
Prítomnost~
MEsíCNíK PRO POLITIKU A KULTURU

Cena 30,- Kc

Rozhovor s Václavem Havlem

Naši volontéri

Osamelí prukopníci obcanské
spolecnosti

Pamet jako kapitál
I Ceši rychle stárnou

Duben 1999





\0\ \ PRÍTO\I\OST Dl BE\ 1999-~--------------"

/?I{ft~MartirrJan Strá~ký

20-21

Hamsun

Per Olov Enquist

26-28

A Christophorus zpíval

Ferenc Kovács András

28

Beránek velikonocní

Jan Horálek

29

ID)Jevany
Marie Homolová

31

OBSAH
~

•..•....... " .... ,... .•........... "'.••..

•••.•• ' ••. #1 ••••.

Slovo vydavatele
O cem se (ne)mluví

2-3

Proc se Rusové nebourí

Paul Goble

7

A co stát?

Martin Potúcek

15-17

Mezinárodní rok pametníkú

Pavla Horská

17-18

Anglosaská Praha

Antonín Meštan
18-19

zapomenuté války

Jaromír Štetina

22-24

4-6Naši dobrovolníci

Oldrich Matoušek

8-9

Myšlenka na ústupu?

Seán Hanley

9-12

Tramvaj do stanice Duben

Libuše Koubská

13

Tri cesty

Jirí Musil

14-15

Prumyslový Titanik Ceské republiky Chemapol narazil na svuj ledovec a nyní sepo

tápí. Pocet dalších potápejících se lodí ceského prumyslu vzrustá. Dochází k retezo

vým reakcím: Chemapol dluží miliardy bankám; zdravé úvery se ukazují být ne

zdravé; "úcetní chyba" ministerstva financí vedla k nezdravému rustu rozpoctové

ho schodku a rok 1999 asi opet zaznamená negativní ekonomický rust, pri nemž

nezamestnanost nejspíšprekrocí deset procent. Vprípade, že stát bude muset nou

zove zasáhnout a nabídnout další financní infuzi k záchrane Ceské sporitelny a

Škodovky, co zustane na financování dalších nedostatecne privatizovaných stát

ních pijavic, jako jsou systémy zdravotnictví, dopravy a státní správy?

Na tomtopozadí se dozvídáme, že se Senát Ceské republiky po debate opet rozhodl

komercne pronajmout posvátné prostory Rytírského sálu k módní prehlídce. Pred

cházející dve prehlídky prinesly celkovou sumu 15 tisíc korun do senátní pokladny.

Clen organizacního výboru senátor Jirí šenkýr nicméne tvrdí, že se tu jedná o"velký

byznys". Takové efektivní využití casu nechybí ani vparlamentu, kde JX!slanci,mís

to aby spolupracovali na rešení soucasné krize, se nadále zabývají handrkováním o

tom, kdo bude ci nebude vjejich stranických stínových vládách. zacíná být ale zrej

mé, že ze všechJX!slancudohromady by se steží sestavilajedna schopná vláda.

Kdo opravdu neselhává v dnešní krizi, tojsou komunisté. Tato strana, jediná ko

munistická strana v Evrope, která se neomluvila za vlastní minulost, se nyní teší

podpore každého desátého obcana. Tentofakt vystupuje nenápadne, ale poukazu

je na skutecnou hloubku a prícinu dnešní krize. Jedná se o krátkou pamet, o alibi

smus, pri kterém se zapomíná na základní relace mezi prícinou a dusledkem.

V roce 1991 se zlo a maladaptivní pocity a reakce s nimi spojené nevy

loucily, ale pouze skryly a promenily. Práve toto zlo a s ním neomezený sklon ke ko

nlpci, financním machinacím, pokrytectví a manipulaci stojí za dnešní ekono

mickou a spolecenskou krizí. Neochota a neschopnost provést nezbytnou privatiza

ci (jako jedinou možnost ekonomické záchrany této zeme) a s ní spojený malicher

ný pocit, že "dáváme neco nekomu jinému ': rovnež uyverá ze stejného zdroje.

Takrka deset letpo sametové revoluci zustává náš nejhlubší problém neotevrený.

Stále schází uznání skutecnosti, že období 1948 až 1989 ovládal konflikt, který se

vubec neliší od obcanské války - vždytjedna cástpopulace utlacovala druhou, když

nastolila systém vražd, veznení a manipulace. Rešení nespocívá v odkývání, ale v

prijetí faktu, že všichni komunisté, od vysokých funkcionáru až po radové cleny

KSC,jsou vinni. Pokud naše spolecnost tento fakt prijme a bude sejím rídit, konec

ne nahradí alibismus respektováním hranic dobra a zla. Toto respektování povede

k odhalení opravdových prícin naší ekonomické krize i rozsahu dnešní financní

korupce. Je na nás, aby se tyto kroky uskutecnily co nejdríve, naše deti prece nesmejí

být zatíženy dusledky našich lži.

Legenda císare Nera, který hrál na housle, zatímco horel Rím, je známá. Zatím

co senátori debatují o tom, zda pronajmout Rytírský sál, zatímco JX!slancistaví stí

nové vlády a média chlácholí skeptickou verejnost, Rím horí. Kolik z nás tedy sáh

ne po houslích?

Hra na housle

SLOVO VYDAVATELE

Mesicnik Nová Prítomnost se hlásí k tradici predválecné Prítomnosti,
u jejíhož zradu stál v roce 1924 Tomáš Garrigue Masaryk. Vydavateli Jaroslavu
Stránskému a šéfredaktorovi Ferdinandu Peroutkovi se podarilo predstavit na
stránkách Prítomnosti celou generaci demokraticky smýšlejících autoru a na
bídnout ctenári patrné nejlepší politický casopis své doby.



o nelehkém vstupování do EU
Práve ve dnech, kdy byla z obavy pred útokem teroris
tu uzavrena všechna zarízení britského a amerického

velvyslanectví, prijel letos v únoru do Prahy na pozvá

ní Britské rady Ceorge Schopjlin. Unás není dosud

príliš známý, i když vprvní polovine 90. let ucil v Pra

ze na Stredoevropské univerzite, a i když patrí mezi

prední britské politolog)!, kterí se zabývají strední Evro

pou. Prednáší na slavné London School of Economics

a je tzv. Jean Monet profesorem, což je titul urcený li

dem, kterí se zasloužili o integraci Evropy. VPraze

prednášel oproblémech rozšírení Evropské unie. Pro

tože prostory Britské rady na Národní tríde byly uza

vreny, nabídla Fakulta sociálních ved UKBritské rade

svou posluchárnu.

Ceorge SchOpjlin konstatoval, že nynejší rozšírení

Evropy o dalších pet clenu, mezi kterými je i Ceská re

publika, predstavuje jeden z nejobtížnejších procesu v

historii Unie. Rozširování Evropy otevrelo velmi neprí

jemnou a pozapomenutou otázku identity tohoto kon

tinentu, a to nejen v rovine filosofické, ale také ryze

praktické. Coje Evropa, kde koncí, kde leží její východ

ní hranice, a tudíž kdo jsou její potenciální clenové?

Již po pi'ijetí dnešních šesti žadatelu, tj. Polska, Ceské

republiky, Madarska, Estonska, Slovinska a Kypnt, bu

de se muset i Západ nejak prizpusobit temto zemím.

Hlavní problémy však tkvejí na naší strane. Na pr

vém míste je to nedostatek obcanského ducha a malá

ochota vzdát se cásti národní suverenity. Diskuse o

Evrope je v postkomunistických zemích dosud vedena

z moralizujících pozic, jež západní Evropu obvinují,

že jejich soucasný stav zavinil Západ svou lhostejnos

tí a sobectvím. Poskytnutí clenství v Uniije nekdy ne

prímo chápáno jako vrácení morálního dluhu. SchOpf

lin upozornil, že to není úcinný zpusob, jak získat

podpant pro vstup. Hlavními podmínkami rychlého

prijetí do Uniejsou ochota a schopnost prijmout její

právní rád a pak schopnost byrokracií postokomunis

tických zemí uplatnovat tato pravidla vpraxi, fungo

vat moderním zpusobem. SchOpjlin, který je madar

ského puvodu, a zná velmi dobre strední Evropu, upo

zornil ješte na další prekážku. Sovetský svaz nikdy

nepodporoval pNmou spolupráci mezi svými vazaly.

Vytvoril mezinárodní spolecenství vyznacující se hie

rarchickou strukturou, na jejímž vrcholu stála

Moskva. Stredoevropské zeme se vlastne navzájem od

cizily. Ale Evropská unie je vybudována na vzájemné

spolupráci, na vzájemných povinnostech a loajalite. A

to nejen na oficiální úrovni, ale predevším na úrovni

obcanské. A tady nekde jsou nejhlubší koreny našich

potíží, to jest skrytá nebo iotevrená xenofobie, pohrdá

ní sousedy, vyvyšování se nad ne.
Jirí Musil

Kurdové mají proste smúlu

Když jugoslávský prezident Miloševié rekne, že kosov

ské ozbrojené hnutí UCKjsou teroristé a s teroristy se

nejedná, odpovedí zeme Evropské unie, Spojené státy

a NATO, že Miloševiéova politika v albánském Kosovu

je zlocinná, a pokud nebude jednat s kosovskými AI-
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bánci o široké autonomii, zaútocí NATO na jugosláv

ské vojenské cíle. Když jugoslávské úrady odmítnou

vpustit na své území vyšetrovatelku haagského soudu

pro mezinárodní zlociny s oduvodnením, že na svém

území neuznávají kompetenci tohoto soudu, je Jugo

slávie drzá a zasluhuje pi'ísné potrestání, chce tak to

tiž jenom zakrýt své zlociny.

Avšak rekne-Ii turecký prezident Demirel, že kurd

ské ozbrojené hnutí PKKjsou teroristé a s teroristy se

nejedná, stejné zeme a stejné organizace mlcí, nanej

výš souhlasne zamrucí, když Turecko pi'islíbí cástec

nou amnestii pro ty teroristy, kterí složí zbrane. Je to

prece krok správným smerem, jak se hezky Nká. Když

turecké úrady odmítnou, aby nejací zahranicní advo

káti zastupovali u soudu, pred nejž má být postaven,

kurdského vudce Ocalana (natož aby ijen pomyslely

na nejaký mezinárodní soud) a sami pridelí Ocalano

vi advokáta ex offo, protože turecká justice je pl'ece ne

závislá a takové návrhy se neprípustne vmešují do

vniti'ních záležitostí Turecka, ze Západu se ozvou

útešné reci o tom, že Turecko jiste zajistí Ocalanovi

spravedlivý proces a že jiste využije tétopríležitosti k

vyrešení kurdského konfliktu. V tom, že Dcalan má

dostat spravedlivou odplatu za své ciny a že ted ko

necne bude možno vYl'ešit kurdský problém, se ovšem

mohou shodnout is tureckými generály.

