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II~~P..~.Podlehnutí

Každý národ má své bežné politické aféry. VeSpojených státech se nyní rozpoutala de
bata týkající se George W Bushe, soucasného guvernéra Texasu, predního kandidáta
na nominaci do príštích prezidentských voleb za Republikánskou stranu a syna bývalé

ho amerického prezidenta George Bushe. V USAplatí pravidlo, že uchazec o prezident
skou funkci musí krome jiného být ochoten cestne prohlásit, že vposledních dvaceti le
tech nebral drogy. Tohle George Bush junior udelal. Nicméne padla otázka, zda neu
žíval drogy v dobeješte pred onemi dvaceti lety. Na tuto otázku však odpovídá vyhýbave.
Tvrdí, že zákonu dostál, vždyt byl" cistý" posledních dvacet let a z toho, co se delo pred
tím, vyvodil ponaucení. Což ovšem nekterým Americanum nestací, a tak je možné, že
George W Bush prijde o možnost stát se nejmocnejším clovekem na planete.
Vpatách této "aféry" už kvací další: paní Janet Reno, vefunkci obdobné našemu mi
nistnl vnitra, nyní pripravuje obhajobu vlastního kresla proto, že pred lety Federální vy
šetntjící úrad (FBI) použil zápalné granáty pri útoku na ozbrojenou radikální sektu
v Texasu. Clenové sekty tehdy uhoreli. Nemalý pocet lidí se domnívá, že ikdyž paní Re
no prímo nerídila FBI, mela vedet o všem, co se delo vjejím resortu. tádají proto její re
zignaci.

V Ceské republice by takto prísne posuzující lidé meli práce nad hlavu. Mohli by si vy
brat: Zemanovo a Kavanovo nepodložené obvinení exministra Zieleniece, že korumpo
val novináre; trvale vyhýbavý postoj místopredsedy vlády Egona Lánského týkající seje
ho konta v cizine; podvodné financování strany Václava Klause. Vzemi s vyspelou de
mokracií by tyto prípady koncily okamžitou rezignací. I nedávné Klausovo tvrzení, že
by mu taky vadil krach Moravia banky, kdyby byl obcanem, by bohate stacilo.

Proc to tedy trpíme? Je to tím, že pocínaje Mnichovem všechny naše protestní akce
vždy koncí v ulicce neovlivnitelné politiky ci slepéjustice?

Uvedujiný príklad: CR má dnes nejvetší prumernou návštevnost lékaru na celém sve

te. 96 procent návštev koncí tím, že pacientovi predepíše recept lékar, který je v 85pro
centech prípadu výrazne nespokojen se systémem zdravotnictví. Aby vztahy mezi léka
rem a pacientem dosáhly tak neuveritelných statistických údaju, je nezbytné, aby jedna
osoba podlehla zájmum osoby druhé. Je topráve podlehnutí, co stojí za tím, že toleruje
me pány Klause a Zemana, že tolerujeme kradení, tunelování, drzost, neslušnost.
Všechno jako by bylo jedno. Je jednodušší si nechat zlorády líbit, nevšímat si jich, ne
trápit sejimi. Není tedy divu, že v naší spolecnosti seproblémy rešípodrazem anebo pod
lehnutím, místo konstruktivní kritikou a spoluprací spojenou spevným odporem k zave
deným zlozvykum.

Náš alibismus dosáhl statutu národního charakteru. Naše absence kuráže vyjít z hos
pody, zanechat intelektuální masturbace a aktivne usilovat o zmenu k lepšímu se totiž
rovná absenci kuráže u tech, jež jsme si zvolili dofunkcí, aby pracovali efektivne a poc
tive. Oni však místo toho predvádejí neschopnost a aroganci a ani je nenapadne ze
svých funkcí odstoupit.

I když Ceská republika, její minulost a její soucasnost, se nemuže srovnávat se Spoje

nými státy, je tu dnes neco, v cem je srovnání možné, totiž pocity. Vztek obcana vjedné
zemi se rovná vzteku obcana v druhé zemi, strach strachu, srab srabu.

ft/;
Martin Jan Stránský

Mesfi!nfk Nová Prftomnost se hlásí k tradici predválecné Pnlomnosti, u jejíhož zrodu stál
v roce 1924 Tomáš Garrigue Masaryk. Vydavateli Jaroslavu Stránskému a šéfredaktorovi
FerdlnJlndu PeroutkoVi se podarilo predstaVit na stránkách Pfítomn,osti celou generaci demo
lwl.ticky smý$lejících autOríi.a nabídnOUt ctenilrí patr~ nejlép~í politiCký casopis $Védoby.

Hronov

Jan Jirák

31



l\OV'\ PRfTlnTNOST RíJE~ 1999 strana 2

Jana Smídová

Komunisté na cele žebrícku

preferencí

dokonce, že by Ceská republika mohla být vyrazena

z první vlny aspirantu na pripojení k unii.

Kníže Karel Schwarzenberg v diskusi mluvilo tom,

jak se na naše perspektivní clenství dívají západoevrop

ské zeme, zejména pak naši bezprostrední sousedé -pi

lír lmie Nemecko a novácek Rakousko. PI1stupy techto

státu jsou dost odlišné, Nemecko, motor integrace, je

mnohem vsti'ícnejší a aktivnejší, v Rakousku zatím pre

trvává celá škála obav, zejména pak strach z levné pra

covní síly v bezprostredne sousedícícb kandidátských

zemích - v Ceské republice a Madársku. Sociolog a l'e

ditel agentury STEMjan Hmtl hovorilo výsledcích V)í

zkumu, které mapují pOdp01Umyšlence integrace v ces

ké verejnosti. Z jeho, ale i z dalších pl1spevku vyp~ynul

zajímaZ<)Ífakt: Ceští a moravští obcané se jeví mnohem

"evropštejší", než cást místní politické reprezentace. Ivo

Možný, profesor brnenské Masarykovy univerzity, po

soudil stav soucasné ceské a moravské spolecnosti z hle

diska nároM dnešní moderní Evropy a financní ana

lytik Miroslav Singel; který v Brne vystoupil jako host,

osvetlil, jaké jsou ekonomické predpoklady a dopady

integrace na nyní stagnující ceské hospodárství. Zdli

raznil zejména jeden aspekt. At už se Ceská republika

stane vbrzku clenem Evropské unie, ci bude odsunuta

na pomyslném evropském nádraží na vedlejší kolej,

musí bezpodmínecne restnlkturalizovat své hospodál

ství a lychle privatizovat státní ci polostát ní podniky

a banky. V evropském vlaku to však pujde snáze, ne

bot se to bude dít podle jasného jízdního Mdu a hlavne

za nemalé financní podpory z pokladny unie.

S klícoZ<)Ímreferátem vystoupil sociolog Ivan Gabal,

jenž se zamei71 na bariéry našich príprav vstupu do Ev

ropské unie. Vzhledem k nim je treba vyvíjet nátlak na

vládu, parlament a všechny odpovedné cinitele a insti

tuce, což si Impuls stanovil jako jednu z priorit. Cerstvá

zkušenost z brnenského fóra naznacila, že je to mož

né. Clenství CR v EU je totiž z velké cásti záležitostí

vnitropolitickou, již nelze nechat na bedrech diploma

tu a úredníku ministerstva zahranicí, jak se doposud

deje. " Vstup Ceské republiky by si mela vzít za své vláda

jako celek a podle toho také konat" - zaznelo na brnen

ském fóru. jen tak se ZZ<)Íšícelková pi'ipravenost zeme,

jejíž obcané potrebují veškeré informace o pozitivech ci

negativech našeho vstupu. Impuls chce své aktivity, v ni

chž bude bezprostredne pokracovat v Praze 7. rijna be

hem druhého dílu celospolecenské debaty, zameht prá
ve tímto smerem.

Ve Z<)ÍzkumuSTEM z první dekády zárí se KSCM s více

než 20 procenty dostala jen velmi tesne za vedoucí

ODS, která mela necelých 21% prízne obyvatel CR. vý

zkumná metodika, kterou uplatlíuje STEM, umožnuje

zachytit rodící se zmeny nálad našich obcanu.

Reakce predstavitelu více politických stran byla pone

kud vlažná a casto poukázala na to, že volební prefe

rence a skutecné volební chování jsou dve ruzné veci 

proste volby by komunistum jiste nepi1soudily tak vyso

ký zisk. I když to je možná pravda, nelze rust prijatel-

Disidenti nejsou vítezové

Obcané evropštejší než politici
Pod názvem" Ujíždí nám vlak do Evropské unie?" se

v zárí v Brne konalo první verejné diskusní fórum ob

canského sdndení Impuls 99. Téma bylo zvoleno zce

la zámerne. Ve chvíli, kdy se ceká další hodnotící zprá

va z Bruselu, zavládla v Praze velká nervozita. Už ny

ní se ví, že verdikt bude znacne negativní a hrozí

Jirina Siklová

Nikoho by v Nemecku 1955 nenapadlo uvést do kin se

riál oslavující chrabré ciny útvaru SS nebo gestapa, te

dy státní tajné policie. Proc by to nebylo možné? Proto,

že fašistický režm byl poražen ve válce,jeho protago

nisté odsouzeni, rozdíl mezi vítezi a poraženými jasný.

Uvést seriál oslavující ceskoslovenské úderné oddíly

SNB, LM a "estébáky" ale možné je. Proc?

Protože komunistický nebyl poražen ve válce a jeho

protagonisté nebyli odsouzeni. Režim seproste zhroutil

sám,bez vnejšího zásahu. Lidi to už nechteli a vlád

noucí už nedokázali udržet moc. jako by tento pád so

cialismu mel potvrdit jednu ze základních tezí Marxo

va ucení, která ríká, že "stane-li se zpusob vlastnení Z<)Í

robních prostl'edku brzdou rozvoje výrobních sil,

spolecenský systém se zákonite zhroutí. Centrálne ríze

né podniky nebyly schopny nasytit ani základní potre

by obyvatelstva. Sovetský SL'aZ,"vlastník" úrodné Ukra

jiny, musel dovážet obilí až z Kanady. Tato praxe od

povídala tehdejšímu vtipu, že ,.kdyby socialismus

zvítezil na Sahare, budou tam muset importovat písek. "

Proto: at se na me nikdo nezlobí, ale disidenti ne

vypmvokovali revoluci, ani tu sametovou. Revoluce

chápaná jako prevrat základních sociálních vztahu,

jako zmena norem a hodnot zacala až v následují

cích letech, v procesu transformace na tržní hospo

dárství. Disidenti se odvážne postavili do cela zmen,

formulovali požadavky, stali se mluvcími ješte v dobe,

kdy nebylo jasné, jak to dopadne. Ale prevrat nevyvo

lali. Bylo jich pi'íliš málo! Tehdejší StB pripravouala

v tajné akci Norbert internacní tábory pro 9 tisíc lidí.

Komunistická moc asi správne odhadla, že tech ostat

ních se netreba bát. Devet tisíc lidí, to je jen 0,06 pro

centa z tehdy patnáctimilionového národa. To na re
voluci nestací.

Disidenti meli sice tehdy velký vliv, ale nemeli moc.

Mít vliv a mít moc, to je velký rozdíl. Moc získali již

v prvních polistopadoZ<)Ícht)ídnech predevším ti, kterí

vcas popadli vlajky a vstoupili na správné balkony a po

dia. Ti také tvorili vetšinu v pivní polistopadové vláde

a parlamentech. Disidenti pl'edstavovali necelých 12

procent všech poslancu. Víc jich proste nebylo. Proto

o nich nelze mluvit jako o vítezích prevratu v roce 1989.

Zní to možná smlltne. Ale ciste pragmaticky vzato,

bez revolucního romantismu, nejsou-li disidenti chá

páni jako vítezové, nenesou také o nic vetší odpovednost

za vývoj v dalších deseti letech nez ostatní obyvatelé to
hoto státu. Zhroutí-li se neco samo od sebe - a socialis

mu se tak zhroutil - jsou hranice mezi vítezi a poraže

nými rozbredlé a nezl'etelné. Odpovednost rovnež.

I proto se mužeme v televizi dívat na oslavu komunis

tických esesáku a gestapáku.

>
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nosti komunistu brát na lehkou váhu. PFedevším se

ukazuje, že padá jakési symbolické tabu, kdy hlásit se

ke komunistum bylo pro nekteré nemožné, pro nekteré

obtížné a pro jiné trochu riskantní. Ukazuje se totiž, že

nedllSledné vypoFádání se s minulostí a soucasné eko

nomické a politické obtíže ciní z KScM regulérní sou

cást politického spektra. KSCJ1.'fse tak dostává z krajní

polohy a smentje k hlavnímu politickému proudu.

Prakticky tedy výkyvy preferencí možná mnoho ne

znamenají, v symbolické rovine politiky, kterou vetšina

našich soucasných politiku pFehlíží ci Vlibec nevnímá,

je to však posun znatelný a podstatný.

Rzistpreferencí KSCM není procesem novým ani pFe

kvapivým. KSCM byla v soucasné situaci politické bez

radnosti a obcanského rozcarování schopna získávat

povlovne, mesíc od mesíce pHrustky sympatizantu. Za

rucene nejde o náhlý nástup ci výraznou ofenzívu. Ko

munistické strane vlastne pomáhaly ostatní strany, ze

jména opozicní spojenci. Povlovný nárust pHzne ko

munisttt byl totiž doprovázen a zvýraznen klesající

podporou ODS i CSSD. Zejména CSSD byla objektem

rozcarování volicu a podstatná cást nových stoupencu

KSCM se rekrutuje z Fad nespokojených radikálne levi

cových volicu CSSD. Odkud se tedy bere podpora ko

munistlP Pochází ze tn zdroju: (1) jsou to kmenoví

skalní volici komunistzt, ktei'í tvoi'í zh nt ba 12% dospe

lé populace, (2) jsou to nespokojení volici CSSD, v je

jichž ocích CSSD neplní své halasné predvolební sliby

a zabredává do vládních kompromisu, (3) jsou to ne

spokojenci ruzného druhu, ktei'í na adresu KSCMposí

lají vzkaz, že jsou zásadne nespokojeni se soucasnou
situací v zemi.

CSSD dnes nepredstavuje reálnou politickou sílu na

levici, pravice je obsahove vyprázdnená již delší dobu.

Treba si to na pozadí preferencí KSCM uvedomí, zac

nOltpracovat na vecných otázkách a nabídnou výcho

disko do budoucnosti, která se obcamim naší zeme je

ví nejistá a také tak trochu prázdná.
Jan Hartl

Volne podle Rortyho
Postmoderna jakoby v Cesku vyšla z módy, alespon

co se publicistiky týce. Poté, co její protagonisté ode

šli z Lidových novin a Václav Belohradský, její vltd

cí duch u nás, místo o volném trhu zase více mluví

o nepolitické politice, clovek si už pomalu nic kloud

ného o nelogicnosti a trhlinách ve svetovém dení ne

precte. A pntom tech zmatku kolem! K úvaze a pou

cení je lépe sáhnout ke klasikum, tentokráte ovšem

postmoderním. Sprekvapením jsem zjistil, kolik in

spirace nn/že poskytnout známá kniha skvelého

amerického myslitele Richarda Rortyho Nahodilost,
ironie a solidarita.

Ror(y, jak známo, popFel veškerou eschatologii, ci

li utopickou pFedstavu o radikální pFemene sveta,

o jeho zániku a vzniku lepšího sveta nového. Filoso

fie dejin, jež lící svetlé zítFky, at už v jakékoli podo

be, patFf podle Rortyho do skanzenu omšelých idejí.

Snad práve proto projevuje obcas podivnou úzkost

z tobo, co se všechno mltže stát, prihodit. Ve svém

nedávném eseji, vyzývajícím Americany k vetší sna

živosti o vlast, upozoníuje, že chlácholivé tvrzení, že

nekdo jako Hitler je v Americe nemožný, je nemíst

né. Volání po silném muži, populismus a demagogie,

které Rorty spojuje s konzervativní pravicí buchana

novského typu, jsou možnou hrozbou konsti/ltcní
demokracie.

Co by tak asi Rorty psalo naší situaci? Není totiž

vetší ironie, než to, že deset let po pádu komunismu

nabírá komunistická strana, která se nereformova

la, druhý dech a stává se druhou nejsilnejší politic

kou stranou v zemi. Rorty spoléhá na solidaritu. Te

žište jeho filosofického snažení lze právem videt ve

snaze zduvodnit mezilidskou vzájemnost, svobodu,
slušnost a toleranci tván v tváF tomuto rozeklanému

a zmatenému svetu. Myslím, že v tom spocívá i naše

nadeje.

Milan Znoj

Prítomnost~
Národní 11, Praha1
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Vícerozmerná spolecnost
Bedrich Loewenstein

Pojem obcanské spolecnosti je velmi starý, a snad stojí zato sejím zabývat trochu
i mimo aktuální ceskou soucasnost.

Obcanská spolecnost není tautologie, nemíníme tím

spolecnost jakoukoli, nýbrž zretelne hodnotíme, poprí

pade polemizujeme. Není ani z rodu hayekovských "la

sicích termínú", typu lidové demokracie nebo rízeného

trhu, kde pridané adjektivum vyprázdnuje, poprípade

mení jeho obsah. I v minulosti obcanská spolecnost, la

tinsky societas civilis, obsahovala hodnocení - je proti

kladem statu naturalis, tedy stavu predstátního a pred

právního, chápaného jako pestní právo, boj všech pro

ti všem. Stav obcanský, civilní je regulován zákony;

platí smlouvy; lidé upravují své spory nenásilne. Ideál

ne typický protiklad stavu obcanského, divošství ci bar

barství, je predstava, která s tzv. prírodními národy ne

musela mít mnoho spolecného, a znamenala perma

nentní válku. V tom smyslu se v 18. století v cetných

projektech evropského míru argumentovalo tím, že

mezi suverénními státy "ješte" panuje stav prírodní, a je

treba jej nahradit stavem civilním, tj. obcanským,
smluvním.

Být obcanem, ne poddaným
Polemického charaktem pojem obcanské spolecnosti

nabyl zejména v boji proti absolutistickému státu, který

sice starou stavovskou spolecnost zdisciplinoval,

zracionalizoval a svým zpúsobem i zmodernizoval, ale

také zbavil svéprávnosti a podrobil centrálnímu byro

kratickému rízení. Za Josefa II. tak byli postiženi nosi

telé málo výkonné samosprávy stavovské, mestské

i církevní, jinde byly obetí unifikacní posedlosti nábo

ženské menšiny (hugenoti ve Francii). Postiženy byly

cechy a kupecké gildy: merkantilistický stát všechno

podroboval regulacím a spolecnost zaplavoval množ

stvím narízení, ediktu a zákonu. Proti této svým zpuso

bem revolucní, osvícené, "obštastnovací" diktature sho

ra se formovala ruznorodá opozice, zdaleka nejen z bý

valých privilegovaných. Jako spolecný požadavek

postupne vykrystalizovala autonomie, minimalizace

státních zásahu do spolecnosti; populárním heslem se

stalo: laissezjaire v širokém významu slova. Není vecí

svetského státu, aby pecovalo svedomí svých podda

ných; aby rozhodovalo konfesi, o tom, co má ucit uni

verzita, co mají psát noviny, kde postavit manufaktury,

v jaké kvalite mají vyrábet, s kým obchodovat. Svedomí

a vlastní zájem obcanú tvorí vodítko jiste nikoli neo

mylné, ale natolik produktivní, že státní zasahování,

rovnež omylné, spíše škodí než prospívá; na rozdíl od
autoritativních narízení shora se obcanské akce a míne

ní korigují vzájemne.

Být obcanem, ne poddaným, v této fázi znamená

být pánem svého domu, rozhodovat o svém svedomí

a majetku. Obojí tvorí "prirozeneprávní" hráze státních

zásahú a jádro vytvárející se novodobé obcanské spo

lecnosti. Kolem neho se postupne tvorí další koncen

trické kruhy: právo poradit se na dílcích verejne pro

spešných vecech formou spolkové cinnosti, obchod

ních komor, vedeckých sdružení a necenzurovaného

tisku; dalším prulomem do absolutismu bylo spolu

rozhodování volených zástupcu o výši vypisovaných
daní.

Ceny predplatného:
Ceská republika: 210 Kc/ 6 mesícu, 340 Kc/ rok
Zahranicí: $16 US/ 6 mesícu, $30 US/ rok

€14/6 mesícu, €26/ rok

Objednávat mužete i telefonicky nebo faxem
A. L. L. production
Tel: (4202) 66 310936, Fax (420 2) 684 77 31
e-mail: allpro@voI.cz.
Internet: http://www.allpro.cz

SLEVA PRI ROCNÍM PREDPLATNÉM VÍCE NEŽ 6 KC NA CíSLO!

