž fungovat; a to znamenalo nejen nehynout
hlady ci žít z ruky do úst, ale i podílet se aspon na zlomku
spotrebních statku druhé poloviny století. Nikdo si nemys-

Jak dál na ceských
gruntech
Jan Veleba

v

Ceské zemedelství prošlo od listopadu 1989 vývojem, kte-rý nemá v ostatních odvetvích ceské ekononúky parale
ly. Na jeho pocátku stálo jednolité socialistické zemedelství
se skupinovým vlastnictvím. Základ tvoi'ila tehdejší jednot
ná zemedelská družstva, která obhospodarovala 2,6 mil.
hektarll zemedelské pudy, dále státní statky s výmerou
1,44 mil. hektaru a úplne na okraji byli soukrome hospoda
rící rolníci, ktei'í obdelávali pouze 168 tisíc hektaru pudy.
V prubehu transformace nezustal v zemedelství kámen na
kameni, o cemž svedcí dnešní slJ'uktura v zemedelství cin
ných podnikatelu a firem. Soukromí rolníci obhospodar'ují
786 tisíc hektaru, obchodní spolecnosti 1,1 mil. hektaru a
družstva 1,6 mil. hektaru pudy. Je škoda, že tomuto pozitiv
nímu lJ'endu neodpovídá výkonnost a rozvoj hospodarení.
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lel, že elektí'ina, motorka nebo traktor,
casem televize a vposledku i auto ci
nové stavení je komunistický vynález;
na bolševika se tu moc neverilo, takže
se s ním nové vymoženosti moc ne
spojovaly. Ale privyklo se na ne.

Pro vetšinu místních zacalo platit i
to, že sedlacina je jen jal,ýsi nadstan
dard: na živobytí si vydelám (v druž
stvu, na statku, ve fabrice) a záhumen
ka mi jen pi'ilepší. Beztak se o ni stara
jí hlavne rodice. Naplno se to projevilo
od 70. let, kdy í'ada manželských páru
v nastupujícím produktivním veku si
zacala stavet (a taky postavila) obydlí
v mestském stylu, tedy vily sice s gará
ží, nicméne bez dvora a bez chlívku.
A i tam, kde se mladší neizolovali od
predchozí generace se zbytky vztahu
k sedlaci ne, zustal hlavní zdroj obživy
venku. Nakonec jídlo není to nejdule

žitejší; a i kdyby, beztal\ je levnejší v obchode.
V tom ovšem se Hornácko od zbytku ceského sveta neliší.

Je-Ji neco jiné, pak rychlost, s jakou do éry I onzumu vpad
lo. A protože je takríkajíc geneticky konzervativní, bude mu
i nové prizpusobování trvat déle. Zatím tu dnes leckde sly
šet víc bedování než v šedesátých letech; nestýská se sice po
komunismu - ale po laciné nafte, elektí'ine, stavivu ... a co
hur', i po laciném chlebu a mléku v obchode.

Chran buh, abych temto pi'íbuzným svých pí'edku pí'ál
návrat do casu nouze; však jim snad také hrozí mín než
mnoha z nás mestských. Ale možná zrovna v tom to je: za
táhli jsme všichni svá Hornácka do nejakého modu byti, a
ted od nich cekáme záchytný návratný bod. Cekáme ...

JAN HORÁLEK

(pamétnickájaktogrqfie je hlavné z Javorníka a okolí, budiž
mi zbylé Horiíácko milosrdno. I Pavel Stahel, který tyjajno
vosti dodal: pripsal jsem ho do závorky, protože nemel mož
nost text autorizovat. Vsechny hlouposti a nepresnosti tak pa
dají na mou hlavu.)

Luxovo ružové schéma

Z uvedených císel je zrejmé, že zatímco v mnoha jiných
oborech se do jisté míry hrály kuponové privatizacní hry a
skutecná privatizace není dotažena dodnes, pak v zeme
delství tomu bylo skutecne jinak. A jaké jsou výsledky?
Velmi rozporuplné. Ze zemedelství odešlo pí'es 60 procent
(!) pracovníku, tj. 333 tisíc lidí, tato oblast vykazuje nejvyš
ší rust produktivity práce, o plných 92 procent, ale na dru
hé strane takrka nejnižší mzdy, zbytecne velké snížení vý
roby, utlumené obory. A hlavne: obrovský nedostatek ka
pitálu, bez nehož ovšem není schopno se dostat ze
soucasné krize. Zemedelství má ješte jednu zvláštnost,
která však není nijak meritelná a proto muže být pro mno
hé diskutabilní. Presto se jedná o vec zásadní, totiž o po
hled spolecnosti na tento obor. Až donedávna prevládal
v ceské nezemedelské verejnosti názor, že zemedelství je
dobre transformované odvetví, které má velký náskok na
príklad pred prumysLem. Autorem tohoto schématu, který
maloval rezort ve znacne ružových barvách, byl exministr
Josef Lux. S rétorickou bravurou se mu podarilo tento ob
raz prosadit a držet ho do posledních chvil. Pritom jako by
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nikdo nevidel vzrustající množství neobdelaných poli ne
jenom v pohranicí, ale j ve vnitrozemí, jako by nepribýva
lo prázdných stájí, jako by nikdo nevidel obrovský propad
salda agrárního obchodu. Prirozene, pokud nekdo není
schopen videt problém, pak nemuže být ani schopen ho
rešit a ocitá se v bludném kruhu. JosefLux se v tomto
kruhu ocitL

Nebezpecný vítr liberalismu

Druhou zvláštností uplynulého vývoje ceského zemedel
ství byl pohled liberálních ekonomu na tento obor, pohled
ztelesnovaný názory ekonomických ministru, ale i samot
ného premiéra. Tento pohled ve strucnosti ríkal, že zeme
delství je obor jako každý jiný a podle toho je možno se k
nemu chovat. Pokud by to tak opravdu bylo, pak bychom
ovšem museli hodnotit naphklad zemedelskou politiku
svetového agrárního producenta císlo jedna - cili Spoje
ných státu - jako nelogickou a podivnou. Obdobne by
chom museli pristoupit k hodnocení spolecné zemedelské
politiky EU, i když zde jsou urcité rozdíly. Vím, co ríkám,
v USA jsem absolvoval zemedelskou stáž, pri níž jsem mel
možnost nahlédnout do všech struktur - od hospodarení
farmy pI'es farmárská obchodní družstva, výzkum, pora
denství a informatiku až po agrární politiku ve Washingto
nu. Lze stanovit dve základní teze tohoto systému. Za pr
vé, že zemedelství má v hodnotovém systému spolecnosti
USA prední místo, a za druhé, že není v žádném prípade
ponecháno na pospas pouze liberálním vetrum, nýbrž je
ovlivnováno a neprímo rízeno velmi dumyslným, ale i slo
žitým systémem ekonomických opatrení a vládních pro
gramu. Tyto skutecnosti jsou pro nás duležité, vždyt naše
zemedelství má vzhledem k relativne velkým zemedel
ským závodum nejblíž práve k USA.

Z tohoto pohledu také príznive hodnotím programové
prohlášení soucasné vlády, byt se mnohým nelíbí a dávají
mu socialistickou nálepku. Je cas odideologizovat hospo
dárskou politiku, protože jinak se stává prekážkou ekono
mického vývoje. Svet jde totiž jinudy. A jak ríká britský
premiér Tony Blair, "politika je jenom jedna - dobrá nebo
špatná".

Rozumné podmínky úspechu

Ceské zemedelství má nekolik systémových problému, je
jichž vyrešení ovlivní jeho další vývoj. Vidím je v tomto
poradí: úhrada privatizovaného majetku, zabezpecení ka
pitálu pro intenzivní produkci, místo ve spolecnosti.

Když jsem byl na oné stáži v USA, zapamatoval jsem si
mimo jiné slova našeho pruvodce pana Amdahla: "Chcete
-li neco dokázat, musí to být vaše, musíte to vlastnit." Jed
noduché a logické, ale podívejme se na tento základní
predpoklad konkrétne na príkladu privatizace státních
statku. Privatizéri, odborne nabyvatelé, koupili od státu
majetek v hodnote 22 mld. Kc a od restituentu za 9 mld.
Kc. Když ríkám koupili, pak bych mel radeji použít termí
nu podepsali kupní smlouvy, protože díky takzvané ctyr
dohode tento majetek v prípade státu mohou splácet až 20
let. Tento systém vychází z predpokladu petiprocentní mí
ry rentability a tudíž splacení majetku do dvaceti let. Lo
gicky a matematicky je vše v porádku, avšak potíž je v
tom, že uvedený majetek neprináší zisk, ale zatím v pru
meru trvalou ztrátu. V minulém roce byla výnosnost cel
kového kapitálu této skupiny podnikatelu - 0,71 (výnos
nost celkového kapitálu = hospodárský výsledek za úcetní
období / celkový kapitál x 100). Konkrétní císla ríkají, že

statisticky prumerný
nový majitel má vý
meru 700 ha a mel by
rocne zaplatit splátku
1,5 miL Kc, tj. 2000 Kc
na hektar. Myslím, že
každý i bez ekonomic
kého vzdelání mi dá
za pravdu, že to není
možné. Dríve tvorily
zemedelský grunt celé
generace hospodáru,
zemedelství nebylo to
tiž v žádné dobe nijak
zvlášt výnosné. My se
ponekud naivne do
mníváme, že tyto ma
jetky vytvoríme, re
spektive zaplatíme za
jedinou generaci a ješ-
te stacíme výrobu re-
st:rukturalizovat. Tvr-
dím, že nezaplatíme.
Podobný problém, i
když v jiné dimenzi,
mají pred sebou zeme-
delská družstva, která
by mela - pocínaje
príštím rokem - platit
transformacní podíly v hodnote 30 mld. Kc. Problém, který
jsem naznacil, je gruntovní, je treba ho videt, hledat rešení
a prestat z neho delat politikum.

Druhým systémovým problémem našeho zemedelství je
zabezpecení kapitálu pro jeho intenzivní produkci a roz
voj. Kdo nemá zajišteny tyto predpoklady, ohrožuje svoji
budoucnost. Pri této príležitosti si vždy vzpomenu na slova
špickového amerického farmáre, producenta mléka ze stá
tu New York, který nám pri odborném výkladu rekl: "Ne
bojím se nikoho na svete, mám dostatecnou užitkovost a
dostatecný pocet krav, abych celil jakékoliv konkurenci."
Tento muž se jmenuje Van Slykes, chová 600 krav s pru
mernou užitkovostí 13 000 litru mléka od jedné krávy za
rok. Jeho farmu jsem navštívil v listopadu roku 1994. Pan
Slykes se skutecne s temito výrobními parametry nemusí
nikoho bát. Docílení obdobných výsledku ale stojí mnoho
penez. Jsou to peníze investované do špickové technologie,
genetiky, stroju, pudy apod. Zde už nestací "jenom" láska
k pude nebo k dobytku.

Podmínkou získání potrebného kapitálu je urcitá hrani
ce farmárské ceny, která umožni tem nadprumerným zisk
z dané výroby, a dále dostupnost zápujcního kapitálu. Zá
kladem je jednoznacne dobrá farmárská cena. Zemedel
ství je jediné odvetví naší ekonomiky, kde si výrobce ne
muže zakalkulovat do ceny svého výrobku úplné náklady.
Duvodem je monopolní odberatel, který diktuje nákupní,
tedy farmárské ceny. Od pocátku reformního procesu se
farmárské ceny zvýšily o 50 procent, pricemž náklady
vzrostly o 230 procent. Výsledkem tohoto ekonomicky ne
logického vývoje je útlum výroby - prázdné stáje a neob
delaná nebo špatne obdelaná pole, vysoká míra zadluže
nosti, která už presáhla 60 procent hodnoty aktiv, a konec
ne totální absence zdroju na intenzifikaci a rozvoj. Vyspelé
zeme podobný vývoj tlumí a v nekterých prípadech jsou
ceny hlavních komodit regulovány. V Kanade je napríklad
minimální farmárská cena mléka stanovena a odvíjí se od
prumerných výrobních nákladu, jež v síti farem soustavne
monitoruje speciální agentura. Tato komodita je cenove
regulována i v USA, stejne tak obilí.
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Ti'etim faktorem, který rozhoduje o úspechu zemedel
ství, je uznání jeho významu spolecností. Významu, niko
liv výlucnosti. Musím znovu použít pNldadu z nejvyspelej
šího agrárního systému sveta, z USA. Spojené státy jsou
svobodnou spolecností a každý si zde muže mluvit jak Ii
booI o zemedelství. amítnete, že u nás také. Ano, ale pod
statný rozdíl je v tom, že v jejich prípade je role zemedel
ství naprosto presne vymezena a limitována už od roku
1949 zemedelským zákonem, který cítá nekolik set stran a
vždy po peti letech se inovuje tak, aby zachytil potrebné
zmeny a poti'eby spolecnosti. Nikoho pi'itom ani nenapad
ne kritizovat to jako plánování ci premýšlet o cistote tržní
ekonomiky. Naopak se velmi usilovne hledají rešení, jak
se vyrovnat se zákonem ekonomické disparity zemedel
ství, což znamená skutecnost, že zemedelský kapitál je
méne výnosný než kapitál v jiných odvetvích ekonomiky.

Kam jsme došli

Mám-Ii hodnotit, co prinesly našemu zemedelství minulé
vlády, pi'esneji exministr zemedelství a místopredseda trí
vlád Josef Lux, jsem na rozpacích. ázoru muže být a je
mnoho. Zejména, když do odborné debaty vytrvale vnáší
me politické formule a schémata. Vím však bezpecne, že
trvalý útlum výroby prece nemuže být pravým progra
mem, že dvacetimiliardové záporné saldo agrárního ob
chodu znamená jinými slovy také nevyužívání pNrodních

Lidský "dotek"
v ceské kotline

Viktor Trebický

Vztah cloveka k prírode ukazuje jeho kulturní vyspe-" lost." Tato slova V. 1. Lenina, muže, který pri usku-
tecnování své sociální ideje v praxi vyrval kulturu mnoha
národu z korenu a príroda mu nebyla nicím než neomeze
ným zdrojem surovin, nám dnes znejí cynicky. Je však
nutno dodat, že cinnost sovetského komisare ci severo
amerického selfmademana má ve svém dusledku pro pH
rodu stejné dllsledky: bezhlavé rabování až potud, pokud je
to jen trochu lukrativní. Podle citovaného výroku jsou kul
turne nejvyspelejšími pNrodní národy, které dokázaly žít
v souladu se svým pi'írodním prosti'edím po desítky tisíc
let, aniž by na nem zanechaly výraznejší stopu. Podívejme
se však, jakým zpusobem obcoval s prírodou clovek, který
se usídlil v ceské kotline. Místem, kde dochází ke stretu
cloveka s pNrodou, je krajina, tedy "cást zemského povr
chu s charakteristickým sledem ekosystému". Definice jis
te nil,terak uspokojivá, koneckoncu vedni disciplína, která
se krajinou zabývá - krajinná ekologie - stále ceká na své
ho Einsteina ci Dan-vina. Postrádá i ono pevné, jasne vyme
zené jádro, jakým je pro cytologii bunka a pro chemii mo
lekula. Pojem "krajina" je srozumitelný i desetiletému díte
ti, rozdíl mezi kvarkem a leptonem docení málokdo.

Ceská kraji:na dnes pusobí klidným a mírným dojmem,
jako místo, kde clovek žil v míru odedávna. Kdysi jsme si
sice pi'ecetli, že Praha byla dnem teplého more a Šumava
zase pokryta ledovcem, veríme tomu však skutecne? Po
slední doba ledová u nás skoncila nedávno - zhruba pred
12 000 lety. Až s oteplením pi'išel z jilm a jihovýchodu
clovek: sberac a lovec. Dominantním prvkem krajiny se
stal les, který lidem po dlouhou dobu vytvárel prostredí
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zdrojll naší zeme a zbytecné zatežování její ekonomiky, že
místy naprosté a jednostranné otevi'ení hranic pNvalu tež
ce dotovaných potravin nemuže pi'inést konkurenceschop
nost našich výrobcu apod. V tomto smeru znamená pro
gramové prohlášení nové vlády zásadní obrat. V kostce je
lze shrnout do peti hlavních bodu: zabezpecit potraviny z
domácích zdroj LI; vyrovnat nerovnoprávné postavení ze
medelských prvovýrobcll jako cenových pNjemcu na tr
hu; brát v úvahu podnikatelské znevýhodnení zemedelství
príslušnými lokálními podmínkami; podporovat mimo
produkcní funkci zemedelství; podporovat export.

Podíváme-Ii se na tyto teze vecne, zjistíme pi'ekvapující
kompatibilitu s programovými tezemi vyspelých zemí.
Prvni tri zásady jsou totožné s postoji vlády USA. ehledej
me tedy v tomto programu a priori jenom nedostatky, ci
dokonce jakousi tragédii, ale zkusme ho plnit. Pomužeme
tím zemedelcum. A sami sobe. I pi'es postupující hospo
dáI'skou globalizaci totiž platí pravidlo, že stát s výkonným
a fungujícím zemedelstvím má hezkou krajinu a laciné
potraviny.

li\G. JAN VELEBA (1947)
Tajemník Ceskomoravského svazu

zemedelských podnikatelll a spolumajitel
soukromé zemcdelské firmy

pro prežití. ásleduje známý pi'íbeh s otevi'eným koncem
- nekolik nevýrazných trav vyšlechtených v obilí, nekolik
druhu zvíi'at odsouzených k vecné službe svému biologic
kému príbuznému - pocátek zemedelství. Nenápadná, po
zvolná událost. Primitivní zemedelství nezanechalo na
ceské krajine významnejší stopy, omezilo se na pi'irozene
bezlesá území, jakými byly zejména nivy velkých rek. Zde
vznikaly první kulturní krajiny.