Politika Západu v kosovském konjliktu je správná,

ale zdá se, že Západ to se správností v tomto neklid

ném svete nehodlá prehánet.
Milan Znoj

Mašínové a mestský terorismus

Vec bratri Mašínu se vrací na ceskou mediální scénu

s takrka neuveritelnou vytlvalostí. Pravidelne se kolem

ní rozhorí ostré spory, aby pak po jisté dobe vyhasly na

všeobecnou únavu. Úcastníkum techto boju se vetši

nou nedarí dohodnout ani na základních pojmech a

problémech. Predevším však velikým obloukem obchá

zejí nejzávažnejší otázku celého pNpadu. Otázku, kte

rá od doby Mašínu neustále nabývá na významu.

Nejde v ní vubec o legitimitu boje proti neprátelské a

totalitní moci. Steží lze pochybovat o tom, že komunis

tický režim poskytl dostatecné množství duvodu, aby

mu nekdo vyhlásil válku. Problém zacíná u výbent to

ho, kdo má predstavovat utlacovatelskou stranu. Kdy

by si Mašínové vybrali za cíl vysokého stranického

funkcionáre, vojenskou ci policejní jednotku, bylo by

snad možno stále ješte proti jejich akci namítat, ale

jen chabe. Pokud se však obetmi jejich svaté války staly

dve zcela bezvýznamné figurky na dobové šachovnici,

je vše daleko méne jasné. Obhájci Mašínu mají do jisté

míry pravdu, když ríkají, že pokud mohli oba zastrele

ní nosit zbran, museli být s tehdejším režimem spjati.

Steží by však by mohli trvat na tom, že šlo proto o sku

tecné nositele komunistické ideologie a prední spolu

tvurce totalitního systému.

Z tohoto hlediska je pak možno véstpomyslnou spoj

nici mezi Mašíny na úplném pocátku a treba Usámou

bin Ládinem, který stál za výbuchy u amerických za

stupitelství ve dvou afrických mestech. Málokdo bude

asi ochoten toto spojení videt, avšak: Saúd Ládin zabil
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stovky nevinných, a predevším zcela nezúcastnených

Africanu, aby jejich prostrednictvím Spojeným státum

sdelil, že je nenávidí. Mašínové zabili dva drobné

prisluhovace, aby komunistickému státu oznámili, že

mu vyhlašují válku. (Doufám pritom, že vypraveci ne

verí svépohádce o tom, že odstrelení bankovního zrí

zence bylo nutné, aby se Mašínové probojovali na

druhou stranu.)

Nejschudnejší tedy asi bude priznat, že bratri Maší

nové meli duvody a právo postavit se na odpor komu

nistickému režimu, že však svou akci proste vecne ne

zvládli. Takový kompromis by umožnil, aby se celá

kauza konecne odsunula, kam patrí - tedy do histo

rie. V opacném prípade, obávám se, jejich obhájci, byt

nevedomky, zcásti legitimizují jeden z nejhorších fe

noménu 20. století - mestský terorismus.
Daniel Kumerrnann

Tiché vítezství

Tímo titulkem uvedla svuj komentár cervencová Prítom

nost léta Páne 1991, a pokracovala: "Za pozoruhodné

ho nezájmu verejnosti se ceskoslovenská samostatnost

dockala dvojího potvrzení. Nejprve koncem cervna po

témer triadvacetileté prítomnosti sovetské armády opustil

republiku poslední její príslušník, vzápetí byl v Praze po

tvrzen k 1. cervenci zánik Varšavskéhopaktu. "

Dnes mužeme dodat, že alespon západní cást za

niklého ceskoslovenského státu - zato s Poláky a Ma

dary - se dockala finálního aktu dávno rozehraného

dramatu: pripojení k severoatlantické alianci. Asi ne

ní náhodou, že opet celkem v tichosti, a snad to ani

není na škodu. Halasem se hlásívají spíše katastrofy.
Naše zeme si dost dlouho namlouvala (a namlou

vat nechala), že by mohla být mostem mezi Západem

a Východem. Tak trochu "prací" sen to byl:jednak nás

zbavit odvekých strachu z Nemcu, jednak si ochocit

obdivovaného a pritom málo známého slovanského

bratra - medveda. Dopadlo to úplne obrácene: bratr

medved nás pris'1ápl,a strachu z Nemcu nás nezbavil.

Od 12. brezna je všechno jinak. Z Nemce je najed

nou spojenec, Rus zustává partnerem pro mír. Asi

nám bude chvíli trvat, než si na to všechno zvykneme.

Zaprvé, že strachu z Nemcu nás zbavují Nemci sami;

a zadruhé, že by se casem; v nejaké tretí-ctvrté" vlne",

mohli Rusové pripojit k nám.

Chtelo by se zacít volat, že je topro nás taky záva

zek (meli bychom do nového svazku prinést i neco víc

než pouhou existenci), a našim novým kamarádum

ve zbrani vyslat kousek varování (pro každé novodo

bé vojenské seskupení, habsburskou monarchií pocí

naje a Varšavským paktem konce, predsatavovalo za

clenení Cechu smrtelnou hrozbu). - Lec to všejsou po

hledy zvencí. Nám samým by mohlo stacit, že jsme se

zbavili možností paranoidních výmluv: kéž by nám to

uvolnilo ruce k rozumnejší práci!

Nakonec jen ješte pár slov z toho osm let starého clá

necku: "Ano, bylo to i sovetské vítezství.!..! Vlastne te

dy dobre, že je prožíváme bez okázalé slávy; ješte lepší

než slavné vítezství je vítezství cestné. " - I dnes toplatí

(až na to "sovetské"): Rusové mohli hrave tomuto naše

mu kroku zabránit - i u Americanu ~y nalezli naslou-

chavé uši. Prece však to spolkli. Doufejme, že toto - ije

jich! - vítezství prinese co nejdrív prospech také jim.
Jan Horálek

Z besídky o Cerné knize
Bylo to velmi ruznorodé publikum, jež se sešlo na be

sede vpražském divadélku Ríše loutek v den 51. vý

rocí" Vítezného února ".Duvodem setkání se stalo

uvedení rozsáhlé dvoudílné publikace Cerná kniha

komunismu (vydalo nakladatelství Paseka za mimo

rádného zájmu verejnosti) na ceský trh. Zjedenácti

clenného autorského týmu historiku se dostavili dva,

duše projektu a jeho editor Stéphan Courtois a autor

kapitoly venované Ceskoslovensku Karel Bartošek. Vet

šina ze starších v auditoriu prišla nejspíš z radosti z

toho, že nastala doba, kdy i u nás muže taková kni

ha vyjít. Otázky z pléna však kladli spíš ti mladí, kterí

mají s komunistickým režimem minimální nebo vu

bec žádnou osobní zkušenost. "Proc se intelektuálove

tradicne kloní doleva, dokonce až ke komunismu?"-

" VeFrancii se to vysvetluje jakobínskou tradicí, " rekli

muži na pódiu. V hledišti pak ješte nekdo opácil otáz

kou: "a z jakého duvodu si myslíte, že všichni intelek

tuálové jsou statecní a jasnozriví?" Courtois odvetil, že

Camus presne takový byl, na rozdíl od zaslepeného a

zbabelého Sartra. Hoch, který se deklaroval jako mla

dý trockista, knihu kritizoval s tím, že hrube smešuje

jablka a hrušky, nacisinus a komunismus, pomeruje

nepomeritelné. Courtois reagoval: "Proc mícháme Le

nina, Stalina, Castra, Maa, Svetlou stezku? Protože se

všichni jednoznacne odvolávali na komunistickou

ideologii. Moskevské archivy jsou otevrené a dokazují,

že šlo o internacionální tažení. "Jiný student chtel ve

det, proc totalitarismus lidi tak pritahuje. Vždyt

všichni ti mrtv(museli mít své katy.

Na poznámku, že Cernou knihu kritizovala i ži

dovská lobby ve Francii, nebot lícením komunistické

ho teroru bagatelizuje židovské obeti nacismu, Cour

tois odpovedel, že Židé nemají monopol na hruzy to
hoto století.

V zemích, kde komunistický režim poznali, je kni

ha prijímána velmi dobre, v tech, kde zážitek na

vlastní kuži nemají, byla prijata mnohem kontroverz

neji, konstatovali autori. Courtois v tomto kontextu
citoval Marcela Prousta z Hledání ztraceného casu:

totiž, že pokud v neco veríme, do našeho vedomí ne-

proniknou fakta. Studentka z Filosofické fakulty se

zeptala, "proc opet zaznamenáváme vzestup levice,

souvisí to snad s nynejší krizí demokracie?" Nikdo jí

nedokázal odpovedet.
Libuše Koubská
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Prezident nemá být jen dekorací
Delám vždy to, co sám cítím jako primerené, ríká Václav Havel

Prezident Ceské republiky Václav Havel poskytl vpuli brezna rozhovor redakci Nové Prítomnosti. Mlu
vilijsme s ním o jeho predstavách a plánech, o jeho názoru na stav obcanské spolecnosti, o tom, jak vní
má roli intelektuálu, o vztahu Cechú ke krajanum v cizine. Také o postoji ke komunistúm, o domácím
skepticismu vuci NATO a o rade dalších aktuálních otázek.

Pred rokem jste zahájil své poslední prezidentské
období Máte dnes, po jeho úvodní cásti, presnejší
plány pro další roky na Hrade, prichystal jste si
nejaká "domácí zadání"?

Své ideály, predstavy, politické cíle a hodnoty, v než

verím, jsem artikuloval v posledních letech bezpoctu krát.

Nic k nim nepribylo, ani z nich nic neubylo. Nanejvýš je

prubežne - pod tlakem nového poznání, nových zkuše

nosti a vubec pod tlakem života - tak ci onak doplnuji,

zpresnuji, modifikuji. Mám-li nejaký nový cíl, pak je spíš

psychologický než politický: musím v sobe nejak obno

vit ci posílit pocit, že mé konání má stále ješte nejaký

smysl a že je nutné nekteré veci opakovat do omrzení.

Ve vašem prezide1ltském angažmá se dosud dala
pozorovat období klidnejší, diskrétnejší, obcas
strídmlá dynamickými až razatními vystoUPe1lí
mi, kdy nekterí pochybovali o vaší nadstranickos
ti. Máte v tuto chvíli tende1lci volit spíše politiku
z odstupu, nebo tlaopak chcete k prosazení svých
predstav použít svuj úrad aktivneji než dríve?

Nejsem si vedom toho, že bych programove zustával

jednou jen tak decentne v pozadí a jindy energicky prás

kal do stolu. Delám vždy to, co sám cítím jako primere

né dané situaci, pricemž je casto vecí mnoha náhod, zda

se v tu kterou chvíli jevím tak nebo onak. Mé nejener

gictejší vstupy do situace nejsou leckdy ani zaregistrová

ny, zatímco ze vstupu bežných, ba témer rutinních se

stávají buhvíproc události.