PV ,. N o v A ts/f.5.··rltomnostw
Predplatní lístek

Objednávám predplatné mesÍcníku Nová Prítomnost:

O na pul roku O na rok minulá císla:....................... pocet objednaných ks: .

Platbu provedu: Jméno a príjmení/firma:

O složenkou (složenku obdržíte s prvním výtiskem) Adresa: .

O fakturou .
ICOIDIC:............................... PSC: .
Bankovní spojení:................................................ Tel./fax: Podpis .

O bankovním prevodem
Bankovní spojení: Cs. Obchodní banka
C. Ú.: 8010-0 I00304343/0300
variabilní symbol: rodné císlo

kons~. ~ymbol: 0358
rodne c1s10: .

O šekem nebo kreditní kartou
VISA, MASTERCARD
císlo karty: .
datum expirace: .
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Trh nevyreší všr

Takto vymezenou sférou obcanské spolecnosti pllvod

ne nebyla dotcena užší oblast politiky, ale rústem sil

a sebevedomí obcanské spolecnosti. Tretí stav se strí

davým štestím tlacil i na ni - už proto, že se stát, i ve své

osvícené podobe, nespokojoval s rolí blahovolného

strážce fair play, popríp ... porodní bábY" žádoucího vý

voje.

jednak konzervativní model autoritativního státu ne

kdy v podobe sociální monarchie a korporativismu,
s cástecne rízenou ci kontrolovanou hrou ekonomic

kých i politických sil; spolecenskou základnu mel

v protiliberálním spojenectví mezi tradicními národními

autoritami a korporativne organizovanými, odpolitizo

vanými lidovými vrstvami. Druhý model, radikálne an

tikapitalistický, predpokládal úplné zrušení tržní soute-

Rodící se obcanská spolecnost však od pocátku trpí

nepredvídaným kazem: ne všichni lidé jsou obcany

v plném významu slova, pripravení na to, aby dostáli

ideálu svéprávnosti, z dozoru i péce svetských a du

chovních vrchností, je dosud spíše marginální chudoba

vykorenena, a tím vystavena sociální a morální proleta

nzaci. Bez domova, tradic a zajištené obživy je tento

proletariát závislý na prechodných konjunkturách typu

stavby železnic, a obetí pravidelných recesí; soustredu

je se v rostoucích slumech a signalizuje selhání nové

svobody. Ta je proto denuncována jako zvúle, poprípa

de psanectví a obcanský princip jako uvolnené sobec

tví. Situace se napr. ve 40. letech 19. století zdá vesmes

nesnesitelnejší než byla stará patriarchální nebo ce

chovní pouta. Industrializace tuto chudobu nevytvorila,

nýbrž jen koncentrovala a tím zviditelnila. Dlouhodobe

naopak umožnila proletariát integrovat, jisteže za asi

stence státu a sociálního zákonodárství, které púvodní

"manchesterský" liberalismus nepredpokládal.

Pouhá svépomoc a tradicní charita v tomto prípade

nestacily a nezabíraly ani samolécivé mechanismy trhu

- Guizotovo ponekud cynické heslo "obohatte se"; by

lo treba sociálne slabým podat ruku formou zákonných

opatrení, zlepšit jejich šance pomocí státní školy, pojiš

tovnictvím a úvery, posilováním elementu obcanské ak

tivity typu odboru, vzdelávacích spolkú apod.

Z protestu proti neduhúm spolecnosti, zdánlive roz

kládající všechny vazby a redukující všechny hodnoty

na tržní zisk, proti polarizaci obyvatelstva mezi krajním

bohatstvím a krajní bídou vznikly dva antirecepty, kte

ré se dodatecne ukázaly být slepými ulickami. Byl to

že i liberálních politických pravidel ve prospech "jáno

šikovského" pojetí spravedlnosti, tj. prerozdelovávání

bohatství, s vúdcí predstavou materiální rovnosti a cent

rálního plánování. Oba modely ztratily z ocí obcanský

princip individuální iniciativy, permanentní souteže

a zásadní otevrenosti politické i ideové, zásadu neutrál

nosti a svetskosti státu; v našem století vyústily v totalit

ní katastrofu, címž obcanské spolecnosti nechtene do

pomohly k rehabilitaci a renesanéi.

Nešlo pritom jen o tržní mechanismy, o právní rámec

a o politickou soustavu checks & balances, ve hre byla

i civilnost v protikladu k násilnému (vojenskému) zpú

sobu rešení mezilidských vztahú. Za konkrétním osu

dem soukromého vlastnictví, stredních vrstev a demo

kracie v prostém smyslu vlády vetšiny stojí "politická

metafyzika" lidských práv, nadrazených každé moci

a každému sebevetšímu presvedcení.

Obcanský a národní princip
Dovolte mi k této historické retrospektive pripojit ne

kolik poznámek. První se bude týkat vztahu mezi ob

canským a národním principem. Oba zprvu jdou ruku

v ruce, nejen v Rakousku, kde je spolecným neprítelem

metternichovský policejní absolutismus; i v pocátcích

Francouzské revoluce Tretí stav proklamuje, že - proti

privilegovaným - predstavuje vlastní národ; také v Ne

mecku v dobe pred breznové liberální hnutí vystupuje

jako národne integracní. Problém je však slbžitý už teo

reticky, protože nacionalismus vždy postuluje kolektiv

ní vúli jako predem danou: Rousseauovu hypotetickou

volonté générale, která se málo stará o empirickou vuli,
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jednotlivá mínení a reálné zájmy jednotlivých obcanu 

typ vlastencu, ohánejících se lidem a neptajících se lidu

na jeho skutecné smýšlení, známý už Havlíckovi. Ve

Francouzské revoluci skupina jakobínských aktivistli

podobne dokázala pro sebe monopolizovat vuli národa

a konkrétní podobu vlastenectví; pozdeji se i Napoleo

novo vojenské císarství prizdobilo rekvizitami slavné

Grande Nation a úspešne mobilizovalo politickou pred
stavivost Francouzu ve svém smem.

Zvlášte komplikovaný byl vztah mezi obcanským

a národním principem ve státech multietnických, ci

presne zemích, kde etnická pospolitost byla hlavním

zdrojem loajality a jednotlivá národní hnutí se dala vy

užít, poprípade poštvat vzájemne proti sobe, místo aby

spolecne bojovala za obcanská práva momentálne slab

šího, který se pri první príležitosti revanšoval. Etnický

princip tíhl k nepochopení svetské, svetonázorove ne

utrální role státu a stále znovu se stával trojským konen

ci beranidlem proti hradbám obcanské spolecnosti, s je

hož pomocí se dodnes s katastrofálními dusledky mo

bilizují kolektivní strach a kolektivní agrese - dokonce i

v etnicky "vycištených" zemích (a ve starých demokra

ciích, kde nejednou secesionistická hnutí ve jménu ob

skurních mýtu a symbolli terorizují vetšinu).

Prostor pro iniciativu
Dmhá poznámka se bude týkat nekterých predpokladu

fungování obcanské spolecnosti. Videli jsme už na prí

klade predindustriální chudiny, že po uvolnení absolu

tistických a stavovských regulací jen menšiny dokáží

rozvinout iniciativy, poprípade mají mentální a materi

ální predpoklady využít nových možností. Není náho

dou, že jsou to casto príslušníci náboženských a etnic

kých minorit, kterí v podmínkách diskriminace byli nu

ceni pro své prežití vyvinout zvláštní strategie, speciální

kázen a racionalitu, weberovskou svetskou askezi,

s omezeným konzumem a etikou zamerenou na hos

podárský úspech - už kvuli nemožné kariére ve státních

a církevních službách. Takovou úspešnou menšinou

byli v moderní Evrope protestanti a židé, jsou jí dnes Cí

nané v jihovýchodní Asii, a také Asiaté ve Spojených
státech.

Nekdy se soudí, že klícem k hospodárskému úspe

chu je vedle nesvázanosti tradicními zákazy (braní úro

ku) hlavne individualistická, negativne receno: "loktár

ská" mentalita, ale japonský ci korejský "zázrak" se ode

hrává na pozadí kolektivistické konfuciánské etiky. Také

klanové struktury samy o sobe zrejme nejsou na pre

kážku "modernizaci", trebaže casto tíhnou ke kompci

a nepotismu, této metle nejen Afriky, kde se bohatství

zeme i všechna rozvojová pomoc ze zahranicí ztrácí

v bezedné bažine - v kapsách vládnoucích rodu.

Co z toho vyplývá: výkonný právní stát s racionální

mi, transparentními pravidly, na která chicagská neoli

berální škola casto zapomíná, je absolutne nutným zá

kladem úspešné obcanské spolecnosti - jak je videt na

fiasku tolika postkomunistických zemí, ale také na dli

sledcích zhroucení státního aparátu na Balkáne, kde ab

sence státních sankcí otevrela dvere "stavu prírody" - et

nickému boji všech proti všem. Nejde tedy jen o to, roz

bít zbytnelou chobotnici policejne byrokratické

mašinérie, když se z jejího sevrení vyklubou vedle ma-
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fiózních struktur jen dezorientované plebejské masy,

zvyklé na centrální rízení a centrální zabezpecení, zna

jící iniciativy jen na kraji legality a naplnené neduverou

k inidividuálnímu vzestupu. Podclanecká psychologie,

která státu sice nedliveruje, ale paradoxne také všech
no ocekává odshora, bohužel mela i v Cechách ve 20.

století príliš málo príležitostí korigovat svlij obraz sveta

úspešnou angažovaností .,zdola·' - rozumí se angažova

ností jinou než pokoutní, v povestných šedých zónách,

nýbrž obcanskou ve smyslu verejném. (Anglictina rozli

šuje pro obcanské aktivity civil a civic v obdobném vý

znamu jako francouzština bourgeois a citoyen.) V dobe

postupující specializace, profesionalizace a tzv. vecných

tlaku by melo být úkolem zákonodárcll udržet i mimo

obecní samosprávu prostor pro smysluplné obcanské

iniciativy, pro korektivy profesionální správy tím, cemu

se ríká community spirit. Polemiky proti Plý fragmenta

ci ci parcelování státu a korporativnímu nátlaku na po

litiku jiste nejsou bezpredmetné, ale neberou, jak se

zdá, na vedomí blahodárný princip subsidiarity a vzá

jemné kontroly.

Nic se nedeje zadarmo
Tretí poznámka se bude týkat vztahu mezi trhem a ob

canstvím. Mezi obojím je souvislost, ba jistá analogie

v tom, že trh historicky narušil tradicní statické vztahy

ve prospech spontánní dynamiky souteže a srovnávání,

smlouvání a domlouvání, vzniku nových potreb; také

soutež idejí a idiosynkrazií, politických a dokonce ve

deckých debat má prinejmenším pseudotržní rysy: není

privilegovaných pravd a monopolních ci sakralizova

ných rešeni. Spolecnost je v zásade otevrená jako velké

tržište, a jen mestský rychtár dohlíží nad dodržováním

pravidel fair play.

Proti tomuto tržnímu principu od pocátku oponovali

komunitaristé. Podle jejich presvedcení nemlIže spo

lecnost fungovat jako soucet soukromníkli, jejich pri

vátní morálka je politicky ménecenná, pro obec jako ce

lek nepoužitelná. Proto je treba samoregulaci trhu opra

vit výchovou k obcanské ctnosti, civic virtue.

Komunitaristé vždy neduverovali dvema silám: králov

skému dvoru a hlavnímu mestu jako zdroji korupce,

prepychu, nerestí a nesvobody, a za druhé bohácum

a jejich rubu - chudine. Boháci se nestarají o blaho stá

tu, protože mají bezpocet možností, jak obejít zákony,

chudina pak také nezná vlast: dá se koupit a ovlivnit, ja

ko v klasické úvodní scéne k Shakespearove Cesarovi.

Stará komunitaristická odpoved zní, že v republice

nesmí být ani príliš velké bohatství ani prílišná chudo

ba: jen bude-li mít každý srovnatelný podíl na vlasti, bu

de-Ii mít co ztratit, bude také ochoten za vlast nasadit ži
vot.

Diskuse mezi stoupenci tržní samoregulace a komu

nitaristy dodnes pokracuje; mám tu však své pochyb

nosti. Tvárí v tvár globalizované ekonomii, stálému pre

lévání spekulativních kapitálových toku, ale také faktu,

že obrovský technický pokrok odsuzuje rostoucí cást

obyvatelstva k necinnosti, takže ani hospodárská kon

junktura nezamestnanost podstatne nesnižuje, je politi

ka vyzvána hledat formy obcanské solidarity a revido

vat dosavadní pravidla hry (vcetne sociální držby). Ro

zumí se, že nikdo nemá patentovaný recept ani záruku,
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že nové formy budou úspešné, ale už historická zkuše

nost s 30. lety našeho století zakazuje skládat ruce

v klín jako politickou sebevraždu.

Dodávám, že pres "rodovou príbuznost" trhu a ob

canství neexistuje tu žádný nadstavbový mechanismus:

lidská práva, politické a duchovní svobody nejsou jed

noduchým dusledkem fungujícího kapitalismu; musely

a musejí být vybojovány paralelne. Príklad technicky,

civilizacne a ekonomicky úspešných Spojených státú si

ce v posledním púlstoletí degradoval diktatury všech

doby politiky. Požadovala nadhled, vzdelání, mravní

opravdovost, mimoparlamentní iniciativy: necekat na

státní re~ení tam. kde bylo možno 7.iednat ná\lta\'U
vlastními silami.

Nebylo to tedy vúbec intelektuální elitárství štítící se

nížin politického všedního dne. Spíše vedomí potreby

zprostredkovat verejnosti hodnoty a problémový obzor

z jiných oblastí, než byla úzkokolejná politická úcelo

vost; nemusím asi dodat, že je to úkol i dnes znacne ak

tuální. Ne vše, co je potreba, se také politicky vyplácí,

odstínú, ale zastrel skutecnost obtížného zvyšování pra

hu citlivosti pro radu techto svobod i v samotných USA,

které ovšem otázku lidských práv úcinne instrumenta

lizovaly ve studené válce. Tím vznikl mylný dojem, že

stací rozvinout tržní ekonomii a "ostatní nám bude pri

dáno". Zadarmo a automaticky však v dejinách není
nic.

Dvojí identita
S tím souvisí poslední poznámka k tzv. nepolitické

politice. Masarykovské pojetí nepolitické politiky nevy

cházelo predevším ze skutecnosti, že ceská politika

mela uvnitr Rakouska omezené pole púsobnosti a na

rážela na tvrdá fakta, napr. v zahranicní politice, která

nebyla k dispozici, procež se faut de mieux omezila na

otázky hospodárské, kulnIrní, jazykové apod. Je prav

da, že ceský vzestup v posledních desetiletích monar

chie mel z nizných dllvodu urcitý strop, a vyhlášený

program dobytí Rakouska zevnitr - místo separace - zú

stal pouhým nábehem, který skoncil první svetovou

válkou. Masarykova kritika ceské politiky jen politické

však mela na mysli neco zcela jiného. Vadil mu slovní

radikalismus, spojený s kompromisnictvím v praxi, ne

ustálé kocourkovské boure ve sklenici vody, bezzása

dové lutinérství, které vetšinou nedohlédlo za okraj
svého stranického talíre; nedostatek solidního vzdelání

a velkých koncepcí, který politici nahrazovali mlácením

prázdných nacionálních frází. Politika nepolitickáv Ma

sarykove pojetí znamenala distancovat se od takové po-

nemusím uvádet príklady. Zdá se však, že vetšiny u nás

stále ješte príliš verí v "silný a sociálne štedrý stát" (Rup

nik), zatímco politické elity se - nejen kvúli historickým

traumatúm našeho století - vyznacují "nedostatkem od

vahy vést zemi v krizových situacích" (Pehe).

U Masaryka však také slyšíme, že politika je "jen

skrovnejší cást života duchovního". Tím zrejme chtel rí

ci, že jsou v živote podstatnejší veci než je stranické

hašterení o posty; na druhé strane politika v jeho poje

tí výslovne zústává soucástí "života duchovního": poli

tika je potrebná a nezástupná. Snad idea nepolitické

politiky je urcitou vzpomínkou na staré paradigma sv.

Augustina, kterým byla prece jen poznamenána evrop

ská historie, totiž metaforu o našem dvojím obcanství:

jsme obcany dvou vzájemne neredukovatelných obcí,

máme tak ríkajíc dvojí identitu. Zákony pozemské po

lis nejsou posledním slovem, prinejmenším potrebují

lobbisty, kterí prinášejí podnety a korektury zvne poli

tického kolbište. Nemelo by to vyznívat jako svatoduš

ní meditace, prece však jako výzva, abychom neprece

novali, natož absolutizovali své dílcí cíle a spory, byli si

vedomi prozatímnosti našich rešení a v neposlední ra

de také pluralismu hodnot a pohledu v obci, základní

vícerozmernosti obcanské spolecnosti. l1!

Predneseno 22. kvetna 1999 jako úvodní prednáška

VII.Schwarzenberského setkání v Scheinfeldu.
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Vzhuru do Hronova
Amatéri jsou jedním z nejprirozenejších projevu obcanské spolecnosti

Vlasta Gallerová

je to asi nejstarší festival svého druhu na svete: letos se konal už po devetašede

sáté. jako vždy v s/pnu a jako vždy ve starodávném meste v severovýchodních

Cechách se opet uskutecnila prestižní prehlídka amatérského divadla Jiráskúv

Hronov 99. Prijel i prezident Mezinárodní organizace amatérského divadla pri

UNESCOjacques Lemaire. V rozhovoru pro Lidové noviny /'ekl:"Považuji hnu

tí amatérského divadla za velmi duležité, troufám si ríci, že jeho význam v zá

veru tisíciletí stoupl. Tvorí jakousi bariéru proti amerikanizaci národních kul

tur. Amatérské aktivity prakticky nejsou tímto vývojovým trendem zasaženy ...

Smysl amatérského divadla je ve skutecné mezilidské komunikaci a tvorí proti

váhu obrovskému vlivu mas médií od televize až po internet. "

Letošní rocník se uskutecnil deset let po roce 1989,

kdy bilancujeme, co se podarilo, kde se ocitáme my

všichni, v jakém stavu je obcanská spolecnost. V do

bách predlistopadových bylo amatérské divadlo casto

výrazem odporu proti totalitnímu systému. Nešlo jen

o konkrétní inscenace. Tehdejší režim nepochybne

znepokojovalo i to, že amatérské divadelní spolecen

ství bylo dobrovolným seskupením lidí podobných

názorú nejen na divadlo, ale i na politický, mocenský

a spolecenský systém.

Radost v šedých casech
Zejména v 80. letech se rada amatérských divadelníkú

podílela na úvahách o cestách ke zmene neudržitelné-

valo pro moc znacným a težko definovatelným nebez

pecím. Hovorilo jazykem pro ni velice zašifrovaným,

o to podezrelejším a težko pristihnutelným "pri cinu".

A také šlo o prostredí, které na rozdíl od jiných bylo

v té unavené, šedé a smutné dobe docela radostné, ži

vé, plné nevycerpatelné energie.

V osmdesátých letech zacala Režisérská škola. Kaž

dá druhá sobota v mesíci byla mimorádná. Do Prahy

se sjeli amatérští divadelníci z rúzných koncú republi

ky. Soucástí práce na konkrétních textech byly otevre

né debaty o divadle, zakázaná jména, texty ci osoby

neexistovaly. Hovorilo se o Josefu Topolovi stejne ja

ko o Václavu Havlovi, Mrožkovi, DOrrenmattovi, ale

i Shakespearovi, o všech se stejnou samozrejmostí. Ne

existovala tabu, byli tam s námi Alfréd Radok, Otomar

Krejca.