Krajina ješte v rovnováze

Teprve vzrust poctu obyvatel v 10. století zpusobil postup
né osidlování vyšších poloh. Zalesnenost ceského území,
dosahující v drívejších dobách 90 procent, se snížila, vzni
kala trvalá sídla, žijící na ekologický dluh širokého okolí.
Clovek, ackoliv jako biologický druh geneticky naprogra
movaný pro pobyt ve volné krajine, se ocitl v krajine uza
vrené, kulturní a svoji podvedomou touhu po pNrodním
prostredí pozdeji sublimoval do "virtuálních" krajinek po
vešených na zed ci do turistických výletu.

Zemedelství se stalo efektivnejším, ale paradoxne stále
závislejším na mestech. Vysoké výnosy byly možné jedine
díky masivnímu pNsunu dodatkové energie, at už ve for
me hnojiv ci práce zemedelských stroju. Až do poloviny
tohoto stoleti však zustal nejvýznamnejší krajinotvorný
prvek, tedy zemedelec, cinitelem pNrode blízkým. Zkuše
nost i zdravý rozum mu velely zachovávat životodárnou
pi'írodn í infrastrukturu; meze bránící erozi, meandrující
vodní toky prinášející vláhu, lesy s dostatkem dreva i pro
budoucí generace. Výraznejší zmeny v krajine, zejména
rostoucí podíl degradovaných ploch, pNnáší od pocátku
minulého století rozvoj prúmyslu a postupující urbaniza
ce.

Ceské zemedelské krajine ješte v 19. stoleti, kdy za ven
kovskými humny naplno i'incela prumyslová revoluce,
sluší pNdavek kulturní: zustává vyváženou a vzájemne se
doplnující mozaikou prírodních a clovekem pozmene-
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ných plošek. ení snad v Evrope krásnejšího príkladu té
to symbiózy než Ti'ebonsko. Mení se ale obraz lesu - ty,
které uniknou vyká cení a nahrazení poli ci pastvinamí, za
cínají vyhlížet jinak. Puvodní smíšené ruznoveké porosty
nahrazují stejnoveké monokultury rychle rostoucího smr
ku a borovice. Postupem casu vítezí jediný imperativ: pro
dukce dreva. Naši predkové pNrozene nemohli tušit, že ty
to nestabilní lesy vystavíme tak težkým zkouškám, jakými
jsou imise ci globální oteplování. Soubeh nevedomosti
pi'edchozích generací a naší nechuti vzít tyto hrozby na
vedomí bude mít velmi pravdepodobne katastrofální du
sledky - a to nejen pro ceské lesy.

Krajina socialistická

Skutecne tragické dLlsledky melo pro ceskou krajinu vítez
ství ideologie, u jejíhož zrodu stál úvodem citovaný Lenin.
Emblémem doby se stal težký prumysl: více hutí, více uhlí.
I zemedelství se stává prumyslem, chov dobytlta se preme
ní ve výrobu masa a mléka, pestování obilí v produkci zr
niv. Natupuje barbarské zcelování pozemku, tuny chemic
kých hnojiv, težká mechanizace, necitlivé meliorace, po
zdeji pesticidy a další jedy. ejvetší zlocin pak pi'edstavuje
velkoplošné rozvrácení po staletí utvái'ené vyvážené eko
logické struktury kulturní krajiny. Stabilní spolecenstva
drobných poli, luk, remízku, mezí a lesu nahrazují neph
rozené monokultury, zcela závislé na cloveku. Kulturní
krajina se mení v krajinu nekulturní, šedivou monotónní
poušt obcas prerušenou obludným silem. Industriální ze
medelské postupy se záhy cloveku vracejí jako bumerang,
voda ve venkovských studních prestává být pitná, puda je
kontaminována a potraviny jedovaté.

a tvári krajiny zanechaly svúj otisk i další pruvodní
jevy budování socialismu. ejbrutálnejším zpllsobem se
projevila velkoplošná težba nerostných surovin, která ne
jen zcela rozvrátila puvodní obraz krajiny a znicila vodní
režim, ale místy dokonce ohrozila stabilitu geologických
celkú - napr. masivu Krušných hor. Krajinu ohryzává i po
kracující urbanizace, rozvoj dopravních sítí a paradoxne
i clovek, který z umelého prostredí mest stále casteji uniká
do pNrody. Podíl alespon vzdálene prirozených ploch, kte
ré mohou phspet k ekologické produktivite a asimilaci
odpadú, dále klesá a naopak narustají plochy degradované,
pro zachování životodárných pr'írodních cyklu nepoužitel
né.

Zmenil se i obraz lesu. Dominantními drevinami zustá
vají smrk a borovice, které jsou opakovane vysazovány
i ve vegetacních stupních, kam nepatrí. Koncem šedesá
tých let prichází i jev dosud nepoznaný, rozsáhlé vnejší
projevy púsobení imisí prúmyslových zplodin a následné
velkoplošné odumírání smrku na pohranicních hi'ebe
nech. Katastrofa zasahuje postupne Krušné hory, Jizerské
hory, Krkonoše, moravská pohorí - odlesnené svahy s ob
cas trcícím suchým pahýlem se stávají smutným rámcem
zeme reálného socialismu.

Krajina volné souteže

Jaké zmeny phnesl ceské krajine návrat "svobodné spolec
nosti"? Závislost ideologickou vystNdala závislost ekono
mická. Mužeme-li po osmi letech mluvit o dílcích zme
nách k lepšímu, je to spíše neúmyslný dúsledek poklesu
prumyslové a zemedelské výroby než výsledek cílených
snah. Klesá-li rozloha orné pudy, roste-li podíl luk a past
vin, snižuje-li se pocet dobytl<a a množství prllmyslových
hnojiv vkládaných do pudy, je to opet spíše dusledek eko
nomických zmen a problémú než promyšleného ekologic
kého zámeru. Prílišného zjednodušení by se však dopustil
ten, kdo by tvrdil, že prístup státu a jeho obyvatel ke kraji
ne zustal v posledním desetiletí nezmenen. Životní pro
sti'edí sice není zmíneno na žádném míste Ústavy CR,
ochrana pNrody a krajiny jako celku je však zakotvena
v nové ekologické legislative, stejne tak jako zvláštní
ochrana nejcennejších cástí území. Územní plánovaci mu
sejí brát ohled na zachování ekologické stability krajiny.
Že se tak až pNliš casto deje pouze na papíre, zustává
smutnou skutecností postlwmunistické spolecnosti.

Ceská krajina devadesátých let nám poskytuje rozporu
plný obraz. a jedné strane množství periferních regionu,
jejichž ekonomické zaostávání se projevuje i vzrustající
rozlohou poli nechaných ladem, na které se pomalu vrací
náletové kroviny a pozdeji j les, a na druhé strane obrov
sk)' tlak na krajinu obklopující a spojující prosperující
centra. Rust automobilové dopravy, vyvíjející silný tlak na
stavby dálnic a související infrastruktury, nové podniky
budované na "zelené louce" a surovinová politika, která
umožnuje vývoz celých kopcu, to vše zanechává na ceské
krajine neblahé stopy.

Nepríliš ružová budoucnost

Jaká budoucnost ceká na ceskou krajinu? ezmení-li se
soucasné trendy, což není príliš pravdepodobné, pak ne
príliš ružová. Lokální problémy životního prostredí doplni
ly v posledním dvacetiletí problémy globální, a jejich vzá
jemný úcinek predstavuje pro prírodu smrtelné nebezpecí.
Príkladem mllže být "zelená strecha Evropy" cili Šumava.
Vlivem soubežného zhoršování kvality ovzduší a jednoho
z prvních projevú globálníl1o oteplování, sucl1a vznikly
na Šumave ideální podmínky pro premnožení kurovce a
následující masový úhyn smrku. Zelená strecha tak místy
zacíná pripomínat spíše ošuntelý kabát - stovky hektaru
uschlého lesa jsou smutnou vizitlwu nedávno vzniklého
národníl1o parku.

Globální oteplení, na nemž se dnes shodne vetšina ve
decké komunity, stejne jako narušení ozónové vrstvy bu
dou mít na ceskou krajinu dnes težko predvídatelné ná
sledky - jisté je, že pri oteplení o pouhých nekolik stupnu
Celsia dojde k zásadnímu posunu vegetacních zón a smrk
v nižších polohách bude existencne ol1rožen. Déletrvající
sucho bude mít neblahý vliv na zemedelství, pravdepodob
né je i premnožení nejruznejších škudcú. Stranou nelze
ponechat zvýšení cetnosti extrémních klimatických jevu,
jejichž následkem mohou být napr. povodne. Bez prílišné
ho pesimismu mužeme záverem dodat, že nedokáže-li se
clovek zmenit své sebezáhubné chování a zabránit pro
hlubování soucasných negativních jevu, je jeho budouc
nost v poškozených ekosystémech více než nejistá.

VIKTOR TREBICKÝ (1973)
Doktol'and na Pi'írodovcdecké fakulte UK,

spolupracovník Ústavu pro ekopolitiku.
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Evropa v nerovnosti a v souteži
Konvergence není definitivní, globalizace
a provincializace jdou ruku v ruce

Obdobne jako na konci 18. století,odehrává se nyní v Evrope dvojí
revoluce, píše ve své studii Maarten
C. Brands, amsterdamský profesor
mezinárodních vztahu a dlouholetý
poradce holandské vlády. V neuveri
telne rychlých zmenách, z nichž
Brands vyzdvihuje informacne-tech
nologické a politické, jedni získávají
a jiní prodelávají. Naše zavedené po
jmy nestací vystihnout vše, co se ko
lem nás deje. Napi'. globalizace jde
ruku v ruce s provincializací, a inte
grace hospodárská ješte neznamená
integraci politickou. Tyto pi'evratné
zmeny se dotýkají clenských státu
Evropské unie znacne ruzným zpu
sobem. Brands to dokazuje na u'ech
príkladech.

Francie: na pochybách

Francie podle neho stále ješte žije
z minulé velikosti; je ironií, že konec
jaJtského poi'ádlm, nad nímž se vždy
rozhorcoval de Gau]]e, tuto "nadhod
nocenou zemi" (Védrine) uvrhl do
sebepochyb. Poprvé po ctyI'ech stole
tích nemá možnost manévrovat a
najít spojence proti príliš silnému
sousedovi. avíc její iritace smel'ují
zvlášte proti Spojeným státum, které
ohrožují francouzskou identitu nejen
kulturní, ale i financní a politickou.
Netradicní situace nedovoluje "kolác
sníst i schovat si jej": pouze pro
strednictvím Evropy muže celil ame
rické hegemonii, címž však nutne
ztrácí vlastní jedinecnost (D, Moisi).
Francie se navíc stahuje z r'ady afric
kých zemí a neví si rady s rostoucím
proudem phstehovalcú. Je odsouze
na k partnerství s emeckem, ale je
otázka, jsou-li potíže ve spolupráci
jen dúsledkem nedostatecne sladené
politiky nebo známkou strukturální
krize. Tony J udt francouzsko-ne
mecké vztahy svého casu charakteri
zoval slovy, že jejich základem je
"unspoken premise lhat the Ger
mans pretend not to be powerful and
the French pretend not to notice lhat
they are", cili nevyi'cená premisa, že

emci predstírají, že nejsou tak sil
ní, a Francie pi'edstírá, že si nevšímá
toho, že jsou. Dobré partnerství
predpokládá rovnováhu frustrací a
výhod, ale Nemecko toho casu nedis
ponuje dostatkem prosti'edku, jak si
vykupovat i'ešení.

stran

Nizozemí: umírnené
a flexibilní

Dalším pi'íkladem Brandsovy analý
zy je izozemí, zeme spíš antikonti
nentální, prímorská a komercnÍ.
Zvetšení Evropské unie zpusobilo ji
stou ztrátu statutu u stredních a ma
lých zemí: velké zeme mají sklon re
šit záležitosti mezi sebou. Holandané
si však zmenšenou politickou váhu
kompenzují hospodárskými úspe
chy, V 60. letech vzhledem k záso
bám zemního plynu zemi hrozila po
litická nehybnost; neustále rostly
mzdy a spolecenské energie plynuly
zejména do mírového hnutí a do roz
vojové pomoci.

Duležitou soucástí nizozemské po
litiky je stále ješte "pokracování teo
logie odlišnými prostredky". Kritická
situace 80. let vyústila v "konkor
dantní demokracii", smesi umírne
nosti a flexibility; nechává za sebou
protiklad levice a pravice, stejne ja
ko rýnského a anglosaského modelu.
Konkurenceschopnost nemusí zna
menat zanedbanou infrastrukturu a
nemusí jít na úkor sociální solidari
ty, trebaže efektivní sociální jednání
prechází ze státu na spolecnost. Ho
landané vždy rádi exportovali své
regule: po ztráte mocenského posta
vení byli odkázáni na zachovávání
mezinárodního práva, na rovnopráv
nost velkých a malých. Proto ani
dnes nemají problémy s evropskou
integrací, vcetne menové; vazba na
Frankfurt jim zajistila vysokou míru
stability. Tomu neodporuje spokoje
nost s aktivnejší rolí Británie, která
je pro Haag tradicne pritažlivejší než
východní soused.

Nemecko: príliš težké
první housle
Tl'etím príkladem je emecko, které
nerado akceptuje skutecnost, že je
odsouzeno hrát první housle v ev
ropské politice. RoJ, 1990 zahajuje
novou éru nejen zhroucením sovet
ského impéria a koncem amerického
vlivu, ale i zázrakem nemeckého
sjednocení, které probehlo nenásilne
a bez konfliktu se sousedy. emci
ovšem nechtejí videt, že Evropa de
vadesátých let má výraznejší nemec
ký punc, a nostalgicky hledí zpátky
do starého zápecí své spolkové re
publiky. Jejich politikum chybí du
chovní výzbroj adekvátní dnešní si
tuaci: blokuj í evropský pokrok tím,
že príliš dramatizují problémy, vcet
ne vlastní vnitrní politiky, Jako by
alfou a omegou politické moudrosti
bylo i pro progresivní politiky zacho
vání dosavadního stavu; jenže co
di'íve stabilizovalo, dnes vede ke
stagnaci - od federální struktury a
politiky subvencí až po zdrženlivost
v Evrope. Kancléi' Kohl dvojím bi'e
menem nemeckého a evropského
sjednocení prepnul své sily, naráží
na hranice. Realistický kurs se bude
vyhýbat extrémum príliš velké ci
príliš malé role Nemecka v Evrope;
klícové pozici se však emci nevy
hnou, i když si ji vzhledem k minu
losti sami nepi'ejí.

Záverem Brands znovu upozornu
je na podstatné prerozdelování vlivu
a moci i na nedefinitivnost evropské
konvergence. Globalizace a provin
cializace probíhají soubežne, a štep
né síly by mohly Evropu znovu
uvrhnout do staré riskantní hry ko
alic a protikoalic. Samotný trh ne
múže suplovat politiku: tržní hospo
dái'ství bez pevných pravidel zname
ná chaos a džungli. Inovace a
pružnost jsou v rychle se menícím
svete životne dúležité, politické pro
tiváhy jsou však stále ješte vázány
na národní stát, a vetší jednotky ne
skýtají dosti možností identifikace a
spolurozhodování. Politika je remes
lo den ze dne obtížnejší už tím, že se
zužuje jej[ manévrovací prostor, kte
rý je podkopáván zvencí. Politici se
tak venují vecem vedlejším a pracují
na základe konceptLl vzniklých za
zcela odlišných podmínek. Vrtání sil
ných prken, se kterým Max Weber
srovnával politiku, má co cinit s prk
ny stále tlustšími a tvrdšími.

Zpracoval Bedfich Loewenstein.
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Proc mluvíš cesky a žiješ tady?
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pomoci The Electronic New Presence
na Internetu.

Odcházející a nastupující redaktor
The New Presence se navzájem interviewovali

Po šestndcti mesících perné prdce odjel do [(anady první redaktor The New Pre
sence Victor Gómez (27), aby tam pokraéoval ve studiích. Nahradil ho Andrew
Stroehlein (]O), který neddvno odešel z Ceské televize. Pri "výmene strdží" si vy
menili nekteré zkušenosti a ndzory.

Andrew Stroehlein: Spolupracoval jsi
s The New Presence od samého pocát
ku. Jaké to bylo?

Vjctor Gómez: První císlo anglické
verze Nové Prítomnosti vyšlo v ríjnu
1996. Podílel jsem se na nem jako ex
ternista, od bi'ezna 1997 jsem se stal
redaktorem na plný úvazek. Od té do
by si The New Presence získala v Praze
jméno, a nyní tu má stálé ctenáre i
stálé pi'edplatitele. Na pocátku byla i
anglická verze casopisem velmi ces
kým. Meli jsme sice obcas vlastní
clánky napi·. o Bulharsku nebo Belo
rusku, ale bylo to spíše náhodné. V zá
sade šlo o anglickou verzi ceského
mesícníku.