Svetová média 10tli citovala Novou Prítomnos~

když v ní Lída Rakušanová polovážne nadhodila
možnost kandidatury Madeleine Albrightové na
ceské prezidenství po vypršení vašeho termínu.
Padají i jiná jména - Halík, Klaus, Pithart, Za
hradník -a nekteré jejich nositele sijiste dovedete
predstavit jako svého nástupce spíše než jiné. ja

ký by mel být" následník "ajakou váhu by mela mít
do budoucna hlava státu?

Vždycky jsem si myslel, že prezident nemá být jen de

korací státu, ale má mít urcitou váhu v ústavním systému

a mimo této kompetencní váhy i urcitou specifickou vá

hu politickou, ba prímo duchovní. apríklad váhu oso

by ci instituce, od níž je ocekáváno, že bude trvale pri

pomínat základní hodnoty, na nichž stát stojí. Neprísluší

mi posuzovat, jak takovou roli plním já. Pokud jde o

príštího prezidenta, domnívám se, že by jím pokud mož

no nemela být osoba vzešlá z luna politické strany, ale že

by jím zároven nemela být osoba nepolitická, tedy bez

vlastních názoru a schopnosti vydobýt jim respekt. Zda

se to povede, nevím.

Vytrvale apelujete na to, aby lidé procitli, aby za
cali žít jako obcané. Obcanskou SPOleC1lostvšak,
zdá se, nelze nadekretovat, nelze se pokoušet ji
organizovat shora. Lze ji ale politicky podporo
vat. Proc se to u nás dosud v podstatnejší míre ne
deje?

Obcanskou spolecnost opravdu nikdo shora nevytvo

rí. Politika by však mela zajištovat príznivé podmínky

pro její vznikání a rozvoj. Zatím se to delo minimálne,

mimo jiné proto, že šéf hlavní strany a dlouholetý pred

seda vlády považoval ideu obcanské spolecnosti za

scestné a odsouzeníhodné levicáctví. Podle jeho pred

stav ni je odpovedné lidské individuum, slepé zákony tr

hu a centralizovaný stát, vše další je v jeho ocích ne

smysl. Je to názor politicky velmi krátkozraký, ba prímo

sebevražedný. Ostatne dnes už sklízíme nekteré první

neblahé plody toho, že tak dlouho tento názor domino

val naší politice.

Komunistická strana Cech a Moravy považuje
svou minulost za uzavrenou kapitolu a nikterak
neuvažuje ani o zmene názvu. její poslanci a se
nátori byli sice zvoleni v demokratických volbách,
neteší se však stejnému zacháze1lí jako jiné par
lamentní strany: treba prezident se s nimi nese
tkává ... Izolují se do znaC1lémíry sami, ale zdravé
to není pro nikoho. Vidíte perspektivu zmeny?

Myslím, že záleží predevším na politice demokratic

kých stran, aby se lidé neobraceli ke komunistum. Zloci

ny komunismu, které znamenaly pro svet nejméne sto

milionu zavraždených lidí a nevycíslitelné další ztráty,

nelze prejít tak snadno, jak je prechází naše dnešní ko

munistická strana. Zrejme je treba to obcanum pripomí

nat a zároven delat takovou politiku, která bude vyvolá

vat více sympatií.

ješte k pokusum vyrovnat se s minulostí: náš pol
ský prítel Adam Michnik stále kritizuje ceský lu
stract,í zákol1. On sám se -podobne jako vy u nás -
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pred deseti lety zasloužil opokojné prevzetí moci a
nenásilný prechod zeme k demokracii. Polsko
ovšem má zkušenost mravní katarze, Poldkum se

podarilo nekolik velkých gest smírení a odpušteni
Bude u nás neco podobného možné, pokud nebu
dou, byt naposlední chvíl~pojmenovány a alespoií
morálne odsouzeny konkrétní zlociny komunismu?

Vskutku dustojné vyrovnání s vlastní minulostí nás asi

teprve ceká. Ale nic není ztraceno. Možná se tohoto úko

lu muže lépe ujmout až nová generace, generace lidí,

kterí už budou mít urcitý odstup. To, co se zatím u nás

stalo, je spíš karikaturou vyrovnání s minulostí.

Proc myslíte, že se my Ceši chováme tak macešsky
ke svým krajanum ve svete? Mnozí z nich byli po
cátkem devadesátých let ochotni nabídnout své

služby, zprostredkovat kontakty, investovat. Zpr
vu celili administrativním potížím pri získávání
obcanstv~ pak diskriminaci pri restitucích, a do
dnes nemají volebllÍprávo. Co s tím?

Leccos se v brzké dobe snad konecne napraví, leccos

melo své specifické príciny, které se vztahem ke kraja

num prímo nesouvisely, jako napríklad delení státu

(ostatne nejmasivneji žádané vlivnou cástí slovenských

krajanú), lecjaký požadavek krajanú je možná prepjatý,

nicméne hlavní prícinou je podle mne ceské zápecnictví

a zvláštní kolektivní egoismus: pomoc od nich bychom

rádi vzali, ale moc práv jim pro jistotu nepriznáme, pro

tože jsou prece jen .cizí" a nesdíleli s námi náš osud.

Až nyní pojedu do Ameriky, setkám se tam s krajany a

ti se me presne na tyto veci pochopitelne budou ptát. Za

tím, pokud je mi známo, je už témer vyrešena otázka vo

lebního práva. Musí se ovšem ješte zmenit volební zá

kon, protože z volebního zákona vyplývá, že k právum

Zlem: 70máš Vrba, i\lclI1ill.fall SlníllskV. l'ác/al' Hat'el. LadisICll'~'pacek

volice patrí být vcas seznámen s kandidáty. Když ale ne

víme, kdo se v iZahranicípovažuje za volice, když nemá

me jejich adresár, nelze s predstihem rozeslat kandidát

ky, a nekdo by si teoreticky mohl stežovat, že nebyl do

držen volební rád. To jsou však spíše technické detaily,

dúležitá je dobrá vúle zbývající prekážky odstranit a dát

volební právo všem. Komplikovanejší je to s restitucemi,

i když i v jejich prípade predevším z ciste vecných dúvo

du. Byl stanoven jakýsi termín, po kterém nároky na re

stituce vypršely. Mezitím se rúzne menili vlastníci a ne

movitosti procházely rozmanitým vývojem. Je zrejmé, že

vyhlašovat dodatecné restituce nebo ex post prolongo

vat nekdejší termíny by bylo dosti obtížné. Nevím pres

ne, k jakým záverúm v budoucnu dojdeme.

Nikoli vaši neprátelé, ale vaši prátelé upozoriíují
na možnost, že vaší popularite škodí více než
erupce bulvárních médií vaše soudní obrana pro
ti nim. Bývá v této souvislosti citován prfbeh Lar
ryho Flynta, a práve jeho prfbehem nám Miloš
Forman vzkáza~ že demokracie unese i zcela ne

vkusné a skandální projevy svobody slova. Kam
dnes kladete hranici ochrany soukromých osob
nostních práv verejných postav? A jakou logiku
shledáváte ve výkyvech prfzne verejného mínení?

Nepovažuji se za neco jiného nebo neco víc než který

koli jiný obcan. Nechápu proto, proc by se všichni sme

li soudit o svou cest, jenom já nikoliv. Anebo snad tu jsou

nezávislá justice a príslušné paragrafy pro všechny mimo

prezidenta? Co to je za hloupost? Nepríznivá reakce no

vinárú na to, že jsme podali žalobu, byla pro mne nepo

merne vetším dúvodem k pocitu beznadeje, než ta ci ona

prisprostlá kniha. Ta žaloba je pro mne totiž vecí na

prosto principiální. Osobne mi je celkem jedno, kolik

zlovolných výmyslú se o mne píše, nicméne jako obcan

a verejný cinitel cítím, že proti lži se musím ze zásadních

duvodú bránit stejne, jak jsem se bránil, když o nrne lha

li komunisté. Nebránit se proti lži a uctívat ji jako projev

svobody je totéž, jako nechat zlodeje ve jménu svobody

krást nebo rasisty volat .Cikáni do plynu". S Larry Flyn-

tem to nemá samozrejme nic spolecného, leda snad to,

že tu je mnoho zájemcu o roli ceského L.F.

Jsme v NATO.Ješte nevfme, co vše to bude obnášet,

je ale zrejmé, že koncí nebezpecne dlouhé období
politického vakua, alespoií pokud jde o mezÍ11á-
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rodní postavení naší zeme. Je známo, že jste
behem onech let tla existenci NATO a na naše clen

ství v nem podstatne zmenil názor. Kdy, jak a

proc? A proc dnes Ceši reagují na naše prijetí tak
vlažne?

Nejen já, ale mnoho lidí - na Západe i na Východe, le

vých i pravých - si koncem osmdesátých let myslelo, že

oba pakty by mela v Evrope vystrídat nejaká nová celo

evropská bezpecnostní struktura, která by celila novým

hrozbám a nebyla svou historií svázána s dobou bipolár

ního rozdelení sveta. Záhy však nekterí, vcetne mne,

zmenili názor. Pochopili jsme, že daleko snazší, než sta

vet na zelené louce neco nového, je využít organizace už

existující, tj. NATO,a proste ji rozširovat a transformovat.

To byl proto muj hlavní cíl v letech devadesátých. Mož

ná, že jsme v roce 1989 mluvili o rozpuštení obou paktu
trochu i z duvodu taktických: byli jsme tehdy cleny Var~

šavské smlouvy, sovetská vojska byla na našem území, a

vše jsme museli podrizovat našemu cíli - zrušit Varšav

skou smlouvu a zbavit se sovetských vojskoVyhlašovat

tehdy príliš hlasite své prání vstoupit do NATOby neby

lo moc šikovné. Kdy presne jsem svuj názor zmenil, už

nevím, vím ale, že v únoru roku 1990 jsem v USAs pre
zidentem Bushem už mluvil na téma budoucí transfor

mace a rozšírení NATO.

Je asi pravda, že jsme pro slavnostnost vstupu do

Aliance mohli udelat více. Také je pravdepodobné, že

verejnost si dosud dostatecne neuvedomuje význam to

hoto okamžiku, což samo muže mít radu prícin. Politici

jej možná málo vysvetlovali, ale jsou tu i príciny hlubší,
historické. V Polsku meli snad v každé rodine své mrtvé.

Nekoho zabili nacisti, jiného komunisti. K vlastní bez

pecnosti pak mají nutne jiný vztah než Ceši. My jsme de

jinami tak trochu proklouzávali, až jsme si vybudovali ja

kýsi myšlenkový ci pocitový stereotyp: "Nejak bylo, ne

jak bude, však ono to nejak dopadne." A podobne

uvažují mnozí lidé i dnes: "Koneckoncú se nás nikdo

prepadnout nechystá, ale dobre, když nás do toho

NATO politici dostali, tak to je asi dobre, že tam jsme."