Stejne výjimecný byl každorocne i Jiráskúv Hronov,

který už dávno nebyl jen formální ochotnickou pre

hlídkou, jak to setrvacne chápaly úrady, ale živým,

konkurencním prostredím a zároven spolecenstvím,

k nemuž bud nekdo prirozene náležel, nebo se dob

rovolne, treba z opatrnosti ci strachu, vydelil. Zážit

kem byla predstavení SOUbOrlljako vodnanská Šupi

na Františka Zborníka, která vždy prinášela múzická,

poetická predstavení, Divadelní klub jirásek z Ceské

ho systému a stavu spolecnosti. Amatérské divadlo se

pro mnohé stalo jedinou platformou, kde se mohli

svobodne vyjadrovat. Zdaleka nebylo a ani nechtelo

být jen hnutím politickým, ale predevším hnutím tvúr

cím, a tím vlastne v situaci, kdy spolecnost z vetší cás

ti mlcela jako relativne poslušná, tvárná hmota, se stá-

Lípy s osobitým pojetím Shakespeara \' jak se vám lí

bí jak se vám líbí? v režii Václava Klapky, Divadlo

Aha! z Lysé nad Labem s Tragédií masopustu, obje

vení Petra Lébla a jeho souboru Doprapo, pozdeji je

lo s inscenací vlastní adaptace Vonnegutovy Grotesky

ci Kafkovy Promeny.
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KJiráskovu Hronovu patrilo treba letní soustredení

Režisérské školy a zejména pak Dílna mladých diva

delníku v nedaleké Velké Drel'íci, která se stala enklá

vou mladších úcastníkll festivalu a byla opravdu opet

velice specifickým tvorivým spolecenstvím, kde spolu

dokázali lidé komunikovat témer beze slov. Lektory

tam byli režiséri Jirí Fréhar, Miroslav Krobot, Karel Kríž

a Ivan Rajmont, kterí dokázali provokovat a inspirovat

k hledání možností divadelního výrazu. Mezi "fre-

bodná volba úcasti, svobodná a nicím nespoutaná kre

ativita, zvláštní druh nezávislosti, daný jinou profesí.

Proto jsou amatéri vlastne jednou z nejprirozenejších

podob ci projevu obcanské spolecnosti. Tehdy pred

deseti lety koncil festival podpisem petice Nekolik
vet. Nešlo o žádné okázalé hrdinství. Možná to dnes

zlehcí ci zesmešní ti, kterí s tím meli problém, ale šlo
o vlastní rozhodnutí.

Nekterí amatérští divadelníci se po listopadu 1989

VLASTA
GALLEROVÁ

(1942)
Dramaturgyne

a publicistka.

kventanty", jak se ríkalo úcastníkum dílny, byli Milan

Schejbal, dnes umelecký šéf Divadla ABC, který záro

ven fungoval jako jakýsi koordinátor, dále treba Doub

ravka Svobodová, dnes reditelka Divadla Na zábradlí,

Sabina Langrová, která vystudovala mezitím dramatur

gii na DAMU a dnes je asistentkou Ivana Vyskocila,

Anna Rbschová, Václav Pettermichl, František Zborník

a další. Tam se opravdu pracovalo. Na konkrétních

textech, na divadelních situacích, na otevírání mož

ností kreativity, divadelního výrazu bez hranic, ale se

smerováním k vnitrnímu rádu. I zde byly nedílnou

soucástí vášnivé a otevrené debaty o divadle i o poli

tice, vždyt obé patrí k sobe.

Jiráskllv Hronov tak byl maximálne využitým casem,

ráno zacínaly dílny, odpoledne predstavení, která po

kracovala až do pozdního vecera, pak následovaly dis

kuse. Ješte v noci se debatovalo v proslulé hospode

Na Prajzce, ale i pilo a zpívalo - od lidových písnicek

pres "provázkovské" z Balady pro banditu, až k pí

sním Karla Kryla a Jaroslava Hutky.

Vládla otevrená atmosféra, plná vzájemné duvery,

sounáležitosti a zvlášního druhu svobody. Amatéri tak

vyhrávali nad "profesionálními" funkcionári, nad mo

censkou mašinérii, která se pokoušela zasahovat pro

strednictvím místních a krajských soudruhli. Nekdy to

bývalo až groteskní.

Hledání živé vody trvá
Vnitrní svoboda je, zdá se, nejvetší hodnotou amatér

ského divadelního hnutí v každé spolecnosti a v kaž

dé dobe. Je jeho základem, protože na zacátku je svo-

vrhli do profesionální politiky at už \' regionech (treba

František Zborník nebo Václav Klapka), nebo ve vyso

ké politice (Anna Rbschová v Poslanecké snemovne).

Jiní se vrátili ke svým plivodním profesím, jež za mi

mIlého režimu nemohli vykonávat. Treba František

Tomášek, ktelý dnes vede vzorovou Základní školu

v Brandýse nad Labem. Vymýšlí tam pro deti spoustu

vecí nad rámec výuky: zpívají, hrají, malují, porádají si

olympiády, zavedli demokratickou sámosprávu, pri

táhli rodice, založili klub, který dnes pusobí na celé

mesto. Tomášek casto vyžaduje od sebe i ostatních

ucitelu, dokonce i od rodicu více, než je bežné. Ale ne

ní i toto projev, který formuje obcanskou spolecnost?

Mnoho z bývalých úcastníkli Jiráskova Hronova se

na festival postupne vrací. Hledají snad živou vodu ve

známém, dnes už samozrejme obmeneném spolecen

ství, kdy i veci verejné jsou svým zplisobem paradox

ne složitejší, než bývaly? Žijeme v demokratické spo

lecnosti, neexistuje zretelný spolecný neprítel, ale exi

stují zklamané nadeje, nekterá rozpadlá spolecenství,

vlcí vztahy mezi lidmi, prílišný pragmatismus, kultura

na okraji, kulturnost, která chybí politické scéne. Vác

lav Klapka píše ve svém clánku k inscenaci Cechovo

vých Trí sester (Dopis Jaroslavu Vostrému) v ceskolip

ském Divadelním klubu Jirásek, že dospel a pochopil

smysl Cechovových her, jejich lidskost i schopnost se

bereflexe. Snad je to výsledkem poznání reality i stavu

spolecnosti práve dnes, kdy jsme pochopili, že všech

no nejde tak rychle, jak jsme se zrejme bláhove do

mnívali. A tak možná amatérské hnutí opet nabývá no

vého smyslu. ~
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Atmosféra houstne
Vstup do EU nemuže zarídit radový obcan, ale vláda a parlament Ivan Gabal

"Za mesíc má u dverí Strakovy akademie zazvonit

jednonohý námorník a za dešte a boure dorucí list

papíru s cernou pecetí (nebo balícek s mrtvým ko
houtem). Razítko odesilatele - Brusel. Bude to bi

lancní zpráva nácelnicrva Evropské unie ..."

Temito slovy výstižne popsal 20. zárí Ondrej Neff

v komentári eviditelného psa houstnoucí atmosféru

u nás pred zverejnením letošní hodnotící zprávy Ev

ropské komise. Klima jakési osudovosti, respektive

ortelu nad naším osudem z hlediska šancí na vstup

do EU by bylo možné témer krájet. Je v nem obsaže

na jak nezdravá trpnost, tak urcitá malomyslnost

a smírenost se zhoršujícími se vyhlídkami.

Hodnotící zprávu sice zatún nemáme, ale již dnes

jsou zrejmé tri okolnosti. Za prvé, že CR bude opet

hodnocena v základních ohledech jako nedostatecne

dynamická a aktivní. Za druhé, špatné hodnocení bu

de už druhé v rade, nejde tudíž o prechodnou ztrátu

výkonnosti, ale déledobejší tendenci. A konecne, ne

podarilo se nám splnit ani to, k cemu jsme se sami za

vázali v lonském roce. aše faktické zaostávání zrej

me doprovází i naše klesající duveryhodnost.

emáme-li opravdu své šance ztratit, musíme pod

robit vecné analýze celý proces a celý mechanismus,

kterým prípravy uskutecnujeme, vyvodit závery a du

razne je uplatnit. Pokud se k príprave na clenství

v EU vláda zavázala ve svém programovém prohláše

ní, jde nejen o závazek vuci Bruselu, ale predevším

o závazek vuci obcanum této zeme, k jehož plnení je

treba vládu primet, nebo ji vymenit.

Prvním a podstatným východiskem je totiž nespor

ný fakt: vstup do EU nemuže zarídit radový obcan.

Hlavní nástroje a rozhodující pravomoci má v rukou

stát, predevším vláda a parlament. Obcan muže po

moci, ale vládu a parlament zastoupit nemuže. Proc

se vláde nedarí naplnovat a prosazovat své priority?

Temito slovy uvedl sociolog Ivan Gabal SV1~jreferát

prednesený na diskusním /óru iniciativy Impuls 99

v Eme letos 21. zárí. K jeho závažnému obsahu se

vrátíme v listopadovém císle Nové Prítomnosti.

Otázce, co všechno tvorí bariéry našeho vstupu do

Evropské unie, se bude venovat rovnež pražské dis

kusní fónml Impulsu, které se uskutecní 7. ríjna. Po
drobnosti o míste konání naleznete níže.

Príznivcu iniciativy Impuls 99 stále pribývá, k 20. zárí
1999 bylo zaregistrováno 2569 podpisu.

21. zárí 1999 se uskuternilo v Brne první diskusní fó
rum této iniciativy.Jeho úcastníci se zabývali klady a zá
pory vstupu Ceské republiky do Evropské unie.

Stejne zamerené fórum se uskutecní 7. ríjna 1999
v Praze, v kongresovém sále Fakulty telesné výchovy
a sportu UK (Praha 6 - Vokovice,José Martího 31).

Každou první stredu v mesíci od 16,00 se koná setká
ní obcanu se signatári iniciativy

Impuls 99 v Salmovské literární kavárne (Salmovská
16, Praha 2, tel.: 24 91 93 64.) Vstup volný.

Veškeré podrobnosti o iniciative Impuls 99 lze získat
na adrese:

Impuls 99

Národní 11, 110 00 Praha 1
tel.: 22 075 105
fax: 26 6s 25

email: impuls99@narodni.cz
www.impuls99.cz
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Rozhovory v Lánech
Cúlyvky z poradu vysílaného 28. srpna 1999)

Václav Havel: Kdysi v dobách našeho disidentství

napsal Václav Benda esej, která se pak stala dosti

a populární. Jmenovala se Paralelní paUs. Mám tako

vý pocit, že i dnes se v nejakém úplne jiném smyslu

vytvárí urcitá paralelní polis, a to je výborné. My, kte

rí se pohybujeme v centru politického dení a neustá

le sledujeme sdelovací prostredky, máme totiž obcas

pocit, že tím pádem známe celý život spolecnosti. Ale
ono to tak vubec není. Naštestí se denne setkávám

s informacemi o tom, jak pestlý a pluralitní je život

v naší zemi. Drív, když vzniklo nejaké odvážné avant

gardní divadélko, tak o tom vedela celá Praha nebo

celá republika. Všichni tam jezdili a cekali, zda a kdy

moc zasáhne. Dnes jsou takových diva délek a jiných

spolecenství stovky. Málo se o nich se ví, ale pro

mladší generaci, která už vyrustala ve svobode, pred

stavují podobná mikroprostredí samozrejmou sebere

alizaci. Lidé neco hrají nebo si predcítají pro pár prá

tel kolem sebe a stací jim to, a nepotrebují, aby o nich

bylo referováno v centrální televizi. Tento pestrý spol

kový život s bohatým spektrem zájmu považuji za

dobrou a velice nadejnou tvár dnešní doby.

Jirina Sildová: V léte se objevila iniciativa Impuls

99. Uprímne receno, myslela jsem si, že by bylo lep

ší, aby vyšla až na podzim, po prázdninách. Ale pak

jsem si rekla, že už kvuli dúležitým senátním volbám

je to dobre. Jinak si ale nemyslím, že by se Impuls mel

stát politickou stranou: skutecne to má být podnet pro

vytvárení obcanské spolecnosti zdola. Bude-li totiž

obcanská spolecnost dost silná, tak omezí moc a vliv

našich politiku, kterým je bežne od momentu, kdy

jsou zvoleni, úplne jedno, co si dál jejich volici o nich

myslí.

Václav Havel: Me na Impulsu 99 zaujaly dve veci.

První je vlastne jenom taková drobnost. Psali v novi

nách, že se za tím skrývá Hrad, že to Hrad inspiroval,

že to je výsledek jakýchsi snad dokonce hradních int

rik. To me velmi pobavilo, protože musím priznat, že

mne nakonec lichotí, když se cokoli moudrého obje

ví, hned se objeví i podezrení, jestli to neinspiroval

Hrad. To je docela dobrá zpráva. Ale o to nejde. Da

leko duležitejší byla politická reakce na Impuls. Ta to

tiž ješte daleko výmluvneji než sám text manifestu

ukázala bídu našeho verejného a spolecenského ži

vota. Protože se ozvali politici a vedení politických

stran, a to podráždeným hlasem, že politika patrí pre

ce jim, a ne nekomu jinému. A prý když už se chce

nekdo o politiku zajímat, tak at si tedy také založí

stranu. Je to ovšem nesmysl: politika je nás všech,

všech obcanu této zeme. A cím strukturovanejší je zá

jem o veci verejné, cím bohatší je a cím vetší váhu ma

jí nejrozmanitejší hlasy, tím budou nakonec lepší i ty

strany. Jakmile je ale zájem obcanu nejakým zpuso

bem prehlížen nebo potlacován, tak posléze zacnou

chradnout a stávají se impotentními i ty politické stra

ny: mají být až jakýmsi politickým dovršením toho, co

se ve spolecnosti deje, o cem myslí, jaké si klade cíle,

nadeje, plány. Ale jak mohou být dovršením neceho

takové strany, které nechtejí, aby se cokoli delo mimo

nich, mimo strukturu sekretariátu. Jejich podráždená

reakce je velmi výmluvná a dosvedcuje, že tato inici

ativa prišla v pravou chvíli.

Jirina Siklová: Zdá se, že ti naši politici jednají

presne v tom schématu, v nemž se pohybovali politi

kové minulého režimu. Oni to sice hluboce nechtejí,

ale ve skutecnosti je kopírují. A pletou si politický vliv

a politickou moc. Stejne jako ti minulí se bojí, že by

i nekdo jiný mohl mít politický vliv. Já to do jisté mí

ry chápu - neco podobného známe každý z rodiny,

clovek múže tisíckrát za neco, co se mi nelíbí, odsu

zovat své rodice, a potom se v podobné situaci chová

úplne jako oni.

Václav Havel: Ano, a pokud jde o vliv a moc, mys

lím, že to delítko je dost duležité. Uvedu malý príklad.

Kdo byl rakouskouherským ministrem vnitra rekneme

v roce 1855? Málokdo to ví; je zapomenut, i když mel

nedozírnou politickou moc. Že existoval jistý muž

jménem Karel Havlícek Borovský, který nemel vúbec

žádnou moc, ale mel politický vliv, víme dodnes. Ne

kdo si vydobude autoritu presvedcivostí, verohodnos

tí, srozumitelností svého hlasu. A díky této autorite

získá politický vliv. MIUe to být treba nejaký známý

nezávislý komentátor, nekdo, o jehož prízen se uchá

zejí i politikové. On ale nedisponuje žádnými kompe

tencemi ve státe ci v politickém systému. Proc by ta

kový clovek nemel existovat? Proc by mel neustále

slyšet: založ si stranu ... Proc' To nedává žádný smysl.

Jirina Sildová: Impuls bývá oznacován za petici

intelektuálú. Obávám se, že dnes je slovo intelektuál

chápáno opet jako nadávka. Role intelektuálú je ale

presne taková, že mají dávat impulsy. Když se potom

prípadne ztotožní s urcitou politickou stranou, tak de

facto prestanou ty impulsy dávat, protože se proste

musí podrídit té strane.

Václav Havel: Ta posmešná kritika intelektuálu ja

ko jakýchsi mesiášu, elitárú, samozvancú vychází nej

casteji z intelektuálních úst. Nekdo, kdo celý život

prožil v nejakém ústave nebo na nejaké katedre, tak

najednou obvinuje ty ostatní z intelektuálního mesia

nismu. Já osobne chápu intelektuála jako cloveka,

který díky svým zkušenostem, zájmúm, studiu a ne

kterým svým schopnostem má jakési vetší vcítení do

obecných souvislostí vecí, cítí zesílenou odpoved

nost, cítí potrebu o onech obecnejších souvislostech

mluvit, vidí svet globálneji. A jeho hlas musí být svo

bodný, a cím víc takových dunivých, vážne braných

a svobodných hlasú bude znít v této spolecnosti, tím

lépe pro ni a tím lépe i pro její politickou reprezenta

ci. Ta nemúže být tak pyšná, aby si jen proto, že byla

zvolena, cinila patent na rozum, a o každém, kdo rek

ne neco jiného, tvrdila, že je samozvanec a elitár. Ta

kový postoj je absurdní, ba v dúsledku sebevražedný.
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Lekce k vystrízlivení
Kosovo - výcet strašných dusledku je dlouhý Timothy Garton Ash

"Povím vám pravdu," Nká mi redaktor jednech kosovských novin, "oni skutec

ne nevedí. " Sedíme spolu v Tetovu v Makedonii v kavárne Arbi, kde se intelek

tuálové vyhnaní z Prištiny potkávají se svetem. "Oni" v tétopoznámce ovšem ne

oznacuje kosol'ské intelektuály, n.ýbri velitele Kosovské oSl'obozenecké armády,

kterí jsou ješte L'Kosovu a s nimiž tento redaktor denne mluví satelitním telefo

nem. Obleženi lla L'rcholechhor, vidí tu hoNcí l'esnici, tu srbsko u hlídku ci tank

na križovatce - nemají ale celkol'Ýpl'ehled. Znacná cást cíW bombardovánl NA

TO však pochází z tohoto zdroje - od velitelu Kosovské osvobozenecké armády

prostrednictvím satelitního telefonu. Takže "oni" znamená také NATO.

Západoemnp~ípred~avit~ési~an~

uíUna konci studené války špatné pri

ority. Místo toho, aby se chopili pi1leží

tosti a rozeznali nebezpecí vycházející

z pádu komunismu vpolovine Evropy,
soustredili se na zdokonalování inte

grace západní polovin)'. PostaL'ilijsme

Maastricht pred SarajeL'Oa nyní za to

platíme.

TIMOTHY
GARTON ASH
(1955)
Historik
soudobých

dejin, zabývá seproblematikou
strední
a východní

Evropy. Pusobína Scúnt
Anthony's

Collegev OXJordu.

Mnozí z nás si rádi predstavují, že NATO- vybaveno té

mer božskou technologií, satelitními kamerami, jež ro

zeznají mravence na vzdálenost deseti tisíc mil, a se

svými tajnými speciálními silami, které jsou údajne roz

místeny v Kosovu - musí opravdu vedet, co ciní. Pak

DO
trefí cínské velvyslanectví. Z tisícú jednotlivých príbe

hú lze zajisté složit obraz hruz, které od pocátku bom

bardování vyhnaly pravdepodobne více než milion Ko

sovanú z jejich domovú. Nevedeli jsme však, co se tam

práve delo na zemi. eznali jsme bojovou priprave

nost, zásobení palivy a municí, ani morálku srbských
sil.

Válka, stejne jako láska, všechno mení. Pocátkem

moudrosti je uvedomení, že za všemi sebejistými pro

hlášeními našich generálú, ministerských predsedú

a prezidentú nikdo není. Existuje však nekolik vecí,

které je možné ríci: jde o príciny, prubeh a dúsledky té

to války.

Postaráme se o vlastní lidi!

Dlouhodobé príciny leží ve sporu, který sahá minimál

ne sto dvacet let do minulosti, do doby Berlínského

kongresu a Prizrenské ligy, ve sporu mezi Srby a AI

bánci o ovládnutí této evropské Palestiny.

Strednedobé príciny leží v desetiletí appeasementu,

kdy Západ toleroval jednoho zkaženého postkomunis

tického politika, který využil srbského nacionalismu

k získání moci a bohatství pro sebe a svou rodinu. Ko

nec devadesátých let nás upomíná na Audenovu "níz-

kou, necestnou dekádu" let tricátých. MUoševié není

Hitler, ale základní model appeasementu je srovnatel

ný - cím déle se ceká, tím je cena vetší. Hitler mel být

zastaven pri remilitarizaci Porýní \' roce 1936, Miloše

vié mel být zastaven pri obléhání Vukovaru v roce
1991.

V tomto príbehu je mnoho kandidátO na roli Nevilla

Chamberlaina. Jedním z nich je jiste \XIilliamJefferson

Clinton, jehož ohnivou rétoriku doprovázely slabé ci

ny. Na Balkáne je Clinlon obrácený Theodore Roose
velt - hlasite mluví a nosí malou húlku.

Jako Evropan dávám prednost hledání brevna v oku

svém pred pátráním po smítku v oku našeho transat

lantického bratra. Konec koncú jedná se o konflikt

v Evrope. Kosovská válka jenom dokládá správnost ná

zoru, který jsem hlásal po celá devadesátá léta - že to

tiž západoevropští predstavitelé si stanovili na konci

studené války špatné priority. Místo toho, aby se cho

pili príležitosti a rozeznali nebezpecí vycházející z pá

du komunismu v polovine Evropy, soustredili se na

zdokonalování integrace západní poloviny. Postavili

jsme Maastricht pred Sarajevo a nyní za to platíme.