AS: Postupne se ale stávala na ceské
verzi cím dál tím méne závislá.

VG: Ano. Získávali jsme také víc brit
ských a amerických i jiných cizích
autoru, kteH psali anglicky. Mnohé
z jejich clánkll pak naopak pi'ebírala
Novd Prítomnost. Mezi obema casopi
sy se rozvinul dialog. Vybírali jsme si
z nabídky ceské verze a oni zase od
nás. Soucasný stav bych popsal jako
dva autonomní, avšak úzce spríznené
casopisy. Puvodní podoba textu v No
vé Prítomnosti je casto odlišná od to
ho, co se nakonec objeví v The New
Presence a naopak. Ceští a anglicky
ctoucí ctenáN mají rozdílné kulturní
zázemí, rllznou úroven vedomostí
o situaci v zemi, a to je ti'eba pri pre
kladu i redigování vzít v úvahu.

AS: Pevná pravidla tedy neexistují.

VG: Postupujeme prípad od pHpadu.
[ ekdy se autor príliš podrobne sou
sti'edí na ceský svet, a to nemuže být
pro neceského ctenáf'e zajímavé. Ta
kový text pak The New Presence nepre
tiskne.

AS: Nedala se slále rostoucí nezávis
lost anglické verze predpokládat už
pro zcela odlišnou povahu obou cte
nárských obcí?

VG: Jiste. Ctenári se hodne liší - a ne
ní to jen kvuli jazyku, proto, že jeden
casopis je ceský a druhý anglický.
Ceské ctenái'e lze mnohem jasneji
definovat, nejen jazykove, ale rovnež
sociálne. Novou Prítomnost ctou urci
té profesní a sociální skupiny ceské
spolecnosti, zatímco ctenári The New
Presence jsou mnohem rozmanitejší.
V obou prípadech se sice zpravidla
jedná o lidi s vyšším vzdeláním, o lidi
se zájmem o stredoevropské dení,
ale angloamerická komunita tady
v Praze napi'íklad sahá od lidí, ktei-í
pracují v právních firmách pres busi
nessmany až po mladé cíšníky v ka
várne Globe. Pak jsou tu ctenár'i ang
lické verze, kteN žijí ve Spojených
státech nebo v Kanade, a cást z nich
jsou príslušníci druhé nebo tretí ge
nerace Cechoamericanu, kteH dnes
už radeji ctou o Ceské republice ang
licky.

AS: Dále jsou tu také ctenári na uni
verzitách a jiných akademických in
stitucích všude po svete.

VG: Nebo anglicky mluvící turisté,
kterí proste vidí casopis na stánku a
koupí si ho, protože doufají, že lépe
porozumejí zemi a regionu, kde jsou
na návšteve. Casopis dostávají i velvy
slanectví a jiné zahranicní instituce
v Praze. Takže ctenárská obec The
New Presence je skutecne velmi široká.
A nyní se snažíme proniknoul i do
dalších zemí sti'ední Evropy.

AS: Expanze tímto smerem ovšem zá
leží na tom, jalwu se nám podarí zís
kat v této oblasti popularitu. Tomu má

VG: The New Presence by krome toho
mohla pomoci "prodat" strední Evro
pu v západních mestech a institucích,
kde zájem o tuto oblast už ponekud
opadl.

AS: Je pravda, že s blízkým vstupem
do ATO a Evropské unie se rada
stredoevropských zemí - možná s vý
jimkou Slovenska - stala poslední do
bou ponekud méne "exotická". "Zá
pad" - at už to znamená cokoliv - ztrá
cel zájem. Nikdo ve sti-ední ani
západní Evrope ale ješte nemuže tvr
dit, že situace tu už je úplne "normál
ní" a že už nestojí za to o techto zále
žitostech mluvil.

VG: PN snaze proniknout do strední
Evropy se The New Presence bude set
kávat s otázkou regionálního vedomí,
stredoevropské identity. Byl jsem k ta
kovým pojmum vždy trochu neduve
rivý. Co si o tom myslíš ty?

AS: Ano, je tady poi'ád pi'edstava ono
ho pHjemného multikulturálního
habsburského mocnárství, ztracené
ho ráje vídenské kavárenské kultury,
která údajne zmizela až po první a
druhé svetové válce. Také jsem k to
mu byl dost skeptický. Ceši, emci a
Židé spolu žili v Praze, to je pravda,
nejsem si ale tak jist, že spolu žili
v harmonii. Lidé jako by zapominali,
že pred sto lety v i-ade národnostních
bourí létaly kameny a praskaly vý
kladní skríne. ekdy se mi naopak
zdá, že národy sti'ední Evropy ve 20.
století spojuje jenom odkaz etnického
násilí a nenávisti. Dvacáté století ne
bylo katastrofou jen pro lidi ve strední
Evrope, ale pro samu ideu strední Ev
ropy. Doufám ale, že ted, když opou
štíme toto príšerné století, jsou tu ve
ci, které sti'edoevropské zeme oprav
du spojují a vedou je k zásadnímu
dialogu.

VG: At už bylo stredoevropské pove
domí pred svetovými válkami jakéko
li, urcite pozdeji zmizelo. Tato oblast
"vyrešila" své horké etnické rozpory
nejbrutálnejším zpusobem, jaký je
možno si predstavit, a zpusobené jiz
vy jsou tu porád. Komunistická éra
ponekud paradoxne upevnila uzavre
nost zdejších národních státu, takže
národní cítení je tu stále velmi silné.

AS: Zdejší revoluce roku 1989 národ
ní cítení, ale i otevrený nacionalis
mus, výrazne pos.íJiJy.Lidé demon
strovali pod národními vlajkami svuj
odpor proti ruským utlacovatel lim.
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Osamostatnení Slovenska a rust radi
kálního nacionalismu v jiných zemích
jsou jen nejviditelnejším pi'íkladem.
V celé oblasti panuje xenofobie.
V soucasnosti je národní identita všu
de daleko silnejší než jakýkoli pocit
sU'edoevropské sounáležitosti.

YG: Existuje tedy vÍ1bec stí'edoevrop
ská kultura?

AS: Myslím, že neco takového se tepr
ve pomalu vytváN (spíše než znovu
vytvárí). Chtel bych ale ríci, že presne
toto jsou otázky, o kterých by se melo
na stránkách The New Presence mlu
vit. A dnes, kdy se Rakousko ujímá
putovního pí'edsednictví EU, je to ješ
te prípadnejší.

YG: To nás vede k pojmu a vývoji
"evropsl ého" vedomí.

AS: "'no. \'šechny /y/n rzi711é idCllli(l'

po/u neustáfe souper'i, a to nejen
v každé zdej i spolecnostl, ale doslova
uvniu' každého jednotlivce. Clovek se
muže v urcité souvislosti cítit Cechem
nebo Polákem, v jiném kontextu Stre
doevropanem a ješte v jiném Evropa
nem. Také tento vývoj ruzných vrstev
totožnosti je pro The New Presence
úžasným zdrojem námetu.

Ale chci se zeptat, pamatuješ si ješ
te, jak jsi vnímal ceskou kulturu a
ceskou spolecnost, když jsi sem pí'ed
peti lety poprvé prišel?

YG: Když jsem prijel do Prahy, mel
jsem už o zdejším živote urcité pred
stavy. larodil jsem se totiž tady, a
prestože naše rodina odtud odjela,
když mi bylo pouhých pet mesícu, vy
rustal jsem s urcitou pi'edstavou o
ceské spolecnosti od své matky, která
je Ceška, i od otce, který tu studoval.
Po roce 1989 jsem tu také trávil léto.
Když o tom ted premýšlím, život
v Ceskoslovensku jsem si tehdy pekne
idealizoval. Vedel jsem o Masarykovi,
o liberální tradici národa, o Ceskoslo
vensku jako demokratickém ostruvku
uprostred Evropy. Chtel jsem se sem
vrátit a tuto zemi pro sebe objevit. a
zacátku jsem se dokonce pokoušel být
do jisté míry ceským vlastencem. Mel
jsem tendenci všechno omlouvat a asi
jsem byl hodne idealistický.

AS: A pak jsi zmenil názor?

YG: Za tech pet let jsem se stal mno
hem kritictejší. Když nekde žiješ pet
let, idealismus vetšinou ztratíš. Krome
toho jsem v práci den co den poslou
chal, jak jsou sami Ceši kritictí. Dnes
mám na veci daleko méne jednoznac
ný názor.

AS: Ovšem i sama zeme se za tech pet
let dost zmenila.

YG: Jiste, ale porád je to hodne uza
vrená spolecnost - uzavírá se pí'ed
zbytkem Evropy. Behem tech let se
samozrejme v mnohém otevrela, ale
zdá se mi, že cím více se otevírá Evro
pe, tím defenzivnejší se stává. I mezi
mladými l.idmi jsou silné protievrop
ské pocity. Trocha euroskepticismu
neuškodí, ale s cím jsem se setkal me
zi mladými lidmi, o kterých by clovek
cekal, že budou moderní a liberální,
casto vypadá jako ... nebo skoro je...

AS: Xenofobie?

YG: Ano. Ta tendence tu je. A to je
prekvapivé. Dalo by se to snad oceká
vat u starších generací, ale u mladých
lidí me to znepokojuje. Samozi'ejme
že ne u všech mladých lidi a ne
rŽ{{I·CJ,;y. liJe /,1 lelldclJcc je }.181h7.

Doufám, že e to v nt>jhližškh pár le
tech zrn ni, kd ž lidé budou mít víc a
víc zkušeností s cizinci, doma i pri
cestách do zahranicí.

AS: Jak se cítíš po peti letech v Praze?
Považuješ se vubec ješte za cizince?

YG: Nepovažuji. Ale mnoho anglicky
mluvících kamarádu mi casto vypráví
o potížích, které tu v bežném živote
mají. Pokud je nemám já, pí'edpoklá
dám, že je to kvuIi jazyku. Když mlu
vím cesky a lidi si nevšimnou prízvu
ku, mám dojem, že se ke mne chovají
o neco lépe než k tomu, u nejž si
všimnou, že je cizinec.

AS: Také mám tu zkušenost. Uvedomí
si to a najednou je mezi vámi zed. e
bo se dívne podívají a í'eknou: "Jak to,
že mluvíš cesky, když nejsi Cech?"

YG: Jindy zase - stalo se mi to zrovna
vcera - se ptají: "Proc žiješ tady, když
bys mohl být v Kanade?"

AS: Asi uvažují trochu materialisticky
vypocítave, ne?

YG: Opakuji, není to pokaždé a s kaž
dým, ale nekdy jako by to byli schopni
pochopit, jen když jim reknu, že Ka
nada má skutecné problémy s neza
mestnaností.

AS: Máš ceské, kubánské a kanadské
koi·eny. Kam by ses tedy zaradil? Kam
se zai'azuješ, když se te nejaký mocný
úredník v dotazníku v pi'íslušné ru b
rice ptá na puvod nebo národnost?

YG: apred zpanikarím, protože ne
vím, co uvést. Pak se naštvu, protože

Andrew Stroehlein

na tom by skutecne nemelo záležet.
Nekdy dokonce kvuli tomu dotazník
odmítnu vyplnit. Je to prece hloupost,
protože jakou já mám národnost? Já
!ll'i 'lm.J.1J.iQl/DliJjí li'llFl" lf:ilflilDC?flt'

nál'odno t1 \\(,že to bjt cokoli. "Pan1a
tuji si na jeden formuláj', kde byly
možné odpovedi "hispánský", "bílý" a
"hispánsko-bílý". Co to má znamenat?
Vždycky jsem si myslel, že hispánský
- když už - je bílý. Možná že clovek
muže být i cerný IIispánec, ale co pak
tedy znamená hispánský jako takový?
A pak zkoumají, jestli byl Hispánec
tvuj otec nebo matka.

AS: Pripomíná mi to nekdejší Jižní
Afriku, kde apartheid tí'ídillidi do je
denácti nebo dvanácti odlišných kate
gorií podle toho, jaký byl pLlvod buhví
kolika generací tvých pi·edku. Y Ame
rice je i sám termín "bílý" dost legrac
ní. Hází do jednoho šuplíku Švédy a
Bulhary a já nevím koho jen z toho
duvodu, že meli predky, kterí prišli
kdykoli behem posledních 500 let
zhruba ze stejného svetadílu. Je to ab
surdní.

YG: Když už, tak by možná mohli mít
"románský", "slovanský" a "germán
ský" puvod.

AS: Ale co bych pak byl já? Se svými
slovanskými i germánskými predky?
Tyhle dotazníky vyvolávají jen pocity
nespravedlnosti. Ale nechme dotazní
ky. Jako kdo se cítíš?

YG: Prestože, jak už jsem i'íkal, jsem
se stal v posledních letech k ceské
spolecnosti mnohem kritictejší, nejak
se víc cítím jako Cech. A to daleko
skutecnejším zpusobem než pí'ed te
mi peti roky, kdy jsem spíše hledel
na symboly. Ted mám vetšinu pi'átel
Cechu, celý den mluvím cesky a cí
tím se tu daleko lépe. Lip se tu orien
tuji.
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Nemectí sociální

demokraté pred volbami
Bedrich Utitz

Dramatická historie a šestnáctiletá
opozicní zkušenost

VdObe, kdy vycházejí tyto rádky, už jen dny deli nemeckésociální demokraty od odpovedi na otázku, zda jejich
reprezentanti po šestnácti letech v opozici zasednou v Bon
nu opet do ministerských kresel.

Sociálne demokratická strana emecka (SPD) je v poli
tickém spektru Spolkové republiky stranou s nejstarší tra
dicí. Letos slavila 135 let svého u:váni. Bunka jejího vzniku
byla založena 23. kvetna 1863 Ferdinandem Lassalem v
Lipsku a jmenovala se Allgemeiner Deutscher Arbeiterve
rein - Všeobecný nemecký delnicl,ý spolek. V roce 1869 za
ložili August Bebel a Willlelm Liebknecht v Eisenacllu So
ciálne demokratickou delnickou stranu (SDAP) a v roce
1875 se obe strany sloucily ve meste Gotha v Socialistickou
delnickou sb'anu Nemecka. TN roky nato nastoupila nová
strana poprvé ve volbách do ríšského snemu a získala
hned napoprvé devet mandátu. O tri mesíce pozdeji byl
schválen Bismarckuv protisocialistický zákon, který hrozil
všem clenum a stoupencum strany vezením a vypoveze
ním za politickou cinnost mimo parlament. V roce 1890 od
mítl snem platnost tohoto zákona prodloužit, v následují
cích volbách su'ana získala 1 400 000 hlasu a stala se tak
nejsilnejší politickou stranou, což b'valo až do zacátlm prv
ní svetové války. Tehdy se strana rozštepila pro postoj ke
schválení válecných pujcek. Vedení sociální demokracie to
tiž zaujalo vlastenecké stanovisko a schválilo státní pujcky
na zbrojení a armádu. Došlo k rozpadu strany. Boj ruzných
krídel skoncil založením Komunistické strany emecka a
návratem ostalnicll skupin do materské Sociálne demokra
tické strany.

Po skoncení první svetové války se sociální demokrat
Sclleidemann stal prvním ríšským kanclérem a sociální de
mokrat Friedrich Ebert prvním prezidentem nemecké re
publiky. Po léta byla SPD nejsilnejší politickou silou Ne
mecka. Po nástupu Hitlera k moci jako jediná hlasovala
proti zmocnovacím zákonum, jimiž Hitler uchopil absolut
ní moc. Už v cervnu 1933 ji proto také zakázal, vetšinu ve
doucích funkcionáru poslal do vezení nebo do koncentrac-
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ních táboru. Cásti se podaNlo emigrovat. Prvním záchyt
ným bodem pro mnohé byla Praha.

Jeden z poválecných pilíru

Ješte pI'ed koncem druhé svetové války, na jare 1945, se
okolo Kurta Schumacllera, který válecná léta prodelal
v koncentracním táboI'e, shromáždili sociální demokraté s
úmyslem obnovit stranu. Poté, co britská okupacní správa
povolila zakládání politických stran, obnovili sociální de
mokraté v kvetnu 1949 v Hannoveru SPD a zvolili Schuma
chera svým prvním pI'edsedou. Vedle CDU-CSU se SPD sta
la v západním Nemecku jedním z nosných sloupú poválec
né nemecké politiky.

a mimoi'ádném sjezdu strany v listopadu 1959 v Bad
Godesbergu schválila SPD stranický program, který urco
val její politiku po desetiletí. Rozešla se s marxistickým
tr.ídním bojem a predložila program lidové strany. Tím se
postupne stala stranou masovou, která hrála cím dál tím
vetší roli v politickém dení Spolkové republiky.