Zkrátka to nepovažují z hlediska jejich každodennosti za

vec bytostne duležitou. Proto pochybuji, že by se s prí

znivou odezvou setkal nápad, abychom vstup do NATO

slavili jako státní svátek. Ale možná, že za deset let si to
verejnost sama vyžádá, kdoví.

Co považujete za nejvetší úspech a co za nejvetší

prohru ceské spolecnosti v uplynulých deseti le

tech? A co za svuj životní úspech a nezdar?

S takovými vyhlášeními bych, dovolíte-li, ješte nejaký

cas pockal.

Jaký je váš názor tla vliv.filosofu, vzdelancu, inte

lektuálu v soucasném verejném a politickém živo

te? Mají se pokoušet poukazovat na morální pro

blémy spolecnosti? Ajakým právem? A pokud ano,
mohou vubec neco zmoci?

Pokud intelektuálem rozumíme cloveka, který se sna

ží studovat a chápat rúzné širší a hlubší souvislosti zá

kladních jevu tohoto sveta, a který tudíž vidí jak v pro

storovém, tak v casovém smyslu slova trochu dál než na

špicku svého nosu, pak si myslím, že dnešní politika po

certech intelektuály potrebuje. Intelektuálem ale, nutno

dodat, tu rozumím cloveka otevreného a nepredpojaté

ho, nikoli ideologického fundamentalistu ci dogmatika.

Ti jsou nebezpecní, at už jsou leví ci praví. Tím vším sa

mozrejme neríkám, že intelektuálové mají mít nejaká

zvláštní práva.

Zacínají vyjednávací procedury s Evropskou unií,

naše zeme se zapojuje do stále hustších sítí mezi

národních kontextu, a pro generaci dnešních gym

tlazistu už je a ješte více bude Evropa i svet jen

prirozeným rozšírením vlasti. Letos již potretí

zvete do Prahy na Forum 2000 prominentní pred

stavitele "globálního patriotismu". Myslíte si, že se

jim tentokrát podari prolomit neduveru zdejšího

skeptického publika?

První Forum 2000 v roce 1997 se tešilo v naší zemi mi

nimální pozornosti a multireligiózní meditace v chrámu

Svatého Víta, které se poprvé úcastnili predstavitelé

všech hlavních svetových náboženství, zustala témer ne

povšimnuta. Lani melo Forum 2000 už docela slušnou

publicitu i u nás, ne tedy jen v zahranicí. Doufám, že le

tos bude stejné nebo lepší. S jakým poselstvím který

úcastník prijede, nevím, jsem si však jist, že všichni, kdo

pozvání prijali ci prijmou, prijedou s dobrou vulí hledat

zpúsoby, jak žít na této planete vedle sebe v rámci jediné

civilizace a jak celit hrozbám, které tato civilizace prináší.

At se nám to líbí nebo ne, letos uplyne již deset let

od zlomového podzimu 1989. Za normálních okol

ností by to byla prfležitost když ne k bilancování,

tak alespon k pokusu tehdejší události presneji
zaradit do kontextu národních a mezinárodních

dejin. Neobáváte se, že takovou reflexi nebo sebe

reflexi ohrožuje na jedné strane okolnost, že rok

1989 jaksi "ceká ve fronte'~ že jsme ješte mentálne

nezpracovali ani dramatické momenty vztahu s
Nemci, ani padesátá léta, ani rok 1968, a na stra

ne druhé negativní emocionální rozpoložení, desi

luze a sociální nejistoty v cásti spolecnosti?

Jiste bude neco na tom, že pokud jde o reflexi našich

dejin ci jejich významných okamžiku, sami sobe dosud

leccos dlužíme. za posledních deset let, od té doby, co se

tešíme svobode projevu, se i v tom mnohé napravilo, vy

šla rada rozmanitých prací, které vrhají nové svetlo na do

sud málo známé aspekty naší historie, treba na druhou re

publiku a na jiné osudové etapy našeho vývoje. Nicméne

tento zpusob zkoumání se asi omezuje na užší, intelektu

ální obec, a není zažitý spolecností jako celkem. S nástu

pem nových generací, generací nezatížených takovou ci

onakou úcastí na minulosti, tomu možná bude jinak.

Zdá se mi však, že fáze urcité deprese, zklamání nebo

vystrízlivení by musela prijít, i kdyby tu vládli spolecne

Perikles, Ježíš Kristus a Buddha. Možná by ovšem nemu

sela být tak silná, jako je dnes, kdyby tady vládli jiní, než

my. Urcite jsme delali všelijaké chyby, a ty budou s od

stupem casu vecne zhodnoceny. Dosavadní hodnocení

tech let ale bohužel nelze brát príliš vážne, protože témer

vždy jsou do nich vpleteny nejaké politické ambice ci

úcelové kalkuly.Je ale zrejmé, že v naší dnešní situaci lze

predvídat ponekud rezervovanejší vztah verejnosti

k onomu letošnímu výrocí. ~

Foto Jaromír Cejka.
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Proc se Rusové nebourí
Paul Goble

Díky obrovským ekonomickým a politickým potížím Ruska vposledních nekolika letech se mnozí ptají,
jak je možné, že více Rusu nejde do stávky ci se nezúcastnuje politických demonstrací. Cástecnou odpo
ved na tuto otázku lze nalézt ve zpráve Americké informacní agentury pod názvem "Kdo protestuje
v Rusku".

PAUL GOBLE

Vydavatel
RFF/RL

Newsline.

Obrácení SI'. Auguslilla
Slavná /liše sl'atá.

Ukollcellí PI7i/1ího Augustilliállského týdlle.

První Augustiniánský týden
19.-24.dubna 1999

lební kampane ruských politických stran budou za

mereny na hledání viníka soucasné situace. Po-dle zmí

nené zprávy totiž Rusové, kterí si myslí, že "vedí, kdo za

to mltže", pújdou protestovat s daleko vetší pravdepo

dobností než ti, kterí to nevedí. Navíc bylo zjišteno, že

pokud se zvýší pocet politických protestú, ovlivní to i

zvýšení ekonomických protestú a naopak.

A za tretí, pocet tech zhruba 7,5 milionu Rusu, kterí v

posledních nekolika letech protestovali, se muže zvýšit,

pokud se lidem s takzvaným strategickým zamestnáním

podarí vydupat si nejaké výhody ci alespon zpetné vy

plácení mezd.

V návaznosti na to by se mohli vzbourit a zacít stáv

kovat zamestnanci, kterým ruská vláda a podniky ješte

zpetne jejich mzdy nevyplatily. Což by mohlo odstarto

vat retezovou reakci, která by se mohla Iychle stát ne
zvládnutelnou.

ic zatím nenasvedcuje tomu, že Rusko je na pokraji

vlny stávek a politických demonstrací. Zpráva se spíše

snaží poukázat na to, že pasivita, již vetšina Rusú dosud

prokazuje, je plodem specifických zkušeností a oceká

vání, jakož i odrazem urcitých lYSÚ národní kultury. Zá

roven poukazuje na to, že stejne jako v minulosti by se

nynejší klid mohl zvrátit rychleji a výbušneji, než si

kterýkoliv z pozorovatelú troufne odhadnout. ~

Prednášky budou v letním refektári kláštera sv. Tomáše,
)osefská 8,11000 Praha 1 (17:30 hod)
Koncert v kostele sv. Tomáše (18:00 hod)

Pred1Iáška:: ProzFetehlOst Boží ve" Vyznáních" sv. Allgustilla, P. Brian Lowerv. OSA

24. dubna (sobota)

Program
19. dubna (pondelí)

Úvodní slovo: PI7'17íAlIgllstilliánský tJ'den u Ceské rep"blice. PhDr. P \Vil/iam S. Faix, OSA

Prednáška: Svatý Augustin z Hippo: Žil'Ot ue spolecenství. VII i/lll ížiuot. P Paolo Belledik. OSA

20. dubna (úterý)
Prednáška: Ul'edení Augllstiniállli do Cech ajejich dÍl' Ila kllltll/UI' našich zemích.

Význacné osobnosti, plehled klášteni u nás. Paní D. Blldimká

21. dubna (streda)
Koncel1

Lea Harmadyová: joseph Haydll: Variations en Rondeu, Sonatina Pastorale

Pražští 1Iladrigalisté:: Barokní hlldba

22. dubna (ctvrtek)
Prednáška:: Obrácení Sl'. Augustina a jeho lIcení. P '\/iguel Fuel1es Lanero. OSA

23. dubna (pátek)

Na základe rozsáhlého pruzkumu verejného mínení za

nekolik posledních let zpráva uvádí, že by se pouze 7

procent Rusú zúcastnilo nejakého politického shro

máždení ci demonstrace, zatímco pouhá ctyri procenta

by šla do stávky. Také uvádí, že pocet Rusú ochotných

se takovýchto akcí zúcastnit neustále klesá. Zpráva vy

svetluje tento trend tím, že drtivá vetšina Rusu si myslí,

že by jim politický ci ekonomický protest nepomohl.

Avšak zameríme-li se na ty, kterí protestu jí, zjistíme, že

jsou tu tri znepokojivé faktory, které by mohly soucas

ný klesající trend zvrátit a tudíž ohrozit existující mo

censké vztahy v ekonomickém a politickém živote Rus
ka.

Za prvé zpráva poukazuje na to, že lidé v zoufalé si

tuaci, kterí už dlouhou dobu nedostali žádný plat a ne

mají jiný zdroj obživy, jsou daleko náchylnejší k protes

rum než ti, jejichž situace zatím není tak hrozná. Dopo

sud se vetšina Rusú nevzbourila bud proto, že neverili

tomu, že by jejich protesty k necemu vedly, nebo se bá

li, že neco ztratí, nebo jim zatím vypomáhala rodina ci

prátelé. Pokud se však podmínky budou nadále zhoršo

vat, což pravdepodobne budou, a pokud se lidé dozve

dí o stávkách a verejných protestních akcích, mnohem

víc Rusll upadne do tohoto "osobního zoufalství" a vyj
de do ulic.

Za druhé, podle zmínené zprávy jsou k

protestúm a úcasti na demonstracích dale

ko náchylnejší Rusové sdružení v odborech

a aktivní clenové nekteré z politických stran

než lidé neangažovaní. Na základe prúzku

mu verejného mínení z posledních trí let

zvyšuje prítomnost odború v podnicích

pravdepodobnost úcasti zamestnancú v

prípadné stávce "více než dvakrát". Ti, kterí

se vyznali z "velmi silného" politického záj

mu, jsou témer osmkrát náchylnejší k úcas

ti ve stávkách ci protestech než ti, kterí ne-

mají o politiku "vúbec žádný" zájem.

Tento trend by mohl znamenat zvýšení

pravdepodobnosti stávek, pokud politické

strany využijí odború k získání více voliCú.