Bezprostrední príciny války leží v jednom velmi

špatném odhadu situace. Západní predstavitelé vzali

príliš doslova Clausewitzovo slavné rcení, že válka je

pokracováním politiky jinými prostredky. Svedeni na

špatnou cestu bosenským precedentem se domnívali,

že mohou bombardováním primet Miloševice k tomu,

aby v otázce Kosova prijal urcitou verzi dohody

z Rambouillet. Nekterí z nich možná pocítali s tím, že

jako odpoved na bombardování prijme Miloševié tvrdá

opatrení proti Kosovské osvobozenecké armáde a civi

lisrum, kterí ji podporují. Nikdo z nich ale neocekával

rozsah, rychlost a brutalitu toho, co Miloševié ucinil.

Je samozrejme snadné být chytrý poté, co k událos

tem již došlo. Jediní lidé, které znám a kterí skutecne

predvídali, co se stane, jsou politici z bývalé Jugoslávie.

V zárí minulého roku jsem

v rozhovoru se slovinským

prezidentem Milanem Kuca

nem poznamenal: "Miloše

vié prece nemúže etnicky

vycistit milion osm set tisíc

lidí." Kucan odpovedel:
" eznáte Miloševice." Na
zacátku tohoto roku volal

makedonský prezident Kiri

Gligorov po vybudování

"koridom" pro presun velkého množství albánských

uprchlíkú z Kosova do Albánie. Nedávno jsem se ho ve

Skopje zeptal, jak mohl predvídat, co se stane. A tento

starý lišák pokrcil rameny, jako by chtel ríci: "Nebylo to

jasné?"

Nebylo to jasné nám, kterí žijeme v normálnejším

svete. Co ale múžeme oprávnene vycítat ATO, je to,

že nemelo plán pro tuto eventualitu. Konec koncú prá-
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Politictí vudcové kosovských Albáncu se .dosud

chovali velmi zdrženlive. ,Miloševicovým cílem je de

stabilizovat Makedonii," rekl mi jeden clen Albánské

demokratické strany, ,a mou prioritou je nedopustit,

aby se mu to podarilo." A prezident Gligorov mi vy-

Celá mesta byla p,<emistbvána do nizných

státu. Jako by Washingtol1 prešel do Mexi

ka, nebo Paríž do Španelska.

00o

že špatné bylo to, že jsme se spolehli výlucne na bom

bardování, a že jsme nyní prímo odpovedni za to, zda

se tito lidi dostanou zpátky do svých domovu.

Tímto masovým vyhnáním Miloševié témer urcite za

mýšlel - ríkám "témer urcite", ponevadž kdo ví, co se

skutecne odehrává v jeho zkažené hlave - vyvolat zma

tek destabilizací sousedních zemí. NATO bojuje s po

mocí bomb, Miloševié používá civilisty. Témer se mu to

podarilo. Albánie, už tak ve stavu blízkém anarchii, by

la zaplavena témer pul milionem ožebracených

vyhnancu. Cerná Hora, nepatrná zeme približne

o 625 000 obyvatel, prijala 60 000 vyhnancu z Kosova.

A na vlastní oci jsem videl, co

znamená válka pro Makedonii.
Tato malá chudá zeme se dvema

miliony obyvatel byla otresena

až do základu. Její ekonomika je

v šoku, protože dvacet procent vývozu šlo do Srbska

a velká cást dalšího vývozu závisela na obchodních tra

sách vedoucích pres Srbsko. Mezitím Cerná Hora prija

la - pomalu, váhave a casto s urcitou mírou policejní

brutality - více než 230 000 vyhnancú. Jako by Spojené

státy prijaly behem dvou mesícu tricet milionu Mexica
nu.

Albánci už tak tvorili asi ctvrtinu makedonského

obyvatelstva. Najednou je to více než tretina. V deva

desátých letech strádala zeme kvúli etnickému napetí
mezi Albánci a slovanskou makedonskou vetšinou.

V prevážne albánském meste Tetovo, kde žije mnoho

uprchlíkú u mlstních rodin. jsem nalezl výbušnou situ

aci. Jeden známý mi rekl, že slovanští Makedonci se už

setkali s anonymními telefonickými vyhružkami typu:

"Vypadnete odtud, ted je to naše mesto, NATO je s ná

mi." Když jsem pak byl ve Skopje, jedna kosovská

uprchlice mi vysvetlila, že odchází, protože ji telefo

nicky vyhrožovali Makedonci.

Nejhorší událost za posledních 50 let
Výcet strašných dusledku je dlouhý. Vetšina Albáncu

žijících v Kosovu byla vyhnána ze svých domovu,

mnozí prišli o všechno, ženy byly znásilneny, muži za

vraždeni. Spolu s Bosnou jde o nejhroznejší událost,

k jaké za posledních padesát let v Evrope došlo. Tyto

zlociny jsou plne srovnatelné s Hitlerovými a Stalino

vými nucenými deponacemi celých etnických skupin 

Poláku, Estoncl\ Krymských Tataru - a s poválecným

vyhnáním Nemcu z východní Evropy.

Blerim Shala, jeden z clenu kosovské delegace

v Rambouillet, mi vykládá o své vlastní dlouhé a ne

bezpecné ceste z Kosova do Makedonie a zduraznuje

pritom, jak se obycejní srbští vojáci delili s Albánci

o svuj kus chleba a dokonce slibovali, že je ochrání

pred loupeživými paramilitárními jednotkami. Pak zac

ne vysvetlovat topografii deponací, kdy byla celá mes

ta premistována do rúzných okolních státu. ,Priština

prešla do Makedonie", ríká. ,Prizren prešel do Albá

nie." euveritelné vety. Jako kdyby se reklo ,Washing

ton prešel do Mexika" nebo ,Paríž prešla do Spanel
ska".

Jusuf Mustafa, dríve prosperující stavební podnika

tel, stojí pred svým stanem (v nemž spí šestnáct lidí

v prostoru velikosti normálního obývacího pokoje)

v uteceneckém tábore Stenkovec 2 v Makedonii a vy

kládá mi, jak vyšli na balkon svého domu, aby uvítali

první bomby NATO. Behem patnácti minut zacali Sr

bové házet granáty do sousedství. O nekolik dní po

zdeji byla rodina vyhnána pod namírenými hlavnemi

pušek. Jeho príbeh je podobný mnoha dalšún. Tím ne

chci ríct, že bombardování bylo špatné. Chci tím ríct,

ve toto by politicko-vojenská aliance mela delat - pri

pravovat plány pro rúzné eventuality, dokonce i ty,

které se zdají nepravdepodobné. Od té chvíle šly veci

ocividne špatným smerem.

Jsem samozrejme zastáncem toho, k cemu muselo

dojít. Verím, že bylo nevyhnutelné pohrozit silou, aby

se dosáhlo nového stavu vecí v Kosovu. Když hrozba

nesplnila svúj úcel, bylo použití síly v Kosovu a nad

Kosovem naprosto správné. Avšak zvolené prostredky

kompromitovaly cíl akce. Vést útok plne ze vzduchu,

prevážne z výšky 4,5 kilometru, vést ho stylem, že se

spíš stále víc bombarduje civilní infrastruktma ve vlast

ním Srbsku - mosty, silnice, železnice, továrny, televiz

ní stanice - než likvidují srbské síly v Kosovu, to bylo

špatné.

Z jakého duvodu jsme zvolili vzdušnou válku proti

vlastnímu Srbsku? Za prvé proto, že jsme na žádný jiný

zpusob války nebyli pripraveni, ba steží i na tento. Za

druhé se ukázalo, že ani se vší svou božskou techno

logií nemužeme najít srbské tanky skrývající se v gará

žích, natož paramilitární jednotky, které zustávají na

noc vždy v jiném albánském dome - ale tak vítezil Mi

loševié v Kosovu. Za tretí proto, že USA nebyly pripra

veny riskovat v tomto konfliktu život ani jediného vo

jáka. V Clintonove emotivní poznámce ohledne trí za

jatých amerických vojáku - ,Postaráme se o vlastní lidi!"

- je nechte receno vše. A tak létají bombardéry ve výš

ce ctyri a pul kilometru a bomby cas od casu nevy

hnutelne trefí práve ty civilisty, které mají ochranovat.
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Je to zvrácená m01ri/ka, jež dovoluje, aby

byl milion nevinn.Vch cil'ilistu jiné zeme

priprauen o všechno proto. že nejsme pri

praueni riskovat život jediného profesio

nálního vojáka.

1"010David Bral/chli

svetloval, jak se jeho zeme snaží o to, aby zustala ve

skutecnosti jediným fungujícím multietnickým státem

v bývalé Jugoslávii. Zduraznil, že v historii neexistuje

žádný významný etnický konflikt mezi Makedonci

a Albánci - na rozdíl od historie etnických konfliktú

mezi Srby a Albánci. "Když mohli naši predkové žít

spolecne," rekl, "proc bychom toho nemeli být schop

ni my?" Už však došlo k nekolika nepekným stretúm

mezi makedonskou policií a albánskými vyhnanci. Je

den velký incident - napríklad

pokus o útek z tábora a jako re

akce strelba ze strany policie 

a napetí mezi Albánci a Make

donci múže vybuchnout. Takže
realitou za onou bezbarvou frá-

zí o "regionální stabilite" je dal

ší balkánská zeme na pokraji kola psu

A abych nezapomnel, také se nám podarilo naštvat

petinu svetové populace, která nemela s konfliktem

vubec nic spolecného, tím, že jsme jim vybombardo

vali velvyslanectví.

Tímto zpusobem NATO oslavilo padesáté výrocí
svého trvání.

Neprítel jménem zoufalství
"Kosovo je pro me ztracené," rekl mi jeden výrecnejší

vyhnanec, "tam, kde jsem bydlel, je skoro všechno zni

cené a bude lIvat dvacet let, než se to znovu postaví."

Objevil se další neprítel: zoufalství.

K tomu, aby premohli zoufalství, budou Kosované

potrebovat své vlastní politické vedení. Celou dobu

mluvíme o mezinárodní úcasti pri znovu výstavbe Ko-

sova. V akronymní džungli mírového plánování je

OBSE pridelena odpovednost za neco, co se nyní ku

riózne nazývá "budování státu", tj. dohlížení na volby,

budování demokratických institucí atd. Ale co ti, jejichž

vlastí má Kosovo být? Hlas, jenž tu v minulých dvou

mesících zvlášte chybel, je hlas samotného Kosova.

Slyšeli jsme uprchlíky a - jak velmi sentimentálne rekla

Hillary Clintonová - "cítíme jejich bolest". Ale Kosova

né tu figurovali pouze jako obeti, jako objekty spíše

než subjekty dejin.

Problém je v tom, že kosovské politické vedení je

beznadejne rozdelené. Je tu pacifistický prezident Ib-

rahim Rugova, jenž je silne diskreditován kvúli tomu,

že se objevil s Miloševicem v srbské televizi, zatímco

jeho lidé byli vyháneni a vraždeni. Je tu "premiér v exi

lu", Bujor Bukoshi, jenž kontroluje peníze vybrané od

kosovských Albáncu žijících na Západe. Jsou tu velite

lé Kosovské osvobozenecké armády. Konecne tu jsou

liberální intelektuálové z Prištiny, které je nyní možné

nalézt v kavárne Arbi v Tetovu, kde zoufale cekají na
svého Havla ci Mandelu.

Pouze v jednom ohledu by to v Kosovu melo být
snazší než v Bosne. V Bosne se mezinárodní komunita

pokouší uchovat zdání multietnického státu, ale reali

tou je etnické rozdelení. V Kosovu se musíme samo

zrejme snažit postarat o to, aby zde bylo místo pro ne

vinné srbské civilisty - na území, které tolik znamená

pro srbskou historii. Obávám se však, že prakticky

všichni Srbové utecou. Tak jako zaplatili po roce 1945

za Hitlerovy zlociny nevinní Nemci v dnešním Polsku

a Ceskoslovensku, platí i v Kosovu nevinní Srbové za

zlociny Miloševicovy. I v prípade, že nekterí z nich zu

stanou a budou jim dána všechna menšinová práva,

bude z kombinace demografie a demokracie vyplývat,

že Ko ovo bude stále v podstate albánskou politickou
entitou.

V konecném výsledku je možné, že se pod meziná

rodním patronátem vytvorí funkcní politické zrízení 

k cemuž velmi pravdepodobne v Bosne nikdy nedo

jde. Nakonec se Kosovo pravdepodobne stane nezá

vislým státem. Legálním základem pro nezávislost by

bylo velmi prijatelné tvrzení, že Kosovo bylo konstitu

ující soucástí bývalé Jugoslávie, což je tentýž princip,

na jehož základe bylo uznáno Chorvatsko, Slovinsko,

Makedonie a další republiky bývalé Jugoslávie. Nedo

šlo by tak k ustavení nebezpecného precedentu ani ne

jakého všeobecného práva etnického sebeurcení: Ka

talánie Kataláncum, Rusínsko Rusínúm, Cornwall Kor

nicanúm. Moudrí Kosované uznávají, že "nova Kosova"

(jak ríkají Albánci) bude na dlouhou dobu potrebovat

mezinárodní pestouny, než se bude moci postavit na

vlastní nohy.

Rusové jsou podstatnou soucástí rešení. Tvorí však

zároven soucást problému. Kosované jim neverí. Jsou

horší než Srbové," rekl mi jeden albánský patriarcha.

,Jsou to všichni Slované," vysvetlil mi jeho syn.

Osvobozovat spíš než bombardovat
Válka v Kosovu za Kosovo se mi zdá plne obhajitelná.

Mnohem hure se obhajuje válka vedená ze vzduchu

nad vlastním Srbskem, ve stále vetším rozsahu proti ci

vilním cílum. Naším zámerem mela být presne opacná

situace, za níž by Miloševié spíše ztrácel než získával

lidovou podporu. Zatímco my bychom provedli v Ko

sovu konecne neco úcinného. Rozdíl mezi bojem za

Kosovo a bojem proti Srbsku se múže zdát jemný - prí

liš jemný pro válecnou dobu - ale je zásadne duležitý.

Spíše než bombardovat srbská mesta - osvobozovat
mesta kosovská.

Klícem k tomu všemu byla po celou dobu prítom

nost pozemních sil. Zpetne vidíme, že predtím, než

jsme zacali bombardovat, jsme meli mít pripraveny

v blízkosti pozemní síly.

Videl jsem britské vojáky, jak nacvicují ztráty pri ak-
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ci, a tato slova se mi nepíší lehce. Starat se o vlastní li

di je první povinností státníka. Je to však zvrácená mo

rálka, jež dovoluje, aby byl milion nevinných civilistu

jiné zeme pripraven o všechno proto, že nejsme pri

praveni riskovat život jediného profesionálního vojáka.

Na co jsou vojáci cviceni? Jaká je to supervelmoc? Jaká
morálka?

Ironií je, že kdybychom meli na míste pozemní síly

už od pocátku v dostatecne odstrašujícím množství,

možná bychom je vubec nemuseli použít. Jak vedeli už

Rímané, chceš-Ii mír, pripravuj válku.

Povyrostou evropští trpaslíci?
Dostalo se nám rady hluboce vystrízlivujících lekcí.

O lidské schopnosti zlého. O Clintonove administrati

ve. O Spojených státech, supervelmoci, která verí ve

válku beze ztrát, a o NATO,Je to však také historie ev

ropské neschopnosti vyrovnat se s evropským problé
mem.

Zeme Evropské unie musejí po válce prevzít vedou

cí úlohu v ekonomickém a politickém úsilí o rekon

strukci nejen Kosova, ale i celého regionu. Makedonie,

Cerná Hora, Albánie i Bulharsko potrebují okamžitou

pomoc, zejména v prípade, že zfušované diplomatické

rešení bude mít ten následek, že se velké množství

uprchlíkli rozhodne nevrátit se do Kosova. Už se mlu

ví o lllychlení rozšírení Evropské unie. Uverím tomu,

až to uvidím, Lidé vytvárející evropskou politiku zaca

li konecne mít jakousi predstavivost ohledne toho, co

mliže evropská supervelmoc - Evropská unie - udelat

pro zabránení tomu, aby v dalších sousedních zemích

vypukla válka, a pro obnovu tech, které válkou prošly,

V jednom clánku v britském listu Tbe Mirror se Mi

chail Gorbacov raduje z toho, že válka ukázala Evro

panlim jejich pravé místo: "Ano, jste silní ekonomicky,

ale politicky jste trpaslíci," Pomuže nám to, abychom

vyrostli? Hérakleitos kdysi prohlásil, že válka je otcem

všech vecí. Zkušenost druhé svetové války byla otcem

Evropské unie v dnešní podobe. Možná nás tato válka

dovede k tomu, abychom zacali delat na konci dekády

to, co jsme meli delat na jejím zacátku - budovat libe

rální rád pro celou Evropu. Ale jak znám Evropu, moc

bych se na to nespoléhal. l1!

Preložil Ivo Lukáš

Pretišteno se svolením ctrnáctideníku The New York Re

view oj Books, kde text letos v cervnu puvodne vyšel.

Redakcne kráceno a upraveno. Vychází ve spolupráci

s brnenským mesícníkem Proglas.

(;eská katolická charita patrí spolu s adventistickou in

stitucí ADRA a spolecností Clovek v tísni pri Ceské te

levizi k tem našim organizacím, které do válkou posti

ženého Kosova vozí humanitární pomoc. V léte charita

dopravila do Kosova dve desítky kamionu s potravina

mi, porízenými z prostredkli Státních hmotných rezerv

ve spolupráci s ministerstvem zemedelství. Zamestnan

ci a dobrovolníci charity, kterí náklad doprovázeli, se

na míste postarali o distribuci a zároven zjištovali, co

bude potreba dovézt príšte, Zmapovali situaci a získali

informace pro otevrení stálého centra v zemi, Pri své

cinnosti úzce spolupracují s místní charitou. V zemi,

kde je šedesát tisíc katolíkli, má charita u místních oby

vatel pomerne dobré jméno. Znacný kredit získala ka

tolická církev za války, kdy kneží i sestry zlistávali na

farách a starali se o stovky kosovských Albáncli, kterí

tam hledali bezpecí pred srbskými komandy,

Težké léto roku 1999
Reportáž Z cesty s humanitární pomocí do Kosova Radek Gális

V rozvalinách dosud neomítnutých domu si hrají deti. Opodál stojí voják se znakem italské armády
na uniforme, cerná kohoutí pera na prilbe upoutávají detskou pozornost, deti mu podávají ruce, za
tímco horský myslivec se zubí a ucí je italskému pozdravu. Kamiony s humanitární pomocí zasta
vují u vrat zdejší fary, deti zanechávají italského vojáka jeho strážní službe a beží k autum s ra
dostným ocekáváním neceho dobrého. Za pár minut se už perou mezi otevrenými vraty o krabice pl
né taveného sýra, které poctive nosí na hromadu za farní zdí. Asi po hodine jsou s tím hotovy. Každý
z malých brigádníku sipak odnáší domu kostku másla a nekolik vanicek sýra z Jihoceských mlé
káren. Jsme v Kosovu, je konec léta roku 1999, léta, na jehož pocátku se tu ješte tvrde bojovalo.

Ceši z hotelu Karagaš
Na fare ve meste Peja, ležícím v západním Kosovu ne

daleko albánských hranic, se nás ptají, jestli víme, že tu

pusobí také další Ceši, Za pár minut už sedíme s dob

rovolníky, vyslanými sem spolecností (;lovek v tísni,

Parta mladých lidí, která pocátkem kvetna zareagovala

na výzvu organizace a prihlásila se do uprchlických tá

boru v Albánii, Když se pak zacali utecenci v druhé po

lovine cervna vracet zpátky do Kosova, šli naši dobro

volníci jednoduše za nimi,

,Vydechli jsme si, když jsme byli z Albánie venku,"

uprímne vypráví Michal Plavec, Vzpomíná na odpo

lední strelbu se šesti mrtvými, odehrávající se tri sta

metrli od místa, kde bydleli. "Když jsme sháneli byt,

soucástí zarízení byly i dva kalašnikovy. Ve meste bylo

bežné, že soused sousedovi ukradl manželku a prodal

ji do Itálie. Samopal jste tam mohli koupit za dve ste
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marek. Když šel Albánec z Kosova v Albánii do mesta,

vrátil se okradený," popisuje tamejší siulaci Michal Pla

vec. Do Peji se presunuli koncem cervna, protože rada

lidí z uprchlického tábora byla práve odtud. Mohli te

dy pokracovat v práci s lidmi, které už znali. V Peji se

starají o dve stovky lidí, kterí se nemohou vrátit do

svých vypálených a zborených domu, takže žijí v bý

valé škole a hotelu Karagaš. ,Jsme asi jediní, kdo tako

vouhle práci ve meste delá," ríkají dobrovolníci.