V roce 1966, po pádu vlády Ludwiga Erhardta vytvorila
SPD spolu s CDU-CSU vládu koalice pod kanclérem Kur
tem Georgem Kiesingerem a s pI'edsedou SPD WilJym
Brandtem ve funkci vicekanclére a ministra zahranicí.
Plodná spolupráce sociálne demokratickéllo ministra ho s
podárstv.í profesora Karla Schillera a Franze Josefa Strau
sse, predsedy bavorské CSU, byla dukazem, že i velká ko
alice na cas muže pNnést pozitivní výsledl,y. Práce ve velké
koalici, jak se ukázalo, byla prospešná predevším pro soci
ální demokraty. V roce 1972 se stala ve volbách poprvé od
roku 1949 opet nejsilnejší stranou a spolu se Svobodnými
demokraty (FDP) vytvorila sociálne-liberální koalicní vlá
du.

Willy Brandt: více demokracie

Hlavní zahranicnepolitický úkol videla nová vláda - s býva
lým ministrem zahranicí Willy Brandtem v cele a s liberá
lem Walterem Scheelem ve funkci ministra zahranicí -
v normalizaci vztahu k východn.ím sousedum v Evrope. Za
vlády CDU platila tzv. Hallsteinova doktrína: kdo uznává
NDR, s tím nenavazuje SRN diplomatické styky. Výjimku
tvoril Sovetský svaz. Když Konrad Adenauer úspešne zacle
nil Spolkovou republiku do západního sveta, ukázalo se
potrebné normalizovat vztahy také se státy, jež v Evrope
ovládli komunisté. Jen tak se mohla SRN stát rovnopráv
ným clenem tvorícího se evropského spolecenství. Postup-

ne se to dvojici Brandt-Scheel po
darilo vcetne mimorádného vzta
hu s Nemeckou demokratickou
republikou. Historickým milní
kem se stala Brandtova návšteva
Polska a jeho spontánní poklek
nuti ve Varšavském ghettu.

Brandtovým heslem pri nástu
pu k moci bylo "více demokra
cie". Jeho vláda zavedla radu so
ciálních vymožeností, reorgani
zaci justice a školství, prispela
zejména k zlepšení postavení žen
atd. V soucasné dobe jsou rozpor
né názory na nekterá opatrení té
to doby a mnozí tvrdí, že v nekte
rých otázkách šla tehdejší vláda
príliš daleko, což se dnes proje
vuje negativne. Zejména pokud



jde o školství, výchovu a sociální zabezpecení.
Po aféi'e s východonemeckým špionem Gtintherem Guil

laumem Willy Brandt 7. kvetna 1975 odstoupil. Jeho ná
stupcem se stal Helmut Schmidt, pragmatik, který se nejed
nou dostal do rozporu se svou matei'skou stranou, jejíž po
Htická linie se mu nekdy nezdála vhodnou pro kanclére
celé republiky. Šlo pi'edevším o otázky ekonomické a soci
ální. Schmidtovu nejistou pozici ve vlastní strane tušili i
Svobodní demokraté a tak se vcas "odhlásili" z koalice, aby
mohli pi'esedlat na nové partnerství s CD -CSU se spolko
vým kancléí'em Helmutem Kohlem. ejvýrazneji se rozpor
mezi Helmutem Schmidtem a jeho stranou projevoval v
postoji k dozbrojování ATO po rozmístení sovetských ato
mových raket ve východní Evrope. S hrstkou stejne smýš
lejících hlasoval Schmidt - když již nekolik týdnu nebyl
kancléi'em - spolu s CDU-CSU a FDP pro tento návrh. Po
zdejší vývoj mu dal za pravdu.

Po letech zase jednota

Od té doby je SPD šestnáct let v opozici. Ctyrikrát podlehl
její kandidát v boji o kanclérství Helmutu Kohlovi. Ríká se,
a to i mezi straníky, že neshody uvniti' SPD a nedostatecná
podpora príslušného kandidáta mají spoluvinu na voleb
ních porážkách. Poté, co se nynejšímu pi'edsedovi SPD Os
karu Lafontainovi na sjezdu SPD v listopadu 1995 podarilo
zpusobem, který se podobal puci, pi'evzft od Rudolfa Schar
pinga predsednictví strany, SPD manifestuje navenek jed
notu jako už dlouho ne. Vše prozatím nasvedcuje tomu, že
si strana vzala ponaucení z drívejších neúspechu a že hod
lá svého nynejšího kandidáta Gerharda Schrodera podpo
rovat pres veškeré vecné ci ideologické rozpory.

Lafontaine už jednou kandidoval na funkci spolkového
kanclére a podlehl Helmutu Kohlovi. Pi'ed minulými volba
mi urcovala SPD svého kandidáta clenským hlasováním a
nejvíce hlasu z trojice Lafontaine, Schroder a Scharping
získal Rudolf Scharping. Volby prohrál. V letošních volbách
by "strana" (to jest aparát a jádro starých sociálních demo
kratu) videla nejradeji jako kandidáta opet Lafontaina. Byl
to on, kdo stranu sjednotil, kdo jejímu programu dával
hlavní myšlenky. Mezitím se ovšem podarilo Gerhardu
Schroderovi, který na rozdíl od Lafontaina je spíše pragma
tik a do jisté míry populista, získat mocnou a po mesíce
stálou podporu nemecké verejnosti.

Gerhard Schroder: zájem státu
nad zájmem strany
Sociálne demokratický kádr - dá-Ii se tak ríci - ví, že by se
s Lafontainem dockal výrazneji sociálne demokratické po
litiky. Jenže by se k tomu patrne nedostal, protože by volby
nevyhrál. Zdrcující vetšina sociálních demokratu a jejich
prívržencu je však toho názoru, že po šestnácti letech vlády
jedné koalice a jednoho kanclére je zapotrebí zmeny. A té
je možno dosáhnout nejspíše s kandidátem Schroderem.
Proto stojí strana pod rozhodným vedením Lafontaina za
tím jednotne za svým kandidátem Schroderem. SchrOder
ješte pred jmenováním a kandidaturou dal jasne najevo, že
vidí rozdil mezi politikou stranickou a vládní. Již v zemské
politice prohlásil, že zájmy zeme stojí nad zájmy strany.
Presto získal na sjezdu SPD v tajném hlasování daleko pres
90 procent hlasu delegátu.

Prvním krokem, který ve stranických radách vyvolal
kladný ohlas, bylo jmenování vedoucího odborái'ského
funkcionáre do stínového kabinetu jako ministra pro práci
a sociální otázky. Nato ovšem následovala spíše provoka-
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tivní rozhodnutí: v roli stínového ministra hospodárství se
octl mladý úspešný podnikatel Jost Stollmann, který ani ne
ní clenem SPD. Tento politicky nezkušený muž už narazil
pri všech možných pHležitostech. Zejména odbory se cítí
ohroženy jeho ponekud distancovaným postojem k tarif
ním smlouvám a náznaky postoje k sociální politice. ejas
nos ti chce Stolhnann rozptýlit v pHmých rozhovorech s
kritickými odborárskými funkcionái'i. At se však jmenová
ní Stollmana posuzuje jakkoH - do volebního boje pi'ineslo
život, a to nejen ve forme osobních útoku.

Dalším Schroderovým tahem bylo povolání novináre a
úspešného nakladatele Michaela Naumanna do funkce
státního ministra pro kulturu. Michael Naumann byl po
slední léta šéfem velkého nakladatelství ve Spojených stá
tech. Na rozdíl od Stollmanna je Naumann aspon clenem
SPD, i když, jak sám prohlašuje, jen na papíi'e. Vzhledem k
federativnímu zrízení a znacné zemské pravomoci v oblasti
kultury by rozhodovalo kulturních otázkách týkajících se
celého Nemecka a státních zájmú. Rozruch vyvolal au
mann již krátce po svém jmenování zamítavým vyjádre
ním k zamýšlenému památníku holocaustu v Berlíne. Zde
se ovšem setkal se souhlasem i nesouhlasem ze všech poli
tických smeru. S nesouhlasem zejména u kanclére Kohla,
který ješte pi'ed volbami hodlá prosazovat spornou stavbu.

Tesne pred volbami všechno ukazuje na vítezství Ger
harda Schrodera a sociálních demokratL!. Také Zelení a
FDP se s nejvetší pravdepodobností do parlamentu dosta
nou. Presto se vzhledem k velkému poctu "nerozhodných"
volicu a k úpornému boji Helmuta Kohla prekvapení nedá
vyloucit. Nedojde-li k nemu, pak nic nestojí v ceste koalici
SPD se Zelenými. Kdyby se snad tyto dve strany nemohly
dohodnout na spolecném koaUcním programu, pak by byla
alternativou velká koalice SPD s CDU-CSU. Tu si podle
pruzkumú dokonce preje vetšina respondentú.

BIWRICII UTITZ (1920)
Novinár' a publicista, od ,'oku 1968 žije v Nemecku.
Letos v kvetnu mu byla za celoživotn[ dllo udelena

noyinál'ská cena Karla Ilavlícka BOl'Oyského.
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Nadoraz V Ceské televizi
Andrew Stroehlein

Mé dva mesíce v ceské ver'ejnoprávní televizi mi pi'inesly mno
ho dramatických zážitku a zkušenosti.
Do CT jsem pi"išel v dobe, kdy nový
šéf zpravodajství Ivan Kytka, jmeno
vaný novým reditelem CT Jakubem
Puchalským, podnikl pokus o zásadní
reformu systému informování verej
nosti. Polws se však nezdai'il a Ivan
Kytka byl po 51 dnech ve funkci do
nucen k rezignaci. Proc se tal, stalo?

emohu, než popsat ty události tak,
jak jsem jich byl svedkem.

Tlak na Kytku

[van Kytka pocitoval tlaky ohrožující
jeho postavení od samého pocátku.
Vznikaly spolecným pusobením ne
kterých Kytkových podrízených ve
zpravodajství a nekterých poslancú
v parlamentu. To se dalo cekat, nebot
mnozí clenové zpravodajského týmu
CT se s poslanci seU,ávají behem své
každodenní práce. Puchalský a Kytka
meli být pi'ipraveni na to, že se repor
téri zmíní poslancum o své nespoko
jenosti s probíhajícími reformami.

Výsledkem techto rozhovoru bylo
vyjádí'ení poslance Pavla Dostála, v té
dobe clena parlamentní Komise pro
sdelovací prosti'edky, které ucinil
v týdnu pred Kytkovou rezignací. Do
stál CTK jednoduše zopakoval, co sly
šel od nespokojených reportérú.
V tomtéž týdnu svolal také parlament
ní komisi, pred níž se mel Puchalský
zodpovídat z klesající sledovanosti
vecerních zpráva celit nekterým dal
ším obvinením.

Dostálova verejná kritika Kytl,y byla
nevhodná nejen proto, že Kytka byl ve
své funkci teprve nekolik týdnú, a ne
jen proto, že clen Komise pro sdelova
cí prostredky nemá zasahovat prímo
do rízení verejnoprávní televize (ko
mise má zasílat své phpomínky Rade
Ceské televize, a teprve rada se s ni
mi pak má obracet na CT). Dostálovy
výroky byly zaujaté, nebot vyslechl jen
jednu stranu, a promluvil vei'ejne,
aniž celý problém rádne zvážil.

At tomu bylo jakkoliv, když se par
lamentní komise pro sdelovací pro
stredky sešla odpoledne 21. kvetna,
mezi Dostálem a Puchalským už ne
bylo žádných sporných otázek. Kytko
va rezignace už byla zvei'ejnena, na
jeho místo již byl dosazen moskevský
zpravodaj Ceské televize Zdenek Šá
mal.

Politický nátlak?

Charakterizovat Dostáluv cin jako
"politický nátlak" na Ceskou televizi
by však bylo prehnané. Dostálovy ve
rejné výroky byly nevhodné a neod
povedné, nešlo však o politický tlak
v pravém slova smyslu, protože nee
xistovala žádná hrozba. Ve své funkci
v parlamentu a v Komisi nemel Do
stáj nad Puchalským a Kytkou žád
nou skutecnou moc, chtel pravdepo
dobne jen pomoci hlavnímu Kytkovu
odpurci, redaktoru Bohumilu Klepet
kovi, který se cítil být reformami nej
více ohrožen.

Klepetlw byl velmi pí'ekvapen - tak
jako všichni - když Ivan Kytka rezig
noval. Puchalský a Kytka se meli Do
stálovým slovum postavil, doporucit
mu, aby se seznámil s názory obou
stran a vysveUit mu, že pi'i tak rozsáh
lé reorganizaci v zpravodajském týmu
Ceské televize se nelze divit, že jsou
nekterí pracovníci nespokojeni. Nový
šéf však musí dostat cas k tomu, aby
reformy dotáhl do konce.

Musím na sebe vzít cástecnou od
povednost za to, že vedení CT neza
ujalo tento postoj. Snažil jsem se v té
dobe pÍ'esvedcit Kytku i Puchalského,
aby takto reagovali, ale asi jsem tak
necinil dostatecne energicky.

amísto toho Puchalský, a v menší
mÍi'e i sám Kytl,a, propadli panice a
zacali reagovat velmi emocionálne.
Osmadvacetiletý Jakub Puchalský,
clovek mladý a nezkušený, dospel
k názoru, že musí reagovat nejakým
symbolickým cinem, a donutil Kytku,
aby odstoupil. Obet pritom sama není
tak úplne bez viny. [van Kytka mel
pevne stát za svým reformním pro
gramem, hlasite a verejne ho obhajo
vat a požadovat totéž od
Puchalského. To neuci
nil.

Po Kytkove
odchodu
Byl jsem jediným za
mestnancem, který byl
do Ceské televize pi'ijat
na žádost Ivana Kytky,
takže jsem vedel, že mo
je postavení po 21. kvet
nu bude znacne nepev
né. Ze zacátlm jsem ale
byl docela prekvapen,
když me nekolik lidí pri-

spechalo do mé kanceláre pí'esvedcit,
abych neodcházel. Vyslechl jsem
mnoho slibu, zejména pak od pana
Šámala. Byl jsem možná naivní, ale
když jsem dostal úkol pi'ipravit har
monogram pro predvolební "Jedna
dvacítky", zdálo se mi, že budu moci
v CT zustat.

Navzdory všem slibum i verejné
chvále mé práce jsem však mel brzy
poté ztratit v "Jednadvacítce" veškeré
rozhodovací pravomoci. Byl jsem do
nucen odejít z koproducentské funk
ce vedoucího relace a mé jméno zmi
zelo z pravidelného týdenního rozpi
sového plánu. Šámal mi rekl prímo,
že odpovednost za "Jednadvacítku"
by mel mít Cech.

Do týdne jsem ztratil pravomoc vy
bírat pro "Jednadvacítl,u" témata a
hosty. Také jsem už nesmel vybírat
výchozí obrazové príspevky k jednot
livým: rozhovorum. Každodenní plá
novací schuze, kterou jsem pro "Jed
nadvacítku" založil, byla zrušena. Muj
návrh oficiálne zveí'ejnovat potíže,
které jsou se zvaním hostú, na inter
netu byl odložen k ledu. Všechny pra
vomoci, které jsem mel za Ivana Kyt
ky, mi byly odebrány. Moderátori, kte
rí pred casem vei'ejne vychvalovali
mou práci, mi nyní kriceli do obliceje,
že se mnou žádným zpusobem ne
chtejí spolupracovat.

Tak vznikla velmi podivná situace.
Ceská televize mela zamestnance,
který byl povolán až z Londýna, aby
v CT provedl konkrétní reformy a
zmeny, ale nesmel nyní svou práci
delat. Dostával jsem dosti vysoký plat
za to, že jsem v televizi jen tak sedel
a nemel nic na práci (za Kytl,y jsem
pracoval 14 hodin denne). Rád bych
zduraznil, že mi nikdo nikdy nerekl,
že svou práci delám špatne, a nikdy
mi nikdo nesdelil žádný duvod, proc
mi byly odebrány rozhodovací pravo
moci (krome toho, že nejsem Cech).

Zacal jsem mít velmi silný pocit vi
ny, že dostávám peníze a nic nede-
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Televizní zpravodajství v bludném
kruhu nejasné poptávky

lám, a tak jsem zacalo problému ho
vorit s Jakubem Puchalským a s dal
šími lidmi v Ceské televizi. Ptal jsem
se jich otevrene, jestli chtejí, abych
odešel, ale byl jsem ujišten, že to není
pravda a že po volbách dostanu nové
pracovní zarazení. Tlak, abych z tele
vize odešel, však vznikl ve zpravodaj
ství, nikoliv od Puchalského,

Hnevivé verbální útoky proti mne
pokracovaly a nakonec se mnou v ce
lé televizi mluvilo zdvorile jen pet lidI.
To, že jedním z nich byl Jakub Pu
cJla/sk}', mi \'e zpra\'odajsh'Í nepo
mohlo, Je mi trapné priznat, že nako
nec jsem na ne zacal také kricet. V tu
to chvíli jsem si uvedomil, že musím
odejít. Když jsem dostal nabídku,
abych se stal výkonným redaktorem
anglické verze Nové Prítomnosti, vyu
žil jsem jí.

Kdo nese vinu

Bylo by naprosto nesmyslné tvrdit, že
reforma v Ceské televizi selhala, pro
tože to má neco spolecného s "národ
ním charakterem" nebo že se "demo
kratictí lidé ze Západu stretli s men
talitou, vzniklou za komunismu". To
všechno je hloupost. Reforma zpravo
dajství Ceské televize selhala, protože
konkrétní lidé ucinili konkrétní chy
by. Nejde o filosofický, národnostní ci
historický problém - je to daleko jed
nodušší.