Toto se zatím príliš casto nestávalo: podle

zprávy se zatím pouze 6 procent zamestna

ných Rusú priznalo k tomu, že je clen ko

munistické strany vyzval, aby se pripojili k

protestllm. Na druhou stranu by to mohlo

znamenat, že až se více Rusú zamerí na po-

litiku behem parlamentních a prezident-

ských voleb, víc a víc z nich by se mohlo za-

cít zúcastnovat verejných demonstrací. To

bude obzvlášte pravdepodobné, pokud vo-
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Naši dobrovolníci
Jak napravit pokaženou tradici Oldrich Matoušek

Tradice dobrovolné angažovanosti obcanu ve vecech verejných se u nás zdála být na dlouho pokažena
totalitárními politickými režimy, které ovlivnovaly klima zeme od roku 1939 do roku 1989. Stát bylpred
pádem komunistického režimu vnímán obcany jednak jako cosi neprátelského, nežádoucího a neživo
taschopného, jednak jako témer všemocný organizátor, garant a iniciátor. Vobou techto rolích lidi de
sil. Obcané s ním chteli mít co nejméne spolecného a skoro nikdo - s výjimkou lidí bezskrupulózne am
biciózních -jej necítil jako svoji záležitost. Obcan udelal nejlíp, když se pred státem co nejpevneji opev
noval v soukromí svého bytu, chaty, v okruhu nekolika spolehlivých prátel. Místo nefungující síte
verejných služeb si budoval síte vlastních známostí, v nichž se za službu poskytovala protislužba. Sít
osobních známostí suplovala to, co ve standardní demokratické spolecnosti hladce zvládne svobodný
trh. Když se l';:ekne,že sít známostí bylaparalelní strukturou k nefunkcním strukturám socialistické eko
nomiky, je to málo. Tyto síte známostí byly živnou pudou nezákonného jednání. Videno ocima svobod
ného sveta degradovaly obcana na kriminální živel a ze státu delaly Potemkinovu vesnici.

OLDRICH
MArouŠEK
(1947)
Psycholog.

Totalitární stát však obcana nechtel nechat na pokoji. Zko

ušel ho zatahovat do jiných, svých sítí. Krome spou-sty

proverek a byrokratických nesmyslu, jimiž ho deptal, or

ganizoval mu jako v nejaké absurdní frašce i .spontánní"

obcanské iniciativy.Vzpomenme na Akci Z, pri níž si lidé

meli upravovat okolí svého bydlište. K ní dávala povel ríz

ná dechovka z poulicních tlampacú a poverení agenti stá

tu pri ní evidovali pocty odpracovaných brigádnických ho

din, jimiž se pak obcan legitimoval jako náležite verejne

angažovaný bud ve škole, nebo v zamestnání.

Dobré skutky z dovozu
V jiných státech má obcanská svépomoc dlouhodobe

vysoký kredit. Den díku vzdání se v USA slaví jako pri

pomínka obcanské solidarity, která umožnila prvním

pristehovalcúm prežít první zimu. Míra ochoty a nadše

ní, s jakými se Americané vrhají do svépomocných akcí,

šokuje nejen Cechy, ale i leckterého Evropana. Práve

v tomto týdnu se v našich novinách objevil obrázek

amerického prezidenta stojícího na štaflích v jisté kali

fornské škole, jemuž viceprezident podává kabely. Oba

v tu chvíli (krome toho, že pózují fotografum) pomáha

jí škole vytvorit pocítacovou sít, díky níž bude ve trídách

internet. Když se Cech stredního a vyššího veku podívá

do amerického vzdelávacího programu pro výuku ob

canství, nachází v nem didaktické historky, které mu ne

odbytne pripomínají legendy o Timurovi a jeho parte.

Fakt, že se v Praze práve zakládá s podporou Soroso

vých penez dobrovolnické centrum, které bude školit

jak organizátory dobrovolnické práce, tak dobrovolníky

samy, by se dal interpretovat jako projev osvícenosti jed

noho financního magnáta, prípadne jeho poradcu, Pro

jekt však spoluvytváreli Ceši. Fakt, že u nás pusobí od

nož americké organizace Big Brothers, Big Sisters (v níž

si bere jeden dospelý na starost jedno díte, které nemá

primerenou podporu ve své rodine), by nekdo mohl do

konce hodnotit jako doklad amerického kulturního im

perialismu. Ale fakt, že u nás púsobí desítky dobrovol

nických skupin, kterým nikdo nepredal v cizine vytvore

né know-how, pusobí na první pohled skoro jako

zázrak. Kdo jsou tito lidé a jaká je jejich motivace?

Z rúzných dúvodú a opatrne
Podle mé zkušenosti vetšina dobrovolníku u nás jsou

mladí, nebo verící. Nebo - což se s uvedenými charak

teristikami nevylucuje - jde o lidi, kterých se nejaký spo

lecenský problém hluboce osobne dotknu!. U ne

kterých dobrovolne pracujících lidí shledávám až exi

stenciální potrebu dodat životu smysl a vyvážit tak pocit

odtrženosti a odcizení, který zažívají ve své vysoce jed

nostranné a vysoce nárocné profesi. Dobrovolnická po

moc je pro ne návratem do ztraceného ráje komplex

ních vztahú "tvárí v tvár". Je jich zatím velmi málo. Urci

te budou pribývat lidé, kterí dobrovolne a zdarma

pracují proto, že ve svém oboru nemohou najít práci

a nechtejí s ní ztratit kontakt. U nás jsou to treba cerstve

promovaní medici. Také ti, kterí odešli do duchodu,

a cítí se nevyužiti, mají nekdy ješte kapacitu, kterou rá

di a dobrovolne nabízejí. Dobrovolnou práci u nás také

organizují pobocky nekterých velkých zahranicních fi

rem, které tak udržují dobré .vztahy s verejností". Naši

adresáti z takové nabídky bývají v první chvíli šokováni,

protože si nedokážou vysvetlit, jak by se mohlo chtít

bankovnímu personálu trávit sobotu úpravou zahrady

v ústavu pro mentálne postižené; možná se jim neod

bytne vynoruje z pameti bolševický výraz subotnik.

Ze stredních škol práve zacínají vycházet mladí lidé,
kterí v dobe svého školního vzdelávání už nezažili ko

munistický monopol moci. Jsou možná poznamenáni

stereotypy pedagogú, které formoval "reálný sociali

smus", nejsou ale zatíženi predstavou o státu jako

o všudyprítomném nepríteli a všemocném ochránci.

Mládí má vždycky a všude blízko k idealistickému entu

siasmu, Sociologické pruzkumy ukazují naši mládež ve

srovnání s mládeží evropskou a americkou jako v pru

meru pasivnejší, méne iniciativní. Ale odchylek od to

hoto prumeru není málo a - doufejme - budou pribývat.

Duch a duše dobré vúle

Mezi krestany je láska k bližnímu považována za zá

kladní ctnost. Kdybych mel jen víru, ale lásku bych ne

mel, ríká apoštol Pavel, všechno mé pocínání je k nice

mu; mohl bych delat a mluvit cokoli, budu jen .dunící
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kov". Pavel tak vyjadruje Kristuv imperativ solidarity ob

sažený už v judaismu. echci zde uvažovat o spolecen

ské roli církve jako instituce. Ale verící clovek muže

spolecnosti velmi prospívat tím, že si vede jakési "po

dvojné úcetnictví"- míním snahu o koordinaci bežných,

civilních merítek s merítky absolutními. Izraelité meli

v oblibe podobenství o knize, kam Buh cloveku zazna

menává jeho ciny, aby mu je mohl pri posledním soudu

secíst a zhodnotit. A ekologové - to jsou vlastne vyzna

vaci pohanského, animistického náboženství, ovlivneni

/%.larolllír Cejka židovsko-krestanským monoteismem. Všechno v príro

de je pro ne oživováno tajemnými silami, jež je nutno

ctít. Hlásají, že provinení proti temto silám vyvolá sveto

vou katastrofu. Starozákonní archetyp lidského hríchu

a jeho prísného potrestání je ve stanoviscích ekologu

dobre rozeznatelný i za novodobým obsahem.

Potreba vyrešit osobní trauma je silný motiv. Když

jsem mel bratra, který propadl alkoholu, a vycítám si, že

jsem mu nedokázal pomoci, mohu zkusit pomáhat ji

ným, kterí moji pomoc dokáží prijmout. Když jsem byl

sám alkoholikem, mohu po vylécení ukazovat cestu ven

ze závislosti jiným. Když jsem rodicem, jehož díte se da-

10na alkohol, a cítím vinu za zpusob, jakým jsem ho vy

chovával, mohu ji odcinit tím, že se budu venovat jiným

alkoholove závislým mladým lidem.

Dobrovolná práce, a to zvlášte "práce s lidmi", umož

nuje fascinující experimentování s rolí pomáhajícího. Ja

ko ne profesionál si dobrovolník mlJže dovolit víc než

profesionál, ale snadneji uklouzne. Proto je rozumné

dobrovolníky vybírat a hlavne prubežne sledovat. Jsou

totiž mezi nimi i lidé, kterí chtejí dobrovolne pomáhat ji

ným, a až po case se ukáže, že jim predevším pomáhají

stát se cleny náboženské sekty. Nebo se dobrovolník se

svým klientem venují cinnostem, jež jsou za hranicemi
zákona. Nebo dobrovolník strhává klienta do svého

vlastnillO problému a vlastne ho zneužívá. Tomu všemu

lze predejít snáze soustavným dohledem nad dobrovol

níkovou prací než složitým pocátecním testováním jeho
osobnostních charakteristik.

Dobrovolníkovo nadšení muže pri prvních nezda

rech rychle opadat. Organizátori dobrovolnické práce

proto musejí vymýšlet a obnovovat systém pobídek

a nemateriálních odmen. Nejvetší odmenou je samo

zrejme uznání od klienta, pracuje-li s ním, a od autority,

kterou dobrovolník respektuje. Cím výše autorita v dob

rovolníkových ocích stojí, tím lépe. I politici už u nás

mají možnost na roli takové autority aspirovat.

Zatím si nedokážu predstavit, že by v naší zemi bylo

verejnou ostudou neangažovat se v nejakém druhu

dobrovolné práce - jako napr. v Holandsku. Jsme veta

pe, kdy dobrovolnictví prestává být divné a zvolna, vel

mi zvolna zacíná být bráno na vedomí, ojedinele i res

pektováno. Jeden vysoký státní úredník mi nedávno

sdelil, že ješte pred nekolika mesíci byl výraz obcanské

iniciativy pokládán na jistém ministerstvu za sprosté slo

vo. Sdelil mi to na schuzi, kterou svolal ministr odpo

vedný za toto ministerstvo, aby s predstaviteli obcan

ských iniciativ probral vecný zámer jednoho pripravo

vaného zákona. Snad se blýská na casy.