Jako v akcním filmu
Peja patrí k mestum s nejvíce poborenými domy. Na

ulicích je dosud cítit pach spálenin z ohorelých trámu,

ležících mezi slitinami rozborených domu. V neporu

šených prízemích mnoha vypálených domu už jsou

znova otevírány obchody, zatímco z patra zústaly jen

zacouzené zubaté steny. Mestem se toulají psi, kterí ni

komu nepatrí. Lidé korzují v ulicích a moderne oblece

né slecny, které plují nejcasteji ve dvojicích pevne za

vešené do sebe, odvracejí oci, sotva na ne pohlédnete.

Ulice lemují hromady dávno nevyváženého smetí, ale

už se objevují první pracovníci v bílých pláštích a rouš

kách pres oblicej, kterí provádejí postrik nebo se snaží

postupne hromady odvézt.

Co chvíli mestem projíždejí transportéry italské ar

mády, která dostala mesto pod svou kontrolu. Michal

Plavec vzpomíná na scény jako z akcních filmu, které

se tu koncem cervna odehrávaly. "Prišli jsme do prázd

ného mesta, kam se lidé teprve zacínali vracet," ríkají.

Italští vojáci prý kolem sebe mávali zbranemi, z okol

ních ulic se ozývala strelba, vypadalo to na porádné kr

veprolití. Dneska už je klid, jenom kour stoupající

z cerstve podpálených domu je videt každý den nad

ruznými cástmi mesta. Jsou to domy Srbu, kterí nás vy

háneli a rabovali," tvrdí triadvacetiletý Argon. Albánci

po svém návratu domu zacali s vypalováním techto do

mú, aby se pro zmenu nemeli kam vrátit zase Srbové.

Argon však dodává, že Srbové jsou ve výhode, protože

vetšina z nich odjela se svým i narabovaným zarízením.

Albánci nestacili ze svého majetku zachránit prakticky
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nic. "Dneska jsou tady i v Prištine laciné byty," usmívá

se Argon. "Srbové se snaží za ne dostat jakoukoliv cást

ku, protože je musejí stejne opustit."

Mladý Albánec neskrývá, že souhlasí se zapalová

ním srbských domll. "Po tom, jak vraždili, loupili naše

veci a rozbíjeli nám domy, by se každý pomstil," ríká

nesmlouvave. Chodíme ulicemi a Argon nám ukazuje

dum, kde Plý znásilnili nemocnou dívku, která nemo

hla utéct, místo, kde na chodníku zabili dva Albánce.

lemužeme se prý divit, že se dneska takhle chovají,

omlouvá se za kourové sloupy, stoupající nad mestem.

Paraziti na neštestí

Ceské dobrovolníky dost prekvapila snaha mnohých

Albáncu zbohatnout jakýmkoliv zpusobem. Predstavu

jí nám tlumocníka, se kterým se domlouvali na vyveze

ní odpadku. "Kontejner pred školou, kde bydlí uprchlí

ci, už pretékal, tak jsme sehnali chlapíky, kterí nám slí

bili odpadky vyvézt," vypráví Karel Šebl. Domluvili se

prý na cástce padesáti marek. Když došlo k placení, AI

bánci chteli sto marek. "Tvrdili, že tuhle cástku poža

dovali hned ze zacátku, a že to jen tlumocník špatne

preložil. Nechteli jsme jim tolik zaplatit, ale oni pritvr

dili. Rekli, že pokud jim peníze nedáme my, vyrídí si to
s tlumocníkem sami. Chudák tlumocník už sahal do

kapsy, že to radši zaplatí, než aby se nechal zabít. Tak

jsme to za nej zaplatili." Dobrovolníky mrzí, že se na ne

kosovští Albánci dívají jako na cizince, které mohou

obrat o peníze. "Mysleli jsme si, že budou rádi, když

jim pomáháme, a oni mezitím premýšlejí, jak by z nás

dostali co nejvíce penez:' stežuje si Dagmar Chocho

lácková, cerstvá absolventka lékarské fakulty. Tohle

pravidlo ale samozrejme neplatí o všech. Je porád vel

ká cást tech, kterí jsou rádi, že jim prijeli pomáhat, a vy

cházejí jim vstríc. Je to to vlastne oboustranné," usmí

vá se Karel. "Nekde jsme sehnali pytel mouky, dali ho

pekari a ted si u nej ráno bereme chleba zdarma."
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Konec sladkobolného rqna
Ackoliv ješte ani nevyšlo - v tuto dobu vychází kolem 7,00 stredoevropského casu a tohle se udá
lo zhruba o dve hodiny drív-, najednou slunce prudce ozárilo nazelenalé kachlícky sálu. Ríše
utonulých konecne ustoupila, porodník zvedl díte nad hlavu a - díte melo kolem mokré hlavicky
gloriolu. Svítila jako stokrát sto wattových žárovek, hrave prosvetlila podzimní valéry smíšeného
lesa na kopci za Ústavem materství. Pak pronikla dovnitr, do tela, obloukem spojila mozek a du
ši, zajiskrilo to tak, jak nikdy predtím a s jedinou výjimkou ani nikdy potom. Ta jediná výjimka
se odehrála o pár let pozdeji, opet zacátkem mesíce ríjna, za takrka stejných okolností. jen
kachlícky mezitím vymenili za sinave modré. jiskrivý oblouk potvrdil predchozí prekvapivé zjiš
tení, totiž, že ženský údel je lepší než mužský.

"No body knows you when you 're down and out, " zpívala v šedesátých letech Eva Olmerová na
nekterém z pražských jazzových festivalu. Ona tomu nejspíš už rozumela. jinak ale - jazz ten
krát skvele zapadal do ríjna. Do salónní melancholie tohoto mesíce. Voné melancholii byla prí
tomna hniloba, ale ješte príjemne nahorkle vonící. Krása, ale už vzrušive ojínelá úpadkem. Pro
ste rajc, který ovšem nemá nic spolecného s pocitem, jenž se dostaví, když jste opravdu zoufalí.
Rozkošný kýc ríjna, v nemž plujete výletní lodí po Rýne, buky a duby planou, vinice zlátnou a Lo
relei úspešne topí okouzlené lodníky. Na skále sedí Heinrich Heine a sleduje, jak "zár slunce do
horívá a na hory pad stín ". U Vltavy nebo možná u Sázavy zas postává Pavel Šrut a ríká za
všechny romantiky a romanticky: "Chodila jsem u reky až do tmy, a bylo ve mne smutno a tak
prázdno, že každá touha byla kdejaká, jako bych cekala, že prijdeš, ohrneš mi límec a budem
mlcky brouzdat v ubláceném listí. " Porád se mi tyhle obrazy líbí, i když už ne tolik jako drív. Po
rád ješte zvedám vlhce lesklé kaštany ze zeme a podávám je tem, kdo jsou na procházce s sebou,
nebo, jsem-li sama, strkám je do kapes. Ale od doby, kdy jsem je sbírala s detmi v parku vlašim
ského zámku, zatímco kousek za jeho zdí umíral muj otec, už je ríjen jiný. Pod prízemním ok
nem nemocnicního pokoje kvetly pozdní ruže. Taky na ne svítilo slunce, i do pokoje, ale okno se
nedalo zastínit, nemelo roletu. Otec privíral oci. Nestežoval si, on si v živote vubec skoro nestežo
val, byl zvyklý nepríjemnosti rešit. Te?šlo však o neco jiného. Poprvé jsem videla, že je bezradný,

že se bojí, že je down and out. Docela ochromená, nedokázala jsem mu ani natrást polštár pod
hlavou, z ruží a kaštanu se mi zvedal žaludek.

Když nám predali otcovy osobní veCi, ležel mezi nimi i drak ze spadaného listí, kterého mu pri
cekání pred špitálem (deti nesmely dovnitr) spíchly naše dcery. Listí už práchnivelo a sypalo se do

záhybu rezervního pyžama. Nebylo to dojemné, bylo to príšerné. Mezi mozkem a duší práskl vý
strel. Setmelo se a ze tmy, z pocátku zdánlive prázdné, zacaly vylézat príšery. Dokázaly zardou
sit kdeco. Vcetne ríjnové sladkobolnosti. Ta se dostavuje už jen okrajove, treba v samotném svém
záveru, ve dnech kolem státního svátku 28. ríjna, kdy duše i telo touží potloukat se v lesích nekde

kolem Halasova Kunštátu a nakonec postát u básníkova hrobu obtíženého žulovým balvanem.
Ale ipraktictejší obcané spojují volno, které pripadá na výrocní den zrodu samostatného cesko
slovenského státu, se zbytkem dovolené, priclenují si ho k poslednímu víkendu v mesíci a vyráže
jí" na hroby". Listopadová Památka zesnulých se v Cechách moc nectí. Ten, kdo nestihne položit
chryzantémy a zapálit svícky kolem osmadvacátého ríjna, je u ostatních dušickových turistu
v opovržení. Na Všechny svaté už je pozde. Pozde zacíná být ale už v ríjnu: na kaštany, na Lo
relei, na závrat z rudé barvy javoru v

Marylandu, na Kunštát. "Uže bylo, " ríkají Rusové. Co tedy budeme delat? "Budeme žít, "jak ra
dí Anton Pavlovic Cechov ve finále svého dramatu Strýcek Vána.

Libuše Koubská
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Unikátní Junik
Srbové znicili v Kosovu cást evropského architektonického dedictví Jolyon Naegele

Trikrát v tomto století bojovali vzdorní albánští obyvatelé nejvetší kosovské ves

nice ]unik na dukagjinské pláni proti svým utlacovatelum - v roce 1913, když

Srbsko vyhnalo Turky z Kosova a zablokovalo pokusy kosovských Albándt sjed

notit se se svými bratry v nove nezávislé Albánii, v pni behu Kacakovské rebelie

ve 20. letech, a opet v roce 1998 a 1999.

Poslední vlna boju, v níž se místní povstalci z Kosovské

osvobozenecké armády (UCK) postavili jugoslávské ar

máde, srbské policii a polovojenským jednotkám, zpu

sobila obrovské škody.

Kula - vež a rodina

Junik, v nemž pred konfliktem žilo asi 10 tisíc obyva

tel, patril k baštám UCK. Boje mezi UCK a srbskými si

lami ve vesnici vypukly 29. kvetna 1998 a trvaly skoro

tri mesíce. V dusledku srbské letní ofenzivy vetšina ci

vilního obyvatelstva uprchla do sousedních vesnicek ci

pres hranice do Albánie. Kosovská verifikacní mise

OBSE jim Ion i v ríjnu umožnila návrat. Avšak mezitím

byla v prúbehu boju rada domu v Juniku poškozena ci
znicena.

To nejhorší ale melo teplve prijít. Poté, co 24. brezna

NATO zahájilo svou leteckou kampan proti Jugoslávii,

srbské síly znovu vyhnaly vesnicany z Juniku do blíz

kých horských lesu ci pres hranice do Albánie. Ctyri dny

po príjezdu italských jednotek KFOR do Juniku letos 13.

cervna se jeho obyvatelé zacali vracet z úkrytu a "y
ImanstvÍ. ašli spoušt.

Starosta ]uniku Niman Tofaj ríká, že vesnice byla z 90

procent znicena vcetne takrka všech 240 kamenných ro

dinných príbytkú pevnostního typu, která se albánsky

nazývají kullé, v jihoslovanských jazycích kula a turecky

kiile, což vše znamená vež. Toto slovo má pravdepo

dobne puvod v sanskrtu, kde kula znamená rodinu ne

bo shromáždenÍ.

Podobný osud potkal mnohé kosovské komunity. Ev

ropská komise pri nedávné inspekci 1 383 vesnic v Ko

sovu po stažení srbských sil zjistila, že bylo poškozeno

témer 120 tisíc príbytku, z toho 78 tisíc bylo poškozeno

silne nebo úplne zniceno.

Podle Tofaje prinejmenším 24 obyvatel]uniku zahy

nulo pri bojích Dalších 55 se stále pohrešuje. Až dosud

se do Juniku vrátila jen polovina vyhnaných obyvatel,

zatúnco do provincie jako celku se v prumeru vrátilo už

90 procent kosovských A1báncu.

Srbské síly vypálily prevážnou vetšinu kul, a to nejen

v Juniku, ale v celém Dukagjinu, címž znicily nejen

obydlí tisícu lidí, ale srovnaly se zemí cásti evropského

architektonického dedictví. Až do vypuknutí boju lon

ského roku na celém Balkáne neexistovala taková kon

centrace kul jako v Juniku.

Dukagjinské kuly mely ctvercový púdorys o strane

osm až deset metrú a vešla se do nich rozšírená rodina

cítající tricet nebo více príslušníku. Dnes až na nekolik

málo výjimek se strechy, podlahy i vybavení kul pro-

menily v hromadu suti a spálenište. Zustaly jen silné ka

menné steny o tlouštce 70 až 80 centimetrli.

Rozsah zkázy kul nastoluje otázku, zda se na ne Srbo

vé nezamerili z politických duvodu. Jako tradicní symbol

albánského odporu jsou koneckoncu obrannými struk

turami. Srbové vyrabovali kuly ve mestech stejne jako ve

venkovských oblastech, které byly oporou UCK.

Spor o kolébku
Srbové tvrdí, že Kosovo je kolébkou jejich civilizace, což

je svetem až príliš casto bezvýhradne akceptováno.

Avšak kosovskoalbánští historikové toto tvrzení Srbu

oznacují za propagandu a naopak zduraznují SVtIjprímý

púvod od llyrú, mnoho staletí pred tím, než tam v 6. a 7. 1'010 Xbavi/ Lokaj

století dorazili Slované.

Kosovský historik ]ahja Dran<;olli argumentuje tím, že

"území Kosova nemuže být dnes považováno za koléb

ku srbského stredovekého státu, protože je známo, že

Srbové jako pozdejší kolonizátori Balkánu založili svuj

stát v Rasu a do Kosova prišli až jako okupanti na pre

lomu 12. a 13. století".

Jahjllv bratr Fejaz Dran<;olli, soucasný reditel Ústavu na

ochranu historických památek v Prištine, tvrdí, že staré

pravoslavné kostely v Kosovu nejsou prílcladem srbské,

ale byzantské architektury. Ríká, že jediné skutecne srb

ské sakrální stavby v Kosovu vznikly v tomto století ve

trech vlnách. První období od roku 1913 do vypuknutí

druhé svetové války se vyznacovalo oficiálne sponzoro

vaným usídlováním Srbu a Cemohorcu v Kosovu, zatím

co A1bánci byli z nekterých okresu hromadne odsunuti

do Albánie a Turecka. Druhé, poválecné období, pro než

byl charakteristický útlak kosovských A1báncu, skoncilo

roku 1966, kdy maršál Josip Broz-Tito propustil svého

dlouholetého nácelníka tajné policie a viceprezidenta

Alexandra Rankovice. Tretí a poslední období predstavu

je Miloševicovu éru, kdy se srbské kostely a fary opet roz

šírily po celém Kosovu. Dran<;olli se domnívá, že všech

na tri období výstavby kostelu mela politický základ.

Fejaz Dran~olli je jedním z nemnoha kosovských od-
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borníku na kuly, napsalo nich disenacní práci. Kuly po

pisuje jako ,.albánský architektonický stavební styl, jehož

nejranejší stopy lze vysledovat až k llyrum ve 4. století

pred Kristem". Ríká, že kuly na dukagjinské pláni jsou

dllležité, protože sloužily jako rodinné pevnosti; byly

nezbytné k ochrane rodin pred ,místní anarchií" práve

tak jako z duvodu .,národní obrany" proti Turkum a po

zdeji Srbúm. Fejaz Dran<;ollise odvolává na tvrzení sou

casných obyvatel Dukagjinu, kterí datují vlastnictví

svých rodinných kul do období pred tureckou islamiza

cí rímskokatolického albánského obyvatelstva v 17. a 18.

století. "Bojovali jsme proti Turkum pro Evropu," ríká

Dranc;olli,když se zminuje o albánském odporu proti tu

reckým nájezdum, které neprestaly ani po tureckém ví

tezství na Kosove poli v roce 1389. "Uchovali jsme si ve

domí, že jsme bývali krestany," ríká Dranc;ollia dodává,

že Srbové prepisují dejiny, když dokazují, že AJbánci pri

šli do Kosova v 17. a 18. století. "Bylijsme tu už dávno

predtím, než se objevili Srbové."

Jiný odborník na kuly Mark Krasniqi tvrdí, že dukag

jinské kuly byly postaveny v dusledku všeobecne rozší

rené krevní msty gjakmarrja, kodifikované ve 14. století

v kánonu Lek Dukagjin, který platil ješte po 2. svetové
válce.

Památky a politika
Fejaz Dran<;olli pracuje v Ústavu na ochranu historic

kých památek v Prištine už 25 let. Stal se jeho reditelem

poté, co srbský reditel, ekonom Stojan Kostié, v cervnu

uprchl do Srbska s kompletní knihovnou dokumentu tri

dny pred rozmístením vojsk pod vedením NATO v Ko

sovu. Dran<;olli se po celou válku skrýval v Prištine.

Když se srbské síly po vstupu Britll do kosovského hlav

ního mesta konecne stáhly, Dran<;ollise vrátil do ústavu,

jenž sídlí v krásne zrestaurované vile tureckého beje

z 18. století. Tam našel Kosticuv dopis, potvrzující pre

sun archívu ve dnech 9. - 10. cervna podle príkazu srb-

ského ministerstva kultury do muzea v Kruševacu ve
strednÚ11Srbsku.

Jeden z Dran~olliho asistentu, Xhavit Lokaj, je restau

rátorem, ktelý loni v léte fotografoval poškozené a zni

cené kuly s myšlenkou usporádat v Prištine výstavu, kde

by zverejnil jejich osud. Žádost o sponzorství u místní

pobocky Sorosovy nadace zatím nebyla vyslyšena. Lokaj

obvinuje jugoslávský Miloševicuv režim, že léta neproje

voval zájem o restaurování kosovských kul, které by je

ochránilo pred zubem casu. Místo toho Belehrad finan

coval predevším výstavbu nových srbských pravoslav

ných kostelu. Duvody pro to, proc se ani jediná z cel

kového poctu 240 kul v Juniku nestala chránenou pa

mátkou, byly zrejme politické, protože tato vesnice byla

tradicne ohniskem protisrbského odporu.

Ve spolupráci s americkou vládní agenturou pro me

zinárodní rozvoj byla v Juniku zrízena zvláštní komise

pro obnovu obce. Ovšem Christine Mulliganová z úradu

USAID pro prechodné období a iniciativy v nedaleké

Djakovici ríká, že ,rekonstrukce kul není zdaleka tak na

léhavá jako zabezpecení základního prístreší pro obyva

tele Juniku pred nástupem zimy". Vedoucí kosovského

úradu UNESCO v Prištine Marc Richmond uvádí, že

ochrana kulturních památek je v kompetenci mírotvor

ných jednotek KFOR v Kosovu vedených NATO, a do

dává, že ,otázky kulturního dedictví a ochrany památek

mají nízkou prioritu jak u dárcu, tak i z hlediska fondu,

které jsou k dispozici".

Jednotky KFOR streží srbské pravoslavné kostely

v Kosovu pred potenciálními útoky albánských vandalu.

Mezitím se válkou rozvrácené albánské památky, po

škozené Srby, zvolna rozpadají. ~
neložila Vladimíra láková

(Vychází ve spolupráci s casopisem Architekt, který ve

svém ríjnovém císle prináší podrobnejší verzi clánku
s radou ilustrací.)

TOLYONNAEGELE

Zpravodaj
rozhlasové

stanice Radio
Free

Europe/Radio

Liberty(RFF/RL).

Liberalismus s lidskou tvárí
Co prinesla konference evropských sociologú Jirí Musil

Na ctvrté konferenci evropských sociolog~i, která se konala v srpnu

u Amsterdamu, Gosta Esping-Andersen - jedna z vlidcích osohností ev

ropské sociologie - v,ýstižne l'YjádNl pocity mnoha lidí zabývajících se

soucasnými promenami Evropy. ,Jedeme ve složitém stroji a u mlze.

Nutne potrebujeme dobrá mlhová svetla. Má však soudobá sociologie ta

kové mlhovky?"