Všichni, kdo podporovali reformu,
musejí prijmout urcitou odpovednost
za její selhání, vcetne me, Puchalský

Ivan Kytka

Když jsem prijímal v breznu letošního roku nabídku nového gene
rálního reditele Ceské televize Jakuba
Puchalského, abych prevzal vedení re
dakce zpravodajství, byl jsem soucas
ne vybaven pravomocí k uskutecnení
hluboké a razantní reformy zpravo
dajské vysílací politiky, Bylo zrejmé,
že ji nelze uskutecnit bez výrazných
organizacních a také bez postupných a
bolestných personálních zmen,

Kritika: nekvalifikovaná
a úcelová

Chtel bych pripomenout, že úroven
zpravodajství a publicistiky Ceské te-

a Kytka reagovali pošetile, když se
neprimerene zalekli mírné kritiky.
Ale hlavní vinu za selhání pokusu
zlepšit zpravodajství Ceské televize
prirozene nesou ti, kterí se ani nepo
kusili dotáhnout reformy, které Ivan
Kytl,a zahájil. Šámal a Klepetko se
zajímají daleko více o bezvýznamné
spory mezi cleny zpravodajské redak
ce než o samotnou kvalitu zpravodaj
ství. Sami nejsou schopni zpravodaj
ství nikterak zlepšit. Je zajímavé, že
odstranení Ivana Kytky a mé osoby
nenapomoll1o ods/l'anenÍ chaosu a
napjaté atmosféry ve zpravodajské re
dakci. Mezi zamestnanci zpravodaj
ské redakce stoupá absentérstvI. Sle
dovanost relací nadále klesá,

Ztracená príležitost

Zpravodajská redakce CT se vrátila
ke svému osvedcenému servilnímu
stylu, Chybí jen Ota Cerný - jinak je
"predkytlwvský" obraz kompletnI. Ne
ríkám, že bylo zpravodajství v onech
nekolika týdnech Kytkovy vlády do
konalé, pouze že bylo lepší a dále se
zlepšovalo, Dnes není nicím jiným,
než ilustrací stranických prohlášení a
zpráv CTK, postrádá jakýkoli investi
gativní prvek.

Predchozí reformy v Ceské televizi
promenily zpravodajství z propagan
distického nástroje jedné politické
strany v propagandistický nástroj ne
kolika politických stran, Každá poli
tická strana má nyní svého reportéra,
který v podstate vystupuje jako její

levize dríve, než jsem Puchalského
nabídku prijal, opakovane kritizovala
Rada Ceské televize. Také mediální
komíse Poslanecké snemovny na
svém únorovém zasedání hodnotila
výsledky práce zpravodajského týmu
CT - alespon podle zprávy Ceské tis
kové kanceláre - velmi kriticky. Výtky
smerovaly napríklad k tomu, že zpra
vodajství straní nekterým politickým
stranám, že není objektivní a že je
casto nepresné.

Pozdeji jsem od lidí, kterých se tyto
výtky týkaly, ale i z dalších zdroju sly
šel vysvetlení, že pocínání kritiku bylo
povýtce úcelové. Jejich cílem totiž
údajne nebyla verejná ci odborná roz
prava o náprave nedostatku ve zpra-

mluvcí. Vetšina novináru v Ceské te
levizi se radeji kamarádí s celnými
politiky, než aby poskytovala službu
obcanum a demokracii obecne. Mož
ná, že se chtejí dostat z televize na
lepší místo a získat zamestnání jako
stranictí mluvcí ci mluvcí ministers
tev, To se koneckoncu už nekolika te
levizním novinárum podarilo, Redak
tori CT dnes poskytují politickým
stranám službu a ocekávají jejich
vdek pro budoucnost. Hrstl,a reporté
ru, která tímto systémem pohrdá a
chce 110 zmenil, je \' souCasné dobe
velmi potichu,

Je více než symbolické, že nove pri
jímaní novinári v CT podepisují slib,
že budou "všestranní", tedy vlastne
pro všechny strany. Nemeli by být spí
še "nestranní"? Kytkovy a Puchalské
ho reformy mely zrušit tento propa
gandistický systém a nahradit ho ne
závislým a nestranným informová
ním. Ivanu Kytkovi se na krátké
období podarilo korupcní, "všestra
nický" systém rozbít. Dukazem byla
frustrace politických stran, které si
nám stežovaly, že nevysíláme infor
mace o každé jejich absurdní tiskové
konferenci (tedy pokusu získat zdar
ma televizní reklamu), kterou se zrov
na rozhodly svolat.

Jedno je jisté: reformní program
zpravodajství Ceské televize je mrtvý
a byl už pohrben.

ANDREW STROEHLEIN

Psáno pro Novou Prítomnost a Britské listy.

vodajství Ceské televize. Podle ruz
ných zdroju šlo spíše o osobní nevra
živost (nekterých clenu) Rady Ceské
televize vuci tehdejšímu vedení CT.
Nová Rada CT (zvolená v únoru roku
1997) se údajne snažila daleko více a
casteji než její predchudkyne zasaho
vat do denního rízení a do diskuse
o kvalite programu Ceské televize.

(Na obranu lva Mathého i Petra Stu
denovského je treba uvést, že Rade
Ceské televize ze zákona prísluší pou
ze kontrolovat rozpocet a hospodarení
Ceské televize.)

V této souvislosti považuji za nutné
upozornit na dva velmi závažné fak
tory, které staví l,terékoliv vedení
Ceské televize do nevýhodné pozice
vuci Rade CT, Poslanecké snemovne
a celé verejnosti,

Za prvé v Ceské republice neexistu
je prakticky žádná tradice stálé odbor
né analýzy kvality televizního zpravo
dajství a bohužel ani potrebné odbor
né personální zázemí pro takové
hodnocenI. Krome statutu Ceské tele-
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vize, který musí být z pochopitelných
duvodu spíše obecnou normou, ne
existuje žádný prakticky použitelný
kodex odborných merítek, který by
urcoval, jaké televizní zpravodajství
je kvalitní a jaké již nikoli.

avíc v Ceské republice zatim ne
existuje spolecenská poptávka po kva
litním televizním zpravodajství, re
spektive intelektuální elita v Ceské re
publice (na rozdíl od zahranicí) zatím
nedokázala takovou poptávku defino
vat a zformulovat Ze strany normaliza
cí zdecímované intelektuální elity to
není jediné vážné opomenutí a provi
není vuci rodicí se obcanské spolecnos
ti.

Aby nevznikla mýlka: je samozrej
mé, že právo zasahovat do diskuse o
kvalite zpravodajství verejné televize
má kdokoliv. Využívají-li ho však
pouze politikové, hájící své stranické
zájmy, nebo novinári hájící vetšinou
(prímo ci zprostredkovane) úzce
osobní zájmy, postrádá taková rozpra
va dostatek kvalitních argumentu.
Zejména tento fakt ciní vedení CT
snadno zranitelným.

Za druhé sama rídící struktura Ces
ké televize nemá nutné pojistky zpet
né vazby, chybí v ní zi'etelnejší vnitrní
delení pravomocí mezi moc rídící a
kontrolní. Tato situace je pak pro ve
dení CT krajne nevýhodná. Je totiž
snadno zranitelné vuci jakékoliv úce
lové kritice. Casto stací, je-li kritik do
statecne hlasitý a má-li dobré kontak
ty v ostatních médiích.

V rámci Ceské televize neexistují
žádné funkce odborných "kontroloru"
kvality vysílání (odpovedných naprí
klad prímo Rade CT), kterí by mohli
usilovat o nápravu prohrešku proti
zásadám nestrannosti a presnosti
zpravodajství. Hodnocení a rozbor
kvality zpravodajství se pak stává
pouze vnitrní záležitostí zpravodaj
ského týmu, prípadne užšího vedení
celé Ceské televize. To je málo.

Profese: formální
i obsahové prohrešky

Chtel-li jsem tedy pred svým nástu
pem do vedení Redakce zpravodajství
CT získat podrobnou predstavu o kva
lite zpravodajství i clenu týmu, kterí je
pripravují, musel jsem se spolehnout
na vlastní profesní úsudek. Musím pi'i
znat (a nikdy jsem tento fakt netajil),
že po vlastním rozboru zhruba ctyr
týdnu zpravodajských relací Události
a ,,21" v únoru a breznu jsem považo
val otevrenou kritiku Rady ceské tele
vize i mediální komise Poslanecké
snemovny na adresu televizního zpra
vodajství za vesmes oprávnenou. Mu
sel jsem souhlasit s tím, že krome
principu nestrannosti porušovalo
zpravodajství Ceské televize velmi
casto také princip presnosti.

Krome obecných novinárských
principu porušovali clenové zpravo
dajského týmu také mnohá specificky
televizní pravidla. Rušivý byl naprí
klad casto se opakující nesoulad mezi
obrazovým a slovním sdelením. Ve ve
dení ani mezi cleny zpravodajského
týmu nebyli a nejsou (krome profesí
produkcních, kameramanu, asistentu
výroby a režiséru) lidé filmove ci ob
razove vzdelaní a obrazová složka te
levizních príspevku byla (spíše neve
domky) považována nekterými re
daktory za cosi podružného a obraz
za neco, co jejich práci zbytecne kom
plikuje. Absence všudyprítomného ob
razového - televizního - myšlení je
faktorem, který je ve vysílání (hlavne
u príspevku pripravených v ústrední
pražské redakci) zcela zi'ejmý.

Odborníci na mluvené slovo mi také
potvrdili, jak nízká je úroven slovního
prednesu doprovázející zpravodajské
pi'íspevky, tedy jak špatne redaktori a
zpravodajové pred kamerou nebo ve
studiu hovorí. a televizní obrazovce
byla a dodnes jsou porušována základ
ní pravidla výslovnosti a frázování.
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Hlavní nedostatek jsem však spatro
val v samotné koncepci vysílací poli
tiky zpravodajství: totiž ve stanovová
ní zpravodajských priorit, ve výberu
témat a v jejich obrazovém zpracová
ní. Za velmi vážný profesní prohi'e
šek jsem považoval prílišné lpení na
zpravodajském servisu Ceské tiskové
kanceláre (prípadne deníku MF Dnes)
jako na témei' výhradních zdrojích
výchozích informací pro prípravu
zpravodajských príspevku.

Scénár zpravodajských relací urcu
je z velké míry program oficiálních
tiskových konferencí, na kterých
prednášejí predstavitelé vlády ci poli
tických stran svá úcelove vybraná
prohlášení. Fakta a argumenty nejsou
dále provei'ovány a prakticky v suro
vém stavu záznamu z tiskové konfe
rence se dostávají na televizní obra
zovku. Zpravodajství CT tak vedome
rezignuje na jednu ze svých základ
ních povinností - totiž zkoumat a ove
rovat oficiální sdelení a interpretovat
je tak, aby jím rozumeli radoví diváci.

Cesta k náprave techto základních
nedostatku nemohla být ani rychlá
ani prímocará a cas, který mi byl po
skytnut, byl príliš krátký na to, abych
mohl nekteré z chystaných reforem
prosadit. Do vedení redakce jsem na
víc prišel v predvolebním období,
které bývá pro každou verejnou tele
vizi velmi obtížné.

Nechci tím však rozhodne omlouvat
nekteré chyby, jichž jsem se behem
krátkého pusobení v Praze mohl do
pustit. Predevším šlo o to, že obsáhlý
plán reforem postrádal reálný casový
harmonogram a že jsem podcenil mi
morádný psychický tlak, který zavá
dené zmeny na cleny zpravodajského
týmu prinášely. Nebyl jsem a po té
mer sedmiletém pobytu v zahranicí
jsem ani nemohl být obklopen "alter
nativním" týmem spolupracovníku,
kterí by pri mne stáli v okamžiku,
kdy se zavádená reforma zpravodaj
ství dostala do potíži.

Za zcela zásadní a významné však
považuji, že na jai'e letošního roku
nebyla po této reforme výrazná spole
censká poptávka. Obávám se, že do
kud se o kvalite zpravodajství nezac
ne verejne a soucasne odborne disku
tovat, je každý príští pokus o hlubší
reformu zpravodajského servisu ve
rejné televize odsouzen i nadále k ne
zdaru.

IVA KYTKA (1958)
Autor byl od 1. dubna do 21. kvetna 1998
povHen vedením redakce zpravodajství

Ceské televize. Poté se vrátil na místo

zpravodaje CT v Londýne.



9 I 9 8 ---'""'"'-'

Latka pro ministra životního prostredí
Václav Mezrický

Programové prohlášení vlády Miloše Zemana, pokud jde o životní
prostredí a environmentální politiku,
není pHliš obsáhlé. Zásadnejší posun
proti postojum vlády Václava Klause
k temto otázkám je možné spatrovat
jen v priznání se k myšlence "trvale
udržitelného rozvoje". Nekteré jiné
cásti vládního prohlášení ovšem na
znacují, že nová vláda chce brát tuto
myšlenku vážne. Slibuje totiž vypra
covat dlouhodobou energetickou kon
cepci, strategii železnicní, vodní, le
tecké a integrované dopravy. S jistou
výhradou sem lze zaradit i úmysl pri
jmout konkrétní prumyslovou politi
ku, i když o té se hovorí predevším
v souvislosti s "posilováním prestiže"
ceského prumyslu na zahranicních tr
zích.

Být ovšem v environmentální poli
tice lepší než predchozí vlády nebude
pro novou vládu zdánlive težké: již
sám obrat od pouhé ochrany životní
ho prosti'edí pred znecištením k re
sortním koncepcím by znamenal zá
sadní zmenu. Príslib, že energetická
politika se má orientovat na snižování
energetické nárocnosti, znamená ne
jen snižování nákladu výroby, ale zá
roven je prvním krokem k zavádení
trvale udržitelných forem jak využí
vání, tak výroby energie. Také o mi
nistrovi dopravy Antonínu Peltrámovi
víme, že hodlá co nejdusledneji usku
tecnovat zásady dopravní politiky Ev
ropské unie, a tedy preferovat zejmé
na hromadnou a v jejím rámci prede
vším železnicní dopravu.

Prekvapuje však, že vládní prohlá
šení nezahrnuje také príslib zpraco
vání koncepce nové ekologické politi
ky. Zainteresovaná verejnost totiž ví,
že cílem Státní politiky životního pro
stredí, jak ji sestavil ješte bývalý mi
nistr František Benda, bylo pouze
upokojit tu cást verejnosti, která Klau
sove vláde vytýkala, že rešení otázek
ochrany životního prostredí nevenuje
systematickou pozornost

Rozhodne-li se však nový koncept
ekologické politiky zpracovat nový
ministr životního prostredí Miloš Kuž
vart, nebude mít lehcí pozici jen pro
to, že dosud platná Státní politika ži
votního prostredí je dokument špatný,
poznamenaný navíc predsudky neoli
beralismu. Latku, pres niž by totiž
mel nový ministr preskocit, mu vyso
ko nastavil predchozí ministr životní
ho prostredí Martin Bursík. Ucinil tak
v mezích svých omezených casových

možností zpracováním Státní politiky
ochrany prírody, kterou Tošovského
vláda také prijala. Jde, pravda, jen
o dílcí program. Jeho význam z hle
diska trvalé udržitelnosti biologických
predpokladu národní existence na
historickém území Ceské republiky je
však klícový.

a rozdíl od predchozích hodnoce
ní stavu životního prostí'edí Bursíkuv
dokument nevidí situaci zdaleka opti
misticky. epopírá sice, že se snížila
míra znecištení ovzduší a vody, avšak
nenastal zásadní obrat k šetrnejšímu
vztahu k prírodnímu prostredí a k
hospodárnejšímu využívání prírod
ních zdroju. Zrejme také pod dojmem
lonských povodní má být jedním z
hlavních cílu ochrany prírody prízni
vé usporádání vodních pomeru. Další
duraz se klade na zachování úrodnos
ti pud. Spolu se snahou o postupnou
promenu skladby lesních porostu jde
vesmes o dlouhodobé úkoly, jejichž
príznivé úcinky by se projevily až po
delší dobe. Zmenit by bylo treba také
podmínky exploatace zejména nerost
ných surovin. Bursíkuv text také po
žaduje omezení další urbanizace.

Náprava by ovšem mela nastat nej
dríve v oblasti zákonodárství a v or
ganizaci státní správy. I v tomto ohle
du ciní vládní prohlášení duležité pr'i
sliby. Je totiž více než dost signálu,
které potvrzují, že rozdelení kompe
tencí v ochrane prírody a krajiny me
zi nekolik ministerstev je "kontrapro
duktivní". Což je známo už od oka
mžiku, kdy Benduv diletantismus
pripustil presun kompetencí ve vod
ním a lesním hospodárství na minis
terstvo zemedelství. Bude zajímavé
sledovat, jak se nejen ministr Kužvart,
ale i premiér zhostí tohoto úkolu. Jde
pritom ješte o další kompetenci, která
zarucuje ohled k ochrane prírody a
krajiny preventivne. Totiž o oblast
územního plánování a stavebníhyf
du, která rovnež Bendovi "vypadl
ruky" do kompetence ministers
pro místní rozvoj. Jedine sous . e
všech techto kompetencí v jednom
resortu muže být zárukou skut cne

hospodárného využívání vod o~
ny jejich cistoty, ekologicky šetr~é~o r
hospodarení v lesích a serióznílio r

hodnocení dusledku ekonomic
cinností pro životní prostredí. V sítky
zbytecne povolených staveb benzino
vých cerpadel a supermarketu casto
na nejúrodnejších pudách potvrzují,
jak silne je treba vrátit rozhodování

o umístování a povolování staveb do
pusobnosti úradu, jehož základním
úkolem je ochrana životního prostredí
a prírody.