Myšlenka, které zvoní hrana?
Obcanská spolecnost není slogan Seán Hanley

Prestože od krachu komunistických rezzmu vpostkomunistických státech strední a východní Evropy
uplynulo již bezmála deset let, výsledky rekonstrukce obcanské spolecnosti jsou stále dosti neslavné.
V osmdesátých a devadesátých letech však bujení Jragmentarizované a "neobcanské" spolecnosti po
stihlo i západní Evropu. Nenadešel snad casprehodnotit ve skeptictejším a realistictejším svetle celý kon
cept "obcanské spolecnosti "?

Žádná diskuse o politické situaci v bývalém komu

nistickém bloku se neobejde bez poukazu na absen

ci nebo prinejmenším neduživost "obcanské spolec

nosti". Tento termín se vztahuje k síti samostatných

zprostredkovatelských organizací, stojících mezi stá

tem na jedné strane, a trhem a osobním životem jed

notlivcú na strane druhé. Odbory, rúzné profesní

asociace, církve a jiné nátlakové skupiny, ale i mé

dia, charitativní spolky, sportovní kluby ci soubory

lidových písní a tancú - všechny tyto organizace lze

pres jejich rozmanitost chápat jako soucást moderní

obcanské spolecnosti.

Myšlenka obcanské spolecnosti má za sebou dlou

hou a úctyhodnou historii. V Anglii lze jít až do
sedmnáctého století k filosofu Thomasu Hobbesovi.

V moderním slova smyslu se s ním lze setkat v dilech

myslitelu prelomu osmnáctého a devatenáctého století,

napríklad u Adama Fergusona ci Alexise de Tocquevil

la. Poté se tento výraz potopil do .dlouhé temnoty za
pomnení, aby se znovu vynoril v myšlení východo-



evropských disidentu 70. let. Mnozí z nich své pocínání

nechápali jako politickou opozici, ale jako aktivní ob

canství. e-kterí spatrovali ve vytvárení zárodku obcan

ské spolecnosti strategii rozkladu degenerující komu

nistické vlády jedné strany. I široká opozicní hnutí, kte

rá se objevila v letech 1989-1990, byla zpocátku - dokud

se neprihlásila o slovo realita politické moci - také vní

mána jako výraz obcanské spolecnosti.

Silná vize, nebo rnýtus?
Výraz "obcanská spolecnost" se od pádu komunismu

stal populárním mezinárodním zaklínadlem nekon-
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sí jako institucionální tretí sektor vklínit mezi stát a trh,

ale nejen to. Rovnováhu mezi státem, trhem a obcan

skou spolecností je soucasne treba vychylovat ve pros

pech onoho tretfho clánku. Podle prezidentova názoru

to obnáší decentralizaci státu, oslabování politických

stran a postupný transfer verejných služeb typu zdra

votnictví, sociálního zabezpecení a vzdelání do vznika

jícího obcanského sektoru.

Nulový pokrok
Realita vždy trochu pokulhává za nadejemi a ocekává

ními. I z velmi strízlivé perspektivy je však prekvapivé,

formních intelektuálu, obzvlášte ve strední a východnf

Evrope. Dokonce i ti, kterí se k tomuto konceptu staví

s výhradami, obvykle cítí povinnost jej alespon slovne

podporit. Tak vypadá politická korektnost v podání

stredoevropské inteligence. "Obcanská spolecnost" je

však více než jen slogan. Je s ní totiž spjato nekolik vel

mi duležitých sporných otázek týkajících se samotné

budoucnosti postkomunistických spolecností.

Za prvé, de Tocqueville pred 150 lety ve Spojených stá

tech zpozoroval, že aktivru obcané zapojení do verejných

záležitostí a rozvinutá obcanská spolecnost prispívají

k udržení a zkvalitnování demokracie, nebot okleštují

korupci úrednfku a profesionálních politiku a poskytují

obcanum možnost prímo ovlivnovat vládu. Jak také pra

ví proslulý výrok francouzského myslitele Montesquieua:

demokracie žijez ctností, despotismus z nerestí - bez sku

tecných demokratu nemá demokracie budoucnost.

Za druhé se lze casto setkat s názorem, že obcanský

sektor pracuje lépe, rychleji a levneji než nekompetent

ní postkomunistický stát, který si pocíná jako slon

v porcelánu.

Poslední, ale nejvážnejší argument pak praví, že ob

canskou spolecnost lze vnímat jako politický program

pro budoucnost postkomunistické demokracie. Naprí

klad ceský prezident Václav Havel již od roku 1991 roz

víjí vizi Ceské republiky jako "prirozene obcanského

státu". Havel tvrdí, že silná obcanská spolecnost se mu-

jak malých pokroku je v oblasti obnovy vysnené obcan

ské spolecnosti dosahováno. Nezávislé odbory, zájmo

vé skupiny a asociace ve strední a východní Evrope

dnes prirozene pracují zpusobem, který byl pred rokem

1989 nemyslitelný. Nekteré z nich dokonce sehrávají vý

znamnou politickou a spolecenskou roli. Presto však

mnozí duležití aktéri na scéne obcanské spolecnosti to

hoto regionu - jako naprfklad polská katolická církev

nebo ceské odbory - nejsou porevolucními novácky, ale

bud prežily z období komunistického režimu, nebo ve

svých minulých životech pusobily jako soucást oficiál
ních struktur.

A co prekvapuje ze všeho nejvíce, obcanská spolec

nost, "obcanský sektor" nejsou v tomto regionu pouze

slabé a "podvyživené", ale obcanskou spolecnost tu mís

to velkých komunit predstavují spíše menšinoví aktivis

té. Postkomunistická "obcanská spolecnost" zatím vu

bec není skutecným produktem spolecnosti. aprfklad

ceský "obcanský sektor" je z více než 70 % financován ze

státní kapsy, z mezinárodních organizací a zahranicních

zdrojú. Pouze nepatrné cástky pocházejí ze "spolecnos

ti" jako takové - at už od jednotlivých obcanu nebo ko
lektivních dárcu. Studie Ceské akademie ved z roku 1996

došla k pádnému záveru: "Obcanská spolecnost jako so

ubor skupin, asociací ci organizací, které jsou nezávislé

na státe, vyvíjejí ruzné obcanské aktivity a zastupují ruz

né zájmy, v této zemi dosud neexistuje."
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V cem mají kritici pravdu
Nekterí stoupenci liberální pravice, jako filosof Václav

Belohradský nebo bývalý ceský premiér Václav K1aus,

chápou povzbuzování obcanské spolecnosti jako skry

tý útok na liberální instituce. Strachují se, že obhájci sil

né obcanské spolecnosti skutecne mají v plánu nahradit

politické strany a volené politiky zákulisním vyjednává

ním zájmových skupin. Znervóznují je obavy, že silne

institucionalizované odbory a profesní asociace udusí

svobodnou soutež, individuální iniciativy a rádné fun

gování volného trhu. Obcanská spolecnost by podle je

jich názoru mela být ,spolecností svobodných individu

alit", volne sdružených za úcelem dosahování vzájem

ného prospechu na základe dohody.

Je znám i další soubor kritických námitek, které však

v zemích jako Ceská republika zaznívají méne casto,

prestože jsou implicite obsaženy napríklad v politice

soucasné ceské sociálnedemokratické vlády. Tato per

spektiva se odvíjí od uprímného, i když ne práve prí

jemného priznání, že - at se nám to líbí nebo ne - v kaž

dé moderní demokratické spolecnosti je nejvýznamnej

ší institucí a nejdúležitejším spolecenským a politickým

aktérem stát. Intelektuální rovnováhu obhájcú ,obcan
ského státu" narušila zkušenost s komunismem, takže si

nyní pletou pojmy ,obcanský" a ,verejný" a zapomínají

na jiné poucné lekce z evropských dejin. V poválecné

Evrope totiž došlo k rozvoji sektoru verejných (rozumej

státem rízených) služeb práve proto, že predválecná

,obcanská spolecnost" - ac znacne vyspelá - nebyla

schopna zajistit soudržnost a patricné financní zabezpe

cení systému zdravotnictví, školství a sociální péce.

Pokud je verejný sektor založen na "obcanském sek

toru", múže to mít kruté následky pro sociální spravedl

nost a integritu spolecnosti. Rozrústání ,obcanského

sektoru" múže - i když nemusí - znamenat, že se mocní

a bohatí zacnou vzdalovat svým spoluobcanúm a izolo

vat se od nich, což je trend, kterému se v americkém

kontextu v poslední dobe venoval napríklad Christo

pher Lasch v knize Vzpoura elit (The Revolt of the Eli

tes). Z tohoto pohledu postkomunistické zeme nepotre

bují ani tak efektivní obcanské spolecnosti, jako spíše

efektivní státní správu: rádne kvalifikované sociální pra

covníky a ucitele spíše než zapálené dobrovolníky, do

bre placené pracovníky verejného sektom spíše než an

gažované obcany a mocné protikorupcní úrady po vzo

ru Hongkongu spíše než nabádání k obcanským
ctnostem.

Soukromí versus obcanství

Jelikož totalitní režimy zdevastovaly dobre fungující ob

canské spolecnosti predválecné Evropy, a totalitní re

žim je za každých okolností Zlem s velkým Z, panuje

nevyslovený predpoklad, že obcanská spolecnost je za

každých okolností Dobrem s velkým D. Dále se pred

pokládá, že jelikož to byl práve komunismus, který 

zejména ve své ,posttotalitní" fázi v sedmdesátých

a osmdesátých letech - vyvolal vznik privatistické spo

lecnosti lidí ignorujících verejné záležitosti a stáhnuv

ších se do sveta rodiny, prátel a osobních zájmú, jsou

i tyto preference Zlem s velkým Z.

Kanadský spisovatel Michael Ignatieff však upozor

nil, že i soukromí je Dobrem s velkým D. Je-li moderní

život více soukromý a méne obcanský, pak to zkrátka

alespon cástecne znamená, že jen reflektuje, cemu dá

vají lidé ve skutecnosti prednost. Pokud obcané radeji

tráví svá nedelní odpoledne zahradnicením, sledová

ním televizních seriálú nebo nakupováním v obchod

ním dome IKEA, než aby se podíleli na živote své ko

munity ci zkrášlovali životní prostredí, kdo je povolán

jim kázat o tom, že se mají chovat jinak?

To prirozene neznamená, že jistá minimální míra

verejné angažovanosti není nezbytná. Vetšina demokra

cií pocítá alespon s tím, že se jejich obcané jednou za

pár let dostaví k volbám a príležitostne se podívají na te

levizní zprávy. Toto však vetšina lidí ve skutecnosti de

lá. Nízká míra participace na verejném živote nemusí

nutne znamenat nedostatek zájmu. eprojevuje se

pragmatickým prizpusobením všech verejných postojú.

Napríklad nad hluboce zakoreneným rasismem si mo

derní liberální demokracie nemohou umýt mce. Zna

mená to však, že v mnoha moderních demokraciích má

,obcanskost" své hranice a ty jsou mnohem sevrenejší,

než by si mnozí intelektuálové práli.