Konference o tom neco rekla, a navíc se pokusila odpo

vedet i na otázku, kam Evropa smell.lje.A to nikoliv z po

vrchní perspektivy denních politických událostí, nýbrž

z pohledu, který se snaží POStillOouthlubinné posuny

v hospodárství, v roli státu, obcanské spolecnosti, ale ta

ké v úloze rodiny, zpusobu života i posuny ve vnímání

Evropy v jednotlivých zemích.

Babicka, která opakuje své pohádky
Je zrejmé, že ti, kdo se zabývají hospodárským, ale

i politickým postavením Evropy ve svete, casto zdu-

raznují nutnost zvýšit konkurenceschopnost tohoto

kontinentu a dívají se na nej z venku, z pohledu glo

balizace. Naopak ti, kdo chtejí uchovat sociální a kul

turní kvality a tradice Evropy, se obvykle soustredují

na vnitrní promeny našeho starého svetadílu. Nevadí

jim ani príliš to, co o Evrope ríkají americtí vedci: Ev

ropa je babicka, která stále opakuje své pohádky. Ra

da evropských sociologu na tento americký pohled re

agovala poukazem na to, že schopnost jednotlivých

zemí hospodársky soutežit s ostatními je zvyšována

práve silným ,sociálním kapitálem". V podstate tento

pojem oznacuje schopnost lidí pracovat pro nejaký

spolecný úcel. Tato schopnost vede k sociální stabili

te, soudržnosti a stává se tak výrobním faktorem. Ne

jde pritom o obhajobu tradicního státu blahobytu,

nýbrž o nové formy vnitrní integrace spolecnosti,

o sociální, ale i kulturní soudržnost. A práve to by me

la Evropa kultivovat.
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Jak obstát ve svete

Perspektivu zdllraznující spíše posílení konkurence

schopnosti Evropy v globalizujícím se svete lze shrnout

do následujících bodl!. Aby Evropa obstála v souteži

s ostatním svetem, musí být uvnitr jí samé vytváreno více

souteživé prostredí a musí se zmenit pojetí pojmu solida

rita a sociální politika. Podstatou této zmeny by melo být

omezování prerozdelovacích mechanismu pusobících na

spotrebu. To je ona príliš tradicní orientace evropské so

ciální politiky, kdy vyšším zdanováním bohatších stát zís

kává prostredky pro pomoc chudším, starším, nemoc

ným atd. Nová sociální politika by mela posilovat ty in

vestice - treba do vzdelání -, které by umožnovaly lidem

ve stále tvrdeji soutežícím svete pracovat výkonneji. Dal

šími prvky nové sociální politiky by melo být posílení

souteživých schopností obcí a také omezení byrokratis

mu státních institucí, vcetne vlád. je samozrejmé, že by

pritom mely být zachovány specifické rysy sociální poli

tiky jednotlivých zemí. Proces evropské integrace na

tomto poli by mel znamenat spíše koordinaci jednotli

vých národních systému, než vytvárení zcela jednotné

soustavy. Nemecký sociolog Wolfgang Streeck to nazval

polycentrickou integrací. Lze jen dodat, že k takovému

kooperativnímu prizpusobení národní sociální politiky

Evrope dochází již nyní v Dánsku a v Holandsku.

Hodne se diskutovalo o dusledcích technologického

pokroku na trhu práce. Není pochyb o tom, že zvýšení

konkurenceschopnosti evropského prumyslu muže být

dosaženo zejména snižováním poctu pracovních príle

žitostí v prumyslu díky technickým inovacím. Nemá-li

tato strukturální zmena vést k prudkému rustu neza-

mestnanosti, musí se stimulovat vznik nových míst ve

službách, v terciární sfére. Ovšem soudobý stát nemá již

dost zdroju, aby financoval všechny tyto nové služby,

ani nove vznikající sociální a vzdelávací služby, a proto

lze predpokládat, že premena Evropy v postindustriální

spolecnost nutne povede k posílení komercne organi

zovaných sociálních služeb. Tento liberální scénár bu

doucího vývoje má samozrejme svá úskalí. Toho si jsou

vedomi i jeho evropští protagonisté. Rostoucí souteži

vost nicí tradicní solidaritu, která byla do znacné míry

udržována prerozdelováním. To múže vést k rozklížení

spolecnosti, k vylucování cásti lidí z aktivní spolecnosti,

ale i k rustu kriminality a vzájemné agresivity. jak zvýšit

konkurenceschopnost ekonomie a zachovat nutnou mí

ru spolecenství a solidarity, zústává tudíž i pro sociálne

orientované liberály hlavní otázkou budoucnosti Evro

py. v této souvislosti vznikl na zasedání o perspektivách

Evropy pozoruhodný námet. ení jedním z rešení pro

regiony a také pro menší zeme organizovat tyto menší

prostory na základe kulturní a sociální stejnorodosti

a prenechat sociální organizaci založenou na delbe prá

ce, souteživosti a rozdílech velkým mezinárodním hos

podárským organizacím? Pro Ceskou republiku, jako

predstavitele malých zemí, byla inspirativní poznámka

o tom, že zvýšení konkurenceschopnosti by bylo mož

né dosáhnout vysokou specializací ekonomie techto

malých zemí.

Nekopírovat americký model
jinak videli smerování Evropy ti, kdo chteli porozumet

vnitrním promenám evropských spolecností a nepova-

Pr T H E IE. tsl8·v·esenceW
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žovali konkurenceschopnost za tak duležitou. Spíš zdu

raznovali skutecnost, že Evropská unie bude lépe

schopna nove propojit kulturní a institucionální tradice,

které zajištují sociální soudržnost, shodu a zodpoved-

nost s tvrdými nároky informacní spolecnosti a globali

zující se ekonolIÚe než její soutežící partneri, tj. USA

a Japonsko. $výcarští sociologové M. Leicht a V. Born

schier to vyjádrili jasne: "Evropa se snaží prekonat _Ev

ropskou nemoc_, tj. vysokou nezamestnanost a sociál

ní vylucování. Ale rešením není kopírovat americký

model ekonomické flexibility. Evropský prístup budují

cí na tom, ceho již bylo dosaženo v minulosti, bude

zdúraznovat kombinaci flexibility a solidarity."

Ženy mení Evropu
Promeny Evropy budou rovnež výsledkem zmen v ne

kterých oblastech, které pri pouhých ekonolIÚckých ne

bo politických úvahách o budoucnosti kontinentu zustá

vají nepovšimnuty. Sociologové by meli dtlrazneji upo

zornovat práve na tyto hlubinné posuny. Mení se

motivace cinnosti, vynorují se nové druhy sociálních kon

fliktu a zejména se mení evropská rodina, domácnost

a role žen. Silou, která dnes mení postindustriální Evropu,

jsou v nebývalé míre ženy, což vede k promenám mater

ství a rodiny. Konzervativní predstava o obnove tradicní

rodiny je nerealistická. Evropské ženy budou stále více

usilovat o rozšírení svých spolecenských aktivit, což nut

ne neznamená, že chtejí být pouze plnoprávnými partne

ry na trhu práce. Tato jejich rostoucí aktivita nemusí být

ovšem snadno slucitelná s materstvím; rešením musí být

levné placené služby, usnadnující jim péci o deti. Ale ty

to služby zrejme levné nemohou být, mzdy lidí pecujících

o deti jsou pomerne vysoké. A tak vlastne pohled, který

vychází ze zmen v postavení, hodnotách i chování žen,

vede ke zcela opacnému názoru na ekonomii a fmanco

vání služeb, než tomu je u liberálne orientovaných eko-

nomu. Služby spojené s pécí o deti by mely být - nemá-li

dojít k výraznému omezování poctu detí a ubývání oby

vatelstva evropských zemí - spolufinancovány z verej

ných zdroju.

Amsterdamská konference tedy ukázala, že Evropa

hledá rovnováhu podmínek, které by stimulovaly hospo

dárskou výkonnost a zároven by evropskou spolecnost

humanizovaly. Jeden z úcastníku to nazval liberalismem

s lidskou tvárí.Jisté je, že Evropa je na ceste k novému so

ciálnímu modelu, ktelý pozmení stát blahobytu, ale ne

povede k jeho zániku.

Jeden z vrcholu trojúhelru1m
z hlediska ekonolIÚcké síly a politické moci jsou Evrop

ská unie, Spojené státy a Japonsko soucástí trojúhelníku,

který dnes rozhoduje o osudech sveta. a tento trojúhel

ník jsou pak napojeny ostatní makroregiony sveta. S Ev

ropou je napr. pomerne úzce spojena Afrika,s Japonskem
zase ostatní Asie.

Ješte nedávno tak módní teze o úpadku vlivu Evropy,

o konci evropské doby prestává být platná. V Amsterda

mu jsme opakovane slyšeli, že se procesy evropské inte

grace stávajímodelem pro jiné cásti sveta. Jeden z japon

ských hostú konference zduraznil, že jestli se Evrope p0

darí vytvorit dobre fungující .jednotu s rozdílností", stane

se to príkladem Asii,jinému starému svetu tvorenému spo

lecnostmi s dlouhou historií a s velmi ruznorodýlIÚkultu

rami. A to opet vytvorí predpoklady pro intenzivnejší styk

mezi Evropou a Asií. Hospodársky a intelektuálne silná

Evropa se však nestane hegemonem sveta. Je slabá vojen

sky a nemá aspirace vyvíjet se tímto smerem. Bude spíše

hrát roli zprostredkovatele.

Kdo zústane v Evrope !IÚmOEvropskou unii, nutne se

dostane v budoucnosti do postavení zeme stojící stranou

nejen hospodárského rozvoje, ale i zemí s omezenýlIÚ

kulturními a intelektuálními ŠancelIÚ. W
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Na prostitutku nemáme.
Ani na žebráka

S policejním reditelem Prahy 1 o pomerech v jeho obvodu Libuše Koubská

"Nejhorší bylpro me Silvestr 1994, na Václavském námestí jsem se brodil po kot

níky ve strepech. Pred pulnocí tam vjelo desel avií napechovaných šampanským,

prodávaným až za tisíc korun. Davy šílely, vyslrelovaly rachejtle, rozbíjely láh

ve, do toho všeho vjíždela troubící osobní auta. Vpríštích letech už jsme prijali

taková opatrení, aby se tohle neopakovalo, " ríká Jirí Sellner, muž, který má jako

policejní reditel na starosti centrum Prahy.

než Cech". Novinár pak dokazuje, cože jsme to dopus

tili. Jenže - šlo o projev nacionalismu, nikoliv ješte fa

šismu. Teprve vyšetrovatel vyhodnotí, zda došlo nebo

nedošlo k porušení zákona. Stejne jako když hulákají

Sparta, a podporují to gesty. Nebo pokud jde o nášiv

ky! Ty musí posoudit specialista, aby rozeznal, co už je

propagace nacistické ideologie. Takže nášivky fotogra-

Prestiž policejního povolání v Ceské republice ne
blaze poznamenal minulý režim úkolem policie
bylo predevším sloužit komunistické moci Jak to
vypadá s její prestiží dnes?

Není zas tak nízká. I když je policii porád pripisová

na na vrub i minulá doba. Pritom po roce 1989 zacala

pracovat výhradne na kriminálních záležitostech, ne na

politických otázkách. v minulém režimu mela ochrana

socialistického zrízení vyšší prioritu než ochrana obca

nu. Ted už se politická stránka z práce policie vytratila.

I když ne všude. Praha 1 má tu smulu, že se na jejím

území odehrávají ruzné politické akce. A pokud jsou

rádne ohlášené a obvodní úrad je nezakáže, jsem povi

nen zabezpecit verejný porádek v daném míste. Pri

volbách, pri street party nebo pri ruzných protestních

akcích. Zrovna zítra bude jedna demonstrace proti no

vému územnímu plánu pred magistrátem hlavního

mesta. Tohle všechno predstavuje odcerpávání sil

z prostor, kde bychom hlídky potrebovali. Je spocítáno, "

že prumerne jde o jednu akci denne! A policie se mu- .&
sí pohybovat kolem, dohlížet, protože každý subjekt, '~

který si zablokuje urcitou cást mesta, má právo, aby je- ~-.,

ho shromáždení nebylo rušeno. ~
Pojem verejného porádku je znacne široký.

Treba když anarchisté protestu jí proti shromáž
dení skinheadu, tak narušují verejný porádek?

Ano. Ale i jindy, napríklad když se odpurci nekteré

politické strany dožadují toho, abychom dotycné shro

máždení rozprášili. Rozcilují se, že mu nadržujeme

a podávají na jednotlivé velitele ci policisty trestní ozná
mení.

I novinári obcas kritizují konkrétní prípad, kde
policie dostatecne nezasáhla. Nekdo hajlova~
a nic.

Je to komplikovanejší. Ne vždy musí zvednutá ruka

znamenat nacistický pozdrav. Když se podíváte na

ochozy stadionu, fanoušci zduraznují svoje výkriky ges

tikulací. Ale všechno si zachycujeme kamerami. Máme

obrazovou i zvukovou dokumentaci. A pokud se to po

darí zaznamenat, což se podarí skoro vždy, je postup

jednoduchý. Jako treba letos 1. kvetna na Námestí Mí

ru, když jeden skin hajloval, byl okamžite predveden

a obvinen. Problém je v tom, že novinár udelá snímek

skupiny, která zvedá ruce a rve "Cech, Cech, kdo je víc

Major jili Sellner (1949). V)'studoval Pedagogickou fakultu v Hmdci

Králové. Upolicie pmCl/je ples dvacet let, prošel všemijejími složkami,

od hlidkové a pol'ádkové služby po k"minální. Nebyl pouze na oddele

ní vyšetlování. Pracoval jako zástupce policejního leditele Praby 1. Od

listopadu 1994 do cervence 1998. Od té doby je policejnímleditelem to
hoto mestskébo obvodu.

fujeme a predkládáme znalci, toho prece na míste pri

ruce nemáme. Obcanum se to nelíbí, chteli by, aby

chom s dotycným zatocili hned.

V samém stredu mesta, kolem pražské hospody
UZpeváckit, se má cile k svetu údajne nejvetší dro
gová scéna v této zemi. Pár kroku od Národního
divadla, tesne v sousedství tri základních škol Cty
riadvacet hodin denne tu lze sehnat heroin a per
vitin. Slyšelajsem názor, že netlí špatné mít vyme
zenou oblast, kde dealeri pusobí. Jsou tak aspon
pod jakousi kontrolou, nepronikají jinam Pro po
liciije to snazší, má prehled, tady úradu jí drogoví
dealeri, tamhle zas prostitutky. Jejich pocínání lze
líp monitorovat.

Takové uvažování je pro me neprijatelné. Stejne jako

je pro me neprijatelný jakýkoliv prodejce drogy. Páchá



trestný cin. Drogový zákon ríká, že osoba muže mít

u sebe pro vlastní spotrebu množství menší než nepa

trné. Ale osoba, která prodá, se vždy dopouští trestné

ho cinu, at prodává jakékoliv množství.

Ale abych se vrátil k vaší otázce. Jakékoliv rozdelení

mesta do rajonu, kde se prodávají drogy, nabízejí pro

stitutky nebo mení nacerno peníze, je pro me vylouce

né. V roce 1994 jsme drogy registrovali ve Slovanském

dome, odtamtud se nám je podarilo dostat, objevily se

na Námestí Republiky, i odtud jsme je soustredeným

úsilím vypudili. Pritom není nic jednoduchého prokázat

dealerovi, že skutecne prodává. Musíte mít nejen pro

dejce, ale i kupce. A kupující hrozne neradi svedcí.

Z Námestí Republiky se dealeri prestehovali do Františ

kánské zahrady, zase jsme je vytlacili ... Ovšem ríci, že

dostanu prodej drog z Prahy 1, to bych byl blázen. To

se nemuže nikdy podarit. Ale lze to omezit, práve tím,
že onu už zavedenou lokalitu nenecháme v klidu. Bo

hužel vždy ješte musíme hlídat j tu predchozí, aby se

dealeri nevrátili. Takže máme pod trvalým dohledem

Námestí Republiky, Františkánskou zahradu, Zpevác

kovy, Templovou, Jakubskou, Kaprovku. Vetšinou se

o postiženém míste dozvídáme od obcanu, nebo od

obvodního úradu, kterí hlásí, že se tam deje neco ne

blahého. Ale vždy jsme nutne dva kroky zpet za deale

ry nebo jinými zlocinci.

I drogová scéna kolem hospody U Zpevácku, o níž

jste mluvila, je už trochu minulostí. Hlídáme ji 24 hodin

denne, spolu s mestskou policií. Tam ovšem obvodní

úrad ponekud pochybil, protože hned vedle hospody

povolil podnik s hracími automaty Svet zábavy, což je

v blízkosti škol velmi sporné. Taková herna navíc pri

tahuje další trestnou cinnost, vloupávání apod. Jsem

presvedcen, že obvodní úrad svoje pochybení napraví.

Jaké máte zkušenosti s korumpovatelností poli
cie?

Mezi policisty Prahy 1 jsem se nesetkal s tím, že by

policista bral úplatek za to, že neco zarídí. Spíš jde

o ukládání blokových pokut bez pokutových bloku.

Pár policistu jsme už kvuli tomu propustili. Závažne po

rušili služební prísahu, nemají u policie co delat. Další

problém predstavuje zneužití pravomoci verejného ci

nitele, ale to je bohužel takový gumový paragraf, ten
lze navléknout na cokoliv.

Jak se díváte na instalaci kamer na ulicích? Mnozí

namítají, že se tím porušují lidská práva ...

Ale vždyt kamery slouží k dokumentaci, k zachycení

podezrelého pocínání. Tím, že objevíte particku kapsá

m, prece neporušujete lidská práva zlodeje. Kamerový

systém nám usnadlí.uje práci. Když se objeví uniforma,

zlodeji nebo jiní pachatelé se schovají. Jakmile unifor

ma zmizí, pokracují vesele dál. Když pristihnete kapsá

re pri jedné krádeži, víc vám jich neprizná. Dukazy po

rízené kamerou jsou velmi cenné.

Ve Spojených státech jsem si všimla nápisu na ruz

ných verejných prostranstvích nebo parkovištích:

loitering cili pojlakování, potulka jsou zakázány.

To by vám usnadnilo život, ne?

Tady by to asi mohlo hranicit s omezováním osobní

svobody obcana. Navíc Amerika je jiná, tam se všichni

pohybují prevážne auty Ten, kdo se jen tak potlouká

treba po parkovišti, zacíná být automaticky podezrelý.

U nás ovšem nemužete postihnout ani osobu, která

žebrá na ulici. Jako policista mohu ríci, jdete odtud, ale

když me neposlechne, nedá se nic delat. Není jediná

vyhláška, která by zakazovala žebrání, tak, jako tomu

bylo drív. Dnes není žebrání postižitelné. Stejne tak

prostituce. Není nic, za co bychom mohli prostitutku

postihnout, snad jen, zahodí-Ii nedopalek cigarety, mu

že dostat pokutu za znecištování verejného prostran

ství. Nebo bych musel ke každé prostitutce postavit po

licistu, a v momente, když u ní zastaví auto, poukázat

na to, že tam je zákaz zastavení. Nebo pokud ona stojí

ve vozovce, z vozovky ji vykázat. My proste na prosti

tutku nemáme! Má-Ii veškeré doklady v porádku, jsme

bezmocní. V prestupkovém zákone je to zrušeno, trest

ný cin príživnictví je zrušen, v trestním zákone nic ta

kového nestojí. Ted je sice pripravován zákon o prosti

tuci, který by snad do konce roku mel být predán do

vlády k projednání, ale zatím žádné zákonné rešení ne

existuje.

Který z problému vašeho obvodu vás pálí nejvíc?

Demonstrace a poulicní akce. Jde o historickou cást

hlavního mesta, nemely by tu být tak lehkomyslne po

volovány. Benevolence je prílišná. Obrovský objem

predstavují také kapesní krádeže a vloupání do aut.

Ovšem kdybych mel mluvit z hlediska závažnosti, te

dy loupeže a prodej drog. To však už odpovídá situaci

v ostatních pražských obvodech.

Ríká se, že policie v soucasnosti sotva stací trest

nou cinnost evidovat, natož objasnovat.
Není to tak zlé. Trestná cinnost dokonce trochu kles

la, proti lonsku máme v Praze 1 o padesát trestných ci

nu méne. Víc policistu v ulicích tomu zrejme prospelo.

K 27. srpnu jsme zaznamenali 10 134 trestných cinu,

z toho 2 941 objasnených. Onech 29,2 procenta pova

žuju za dobrý výsledek, vždyt v letech 1993 a 1994 po

licie Prahy 1 objasnovala približne jedenáct, dvanáct

procent.