Dokument, jenž vznikl za Bursíko
va ministrování, predstavuje zrejme
maximum, kterého bylo možno do
sáhnout v casove omezeném limitu.
O dukladne zpracovanou politiku
komplexní ochrany životního prostre
dí, která by zahrnula a vyjádrila cíle a
zpusoby nastolování vztahu trvalé
udržitelnosti, se ministerstvo sice po
ku sílo, ale nezbyl cas ji dokoncit, na
tož projednat ve vláde. To je úkol, kte
rý tedy ceká nového ministra. Úkolu
ceká více. Ani již pripravený koncept
Státní ekologické politiky totiž neod
povídá požadavkum, které je na nej
možno a nutno klást ve svetle tako
vých príkladných dokumentu, jakým
je holandský árodní plán environ
mentální politiky již z roku 1989, od
té doby pravidelne prizpusobovaný
menícím se podmínkám. Navíc bude
nutno se konecne zacít zabývat doku
mentem, který predstavuje výzvu nej
závažnejší, to jest Agendou 21. Jde o
základní návody a smernice pro zavá
dení trvale udržitelných forem života,
které byly prijaty Konferencí OSN
o životním prostredí a rozvoji v Rio
de Janeiru v roce 1992. To vše by me
la nová podoba ekologické politiky za
hrnout v okamžiku, kdy se environ
mentální zákonodárství bude musit
prizpusobovat požadavkum predpisu
Evropských spolecenství.

K vyhlídkám, že ministerstvo život
ního prostredí pod vedením nového
ministra prikrocí konecne k tomu, co
zameškaly pr ády v posled-

ních peti le _·ov emiépe býtskeptický. Qllo~ké rdblémy, kte-
ré se nej . '1 s te vubec
vnímají -. zrej-

me pro ro~tredípe 'zkrátí
z é pri ravo

21. století: kli
tek potravin

~rv: ani-
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Nedojde-li k rozšírení EU na východe, hrozí nám cosi nazpusob zlaté stagnace: ztucnelí a zpohodlnelí, odkládali
bychom všechny velké výzvy na zítrek.
Jacques Delors, bývalý predseda Evropsl,é komise

Predevším se zdá, že by euro mohlo popohnat danovoupolitiku. Evropské vlády musejí postupovat spolecne,
pokud chtejí obnovit svoji akceschopnost, kterou v uplynu
lých letech ztratily v nicivé souteži o kapitál.
Christian VVernicke, Die Zeit

"l J1ádly "incestní" vztahy mezi vehteli a dlužníky: jsou-liV banky a firmy jedno a totéz, nelze dobi'e odhadnout reál
nost a výhodnost jednotlivých projektu ... Vlády si nedržely
dostatecný odstup od obchodníku. Vláda a úrední aparát
musejí být rozhodcími, ne pod[lníky.
Lee Kuan Yew, bývalý singapurský premiér,
o asijské krizi - >

Bylo by krásné, kdyby nás v budoucnu ušetrili dalšíhopoucování o zvláštních pr'ednostech - ci nevýhodách 
asijských hodnot.
Francis Fukuyama, americko-japonský poJitolog

Ideao "konci sociálne demokratického století" byla castošpatne chápána tak, že sociálne demokratické strany již
nemohou vyhrát volby ... Byla však myšlena hloubeji: soci-
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álne demokrat.ická politika se vycerpala. Jestliže sociální
demokraté vyhrají volby, budou provádet jinou politiku,
než byla ta, s níž kdysi pr'išli.
Lord RalfDahrendorf, brilsko-nemecký sociolog

Skutecnost je zralá pro sociálne demokratickou myšlenku: Ale je sociálne demokratická myšlenka zralá pro
skutecnost?
Klaus Hartung, Die Zeit

Na levici nalézáme prání ztotožnit se s budoucnosti, zmenit veci, a to ve smyslu maximální spravedlnosti. erekl
bych, že každá pravice je necitlivá vuci zmene a spravedl
nosti, Ale pro pravici to není hlavní cíl ci axiom jednáni...
Stát muže pri brzdit proces odpolitizování, který probíhá ve
znamení trhu. Presto je treba státu odporovat tam, kde
srustá s nacionalismem nebo se socioekonomickými sila
mi...
Jacques Derrida, francouzsl,ý filosof

v

Cerní Americané predstavují 12 % obyvatelstva Spoje-ných státú, ale 55 % osazenstva amerických veznic ...
Tato zeme je roztržena barbarskou sociální nespravedlnos
tí. Privatizují ji k smrti ... Svobodný obchod není totéž co
svobodný živol.
Toni Morrisonová, nositelka obelovy ceny

(Zaznamenal Bedfich Loewenstein.)

.,.
Ad: Pitomost (NP 5/98)
Pitomost je slabé slovo
Chtela bych podpoHt stanovisko

Martina Stránského k zamítnutí návr
hu zákona, který by umožni.l ceským
obcanum volit v cizine. "Pitomost" je
slabé slovo. Je neuveritelné, jak ceská
malost dále kvete, a jiste bude ješte
dlouho trvat, než národ dojde ke zdra
vému rozumu, Jsem ráda, že existují
demokratické kritické hlasy, které
mají pochopení pro osudy lidí v cizine
a zároven se nebojí podívat pÍ'es hra
nice (do Polska, do Madarska), (...)

Mela jsem možnost volit pouze jed
nou v živote (dárek k plnoletosti). Ješ
te nyní si vzpomínám na trapnost ce
lého volebního aktu s oním známým
výsledkem 99,9 %. V emecku jsem si
ponechala ceskou státní príslušnost s
práním a vírou, zvlášte pak po listopa
du 1989, že budu moci alespon jednou
v živote volit. V Nemecku tuto mož
nost nemám, protože nejsem nemec
ký obcan. Tedy možnost jakékoliv
volby (mimo území CR) je nulová.
Zajímalo by me, ceho a hlavne koho
se bojí cešti politikové, proc odmítají
ceské obcany žijící v cizine a vyclenu
ji je takto ze spolecného svazku? Lidé
mohou prece žít na rt'tzných místech
zemekoule a pi'esto patrit ke své zemi.
Volební právo je jedním ze základních
lidských práv. (...)

Romana Carová, Nemecko

stra na

Cekal bych více velkorysosti
Nemám radost z toho, že neumíme

zajistit realizaci volebního práva na
šim obcanúm, pokud jsou momentál
ne mimo území. naší vlasti. Presto
bych pi'edpokládal zasvecenejší po
hled, Autor by nemel (...) rešení, které
se mu nelíbí, oznacovat hned v nadpi
su za "pitomost". Spíše by me zajíma
lo, kolik by to stálo, kolika lidí se to tý
ká a kolik z nich žije trvale v jiných
zemích, a má dokonce dvojí obcan
ství. Ten, kdo má dvojí obcanství a tr
vale žije v jiné zemi, by podle mého
názoru nemel volit do zastupitelských
orgánú Ceské republiky, Do obecních
zastupitelstev také nevolí ti, kterí sice
mají trvalé bydlište v obci, ale bydlí
daleko od ní, nebo mají o její život tak
malý zájem, že jim nestojí za to prijet
k volbám.

Cítim se dotcen, když pan Stránský
zredukoval duvody, které motivovaly
rozhodnuti poslanct't, na jakousi "ces-

kou malost". Príliš to ve mne evokuje
vzpomínku na proticeské výpady
tech, co dnes "poklonkují Západu",
ackoli byli dríve casto tak odporne
prosovetšti, že jim to ani Soveti neve
Hli. avíc se mi zdá, že urážet naše
obcany jejich malostí je jakýmsi mód
ním klišé všech, kterí žijí ci nejaký
cas žili v té cásti sveta, která se vše
obecne považuje za "Iepší" a zatím je
jen sebestrednejší a samolibejší. Mám
zkušenost, že naopak lidé z národu a
zemí skutecne "obrovských" (...) bý
vají velkorysejší ke každému druhu
"malosti". Nejen té ceské.
ing. Stanislav Hošek, Ceský Tešín

Ad: Ceská armáda - ropucha, ne
bo zaéarovaný princ? (NP 5/98)

Nic se nezmenilo
Po proctení clánku Ivana Gabala

jsem bohužel musel konstatovat, že
na položenou otázku nebyla dána jas
ná odpoved, která jednoznacne zní:
ceská armáda dnes není zacarovaný
princ, ale spíše ropucha sedící na pra
meni. (...)

V první rade je nutno si uvedomit,
že v armáde se nekonala žádná zásad
ní výmena kádrú, pouze došlo, po od
chodu nekolika málo nejvíce zprofa
novaných lidí, k necemu, co se blíží
detské hre "škatule, škatule, hejbejte
se". Vymenily se kanceláre a prejme
novaly se funkce. V armáde ve sku
tecnosti neprobehly ani poi'ádné lust
race, protože tehdejší ministr obrany
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Luboš Dobrovský k nim nevydal
upi'esnující pokyny. (...) Proto také ne
mohlo dojít ke skutecné demokrati
zaci armády.

Stejne tak nedošlo k promyšlené a
koncepcní transformaci armády.
Uskutecnily se jen organizacní zme
ny, které nebyly podloženy žádnou
solidní novou koncepcí. (...) Ackoliv
bylo známo, že krome politických
pracovníki'l a pi'íslušníku vojenské
kontrarozvedky patrili mez.i hlavní
opory bývalého režimu v armáde pra
covníci kádrových oddelení a pracov
níci vojenské justice, obsazení na per
sonálním odboru ministerstva obrany
zustalo dlouho prakticky beze zmen a
v cele Inspekce MO stál dlouho pra
covník bývalé vojenské justice. To je
také duvod, proc ruznými hodnocení
mi procházeli práve ti nejnevhodnej
ší, kterí si pak vyhledávali sobe po
dobné. Proto také byli skoro všichni
reaktivovaní rehabilitovaní vojáci,
kterí prišli do armády behem roku
1990 a 1991, postupne odstraneni
z rozhodujících míst a nahrazeni ne
dávnými absolventy sovetských vo
jenských vysokých škol, tzv. "voroši
lovci". (...) Proto zacali z armády do
slova zhnuseni odcházet solidní
mladí di'lstojníci,( ...) kterí meli vytvo
Nt nový velitelský sbor. Bylo jasné, že
jakékoliv snahy o zmenu pomeru
v armáde jsou za této personální situ
ace odsouzeny k nezdaru. (...) Schopní
profesionálové a mladí velitelé tedy
odcházeli ze zcela jiných duvodu, než
je uvedeno v clánku. (...)

Jednou z nejvetších chyb všech po
listopadových ministru obrany a je
jich námestku bylo, že podlehli chytre
vnuceným názorum o nenahraditel
nosti nekterých bývalých "kádru" ja
ko vojenských odborníku a nepocho
pili, že jde o "odborníky" zvyklé mys
let a jednat jen tak, jak je to naucili
v sovetských vojenských školách. (...)

Celkový stav naší armády je velmi
špatný a dovoluji si Nci, že je jako ce
lek nebojeschopná. Nastupuje málo
novácku a ti, kterí nastoupí, jsou te
lesne málo zdatní. Jejich výcvik je
minimální, úroven znalostí a návyku
u odcházejících vojáku základní služ
by velmi nízká. (...) Také kázen (ni
koliv dril, což si mnozí lidé pletou),
bez níž armáda není armádou, je na
velmi nízké úrovni.( ...) Vztah obcanu
k armáde nemuže být jiný než nedu
verivý nebo nejvýše vlažný, když vi
dí, že na vedoucích místech zustali
stejní lidé, kteÍ'Í se v minulosti chova
li k ostatním spoluobcanum prezírave
a arogantne. (...)

MUDr. Julius Miiller,
plk. zdravotnictva v. v., Praha

Mnichovanství

Pred šedesáti lety nabylo jméno bavorské metropole nového významu, obzvlášté
pro nás Cechy. Stalo sejednak zestrucnéným oznacením známé ctyrmocenské
smlouvy z konce zárí 1939, jednak celého komplexu událostí s touto událostí spja
tých. V dále preneseném slova smyslu seMnichovem rozumí "vubec symbol zrady
a kapitulace" (SSJC). Odtud pak mnichovan (popr. hovorové, zde mírné hanlivé
mnichovák) oznacuje jednak prosazovatele, strujce ci schvalovatele mnichovské
dohody, jednak obecnéji politického zrádce, kapitulanta.

Mužeme septát, proc se ujal ndzev obyvatelský (suJix -an) a nikoli príslušen
ský, totiž podle príslušnosti k urcitému kolektivu nebo dle sympatizantství s néja
kým hnutím ci smérem. Ale ceská slovotvorba zde možnostmi neoplývd. Mnicho
vec i mnichovník by byly zavádéjící, mnichovár pak vyznívá spíš pozitivné (ja
ko napr. odbojár) anebo odkazuje k názvum cinitelským (kovár) ci konatelským
(rybár). A suJixy -ista, -ita jsou cizího puvodu a pojí se s cizími základy.

Poslední stojí za zdržení. Tato prípona v ceštiné spolutvorí zpravidla pojmeno
vání s náboženským konte:r:tem, at jsou reckého (metropolita, kosmopolita, johani
ta) anebo hebrejského (levita, izraelita) ci šíre semitohamitského (šíita) puvodu.
Rada takto utvorených slov u nás zdomdcnéla v souvislosti s husitskoujází ceské
rejormace (táborita, orebita), arci predevším husita. V oné dobé jich však ceština
neznala: kromé husity ovšem, avšak v dobových textech (napr. r. 1434, 1469) bylo
oznacení husita synonymem kacíre a Cechové je vnímali jako urážku. - Hodnoce
ní složenin zmínéného typu se do 20. stol. zménilo, snad i proto ani podoba mni
chovita nebyla vhodná.

Ostatné obyvatelský ndzev mohl mít oporu prdvé ve zmínéném historickém ob
dobí: od minulého století jsou pražany nazýváni stoupenci pragmatictéjšího kríd
la husitského hnutí, reprezentovaného zejména pražskými utrakvisty.

Nds ovšem prece jen víc než pojmenování zajímá sdmjenomén "mnichovanství".
Zmínéná škála slovních obsahu - od schvalovdní až po zradu - ukazuje jednak
hloubku národního traumatu, jednak rozsah toho, od ceho máme potrebu se di
stancovat. Ale ta síla distancní potreby muže naznacovat, že obsahem mnichovan
ství muže být i néco víc, než priznávají slovníkové difinice.

Pokusím sepripomenout jedno "postmnichovské" téma, souvisící s ceským progra
movým sebepojímáním S Mnichovem prichdzí zretelnéjší období ceskéhopartikula
rismu. Moderní (nejen) ceskou nacionalitujormovaljak univerzalismus (s otevre
ností vuci sousedum i ostatním, sesnahou nacházet co nejvíc spolecného), tak parti
lwlarismus (s hleddním vlastní výlucnosti a zahledéností do sebe).Prvé sevyznacuje
snahou o pozitivní program, druhé spíšjeho nedostatkem. Obojí mírí k sebevédomí,
k potvrzení vlastní ceny; avšak zatímco prvé hledá rovná práva i odpovédnosti mezi
ostatními, druhé vede k vyvyšování nad jinými. I kdyby jen ve velikosti vlastních ka
tastrof Partikularismus rád osciluje mezi velikášstvím a malomyslností.

Tendence k partikularismu provázely celé národní obrození, což v jeho závéru
nejzretelnéjijormuloval T. G. Masaryk. Pochopitelné i program první republiky,
jakkoli proklamativné univerzalistický, jimi byl poznamenán (napr. v národnost
ním usporádání). Ale po Mnichovu prichází zlom; ztracený státotvorný program
je náhle shledán iluzí, malomyslnost nazývána realismem. Ozývá se volání po ná
rodní jednoté, ve skutecnosti se však spolecnost partikularizuje a dezintegruje.

Programovým poprením univerzalismu bylo pak poválecné vypuzení vétšiny
ceskoslovenských Némcu. Tento akt bývá vysvétlován nejen v úhrnném kontextu
hitlerismu, druhé svétové války a jejích výsledku, nýbrž i v konkrétní souvislosti
s Mnichovem. To všejsou vnéjší motivy; ale projekt sám, jeho uskutecnéní ijormy
provádéníjsou predevším naše. Konecné hodnocení "odsunu" rozdéluje naši spo
lecnost dodnes.

Považujeme-li absenci univerzalismu za soucást syndromu mnichovanství, mu
žeme jeho dusledky spatrovat i v pozdéjších traumatizujících událostech - naprí
klad po roce 1968. "Obrodný proces" mél ovšem svou univerzalizující dimenzi;
príznacné však obsahoval i rozmér mesiánského velikášství.

Zpusob, jakým sevalná cást národa prizpusobila podmínkám po porážce, jen
potvrzuje náš nedostatek duvéry k univerzálním programum. Prevládá-li po pádu
komunismu presvédcení, že obnovenému trhu idejí mužeme prispét jen svým pri
zpusobením, zdá se,že néco z našeho mnichovanství trvá.