I onem "státnickým" protiargumentúm je treba doprát

sluchu. Myšlenky zastáncú obcanské spolecnosti, které

se tocí kolem decentralizace, jsou prirozene naprosto

oprávnené. Tyto návrhy však obhajují spíše decentrali

zovaný stát a lokálne proveritelné verejné služby než se

parátní "tretí sektor".

Zkusme to znovu

Je jiste nesporné, že v Ceské republice, a i na jiných mís

tech strední a východní Evropy mnohé obcanské ini

ciativy prorazily cestu cenným a neotrelým postojúm

k problémúm, které existující státní organizace dosud

zanedbávaly nebo prehlížely. Mentální zdraví, otázky

rodicovství, péce o seniory nebo vzdelávání zdravotne

postižených - to vše jsou oblasti, v nichž obcanský sek

tor sehrál roli média nových myšlenek. To však v mno

ha ohledech pouze podtrhuje potrebu reformovat

a znovu promyslet systém státních služeb a verejné po

litiky, spíše než jej ad hoc nahradit nebo doplnovat
,zdola".

Jen málokdo by poprel potrebu existence nejaké po

doby tretího dobrovolnického sektoru. Transformace

prohnilých, nekvalitních státních aparátú bývalého ko

munistického sveta do podoby efektivního verejného

sektoru je prirozene nárocná, dlouhodobá a nákladná

výzva. Vsituaci, kdy lidé z naprosto pochopitelných prí

cin nejsou ochotni obetovat svúj cas nebo peníze, je

však obnova státu, jakkoli múže být jako politický cíl

nelehká, nesrovnatelne realistictejší než neúcinné a cas

to donkichotské pokusy vybudovat obcanskou spolec
nost.

Vybudování obcanské spolecnosti ve strední a vý

chodní Evrope je prirozene casto srovnáváno s dokon

cením demokratizacního procesu a vyzráváním postko

munistických spolecností k obrazu západní Evropy. Ta

to úvaha je zcela nesprávná. Idea obcanskosti

a obcanské spolecnosti v mnoha západních státech sku

tecne polapila fantazii politiku napríc politickým spek

trem. eokonzervativci v ní spatrují ,prirozený" zpú

sob, jak posilovat a propagovat tradicní hodnoty, aniž

by bylo nutné uchýlit se k pomoci ze strany státu. Pro
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západní levici obcanská spolecnost predstavuje faktor

mobilizace podpory, který funguje bez úcasti trídních

zájmu ci prostredku vyvolávajících nerovnosti trhu

a soucasne také nevyžaduje etatistická rešení. Predáci

"radikálního stredu", jako britský premiér Tony Blair,

oba tyto postoje kombinují. Obcanská spolecnost je

v jejich ocích formou modernizace verejných služeb

a pecovatelského státu, která se odehrává po dvou li

niích: za prvé podnecováním (a v nekterých prípadech

skutecne donucováním) lidí k aktivite, samostatnosti

a odpovednosti a za druhé náhradou spolupráce verej

ných a soukromých organizací tradicnejšími formami
státní intervence.

Od roku 1989 se tytéž mocné síly ekonomické a spo

lecenské liberalizace, které utvárely poválecnou západ

ní Evropu, hlásí o slovo také ve strední a východní Evro

pe. V tomto klimatu se organizované obcanské spolec

nosti nedarí práve nejlépe. Kabelová televize,

supermarkety Tesco, prázdniny na klíc a internet zcela

jiste prispívají ke svobode a atraktivite života v tomto re-
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gionu, ale rozhodne nevytvárejí sociální klima podpom

jící sdmžování obcanu. Tvrde receno, tam, kde tradicní

obcanské spolecnosti jednou zanikly, at už byly odstra

neny násilne nebo zkrátka postupem casu "vyprchaly",

jen s malou pravdepodobností znovu zapustí koreny.

Mužeme této ztráty litovat (jako mnozí Ceši, ohlížející se

za obdobím predválecného Ceskoslovenska). Mužeme ji

také oslavovat (jako mnozí postmoderní myslitelé na Zá

pade). Nebo nad ní mužeme jednoduše pokrcit rameny.

Minulost však vrátit nemužeme a nemužeme, dokonce

ani v dlouhodobém casovém horizontu obnovit postoje

verejnosti k rádu. Obcanská spolecnost a tvorba obcan

ského sektom jsou pritažlivé ideály. Má-livšak být jejich

omezený potenciál realizován, nemeli bychom se rídit

Montesquieuovou poznámkou o obcanských ctnostech,

ale jiným jeho výrokem. Tím, který ríká, že nejlepší for

mou vlády není ta, jež vychází vstríc lidským ideálum, ale

skutecným lidským sklonum. )\Ii

Preložila Irena Reifová
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Adopce na dálku
Eva Rázgová

Triadvacetiletá pražská studentka Lucie financne podporuje dvanáctiletou indickou holcicku Gu
labi. Celkem dostává od ceských obcanu pomoc na podporu vzdelání 900 indických detí.

Kdybychom si celý svet predstavili jako vesnici s tisíci vším z diecéze Karvar na jihozápade zeme. Indická ses

obyvateli, pak by v této obci približne 200 lidí dostáva- tra Maria Goretti tam se svými spolupracovníky vyhle

1075 procent všech príjmu, naproti tomu dalších 200 li- dává deti z chudých rodin, které by nemely šanci na

dí pouze 2 procenta celkových príjmu. Sedmdesát lidí vštevovat ani základní školu a tudíž by zustaly bez vy

z celé vesnice by vlastnilo automobil, nekterí by jich hlídky na slušné stálé zamestnání. Se souhlasem rodicu

však meli víc. Ve vsi by žilo asi 330 detí, ze zbývajících putují fotografie vybraných detí a základní údaje o nich

670 dospelých by byla polovina negramotných. 330 li- do Prahy do sídla Arcidiecézní charity, kde si každý zá

dí by nemelo prístup k pitné vode, a jen pro polovinu jemce muže vybrat, koho konkrétne chce podporovat.

všech detí by byly dostupné bežné ockovací látky... Jistou výjimkou mezi všemi sponzory je triadvacetile-

Prinejmenším po dve desetiletí se v záverech summi- tá Lucie Horáková, studentka pražské Filosofické fakul

tu ruzných mezinárodních organizací objevuje výzva ty, která se pred rokem, zatím jako jediná z "adoptivních

k pomoci rozvojovým zemím, která by zmírnila dusled- rodicu", s podporovanými detmi v Indii setkala. I když

ky otresné chudoby jejich obyvatel. Každorocní zprávy byla pripravena na to, že jsou jejich rodiny hodne chu

o výsledcích techto snah však vyznívají pesimisticky: dé, první kontakt ji ptý šokoval, "VCechách je težké de

propast mezi boharými a chudými zememi stále zustává finovat hranici chudoby," soudí. "V Indii je to jednodu

jednún z nejvážnejších problému globální civilizace. Pro ché. Kdo je chudý, ten má proste hlad. Když má kde

nekoho je to duvod k rezignaci, pro jiného naopak vý- bydlet, tak má malický domek s hlinenou podlahou, bez

zva k cinu - jako pro ty, kterí se prostrednictvím Arci- nábytku a elektriny, s pár vecickami, které byste snadno

diecézní charity Praha rozhodli zprostredkovane "adop- sbalili do jednoho batohu."

tovat" deti z nejchudších rodin v Indii. Tak jako vetšinu ostatních lidí, kterí na deti v Indii

Program s názvem "Adopce na dálku" se nerýká sku- prispívají, teší Lucii predevším pocit, že muže nekomu

tecné adopce, nýbrž podpory vzdelání. Deti, jimž je po- potrebnému pomoci. Plne si to ale uvedomila teprve ve

moc urcena, znají své vzdálené dobrodince jen z foto- chvíli, kdy zacala z každého svého príjmu dávat neco

grafií a dopisu. Rada lidí, kterí na chudé deti prispívají, stranou pro "svou" dvanáctiletou holcicku Gulabi.

k nim však cítí osobní vztah - casto o nich opravdu mlu- Lze se samozrejme ptát, jaký význam pro svet má sku-

ví jako o svých detech v Indii. tecnost, že se devet set detí v Indii naucilo císt a psát.

Požadovaný rocní príspevek 4400 komn umožní dí- Možná však je prinejmenším stejne duležité, co se deje

te ti naucit se císt a psát, poskytne mu pojištení na zá- v zemích, odkud peníze pricházejí, co se mení v uvažo

kladní zdravotní péci a nekdy i jídlo a ubytování ve ško- vání lidí, kterí se rozhodnou pomoc poskytnout.

le, což je duležité hlavne pro sirotky. A jak je videt, i u nás je dost lidí, kterí se rozhodli

Od roku 1993, kdy projekt zacal, se pomoci z naší re- vzdorovat biologicky prirozené sebestrednosti témer

publiky dockalo približne 900 indických detí, prede- veškerého lidského konání. )\Ii
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Tramvaj
do stanice duben

Den je už jarní, ale studený a vetrný. Pred ocima chradnoucí andulka jménem jim (po jimu Mor
risonovi) se chveje ve zježené koulicce perí na dne klece. Zelená jako první tráva a žlutá jako forzý
tie rozsvecující špinavé stráne Vítkova. Zesláblá tak, že se nedokáže udržet na bidýlku.

Devatenáctka prudce padá po tramvajovém moste smerem k Palmovce, do oken jí vstupuje celé vel
kolepé mesto. Seminárská zahrada na dosah, zakleslé dvojice na terasách jejích cest detailne k ro
zeznání. Pozor na neveru - až z Libne, a bez triedru! Starec sfrancouzskými holemi, který obtížne

nastoupil na Ohrade, se obrací s úžasem ke své žene: "Koukej, Mári, co živ jsem to ješte nikdy takh
le nevidel, takovej výhled, pla-stic-kej. " - "Protože ho vymetla ta, no Hale-Boppova kometa. Urcitepri
náší samý neštestí, vlasatice. A zapomneli jsme na hrbitove košte, jiste ho nekdo ukradne, takový by
lo šikovný, " mrací se Márí.

Strahovský klášter, Svatovítský chrám, hotel Olympik, holešovický prístav, karlínské a vysocanské
fabriky, vlní se, prohýbají, vzpínají v divokých krivkách. ,je treba chodit rovne a dívat se nahoru, ne
na zem, " radívala stále casteji maminka. Když ješte žila. "Na štíty domu a na oblohu, je tolik krásy
a clovek by mel aspon cást z ní stihnout. Cas spechá. "

Malému ptáckovi kvapí mnohonásobne rychleji. "U takového miniaturního organismu to je straš
nej fofr, " podotkne zkušene veterinár na námestí dr. Holého. Pár kroku od Hrabalovy Hráze vec
nosti. "Dám mu injekci, vy mi dáte sedumdesát korun, ale moc si od toho neslibujte. "

Na zastávce pod Palmovkou stavíme klec do závetrí výklenku pred výlohou reznického krámu. Ve

prová hlava s citronem v rypáku se roztéká vprudkém jarním slunci. Ptací telícko rychle tuhne. Ne
smyslne dál pridržujeme klec v dosahu slunecních paprsku. Ozarují i bocní stenu elegantního prí s
trešku zastávky, po nemž odshora dolu plyne Seifertova básen. "Byl krásný den, jaký jen nekdy bý-
vá nad Prahou a veže se zelenou kaderí, svázanou v hladký úces na hlavách, priblížily se
k svahum Petrína a ted at promluví! Kdo?"