Když srovnáváte s uplynulými lety, mení se nejak

charakter trestných cinu?

Všeobecne se zvyšuje jejich brutalita. Už i pri "kap

sách". Další problém predstavuje rostoucí kriminalita

rusky hovorící komunity.
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Trh neomylný jako papež

Renolllovaný liberálne orientovaný nemecký týdeník Die Zeit prinesl letos 3. zá

rípozoruhodn.ý clánek švýcarského autora na téma tržní hospodái'ství. Rada je

ho myšlenek zní L'elmiaktuálne ipro cesképrostledí, tleba to, že trh není cíl, na

tož ideál, nýbrž prost ledek. Ze jeho použití je rozulIlné, ale že stejne rozu mné je

Ilezam lcova t a nep,'ehlížet jeho slabi n)'...

Všichni opevují trh - hovorme o plánu. Plánované

hospodárství selhalo, presto však zustává. A kde zu

stává? Tam, kde by ho nikdo necekal. Tam, kde sedí

jeho nejsilnejší ideologictí protivníci: vcele koncernLI.

Nyní, na podzim, kují šiky manažeru plány na další

rok. Diskutují o úkolech, jednají o tom, komu a v ja-
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spocívá ve fúzích - díky nim vznikají obrovité koncer

ny, v nichž muže príkazové hospodárství teprve

doopravdy bujet.

Tak je možno celou vec videt
Mužeme se na ni však dívat i jinak. Hovorí-Ii se o plá

novaném hospodárství, je tím zpravidla myšleno neco

zcela jiného: státní hospodárství. Plány si deláme

všichni - otázka zní, nakolik má stát nebo trh plány

jednotlivých firem a lidí koordinovat. Tato otázka za

tím nebyla zodpovezena, ani fakticky, ani ideologicky.

Faktická rovina: podíl státu na nemeckém národním

kém množství je treba pridelit peníze a lidi, aby bylo

dosaženo daného zisku. Tyto plány se netýkají pouze

roku 2000, existují i dvou letky a petiletky.

Každý podnik je malé plánované hospodárství.

A nikdo se nediví, nikdo proti tomu nemuže nic ríct,

ba práve naopak. V tržním hospodárství se prosadí

pouze ty firmy, které alespon zcásti rozumejí pláno
vání.

Plány manažeru se vetšinou nevztahují jen na vlast

ní podnik. Vždyt jim nic není milejší než ovládat trh 

potom ho budou schopni mnohem lépe plánovat. Jen

zrídka se to podarí, ale práve v tom spocívá jejich cíl.

Stejne jako Bili Gates a Microsoft protestují proti kaž

dému monopolu, který nepatrí jim samým.

Když vlastní síly nestací, dohodnou se s vlastními

konkurenty, aby si - na základe plánovaného hospo

dárství - rozdelili trh. Sklon ke kartelum je tak silný, že

je stát musel zakázat. Schudnejší cesta k moci na trhu

duchodu ciní témer 50 procent. Jinými slovy se verej

né ruky držíme stejne pevne jako ,neviditelné ruky"

trhu. emecko je napul tržní a napul státní hospodár

ství. Ten, kdo vidí Spolkovou republiku v zajetí neo

liberalismu, mel by navštívit ocního lékare.

Ideologická rovina: poucky a zkušenosti nás ucí, že

trh rídí ekonomiku lépe než stát. Je to tak? ic však

není klamnejšího než to, o cem se vubec nepochybu

je. Tržní hospodárství napríklad produkuje stále více

koncernu, které jsou tak ohromné, že v podstate po

žívají státních záruk. To je z ideologického hlediska

neprípustné, stát by si ovšem nikdy nemohl dovolit

nechat padnout takové firmy, jako je Deutsche Bank,
Allianz ci Daimler-Benz.

Co ríkají zastánci trhu na to, že se etatismus vrátil

zadními vrátky? Nic. A stejne tak málo ríkají na neko

necný festival fúzí, které sice v jednotlivých prípadech

konkurenci neomezují, jejichž celkovým dusledkem je
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však stále více - takrka plánovite - posilování moci,
a ne trhu.

V každém prípade je zrejmé, že cloveku, a ve zvlášt

ní míre pak cloveku mocenskému, je plán stejne vlast

ní jako trh. Již od dávných casu milují lidé bazar, proc

se však má v bazar promenit vše? Ideologie trhu jako

každá ideologie podcenuje to, co ji samu naštestí

usmernuje: cloveka. Ten je složitejší než dogmata, kte

rá si vymýšlí.

Je-li rec o cláncích víry, všímáme si podobnosti me

zi ideology trhu a drívejšími komunistickými ideology,

jako byl napríklad Suslov. Dríve mela právo na své

strane vždy strana, nyní je zase neomylný trh; tím se

dostáváme k papeži a do blízkosti boha.

Ideologové chtejí dokonalost; pokud se neco ne

darí, znají prícinu tohoto nezdaru. Socialismus bo

hužel zatím není perfektní, ale všechno se zlepší,

jakmile dosáhneme komunismu, nejvyššího stadia 

tvrdili tenkrát. A dnes? Skoro každý problém vysvet

lují tím, že trh nemá dostatecne volnou ruku, a pro

to nemuže bezchybne fungovat. echáme-li ho již

konecne pusobit, vyreší se ten problém sám od se
be.

Hrdí obcané nebo sytí spotrebitelé?
Skoda, že se zrejme budeme muset ješte dlouho spo

kojovat s reálne existujícím trhem. Winston Churchill

rekl, že demokracie je nejhorší státní formou - hned

po všech ostatních. Tržní hospodárství, bylo by mož

né doplnit, je nejhorší hospodárskou formou - hned

po všech drívejších. Jeho výhoda spocívá v tom, že

funguje. Nevýhodou je to, že je nebezpecné. Muže po

škodit lidi, spolecnosti, národy, hodnoty - a tím samo
sebe.

Demokracie a tržní ekonomika, obe spocívající na

svobodném rozhodnutí jednotlivce, jsou neoddelitel

né. Zároven však tvorí protikladný pár. Demokracie by

byla nicím beze smyslu pro obecné blaho, tržní hos

podárství povyšuje egoismus na ctnost. Jak to jde do

hromady? e zcela dobre. Je zvláštní, že si práve tržní

ideologové stežují na ztrátu obcanského smyslu, když

se všemožne snaží o to, aby hrdého obcana premeni

li na sytého spotrebitele. "Spotrebitelské ctnosti" jsou

skutecne jiné než ctnosti obcanské. O tom, že tržní

hospodárství - dríve kapitalismus - s oblibou nicí, ba

dokonce znicí svou spolecenskou základnu, se docte

me nejen u marxisty Marxe, ale i u buržoazního Wer

nera Sombarta nebo Joachima Festa - zapomenout ne

lze ani na Kurta Biedenkopfa a jeho obavu, že se

z ústavy stane "Magna Charta egoismu". Úhlavními ne

príteli trhu jsou jeho opevovatelé, podobne jako soci

alismus ztroskotal na sobe samém, a ne na ideologic

kém nepríteli.

Trh není cíl, natož ideál, nýbrž prostredek, tedy per

definitionem žádný zázracný prostredek. Jeho použití

je naprosto rozumné, stejne rozumné však je neprehlí

žet ani nezamlcovat jeho slabosti, jak nás k tomu svá
dí tržní euforie.

Za prvé: Na tržišti se vše hodnotí pomocí penez - trh

proto zanedbává, popírá a nicí neekonomické hodno

ry. Predpoklad, že málo žádaná vec má automaticky

nízkou hodnotu, je zavádející. Mnohdy je tomu práve

naopak: POrady, které nabízí televize od té doby, co ji

ovládly merice sledovanosti, jsou sice velmi žádané,
casto však málo hodnotné.

Za druhé: Pokud se práve trh stane urcujícím mís

tem ve spolecnosti, zacne utváret i mentalitu. Rodina,

jejíž clenové by se k sobe chovali podle zákonu trhu,

by dlouho rodinou nebyla - a ve skutecnosti je jich stá
le méne.

Za tretí: Tržište je místem výberu, ve kterém mnozí

lidé obstojí dobre, jiní špatne nebo vúbec. Nedostatek

trhu oslabuje výkon a príjem spolecnosti, príliš mnoho

trhu oslabuje její soudržnost. Hrozí nebezpecí pádu do

hluboké propasti mezi vítezi a poraženými, kterí jsou

z trhu na náklady státu vylouceni.

Za ctvrté: Kdo navštevuje tržište - kdo je "trh"? Tuto

otázku položil již Max Weber a ani dnes není príjem

ná. Na trhu práce figurujeme témer všichni nebo by

chom tam alespon chteli figurovat. Na ostatních trzích

ale ne, naprosto ne! Když megaspekulant Soros vší si

lou napadl britskou libru a za pomoci cetného dopro

vodu zpusobil pokles její hodnoty, byl v podstate on

"trhem", on sám. Že preháním? Jen trochu. Financní

trh urcují financníci - ne my. Zastupují vlastní zájmy,

které obratne ztotožnují s obecným blahem. Když pre

ce "financní trh hlasuje" o politice vlády, jak se to ne

hezky nazývá, pak my pritom hlasování nejsme. Dve

ci tri stovky správcú investicních a penzijních fondú

mají nesmírnou moc a tito lidé jsou zavázáni pouze

aktuálnímu zisku, nicemu jinému. Od podniku poža

dují ohromné výnosy, címž prispívají k tomu. že jsou

pracovní místa jejich platících klientu zrušena. Trh ne

ní neutrální, je to moc a velmi casto nemá žádný pro

tipól, protože ten není zastoupen na trhu.
Za páté: Trh selhává - neustále, a dokonce i dnes.

Investori hrnuli miliardy do východní Asie ješte krátce

pred tím, než tam propukla krize. Nyní ale ideologové

chválí svuj trh za to, že po excesech ucinil "korektu

ru", zase jednou nakonec "mel pravdu", ovšem za ja

kou cenu a za jakého utrpení lidí na Dálném východe.

Z dlouhodobého hlediska trh skutecne opraví mnohé

chyby, ale "z dlouhodobého hlediska jsme všichni mrt

ví", žertoval prý casto velký ekonom krize John May

nard Keynes. Krátkodobe zaskocil Mezinárodní meno

vý fond. Ten pomohl díky našim penezum zmírnit

ztráty západních investoru: navzdory vší ideologii byl

zase jednou potreba stát.

Sotva bude dnes nekdo protestovat proti tržní eko

nomice. Dnes již zní otázka jinak. Jaký trh? Kde, jak

a za jakých podmínek je možno tento nástroj použít?

Všichni otcové nemeckého tržního hospodárství kaž

dý svým zpusobem podtrhovali primát politiky: kvúli

svobode, kvúli ohledu na nehospodárské zájmy, kvú
li sociální rovnosti a konecne i kvuli samotnému trhu

náchylnému vtW krizím, který by se bez korektivu
snadno rozložil.

Pokud se z trhu stane ideologie, je zrazen politický

zámer. Nepolitické ideologie nejsou. Socialismus chtel,

aby politika úplne kontrolovala ekonomiku - stejne

špatné by to však bylo i naopak. ~

Preložila Zuzana Kárníková.
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nazývají za morem americkým stoletím. Prá
vem. jednak behem nej Spojené státy severoa
merické vskutku mzkvetly a staly se velmocí,
jednak proto, že p,~evzalyvelkou cást odpoved
nosti za svet, kterou Evropa, zmítaná válkami,
neunesla. Ph!ežitosti k ohlédnutí po mzmezí
let 1900-2000 se ujalo newyorské Whitney mu
seum bilancí amerického umení a kultury. Na
jare zprístupnilo první cást (do roku 1950)
velkolepé výstavy, jejíž druhá cást byla oteV1~e
na v zárí. Prestožeje up~ynulá doba charakte
rizována výberem del volného a užitého ume
ní (vcetne knižní kultury, typografie aprvních
kroku designu), architektury, selekce nosných
filmu a záznamu mzvoje hudby ve stanove
ném sledu vývoje,pusobí výstava spíšjako kul
turnehistorický prehled než retrospektiva
umení. Prvorade je urcena americkým divá
kum, jejichž neutuchajícímu zájmu se teší.
Poukazem ke kulturním hodnotám, jichž
Americané dosáhli, upevnuje vedomí národní
identity etnicky ruznorodé zeme, již se poda
rilo sjednotit uplatnením principu obcanské
spolecnosti. Navíc si uvažováním o smyslu
a povaze kulturního prínosu Nového sveta
snad také lécí intelektuální Amerika svuj kom-

plex vuci Evrope. (Výchovek h,'dosti na výsled
ky amerického umení posloužily nikoli náho
dou za hojné úcasti publika také aktuální vý
stavy Georgie O'Keeffe ci john S. Sargenta ve
Washingtonu.)

Spochopitelnou peclivostí zduraznuje úvod
ní oddíl výstavy
ve Whitney odliš
nosti od Evmpy
v pojetí postim
presionísmu, se
cesní vlny, svébyt
né školy fotogra
fie až po výhonky
avantgardy. Po
tvrzuje sílu osob
ností typu Mauri
ce Prendergasta,
L. C. Tiffanyho,
Franka Lloyda
Wrighta ci Ed
warda Steichena

i Alfreda Stieglit
ze. I když též po
zdeji pretrvávaly
ozveny evropské
ho modernismu,
má již specificky
americký ráz jaz
zová doba Ameri

ky 1920-1929.
Zmenám tvurcí

ho myšlení na
hrávalo prostredí
dynamicky ros
toucích mest, kult
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techniky ifaktor konzumu, nabízený velkový
robou. Vedle ohromujících filmových panora
mat našla své místo kriticnost Chaplinova
a znamením doby se víc než symbolická iko

nografie malby stal jazzový rytmus afro
amerických kapel. Prezentace let 1930-1939 je

spíše sociologickou ilustrací pádu všemocného
dolaru, protikladu bohatství a bídy, sociálního
vrení, které vyvažovala nadeje Rooseveltova
Nového údelu. Za sladkými melodiemi muzi
kálu a hvezdným obsazením filmtt se štastným
koncem zrcadli! dobu angažovaný realismus
malby a grafiky. jen hrstka umelcu jako Willi

am de Kooning, Arshile Gorky, Ad Reinhardt
ci Alexandr Calder smerovala pod povrch vi
dené reality. Záver expozice je venován deseti
letí 1940-1950, v nemž americké umení do
zrálo k nezávislé osobitosti ve jménu polarity
proudu i projevtt. Neúprosná vecnost válec

ných zážitku ovlivnila netoliko filmové a foto
grafické dokumentaristy (Robert Capa), ale
ipoetiku syrové opravdovosti filmových scéná
ru. Nejen v projektech rodinných domu se zá
sluhou evropských emigrantu kultivovalo de
dictví funkcionalistické architektury (Mies van
der Rohe). Soubežne se v projevech hanze Kli
nea, jacksona Pol/ocka, Marka Rothka nebo

Isama Noguchiho, Davida Smithe a jiných trí
bila abstraktní abeceda, která mela záhy pro

slavit umení Ameriky.
Výstava zdaleka neobsáhla všechno ze sledo

vaných oblastí: chybí pozornost urbanismu,
kreslenému filmu, monumentální malbe, plas

tice, lze postrádat umelecké reflexe života ven-

kova a malých mest, jehož si všímala literatu

ra. Úzkostlivá snaha o výber exponátu puvo
dem i povahou ryze amerických, které svet

obohatily, aniž by se mu vnucovaly, pominula
v leccems životodárnost evropských impulsu.
Možná, že druhé padesátiletí ješte pohne takto

vymezenou hierarchií hodnot.

Jirí Setlík
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Ne, žádný mistr nikdy nevymyslí
tvar, jejž by nemel mramor už sám v sobe;
jedine k nemu dojde v každé dobe
dlan, jež se v práci rídí jasnou myslí.

A práve tak máš v sobe ty, má paní
strast, pred níž prchám, i slast, po níž toužím;
ponevadž se však svetem mrtev ploužím,
nestací, žel, mé vlohy mému prání.

A proto Láska, proto tvoje krása,
tvá tvrdost, hrdost a muj los ci osud
nemají viny na tom, co me dní;

jestli v tvém srdci dríme smrt i spása,
je to má vina, že jsem z neho dosud
svedl pln žáru dobýt jen tvár smrti.

Tmdicne razeno k veršum pro V Colonnovou;
snad z roku 1536 nebo z let 1538-1544.

Tak jako v tvrdé, drsné skále ceká,
má paní, na sochare
podoba živé tváre,
která z ní roste, cím víc do ní seká,
tak také u cloveka

se v drsné slupce tela
skrývají casto, aniž co kdo tuší,
ty lepší stránky v chvející se duši.
Lec jen ty, kdybys chtela,
bys mohla najít, kde se ve mne skryly;
já na to nemám vuli ani síly.

Na týž námet a z téhož období jako pl~edchozí
sonet.

MJCHEúlNGELO BUONARRon (1475-1564)

Italský sochar, malír, architekt a básník.
Výbor Michelangelovy poezie v prekladu Jana
Vladislava vydalo pod názvem Ohen, jímž horím
v roce 1999 nakladatelství Mladá fronta.
Výstavu Michelangelových soch na fotografiích

Aurelia Amendoly usporádal nedávno ve Vlašské
kapli Italský kulturní institut v Praze.
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Šelma a šelmové
Jan Horálek

Každé slovo, ostatne stejne jako kterýkoli - nejen jazy

kový - znak mužeme nahlížet ze dvou stránek: formál

ní a významové. Casto si tak všimneme, že táž forma,

tj. seskupení hlásek, mívá vícero významu. Ty spolu

zpravidla nejak souvisejí, pak jde o mnohoznacnost,

polysémii slova. Nekdy mají totožnou formu n"tzná slo

va - s n"tznými a navzájem nesouvisejícími významy 

zcela nahodile, pak sejedná o homonymii. Jak je tomu
u slova šelma?

Jeho nejbežnejší význam je dnes "dravé zvíre, be

stie'; dále pak "vychytralý, prohnaný, popr též chytrý

a vtipný clovek". Slovník spisovného jazyka ceského pri

pomene ješte archaický význam" nicema, darebák".

Zrejme jde o slovo polysémní; avšak souvislost pivního

významu s temi dalšími není na první pohled patrná.

Hlásková stavba slova ukazuje na jeho neslovanský

puvod. Jde o prejímku ze stredoveké nemciny; zde

ovšem schelm bylo oznacením jednak moru, morové

epidemie, jednak mrtvoly ci zdechliny (tj. následku pu

sobení zhoubné nemoci), a odtud pak též hanlivým po

jmenováním darebáka (podobne jako u ceského ci slo

venského mrcha).

Stredoveká ceština prevzala slovo šelma vjeho pu

vodním významu "mor, morová rána ".Je to trochu

zvláštní, protože staré slovanské mor do té doby slou

žilo dostatecne, ostatne slouží dodnes. Máme zde vlast

ne hned dve zajímavé otázky: jednak proc prejímá ces

ká slovní zásoba novou pojmenovací jednotku, která

narozdíl od domácího synonyma je motivicky nepru

hledná, jednak proc se puvodní význam záhy vytrácí

a rozvíjí se významy nové.

Odpoved na první otázku neprekvapí - záliba v ci

zích slovech není nic nového: vzpomenme jen, jak Hus

káral Pražany za to, že poctivé varené šišky (dnes už se

jim tak ríká jen na Morave) nazývají knedlemi! Jak

ukazuje datace nejstarších výskytu slova šelma a také

historický kontext, impulsem kprevzetí nového slova by

la morová epidemie, p,'elévající se Evropou kolem polo

viny 14. století a známá jako Cerná smrt.

Štastnou nábodou zustaly ceské zeme tétopohromy

víceméne ušetreny; avšak její hrozba trvala nekolik let

a zvesti o ní pricházely k nám zejména skrze nemecké

jazykové prostredí. Hruzu budící obavy, jitrené navíc

chiliasiickými predpovedíni všeobecné zkázy, jiste na

pomohly tomu, aby nove hrozící zhouba dostala i nové

pojmenování.

První písemné doklady slova šelma jsou z nejstar

ších prekladu Bible (70. léta 14. stol.) za latinské pes

tis, pestilentia (mOl; morová rána). Avšak v mladším

prekladu Bible o nekolik desítek letpozdeji už nachází

me pár ojedinelých výskytu s významem zcela jiným 

totiž za latinské bestia, dríve a na jiných místech pa

ralelne prekládané jako zviere, zver.