JA HOI\ÁLEK



NOVA PRITOMNOST

Galvez, císar acreský
Márcio Souza

V roce 1945 se jeden starý muž rozhodl napsat své pameti.
Ten starec žil v Cádizu, byl penzista a poslední dobou im
potent. Rád cestoval a u svých nepocetných prátel platil za
notorického lhái'e. Ve Španelsku však mela lež zvláštní
pHchut. Zrovna tak jako v AmazoniL Starec zanechal balík
rukopisu, v nichž vyprávelo stejné spouste pošetilostí, ja
ko byly ty, jimž se zdráhali verit jeho prátelé. Jemu to vu
bec nevadilo, vedel prece, že ty pošetilosti predstavují zá
važná fakta jeho života. Života, který byl závažný jen pro
to, že on sám žil v nezávažné zemi. Starec zemrel v roce
1946 a nezanechal žádné dedice. Rukopis zrejme dokoncil,
protože ta halda papíru, popsaných jeho pevným a jasným
písmem, se našla o dvacet let pozdeji, dobre zabalená do
tvrdých desek. Tento rukopis, jako každý dobrodružný prí
beh hodný toho jména, našel pak v roce 1973 u parížského
antikváre jeden brazilský turista. Dodnes se neví, jak se
rukopis dostal z Cádizu až na antikvái'ovu polici na bulvá
ru Saint Michel. Jisté je, že onen Brazilec, který šmejdil v
parížských knihkupectvích, jej získal v portugalštine, a to
za sumu trí set padesáti franku, což na tehdejší dobu neby
lo tak moc. Správná cena za nezávažný rukopis. Brazilec
jej precetl za dva dny a pri vzpomínce na Josého de Alen
car, který totéž ucinil v prípade knihy "Válka luamárú", se
jej rozhodl pripravit k vydání. Ten brazilský turista jsem
byl já a pošetilosti onoho Španela z devatenáctého století
na me silne zapusobily. Ze všech tech papírú, objevených
oním prapodivným zpusobem - receno slovy Josého de
Alencar - jsem sesmolil tuto knihu, která nyní vychází tis
kem. (...) Doufám, že dostanu zpátky aspon tech tri sta pa
desát franku, které jsem za rukopis utratil a oželel pritom
mimo jiné cestu autobusem do ice a veceri v Les Bal
cans.

Titulní list
Inkoust už je na nem zpola vybledlý a na nekolika prí
davných jménech hodovali moli. Sám príbeh zacíná líce
ním územního trojúhelníku, který patril Indiánúm
kmene Amoacú, Canamariú a Ipurináu. Zdá se, že na
tehdejších boHvijských mapách byl ten trojúhelník ozna
cen jako "tierras no descubiertas" (neobjevená území 
špan.). Byl to trojúhelník tropických nemocí a klikatých
rek, vklínený mezi Bolívii, Peru a Brazilii. Proste místo,
jaké by si žádný krestan nevybral k tomu, aby tam rozbil
svuj stan. Ale jeden Cearan, který žádný stan nemel, ode
šel z domova, putoval podél srázných brehu krivolaké
i'eky a celil Ipurináum. Podarilo se mu postavit si tam
chatrc, a pak napsal vikomtovi de Santo Elias, vlivnému
obchodníkovi z Belému, aby mu poslal nejaké zboží. Té
rece ríkali Ipuriánové Aquiri. Cearan, který v umení kra
sopisu nijak nevynikal, nacmáral toto jméno na obálku a
vikomt je po znacném úsilí rozluštil jako Acre. Vikomt
tenkrát udelal dobrý obchod a zároven nevedomky ono
území pokrtil. Acre oplýval vynikajícími exemplái'i Hevea
braziliensis a po mnoho let se melo vyvíjet ve znamení
omylu.

Pohlednice
1898, cervencová noc v Belému do Pará. Zacínám vyprá
vet zprostredka svého života, a to už je mi 39 let. V pameti
se mi vynoruje mesíc zárící matným svitem. Ver-o-Peso je
pouhý obrys obvykle rušného lidového tržište a k ránu je
venku vlaho. V domech se nesvítí. Elektrické lucerny vábí
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stovky mur, které vírí a padají na zem jako mekké krou
py. Ze zálivu Guajará vane vetrík, který ochlazuje vzduch
a mísí pachy plísne a lodního nákladu s pachem odlivu.
Tahle oblast, vonící po silovoni a rúžovém drevu, patrí k
špinavé cásti mesta, plné bláta a shnilých odpadkú. V uli
cích, které vedou na tržište, je chabé osvetlení a není tam
nijak rušno. Sem tam se objeví nejaký flamendr a já jsem
pekne zašitý v jednom budoáru. Aspon jsem si to myslel.

Politické a manželské allegro I.
Zatímco já hladím jedno vonavé telo, dole krácí Luiz
Trucco neboli Don Luiz, jak se ríká tomuto znechucené
mu a samotái'skému predstaviteli Bolívie. Byl to muž,
který už nedokázal dál snášet jednotvárné noci konce sto
letí. Já osobne jsem jeho znechuceni nesdílel. Už nekolik
let se zdálo, že se na obchodování s kaucukem dá snadno
zbohatnout a Amazonie se zmenila v ideální bojište.
Peníze se rozhazovaly okázale a žádná predstavivost tomu
jednotvárnosti neubrala. Hrešilo se nedostatkem predsta
vivosti.

Luiz Trucco byl zrejme kosmopolita, který si zvykl na
rozmanitou nabídku mest jako Milán a Buenos Aires, kde
pusobil predtím. Pro neho opravdu muselo být únav I.

chodit porád do stejných baru a penzionu precp zá-
kazníky, lidmi uspechanými a hlucnými, kterí umeli
o nicem bavit. Trucco se pri procházkách už' ášti a
tenkrát v nedell- byla nedele - se pred davy.J"· Luchýlil k
pevnosti na kraji starého mesta a posadil se, kamenné
brlení. Jisteže mohl hloubat dál, ale vlnení :v1'í níc
vodách bylo balzámem na jeho starosti. Trucc
du plnou hlavu starostí a v bolivijské diplomacii za
klícové postavení.

Politické a manželské allegro II.
Zatímco já líbám tvrdá nadérka, která voní po priprioce,
dole po ulici se ubírá Luiz Trucco, opíraje se o cedrovou
hul se stríbrnou rukojetí. Vrací se domú za elegantního
klapotu hole na mramorové dlažbe. Vypadá duchem
neprítomen, a to do té míry, že si ani nevšiml trí patricne
zakuklených mužu, kterí ho potají sledují. o a práve
tady dole u špatne osvetleného vchodu do skladište se na
neho vrhli. Rychle starého diplomata obklícili a
Truccova postava v bílém lneném obleku zvedla hul jako
dirigent taktovku. Trucco se bezpochyby obratne bránil,
ale dlouho by nevydržel, kdyby ten zatracený manžel
míšenky, se kterou jsem byl zrovna v nejlepším, nevrazil
do ložnice s nabroušenou dýkou a já honem nevstal a
takrka jediným skokem se nevyrítil oknem ven, trímaje
pár kousku šatstva. Jako ve správném románu na pokra
cování jsem spadl rovnou na ty ctyri muže. Ve vzniklém
chumlu jsem shora slyšel krik míšenky, kterou bil její
manžel, portugalský lodník. Tri útocníci hned nato
uprchli za roh smerem ke kostelu a Trucco se rozbehl na
opacnou stranu, zatímco já ješte zápolil s rozepnutými
kalhotami.

Politické a manželské allegro III.
Všecko se sbehlo velice rychle. Samozrejme že jsem pred
tím slyšel zdola z ulice ten povyk, ale bylo mi to jedno.

evím, jak dokázal Trucco za tak krátkou dobu dobeh
nout až na nároží, ani jak je možné, že jsem si pri tom
skoku nepolámal žádné žebro. Zamíril jsem k Truccovi,
který stál v osvetleném vchodu do kabaretu. Videl, že si
pridržuji kalhoty a že mi chybí nejaký kus odevu. Stacil
jsem naštestí popadnout kalhoty a sako. Byl jsem bos a
konecne jsem dopnul opasek i to sako, ovšem moje lnená
košile zústala nahore. Utešilo me, že peneženku se skrov
nými úsporami jsem mel porád v kapse u kalhot.
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(Ivanu Jirousovi)

PREDJÍMÁ VECI MINULÉ,
šakalí doupata slabik,
nikoli však vet,
to už spíš havet hvezd:
pomrkávání sounáležitosti.
Dejina není propadlište,
podstrocník astronoma dán 
prevedeš v daktyl nebo jamb
gravitacní ping-pong obežnic?
Prstence Poseidona nespojité
- vyhlížet, zahlížet? -
významy se rozpouštejí,
plavecká tempa v nespatreném,
kde sen staví na soli.

•••

AD PRAME NÝMI SPISY
shledává shodnost dovetku.
Prvotní písari,
jejich cistý stuL..
Jak stejnými slabikami
pokoušejí se nemluvnata vtisknout
tu snedému
tu bílému
nabehlému prsu odveký svuj rád,
jak podobá se mluva
casto nedorcených posledních vet starcu,
výroky
bývalých soku v poetikách
v postojích;
zase a znovu
jistoty zoufalství
zoufalství jistot,
toliko nezamenitelný zážeh
mezi týmž a týmž.
Lišejník .

(Jirímu Kratochvilovi)

PETR

KABEŠ

u.

, !.•, ejvytrva

&fJ~ kankán a. ~ 'privítala nás
terá by mohla

st o se nám obvy
isky. Muzikanti

nám prinesl pití.
~co s . , .estli ješte vys pí Lili a cíšník odpove-
del, že její císlo bývá praví e n o pulnoci. Ovzduší bylo
nenucené a obe povetrné devy si k nám phšly phsednout.
Odsunul jsem jim židle a všiml jsem si, že už jsou dost
staré a zdrchané. Rozhodl jsem se, že se trochu poroz
hlédnu kolem, zatímco Trucco se nezávazne bavil s
obema kokotami.

Neklidný Bolivijec
Rozhovor s kokotami zrejme Trucca príliš neoblažil.
Pozdeji se mi sveril, že neví, proc vubec ješte podobná
místa navštevuje. Ne proto, že by se z neho stával moralis
ta. Cítil se však stále osamelejší a prodejná úslužnost pro
stitutek ho rozcilovala. Ve skutecnosti Trucco steží ovládal
svou nervozitu a byl presvedcen, že existuje spiknutí proti
jeho osobe nebo proti jeho zemi, což pro neho znamenalo
totéž. Všechno, co delali Brazilci, Trucca patrne uráželo a
zdejší okázalost mu velice vadila. Byl si vedom, že stárne
a že cas, který mu ješte zbývá, už nebude stacit ke splnení
úkolu, který mel pred sebou.

Muj portrét
Jak už jsem rekl, bylo mi 39 let a byl jsem vysoký, trochu
nahrbený, a mel jsem bradku a tenký lmirek. Nosil jsem
brýle s kulatými zlacenými obrouckami a nos jsem mel
špicatý. Jsem stredozemního typu a byl jsem opálený. Ne
vypadal jsem špatne a v tu chvíli jsem si všiml, jak nedu
verive si me Trucco prohlíží. "Dekuji vám, že jste me za
chránil pred prepadením," rekl Trucco, trochu v rozpacích
nad mým vzhledem, který po pravde receno nebyl zrovna
bežný. Odpovedel jsem, že mi nemusí dekovat, protože
nešlo o nic jiného než o celou radu omylu, což byl ostatne
logický dusledek mé existence. Rekl jsem mu, že pi'epaden
jsem byl já, a to manželem ozbrojeným dýkou, nacež on
mi rekl své jméno: Luiz Trucco, generální konzul Bolívie.
Podal jsem mu ruku a informoval jsem ho, že jsem novi
nár a jmenuji se Galvez, Luiz Galvez. Trucco mi znova po
dekoval a tvrdil, že mou zásluhou vyvázl z incidentu bez
úhony, což jsem nemohl poprít. Zeptal se, jestli me muže
pozvat na sklenicku, a vešli jsme do rušného kabaretu. Byl

to kabaret~,Juno a FJóra" a jako atrakci nabízel puvaby
"Lili, Nepremo . &ého lodstva" - slavné kubánské tanec-

~~ - nice a š ns érky, hadí ženy parnasistní metriky a tropic-
kých rytI1'lu , . I .,

J no F ó . ~í'~'
'áre~ i d, ~ ros.' I

.*. Iné. Pro eté
ti·.· alonek zapl aly pohovky
u! e za 10 ramorovou d.J li)8 V; ou e t

'11.

Úryvek z románu Galvez Imperador do Acre,
Rio de Janeiro, 1976. Preložila Pavla Lidmilová.

MÁRCIO SOUZA (1946)
Brazilský spisovatel,narozen v amazonském Manausu. Vystudoval

spolecenské vedy v Sao Paulu, nyni je predsedou Národní nadace pro
umení v Rio de Janeiru. Píše romány, povídky, dramata, eseje. Námety
cerpá zejména ze své rodné oblasti. Typické jsou pro nej cerný humor,

satira, fantazie a politická kritika. Román Galvez, císaf acreský vyšel
v "oce 1976. Jeho poslední román Vernost (1997)

pí'edstavuje první cást chystané tetralogie z dejin Brazílie.

PETR KABEŠ (1941)
Básnlk, spoluautor samizdatového Slovníku ceských spisovatelu (1979).
Narozen v Pardubicích, vystudoval ekonomii, v letech 1966-69 šéfre
daktor mesícníku Sešity. Brnenské nakladatelství Atlantis vydává v
Njnu sbírku Peší vec a jiné pfedpokoje, z níž vyjímáme dve básne.
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Agrární strana
v naší politice
Ferdinand Peroutka

Veliké latifundie jsou spolehlivým spojencem bolševismu; naopak drobné selské vlastnictví je skoro neotresi
telnou oporou demokracie. Eugen Varga, bývalý madarský
bolševický komisai' a nyní národohospodárský odborník
pH ti'etí internacionále, formuloval jasne a správne tyto ve
ci:

"Cím vetší jsou velkostatky a cím cetnejší jsou proletári
na venkove, tím pevneji ml1že býti založena diktatura. Cím
rovnomerneji je rozdelen majetek pudy, tím nepríznivejší
jsou podmínky pro diktaturu ... V agrární otázce rozdelují
se revisionismus a komunismus nejostreji. Rozsáhlé vel
kostatky znamenají feudální reakci, ostré ti'ídní protiklady.
Prevaha malých sedláku prináší demokracii, mai'i proti
klady, nepríznivou pudu pro revoluci. Proto jsou revisio
nisté pro rozbití velkostatku, komunisti pro zachování
jich."

Kdyby u nás nebylo pozemkové reformy, bylo by komu
nistické hnuli mocnejší a hrozivejší. Silná a sebevedomá
agrární strana byla u nás hrází proti komunismu: tuto zá
sluhu jí nesmíme upHt ani dnes, kdy vzpomínka na hrozi
vost bolševismu je už znacne vybledlá. Hrála tedy agrární
strana v naší politice významnou a skoro historickou roli,
a at sebe nepríjemneji rozléhá se nyní smích pana Vrané
ho a at jakékoliv budou obtíže, které nám phpraví, pi'ece
musíme jí býti za leccos v nedávné minulosti pocitovati ví
ce její prednosti nebo její vady. V této velké strane jest dos
ti obojího.

evím, nedovedly-li by také ostatní strany tak využívati
svého jedinecného postavení, a jest zcela možno, že by to
také dovedly. Zatím jest jisto, že agrární strana dovede své
ho postavení využít znamenite. Nepretržité úcasti ve vláde
používá k tomu, že si podrobuje administrativu, kam do
sáhne. Je mnoho lidí, kterým už imponuje pouhá její moc.
Pri obecních volbách byli v Praze úredníci, kterí nikdy ne
meli co cinit s pudou ani s nicím, co na ní roste, a prece
venovali své hlasy agrární strane. Když byli tázání svými
práteli, proc tak ucinili, odpovedeli proste: "Protože je to
mocná strana." Tedy už sama moc imponuje a je pHcinou
další moci. Jsou i nekteH nestranní intelektuální pozorova
telé, kterí byli hypnotizováni mocí agrární strany. Obávám
se, že mezi ne patrí také p. dr. Schieszl, který v poslední
dobe nekolikráte se chopil pera, aby hájil agrární stranu
proti oposici - ackoliv to bylo v situacích, kdy práve oposi
ce potrebovala ochrany. Ocenujíce posici agrární strany,
musíme tedy pocítat i s dojmem moci, který vzbuzuje a
který má vliv na nekteré lidi. Secteme tento dojem moci,
výsledky dlouholeté úcasti ve vláde, vliv na administrati
vu, ministerské pi'edsednictví v agrárních rukou, povest,
že bez agrární strany nemuže být utvoi'ena žádná vetšina,
vliv na subvence a na rozpocet, petactyricet poslancu v
parlamente, nejvetší pocet ministru, faktické vudcovství v
politice - a vidíme, že není u nás vetší politické moci nad
tu, která je sousti'edena v rukou agrárních vúdcu.