Tento významový posun je necekaný a dodnes není

jednoznacne vysvetlen. Je zde napríklad fakt, že ve sta-

ré ceštine rada nemocí dostala pojmenování podle zví

rat (rak, húsenice, vodné teleapod.), avšak zpetná ana

logie bežná není. Proto už Jan Gebauer a po nem nek

terí etymologové vyslovují domnenku, že ve hre mohla

být i grafická podoba latinského pestis a bestia, tedy

z chybného ctení následný chybný preklad.

Je zde však komplikace další: nejstarší biblické vý

skyty za latinské bestia jsou pouze vApokalypse, v sou

vislosti s obrazem nevestky jedoucí na šelme. Nejde zde

tedy o bežného dravého živocicha - ostatne jeho atribu

tem je mdá barva, sedm hlava deset rohu; predstavuje

zde (dle Biblického slovníku A. Novotného) "souhrn sa

tansko-démonických sil". Pripomenme, že v biblickém

kontextu anglické Tbe Beast znamená Antikrista.

Zdá se tedy, že v novém významu predstavuje nové slo

vo skutecnost podobne tajemnou a desivou jako v pre

jatém významu puvodním.

Je docela pravdepodobné, že pro významový posun

od zhoubné nemoci ke zhoubnému tvorovi se v nejaké

míre úcastnily všecky uvaažované vlivy. Další séman

tický vývojje už pruhledný. Vprubehu 15. století se uží

vá slova šelma cím dál víc v tom hlavním významu,

jaký známe dnes; napr preklady Bible tzv. 4. redakce

(poslední tretina 15. stol.) už tímto slovem prekládají

latinské bestia šmahem. Proc se tento význam tak

snadno prosadil, je nasnade: ceštine do té doby ade

kvátní jednoslovné pojmenování dravého zvírete chybe

lo. Dlužno dodat, že témer stejne rychle ustupuje užití

tohoto slova v puvodním" medicinském" významu, ac

ojedinelé doklady prináší Jungmannuv slovník ješte ze
17. stol.

V techto souvislostech snad stojí za zmínku známé

spojení "šelma ryšavá" pro Zikmunda Lucemburského.

Toto oznacení uvedl do života AloisJirásek - v dobových

pramenech však není k nalezení; budlo mel Mistr neja

ký nám neznámý zdroj, což snad nelze zcela vyloucit,

anebo si zabásnil. Pravda ovšem je, že v husitských Ce

chách byl Zikmund casto ztotožnován s Antikristem;

doložen je výrok o nem z ústJana Roháce z Dubé, totiž

"že jest šelma zlorecená". Zde všakpujde spíš o užití slo

va ve zmíneném hanlivém významu" nicema, lotr, da

rebák", který se od 15. stol. šíril vlivem nemciny.

Zajímavé je, že tento význam nekdy od 18. století

slábne, zastarává a vytrácí se - obdobne jako paralelní

význam dalších hanlivých pojmenování osobporušují

cích zákon. ctverák, šibal, taškár, mazaný, fikaný,

práskaný, pálený, prohnaný apod. Na jeho místo "se

tlací" nejprve významový odstín, pak prímo význam

hodnotove prijatelnejší, ba prímo sympatizantský. Za

zmínku stojí, že k obdobnému posunu u slov tohoto ty

pu dochází i vjiných (evropských) jazycích: možná zde

jazyk dokládá, jak se v posledních stoletích vyvíjí náš

vztah k zákonu, jeho dodržování ajeho mšitelum.
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Mladí a divadlo
Ferdinand Peroutka

Mladí tedy nejsou spokojeni s první scénou. Ale byla by hanba, kdyby lidé starší byli spo
kojeni. Svedcilo by to o vystydlosti jejich umeleckého smyslu. Vuci dnešnímu árodnímu
divadlu existuje jistý pomer spravedlivé nespokojenosti, dostupný všem kategoriím ve
kovým. Nesouhlasím s mladými tam, kde napr. žádají, aby tricetiletá herecka uprázdnila
místo mladší, protože házet už tricetileté lidi do starého železa by bylo barbarství, a po
žadavek takový není projevem bojovného mládí, nýbrž jen pokrikem jedné bojovné stol
ní spolecnosti z nejaké kavárny, která má svou favoritku. Je to onen sobecký a komický
boj petadvacetiletých proti tricetiletým. Ale jinak bylo v projevech mladých velmi mno
ho, s cím je treba souhlasit tomu, jehož umelecká citlivost neotupela.
Oslavy padesátiletí Národního divadla byly vedeny s oficiální neuprímností. Nikdo mimo
F. X. Šaldu, kterému to však nejaká záhadná vrchní bytost z rozhlasové prednášky vyškr
tla, nedospel k tomu, aby se pozastavil nad ochablostí, jež charakterizuje tuto instituci.
Co Národní divadlo existuje, nekladlo si tak málo cílu a tak malé cíle jako nyní. Stav tvur
cího napetí hrozí z neho vymizet úplne. Abonentní systém, tento typicky protiumelecký
systém, který pro novou hru netrpelive vystrkuje starou z jevište a plýtvá silami všech zú
castnených, který nutí herce, aby hráli dvacet rolí do roka a pak se pokrytecky diví, že se
opakují, který hre nemuže pro chvat venovat plnou péci i kdyby chtel a propouští ji po
nedostatecném poctu zkoušek ve stavu polohoto-
vém, který nutí herce i režiséra k šlendriánu a po
vrchnosti, tento systém je jedním z hlavních viní
ku, nemluvíme-Ii zatím o tech, kterí na nem z po
hodlnosti lpejí, nemajíce odvahy zkusit neco
jiného. Mohou-Ii se Werich a Voskovec odvážit
hrát své veci stopadesátkrát, je žádáno mno
ho od Národního divadla, aby hrálo jen ta
kovou hru, kterou si troufá hrát prll1nerne
aspon tricetkrát nebo ctyricetkrát? Nebo
pokládá už predem své produkty za tak
málo zajímavé, že mu nepripadne myš
lenka, že by se to mohlo aspon zkusit?
Veru má Osvobozené divadlo, dílo
dvou lidí, více zdravého sebevedo
mí. V árodním divadle se dnes ka

pituluje príliš snadno. Pred abo
nenty, pred ložovým publikem,
pred ideou obchodu, prede
vším. Proc? Protože tento ústav

je veden lidmi, kterí se tresou
o svou posici a obávají se ri
sika. Neblahý abonentní
systém, vyssávající umelec
kou štávu ve prospech castého
strídání, udelal z Národního divadla to,
cím dnes jest. Není to vina hercu, nýbrž vedení.
Kdyby jinde, v onech cizích divadlech, která obdivuje
me, byly studovány hry podobne nedbale, došlo by se k vý
sledkum stejne neuspokojivým.

(Prítomnost, 21. brezna 1934)
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Hronov
Moji milf,

je slunecný zárijový den, sedím na pude chaloupky v Horní Radechové a premýšlím, co dalo a vzalo koncící

léto. Horní Radechová je malá obec zasazená témer presne do težište trojúhelníku, jehož vrcholy tvorí mesta

Náchod, Hronov a Cervený Kostelec. Chaloupka je na horním koncI' téhle protáhlé obce, stacf, když vyrazíme

pres Konciny na severozápad, a asI'po peti kilometrech jsme v Cerveném KostelcI',kde se u Viktorcina hrobu do

zvíme, že tahle literárne pozoruhodne zpracovaná a ve skutecnosti zrejme proste jen "strelená" paní neskonci

la sražena bleskem u Ratiboric, nýbl7: se dožila požehnanébo veku sedmdesáti šesti let. Pokud se ll)ldáme údo

lím na jih, dostaneme se do Náchoda, což je naše zdejší okresní mesto, kde je knihovna (s internetem), na ná

mestí secesní hotel Beránek s divadlem a nad tím vším zámek vršku kulatýho.A jestliže vyrazíme od chaloupky

na východ, dostaneme se zhruba za stejnou dobu pi'es Studýnky do Hronova.

Když Hronov, tak jiráskuv. Ne že by Alois jirá

sek byl jediným zdejším slavným rodákem. Kou

sek od mostu pi'es Metuji pripomíná obeliskjose

fa Capka, smerem na Náchod oznacuje pametní

deska mdný dum Egona Hostovského.jenže jirá

sek, at si o nem myslíme cokoliv, mel oproti ostat

ním jmenovaným rodákum jednu zvláštnost - ob

daroval místa svých detských her mimorádnou

príznf, zachytil je v rade svých del a co vážený
Mistr se do svého rodište stále vracel.

Hronov je mesto starobylé. Letos uplynulo 650 let

od vzniku první písemné zmínky o jeho existenci.

Hmnovští k tomu usporádali výstavu v jiráskove

divadle. Hronov je skutecne predevším jiráskuv.jde

te-li mestem, nemužete PIY!hlédnout dozvuky jirás

kovského kultu a náznaky jakéhosi skanzenu jiráskovy kroniky Unás. Tu domek Kalinuu, tam hrob justincin. Když

jsme si tady pred lety porídili chaloupku, utahovali jsme si z Hronováku, že se u nich verejné záchodky jmenují ji

ráskovy a na zábavách hrají" U nás Bays".Prece však má tenble literární lokálpatriotismus v sobe neco jílnavého

a okouzlujícího.Nejsem obdivovatelemjiráska, snad s výjimkou mmánu Temno, který má výrazný metaforický pre

sah - není jen o násilné rekatolizaci, ale také o tom, jak niterne zasahuje lidské osudy a charaktelY nesmlouvavá

autoritárská moc. Ale ijá vím o té" naší" Horní Radechové, že je o ní vJiráskové kronice zmínka dvojí:jednou pres

ni rázoval Doubenus do Cerveného Kostelce ajednou sem krejcí Fidél Hanuš pospíchal s kabátem.

Když se rekne Hronou, nota bene jiráskuv, ríká se také divadlo, a to divadlo amatérské a ochotnické. Každý

rok se poklidné a spíš ospalé mesto mení v zalidnené, tekavé, ale pozitivní mravenište divadeíních amatéru,

ochotníkli, lektoru, kritiku i teoretiku. Na zacátku prijede celebrita z centra, na konci je velkolepý ohnostroj na

námestí a mezi tím tri až ctyri predstavení denne, semináre, tvurcí dt1ny, setkávání nad kávou i u piva. Letos

festival nabízel, mimo jiné, loutková predstavení z chrudimské prehlídky, domácí (tedy hronovskou) inscenaci

Poprasku na lagune (se samotnou hronovskou paní starostkou v jedné z hlavních roli), muzikál jeptišky (ješ

te ted vidím tech pet holek, jak se v cerných hábitech a s rukama u tela kolébají po jeviŠti a skandují "tuc-!uc

nák-Ižák"), absurdní Rodinu Totu ci klasickou výpravnou operetu Polská krev.

Vposledních letech bývá za uvolnenou atmosférou cítit náznak smutku, jako by práve tenhle "Hronov" mo

hl být poslednf, protože na príští už opravdu nebudou peníze. Prece doufám, že ten príští -jubilejní a meziná

rodnf, protože sedmdesátý - rocnik ve zdraví zažijeme a po nem radu dalších. Mám totiž tvárí v tvár všem ko

alicím, opozicím, smlouvám a impulsum pocit, že takové amatérské divadlení má význam témer hygienickÝ.

Nikoliv ukoptené hašterení o to, kdo má ten správný klíc k budoucnosti a získá právo otevrít si jím dvelY!k mo

ci, nýbrž setkávání lidf, kterí neco delajf, protože to chtejí delat a protože to dává jejich vezdejšímu bytí smysl,

je skutecným základem obcanské spolecnosti, po které kdekdo volá, lec pramálo pro ni delá.]iráskuv Hronov

tuhle roli plnil v BO.letechjako docasné útocište alternativní kultury a má predpoklady pro to, aby ji plnil i dál.

Pro duševní zdraví nás všech doufám, že príští rocník jiráskova Hronova opet zahájí nejaká celebrita z cent·

ra a ukoncí slavnostní ohnostroj na námestí. Za sebe doufám, že budu denne pádit z chaloupky do Hronova.

A zastavím se na Studýnkách a podívám se, jestli je videt Snežku (a na druhou stranu Šerlich - na tohle "po

hledové" bohatství našeho, tedy jiráskova kraje jsem pyšný, jako bych ho vlastnorucne vymyslel).A budu se vra

cet v noci z predstavení a poslouchat, jestli je u nás v Horní Radechové slyšet vlak od Kostelce (protože to by

znamenalo, že bude pršet), nebo od Hronova (protože to by znamenalo, že bude hezky).

jenže ono i tech vlaku jezdí porád mín, a tak kdovf, jak to všechno vlastne bude ...

Z jiráskova kraje spráním klidného podzimu, vlídného okolí a jaré mysli Váš

Jan Jirák
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17.8. Severozápad Turecka postihlo zemetresení dosahu

jící síly 7,0 stupnli Richterovy škály. Bývalý ruský pre

miér Jevgenij Maksimovic Primakov stanul v cele vo

lebního bloku Vlast-Celé Rusko. Zástupci Ruské federa

ce a Spojených státll amerických zahájili v Moskve

jednání o snižování poctu strategických jaderných zbra
ní.

18.8. Do CR je opet povolen dovoz belgického masa. Rus

ký ministr obrany Igor Sergejev dorazil do oblasti se

verního Kavkazu s príkazem vyrešit vzniklou krizi do

jednoho týdne.

19. 8. Ruský prezident Boris Nikolajevic Je1cin schválil

složení nové ruské vlády. V Belehrade probehla nejvet

ší demonstrace opozicních sil požadujících odstoupení

jugoslávského prezidenta Slobodana Miloševice.

20. 8. V poradí již tretí skupina kosovských uprchlíku od

letela z Ceské republiky zpet do své vlasti. Libyjský vud

ce Muammar Abú Minjar al-Kaddáfi vyzval africké

národy k vytvorení Spojených státu afrických. Ve špa

nelské Seville bylo zahájeno mistrovství sveta v atletice.

21. 8. Na tento den pripadlo už 31. výrocí sovetské oku

pace tehdejší Ceskoslovenské socialistické republiky. Iz

raelští a palestinští vyjedna vaci ukoncili v leruzaléme

další kolo jednání, aniž by dosáhli pokroku v otázce ca

sového rozvrhu izraelského stahování ze západního bre

hu lordánu.

22. 8. Patriarcha srbské pravoslavné církve Pavle vyzval

jugoslávského prezidenta Slobodana Miloševice k re

zignaci. V Ruské federaci byla založena nová extrémne

levicová politická strana Stalinistický blok pro Sovetský

svaz, která se hodlá zúcastnit nadcházejících parlament
ních voleb.

23. 8. Kosovští Albánci v Orehovaci znemožnili ruským

príslušníkum KFOR vstup do svého mesta. Hlavní akci

onár americké spolecnosti CME Ronald Lauder inicio

val kvúli sporúm o TV NOVA mezinárodní arbitrážní rí

zení proti Ceské republice.

24. 8. Nová série seizmických otresú zasáhla tureckou me

tropoli Ankaru. Ceský cervený kríž zaslal pro obeti tu

reckého zemetresení krevní deriváty.

25. 8. O rozvoji "strategického partnerství" jednali v kyr

gyzském Biškeku ruský a cínský prezident Boris Niko

lajevicJe1cin a Tiang Ce-min.

26. 8. a Východním Timoru došlo ke stretu mezi prívr

ženci a oponenty jeho nezávislosti. Kyrgyzská vláda vy

hlásila na jillll zeme výjimecný stav z duvodu pruniku

skupiny muslimských ozbrojencú z Tádžikistánu. Na re

ce Kocábe zacalo mistrovství sveta v rýžování zlata.

27.8. Byly zahájeny doplnovací volby do Senátu Ceské re

publiky.

28.8. Nezávislý kandidát Václav Fischer byl zvolen sená

torem Senátu CR. Skoncil operní festival v Bayreuthu ve

novaný tvorbe Richarda Wagnera. Kongres Spojených

státu amerických se vyslovil pro okamžité zastavení puj

cek Mezinárodního menového fondu (MMF) Ruské fe

deraci.

29.8. Bývalý predseda KDU-CSLJosefLux odletel do USA

na transplantaci kostní drene.

30. 8. Bylo zahájeno referendum o nezávislosti Východní

ho Timoru. lordánská policie uzavrela ammánskou po

bocku palestinské extremistické organizace Hnutí islám

ského odporu (Ha mas). Zástupci CLR a USA jednali

v Pekingu o odškodnení za vybombardování cínské

ambasády v Belehrade.

31. 8. Magistrát Ústí nad Labem dospel k rozhodnutí, že

okresní úrad zrušil povolení ke stavbe zdi oddelující

problémové obyvatele v Maticní ulici neprávoplatne. Na

Východním Timoru byli zabiti tri clenové pozorovatel

ského týmu OSN. Severozápad Turecka postihlo nové
zemetresení.

1. 9. Uplynulo šedesát let od zacátku II. svetové války. Byl

zahájen 5-1. rocník filmového festivalu v Benátkách.

2. 9. Predseda Evropské komise Romano Prodi pohrozil

demisí, pokud Evropský parlament schválí jeho tým

pouze na dobu ctyr mesícu. Vehyslanec SA pri OS

Richard Holbrooke obvinil srbské nacionalisty z blo

kování daytonských mírových dohod.

3. 9. Premiér Miloš Zeman vyslovil podezrení, že za tzv.

bamberskou aférou stojí Unie svobody. Arciopat bene

diktinského kláštera v Praze-Brevnove Anastáz Opasek

byl pohrben na klášterním hr'bitove. Ariel Saron se po

stavil do cela izraelského pravicového bloku Likud.

4. 9. Ministri zahranicních vecí zemí Evropské unie se se

šli ve finském meste Saariselk, kde projednali situaci na

Východním Timoru, v Kosovu a v Turecku. Izraelský

predseda vlády Ehud Barak a šéf palestinské samos

právy Jásir Arafat podepsali v egyptském letovisku

Sarm aš-Sajch nové mírové dohody.

5. 9. Dagestánská státní rada vyzvala k všeobecné mobili

zaci proti islámským fundamentalistum. Ministr zahrani

cí Recké republiky Jorgos Papandreu souhlasí s ude
lením statutu kandidáta clenství v EU Turecku. Probeh

ly zemské volby v Sársku a Braniborsku. Benediktinské

arciopaLStví povede dosavadní prevor Prokop Petr Sio

strzonek, který byl zvolen prevorem-administrátorem

se stejnými právy a povinnostmi jako arciopat. Úcastní

ci referenda na Východním Timoru se vyslovili pro ne

závislost provincie.

6. 9. Generální tajemník ATO Javier Solana pricestoval

do Kosova. Slovenský prezident Rudolf Schuster a je

ho madarský kolega Árpád Goncz se vyslovili pro dal

ší zlepšování spolupráce obou zemí.

7. 9. Indonéský prezident Bacharuddin Jusef Habibie

vyhlásil na Východním Timoru stanné právo. Minister

stvo zahranicí Velké Británie oznámilo, že zatím neuva

žuje o bezprostredním zavedení vízové povinnosti pro

obcany CR. OSN dala indonéské vláde 48hodinové ulti

mátum k zastavení násilí v provincii Východní Timor.

Desítky lidí zahynuly pri zemetresení, které postihlo

Atény a prilehlou oblast Attiky. Americká ministryne za

hranicí USA Madeleine Albrightová otevrela konzulát

v hlavním meste Vietnamu. Íránský ajatolláh hodžato

leslám Sajjed Mi Hosejni Chameneí byl Radou do hli

žitelu potvrzen ve funkci nejvyššího vúdce zeme.

8. 9. Indonésie oznámila, že je protí brzkému vyslání sil

OSN na Východní Timor. Izraelský kabinet schválil pre

dání dalších 7 procent území palestinské samospráve.

Do Ceské republiky zavítal nemecký prezident Johan
nesRau.

9. 9. Izrael propustil 199 palestinských veznli. Proindonés

ké milíce na Východním Tímoru vyhlásily prímerí. a

trídenní návštevu CR priletel namibijský prezident Sam

Daniel Shaitishuna Nujoma. Fond pojištení vkladú

zahájil prípravu na výplatu vkladu klientu Moravia ban

ky. Bývalá servisní organizace TV NOVA Ceská nezávis

lá televizní spolecnost oznámila ukoncení svých tech

nických a produkcních aktivit. Byl schválen návrh

územního plánu hl. m. Prahy do roku 2010.

10. 9. OSN zacala s evakuací vetšiny svého personálu na

Východním Timoru.
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~limo CR, S 16 es (€I-I) 6 mesícu. S 30 us (€26) rok
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Vychází cesky a anglicky.

Ceník inzerce do obou jazykových mutací
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