Je v povaze každé moci, že se nespokojuje a chce rusti
dále. ení cloveka s otevrenýma ocima, který by byl tuto
okolnost na agrární strane nepostrehl. A otázka agrární
moci bude asi také velmi vážným problémem naší politic
ké budoucnosti. Stací vzíti rozpocet do ruky, aby se videlo,
že se zavádí tichá nadvláda agrární strany. Stací se podívat
na agrární ústavy, placené státem, abychom videli, kdo v
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IBtomnos~
této republice má moc. Stací zjistiti, že rozpocet minister
stva školství je snižován a rozpocet ministerstva zemedel
ství zvyšován. Agrárníci, kterí jsou tak uprímní jako každý,
kdo má dost síly, že si to muže bez nebezpecí dovolit, nik
terak se netají svými konecnými cíly. Vyjádhl je jednou
velmi jasne "Venkov":

"Jest nejvyšší cas, abychom se vrátili k své podstate. K
zemedelství ....Vybavme se konecne z myšlení liberalistic
kého a socialistického. To bylo posedlé prumyslovými pro
blémy. Nemeli jsme dost odvahy vyslovit pravdu: zemedel
ství je základem státu, zemedelství musí býti však na prv
ním míste. Všechno státní hospodárství musí dbáti na
prvém míste zemedelství. Nikoliv parita zemedelství a prú
myslu, ale ve všem a všude nejprve zemedelství a teprve
na druhém míste prumysl."

Uvážíme-li, že takto mluví nejvetší strana ve státe, který
zdedil vetšinu rakouského prumyslu, vidíme, kde je nebez
pecí: ve vytrvalém tlaku, který chce z tohoto prumyslového
státu udelat selskou republiku. Ale to znamená podvazovat
výrobní síly tohoto státu, odsuzovat továrny k vyhasnutí.

Neverím, že by bylo naší politice k prospechu rozštepení
agrární strany, ve které nekterí doufají. V našich pomerech
je výhodou, mužeme-li pocítat aspon s jednou velkou a
disciplinovanou stranou. Ale její moc nesmí být bez kon
troly. Nalézti rovnováhu proti agrární strane je naléhavým
úkolem naší politiky. Všichni cítí, že moc agrární strany se
stává problémem, a že cvikem se jen utvrzuje. Je duležito
zbavit agrární stranu pocitu všemocnosti, i kdyby se to jed
nou melo stát za cenu protiagrární koalice, která by byla
utvoi'ena specielne za tím úcelem, aby agrárníky vychova
la k zachovávání míry. Každá moc, která se múže pokláda
ti za neomezenou, stává se škodlivou. To by asi platilo také
o každé jiné strane.

(Pfítomnost, 20. zárí 1928)
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Thassos
Milí doma,

od letište Megalos Alexandros prijíždíme k malé
mu prístavu Keramoti,ferry na ostrov Thassos
práve odráží od brehu. Nékterí reptají - stacila mi
nuta dve a byli bychom to stihli. Mne je to úplne
jedno. Jako vždycky v Recku, cítím se tise a hlubo
ce stastná. Ach, Zorbasi, Nikos [(azantzakis to
vsechno napsal: jak nabral do hrsti jemne žlutý
písek, propoustél jej mezi prsty a nechal ho padat,
teplý a jemný. Ruka se mení v presýpací hodiny,
život plyne a ztrácí se; ztrácí se, spisovatel se dívá
na more, myslí na tebe a ve spáncích mu buSí stes
tím.

Thassos, obrysy jehož hor jsou z recké makedon
ské pevniny dobre videt, je vzdálen pouhých ctyri
cet minut lodí, ferry se ale nevrací a nevrací. Rac
kové s hulákáním surfují na zpenených vlnách, ví
tr se mení ve vichr a zlehka metá težkými popelníky.
Sklenicky v taverne na nábreží je neustále nutno dolévat pi
vem nebo jdte líp pryskyricnou retsinou - i poloplným totiž
hrozí prekocení. Od cíSní/w se dozvídáme, že trajekt nazpet
nemuže vyplout, more (Thrácké) je prílis rozbourené. Úzký
dvoupatrový hotýlek Evropa v postranní ulicce inzeruje, že
nabízí víc než vyspání. Na soumracném nebi nad ostrovem
se z jednoho bodu pocíná odvíjet sedobílý dým, pak se odvi
ne opodál dalSí. Sílí a houstnou. Jsou to castéji žhári nebo
náhody, ptám se císníka. Žhári, odpovídá okamžité. Vychá
zí první hvezda, císník prináSí tri ctverhranné sklenky, pred
stavuje se:Anestis. Zve nás na ouzo. Ríkám, at se napije s
námi. pfináSí ctvrtou ctverhrannou, ale nesedá si, pripíjí ve
stoje. V takovém nepatrném prístavu, ani smenárnu tu ne
mají. [(onecne se more tisí, uléhá k spánku jako velké hed
vábné zvíre. Pred pulnocí odplouváme na nejsevernéjsí recký
ostrov.

[ on má svoji báj. Když Zeus unesl krasavici Evropu, její
otec,fénický král Agínoras, vyslal mladíka Thassose, aby ji
nalezl a privedl zpátky domu. epovedlo se,a Thassos se te
dy taky radsi nevrátil. Místo Evropy vsak objevil krásne ze
lený (husté smrkové, borovicové, platanové lesy, cedry, kas
tanya hlavne olivové háje, dodnes postávají prastaré oli
vovníky až na samém brehu more jako vrby u ceského
rybnícku) a pohádkove bohatý ostrov (zlato, mramor, stríb
ro, med, ametysty, opály). Usadil se na nem a pojmenoval
ho svým jménem. Už ve starovéku Thassos díky bohatství a
dobré poloze predstavoval významnou námorní moc. Ná
jezdníci pochopitelne jevili trvalý zájem: puvodní obyvatele,
jimž se ríkalo [(arové, vystrídali Thrákové, Fénicané, roku
491 pred Hristem Persané, behem peloponéských válek se tu
nekolikrát vymenily Atény a Sparta. Pak dorazili Rímani,
ve 13. století Benátcané, nakonec a na dlouho v roce 1466
Turci. Až roku 1912 byl Thassos pripojen k Recku.

Písu na pokracování, ted v pravé poledne sedíme v kavár
ne FuLZMoon ostrovního hlavního mesta Limenas, postupu
ju v tomhle dopise a zároven mamifakturne sepisujeme pár
pohlednic. Jednotný text: z ostrova, který chválili už Hero
dotos a Hippokrates, srdecné... Sousední kavárna sejmenuje
Anonymous.

V odpoledním žáru stoupáme vzhuru na zdejsí Akropoli.
Cikády divoce cvrcí, borovice a pichlavé keríky v prudkém
slunci korenne voní. V polovine cesty u odbocky k antickému
anifiteátru s výhledem na záliv a starodávný limenaský prí
stav vytahuju historku z lonského zárí, kdy jsem tu byla po
prvé. Cekali jsme sfotogrqfem na Akropoli na západ slunce.
[(dyž jsme už scházeli, tady na rozcestí u divadla sifotogrqf
zapálil cigaretu. V tu ránu se z ki'oví vyrítilfaun. Snad spís
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kozel, ukazují dcery na stádo pasoucí se na mramoru. Ne.
Faun a s vysílackou. Velice rozzlobený, zdejsí hlídac. Rádil
kvuli cigareté, velký požár v petaosmdesátém je jeste v dobré
pameti. Zkusíme ho uchlácholit, rekla jsem cesky.Jste snad
Madari, reagovalfaun. Když zjistil, že Cesi,zarvat: nazdár,
ahój. Pak tiSeji, zase cesky: miluju té. Postupne vyslo z jeho
jednoduché anglictiny najevo, že sepred nékolika mesíci ože
nil s turístkou Zden/wu. Ta se ale musela vrátil domu, do
podhurí Orlických hor, takže líbánky žádné. Hlídac sáhl do
vesty, vytáhl pripravený dopis, zda bychom ho v Praze neho
dili do schránky, dojde urcite rychleji.

Na jednom vrcholu cní staroveká A/íropole se zbytky stre
dovéké pevnosti, na sousedním pozustatky Athénina chrá
mu. V sedle mezi obema potkáváme stadí manželský pál~
Britové, kterí si najali pruvodce. Není to snad ten tvuj faun?
A skutecné, zrovna jim lící cosi z rozmarilého života Dioný
sova. Zdravíme se.Faun mrkne cernocerným okem, usméje
se,zubu moc nemá. Odloží svoje Brity k vyhlídce na záliv a
priskocí k nám. Odkudsi vycaruje tri velké žluté hrusky a
umélohmotnou láhev mírne nahnedlé vody. Graciézne na
bídne hrusky, zdurazní, že z vlastní zahrádky, a pak je po
ltvá vodou. Na omytí. Co vase žena, ptám se. Och, Zdenka
žije v Letohradé, proste daleko, ale byl jsem za ní, loni, 28.
ríjna, jak máte státní svátek, že. Pak si sumíruje otázku:
proc jste u vás porád takoví nespokojení, na vsechno nadá
váte? Vysvetlení, že pomery' jsou nevykrystalizované a lidé
nervózní, ho neuspokojuje. Pokracuje ve stížnosti, Zdenka
umí jen ceskoslovensky a nékterí nasi turisti mu dokonce ne
chtéli ani preložil její psaní. Možná uméli taky jen ces/wslo
vensky, snažím se omluvit spoluobcany. Ale hlídac Akropo
le už neposlouchá, tiSe,jen se slabounkým krísnutím se
sp0uStí po skále ke svým Britum. V ohybu se otocí, cernocer
ne mrkne a zamává.

Miluju vás. Naskledanou. Nazdár. Ahój.
LIBUŠi<: KOUBSKÁ

PS. Vysoko ve vnitrozemí Thassosu je rada horských ves
nicek, jedna z nich sejmenuje Theologos, Slovo boží. Zaklí
nena uprostred mranwrových ploten, tamto je jdte príroda,
tohle už domy, kamenné strechy s komínky se od skal prílis
neliSí. Na hlavní ulici mají holicství. [(rámek, spís sluj, cas
se tu zastavil v roce 1920. Jediný predmet není z pozdéjsí
doby. Uvniti' rokuje ne/wlik stary'ch mužu ve vzorne vyleste
ných botách. Holem projede pop na mopedu, starena na
oslu, pak jeste jedna. Vsichni v cerném. Prodavac nakládá
do omláceného stejSnu žluté melouny a sklenice medu s ore
chy. Za bílou zdí pistí deti. A nekde v dálce se chvéjícím
vzduchem mihne vdova. Ale tady ji prece neu/wmenovali. ..
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_S_ta_lo_se 1 Prítomnost
25.7, Prezident Václav Havel byl hospitali

zován v Ústrední vojenské nemocnici. •
Cecenský prezident Aslan Maschadov
prežil pokus o atentát

24. 7. Povodne ve východních Cechách si
vyžádaly již 6 obetí, • Keizó Óbuci byl
zvolen japonským premiérem,

25. 7. Václav Havel kritizoval tzv, opozicní
smlouvu, • Se zvýšenou intenzitou opet
vypukly težké boje mezi srbskými silami
a Kosovskou osvobozeneckou armádou.

26. 7. Ministr spravedlnosti Otakar Motejl
predložil návrhy zrnen v soudnictví. •
Madeleine Albrightová vyzvala nového
japonského premiéra, aby urycWene ob
novil zdraví japonské ekonomiky.

27.7. Pocet obetí záplav v Košickém a Pre
šovském kraji vzrostl již na 40.• Tony
Blair provedl první zmeny ve své vláde
od nástupu labouristu k mocí.

28.7. Sociálne demokratická vláda oznámi

la, že nebude zvyšovat sociální dávky.
29.7. Miloš Zeman se odmítave vyjádril k

prítomnosti Sudetonemeckého krajan
ského sdruženi v koordinacní rade Ces
ko-nemeckého diskusního fóra .• Rádio

Svobodná Evropa oznámilo, že bude
z Prahy vysílat do Iráku a Íránu.

50. 7. Ceský ministr zahranicí Jan Kavan
odcestoval do emecka .• Sedm z ko

sovských uprchlíku, které se do Nemec
ka snažili propašovat dva ceští prevade
ci, zahynulo pri dopravní nehode.

51. 7. Vláda CSSD navrhla návrat k plato
vým tarifním stupnum v soukromé sfére.
• Záplavy v Bangladéši zahubily více
než 200 lidí.

1. 8. V Nemecku vstoupila v platnost refor
ma pravopisu.

2.8. V Paríži skoncila cyklistická Tour de
France, poznamenaná bezprecedentním
dopingovým skandálem.

5. 8. V Kašmíru se vyostril konflikt mezi
indickými a pákistánskými vojáky, který
si vyžádal již 80 mrtvých .• Lidové novi
ny uvedly, že "ceskému pohranicí stále
vládnou trpaslíci a lehké ženy".

4.8. Kancléi' Helmut Kohl oznacil Zema

novy výroky o Landsmanschaftu za "na
prosto neprijatelné" .• Stav prezidenta
Havla se v nemocnici náhle na 1hodinu

výrazne zhoršil.
5. 8. ovým policejnim prezidentem se stal

Jirí KoláI'.• Pentagon potvrdil závery
ceských odborníku o prítomnosti chemic
kých zbraní ve válce v Perském zálivu,

6.8. Vláda CSSD oznámila zámer zavést

registracní pokladny pro drobné podni
katele .• VSofii zemí'el Todor Zivkov.

7.8. Pri teroristických útocích na americké
ambasády v Keni a Tanzanii zemrelo
pí'es 250 lidí, 5000 dalších bylo zraneno.

8.8. Nová vláda zahájila v Koprivnici se-
lektivní podporu velkých podniku, •
Hnuti Taliban získalo kontrolu nad té-

mer celým územím Afghánistánu.
9.8. Nemecká vláda se dohodla s židov

skou organizací JCC, že odškodní dosud
žijící obeti holocaustu.

10. 8. Podle posledních údaju vzrostla míra
nezamestnanosti v CR na 6,1% .• HZDS
zpochybnila právo Slovenské demokra
tické koalice zúcastnit se voleb,

11.8. Ministri životního prostredí a obcho
du a prumyslu se dohodli, že výhodnost
dostavby jaderné elektrárny Temelín po
soudí nezávislá mezinárodní komise.

12.8. Helmut Kohl, znovu ostre kritizoval
Miloše Zemana za jeho výrok, že napetí
mezi obema zememi bude snazší odstra
nit se sociálne demokratickou vládou v
Nemecku,

15.8. "Cerný ctvrtek" na ruské burze vyvo
lal paniku na svetových trzích, • Cínu
postihly nejhorší záplavy za poslední de
sítky let. Zahynulo v nich zatím pres
2000 lidí.

14. 8. Slovenský Nejvyšší soud rozhodl, že
se SDK muže zúcastnit záI'ijových voleb.

15. 8, V severoirském meste Omagh usmr
tila nálož 28 lidi. Pachatelem atentátu je
zrejme tzv. Pravá IRA.

16.8. a albánsko-kosovských hranicích
byl postrelen ceský obcan .• Konžský
prezident Laurent Kabila uprchl pred
vzbourenci do Lumumbashi.

17. 8. Rusko devalvovalo rubl, prestože tuto
možnost pred tremi dny prezident Jelcin
kategoricky odmítal. • ODS uzavrela
svuj financní skandál bez vážnejších
personálních postihu.

18.8. Americký prezident Bil1Clinton pri
znal, že skutecne udržoval "nevhodný
vztah" se stážistkou Monikou Lewin
skou a omluvil se americkému národu.

• VPoslanecké snemovne zacalo pro
jednávání duvery sociálne demokratic
kému kabinetu.

19.8. Kabinet Miloše Zemana dostal duve

ru, • Slovenská televize ukoncila vysilá
ní v madarštine.

20. 8. USA v odvetu na teroristické útoky ve
východní Africe bombardovaly vybrané
cíle v Afghánistánu a Súdánu .• Ministr
obrany Vetchý oznámil úmysl zrušit ci
vilní vojenskou službu.

21. 8. Politici i verej nost si pripomneli 50.
výrocí okupace Ceskoslovenska vojsky
státu Varšavské smlouvy .• Vláda zahá
jila akci "Cisté ruce".

22. 8. V Praze vystoupila britská skupina
Rolling Stones .• Polsko kritizovalo Hel
muta Kohla za jeho výroky o návratu
vysídlených Nemcu jako podmínce pro
vstup CR a Polska do EU.

25.8. Ruský prezi.dent Boris Jelcin prekva
pive odvolal celou vládu a docasne po
veril výkonem funkce premiéra Viktora
Cernomyrdina, který tento úrad již za
stával v letech 1995-98.
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Národní 7, Praha 1

Vác1avské nám. 34, Praha 1

Na Újezde 16, Praha 1

Kaprova 10, Praha 1

Ostrovní 30, Praha 1

Staromestské nám. 12, Praha 1

Cerchovská 4, Praha 2

Jungmannova 9, Praha 1
Ce1etná 18, Praha 1

Modranská 1042, Praha 4
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Na Príkope 3, Praha 1
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Na Porící 7, Praha 1

VJáme 3, Praha 1
Štepánská 26, Praha 1

Národní 11, Praha 1

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