Prijela tramvaj. S definitivne zbytecnou opatrností nastupujeme s klecí. Vuz se rozjíždí, stoupá.
Kostely souteží s komíny. I s tím z vysocanské spalovny. Otec prý sejednou vsadil, že na nej vyšplhá.
O stovku partyzánek. Rodine topriznal až po petadvaceti letech. Nahore desne foukalo, hnízdili tam

krahujci a rozhled, rozhled byl modravý: Ríp, Milešovka, Krkonoše.
Zastavujeme se doma pro podlouhlou krabicku od narozeninového dárku. A pro lopatku. Mrtvol

ka leží ve škatulce jako šperk vetuji. Na Streleckém ostrove, kousek nad brehem reky, smerem ke
Kampe, jima zahrabáváme. Hluboko, aby ho neucítili ranní psi, nepomocili nocní chodci. ,Je krás

ný den, jaký jen nekdy bývá nad Prahou ... zatímco kdesi pod mosty, pradleny zpívají si u jezu a pre
pírají bílé prádlo vln. A ted at promluví! Kdo?"

Po moste Legií, pres který se kolem pulnoci vracíval z vináren domu zas jiný básník, burácí pro
voz. Nad mostem pukají dychtivé pupence kaštanu, takové tlumené salvy, jako když strílejí myslivci
za zdí vesnického hrbitova na pocest pochovávaného kamaráda. jako když se vzdaluje láska. jako

když se blíží. Oprená o zábradlí je v tom rachotu poslouchá pouze pastýrka básníka Robinsona jef
ferse, uvyklá rozlišovat ve hrmení oceánu svist krídel jestrábu od šumu krídel morských racku. Ko
necne tedy doputovala k dubnu. K dubnu, který je smrt a vzkríšení a smrt a ... Vycerpaná z té dale
ké cesty, vždyt prišla až od Pacifiku, se došourá na zastávku. "Byl krásný den, jaký jen nekdy bývá
nad Prahou ... A ted atpromluvíl Kdo? Reka a veže? Most a kameny?"

Nebo snad pastýrka? Ta ale zatím nastoupila do tramvaje císlo X a odjela se vším, co ví, do nená
vratna.

Libuše Koubská
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Evropa národú, Evropa federální nebo Evropa regionu? Jirí Musil

&'ropské spolecenstuí, které uzniklo na základe zkušeností zemí Bene

luxu a EL-ropskéhospolecenství pro uhlí a ocelformou Rímské smlouvy

z roku 1957, ipozdejší Evropská linie, po celou dobu sué existence zkou

ma(y nejvhodnejší politický rámec svého{ungování. NepFetržite hledaly

a hledají nejlÍcillnejší a nejfunkcnejší státoprál'ní formy usporádání

politických a prál'llích l'ztahú mezi jednotlivými cleny. Silným integ

racnímfaktorem byla na zacátku reakce na druhou svetovou uálkll a

pozdeji potreba bránit se hrozbe Sovetského svazu.

V uplynulých desetiletích, kdy krok za krokem vznikala

dnešní institucionální struktura Evropské unie, vykrys

talizovaly tri hlavní modely možného usporádání Evro

py: Evropa národú, Evropa federální a Evropa regionú.

Dnešní Evropská unie je jakousi kombinací techto trí

modelú, jež spolecne trpí dvema nedostatky. Na prvním

míste je to skutecnost, že instituce Dnie, které vznikly na

základe Maastrichtské dohody z roku 1992, postihla ne

moc oznacovaná jako deficit demokracie. Za druhé pak

jde o nevyjasnený vztah Dnie k promenám sveta v dú

sledku globalizace. To si však ješte mnoho lidí neuve

domuje.

Spolecná hladina dohod
Vize Evropy národú byla nejcasteji spojována s franco

uzským prezidentem de Gaullem, ale stala se od roku

1979 spíše konceptem britským. Evropa se podle ní

múže a má integrovat predevším na základe dohod,

smluv a nepretržitého jednání mezi predstaviteli ná

rodních státú. Každý partner zná zájmy své zeme a pre

zentuje je pri jednáních, címž vzniká jakási vyrovnáva

jící se spolecná hladina dohod. Je to vlastne sít vztahú,

vzájemných závazkú, kterými jsou jednotlivé zeme na

vzájem spojeny. Pri jednáních by melo platit pravidlo

jednomyslnosti partnerú. Teprve když je dosaženo

shody, která vyhovuje všem, múže být ucineno politic

ké rozhodnutí. V podstate je to vlastne také právo veta

každého clena Dnie. Predstavitelé této vize, vyjádrené

napr. v knize A Europe of Natjons (Evropa národú) vy

dané v Londýne v roce 1995 skupinou, která se ozna

cuje jako European Research Group, by chteli posílit

roli národních parlamentll, chteli by ratifikovat všech

ny iniciativy Dnie parlamenty jednotlivých clenských

zemí. Jiným príkladem konkrétního návrhu této skupi

ny je námet vytvorit neprímo zvolený "parlament par

lamentú" na úrovni Dnie. Mohla by to být trvalá insti

tuce, anebo príležitostné shromáždení, které by melo

klícovou poradní funkci pri projednávání všech vý

znamných politických otázek.

Spolkový stát
Vize Evropy národú púsobí realisticky a odpovídá dne

šku. a konci 20. století jsou národní státy v Evrope i na

dále znacné silné - pres všechna mezinárodní omezení 

a normální obcan je v prvé rade stále podrízen "svému"

státu. Rizika Evropy národú jsou zrejmá: taková Evropa

se múže v težkých situacích, v dúsledku prirozených

egoismú jednotlivých národních státú, zacít rozdelovat

a clenit na skupiny proti sobe stojících zemí. To se již

nekolikrát v dejinách Evropy stalo. A navíc se zdá, že ta

to koncepce nezarucuje automaticky pevnost demokra
cie.

Evropa jako spolkový stát je vizí evropských federa

listú organizovaných v rade asociací, napríklad v Unii

evropských federalistú nebo v silné vetvi Evropského

hnutí. V tomto modelu by existovala spolková centrální

evropská vláda a také národní vlády. Podle federalisru

by Evropská unie ponechávala jednotlivým národním

parlamentúm cást pravomocí, ale národní státy by již

nemohly mít nezávislou zahranicní a bezpecnostní po

litiku. Tento model se liší od predchozího, který lze

oznacit jako svaz národních stáru, v nemž si jednotlivé

zeme zachovávají svou suverenitu a jenom predávají

nekteré své pravomoci orgánúm Evropské unie. Záro

ven však mají právo ze svazu vystoupit a zejména ne

podílet se na nekterých jeho dohodách.

Dnešní stav Evropské unie lze popsat jako usporádání,

které je nekde mezi modelem Evropy národú a federací.

Cást suverenity již totiž evropské národní státy nepochyb

ne ztratily. Evropský parlament má urcitá omezená, nic

méne významná práva na spolurozhodování i o nek

terých záležitostech jednotlivých zemí, existuje také

Evropský soudní dvúr a Evropská komise v Bruselu roz

hoduje samostatne o rade konkrétních záležitostí schvále

ných Evropskou radou, tj. predstaviteli jednotlivých clen

ských zemí. Velkým posílením trendu k federaci bylo rov

než zavedení eura. Neexistuje ovšem spolecná evropská

armáda, spolecná zahranicní a bezpecnostní politika.

Tento smíšený model má radu nedostatkú, i když v

realite funguje. Deficit demokracie pravdepodobne

oslabuje jak legitimity institucí Unie, tak i národních stá

ru. Podle názoru politologú by tuto situaci bylo možno

prekonat prijetím "Ústavy evropského spolkového stá

tu", který by byl zodpovedný jak spolecnému evrop

skému parlamentu, tak i parlamentúm národním. Spo

lecný parlament by byl pritom zvolen v celoevropských

volbách. Podobné návrhy predkládal také Evropský

parlament ve Štrasburku roku 1996-97. Myšlenka, která

za temito a podobnými návrhy stojí, je jednoduchá a

dúležitá. Dnes, v dobe globalizace, kdy je silne omezo

vána moc národních státl\ a instituce Evropské unie

zústávají ješte slabé, by prodlužování nejistoty mohlo

být nebezpecné. Federalismus sám o sobe ovšem není
zárukou demokracie.

Jednota v ruznosti
Príslušník malé zeme si však nad úvahami federalistú

usilujících o silné centrální instituce nutne musí položit

nekolik otázek. Není náchylnost k deficitu demokracie
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vždy silnejší ve velikých státech? Není nebezpecí ros
toucí vzdálenosti mezi obcanem a vládou a s tím ros

toucí riziko anonymity a vzájemného odcizení vetší ve

velkých, neprehledných politických útvarech? Není ani

vylouceno, že by silný spolkový stát neprinesl další cen

tralizaci a že by nové federální instituce nesloužily spíše

zájmum mezinárodních elit než zájmúm široké verej
nosti. Problém demokracie zustává tudíž iv tomto mo

delu otevrený a vyžaduje pozornost.

Model Evropy regionu je reakcí na rizika príliš cen

tralizované verze Evropy ve federalistickém pojetí, ale

také v koncepci Evropy národú. Vychází z teze, že cím

blíže jsou instituce lidem, tím vetší je šance na zachová

ní demokratických mechanismu. Australský politolog

James Goodman ze Sydney ríká o tomto regionálním

modelu, že jde o vizi jednoty v ruznosti. Ta by mela po

moci odstranit starou Evropu souteživých a hašterivých

nacionalismú a soucasne se vyhnout centralizovanému

superstátu, kam snad nechtene vedou koncepce federa

listu. Je to také reakce na mohutné hospodárské a poli

tické síly, které tlací svet i kontinenty do velkých a funk

cních celkú organizovaných predevším logikou zvetšu

jících se trhu. Evropa regionú je zároven úsilím o

potlacení národního státu a jeho nedostatkú a pokusem

o budování Evropy zespoda. Model má celou radu ob

men, avšak spolecným jmenovatelem je myšlenka, že

lokální a regionální orgány mají být primárními jednot

kami evropské demokracie. To je myšlenka silná a je

podporována verejným mínením. Podle pruzkumu EU-

ROBAROMETRUpovažují obcané Evropy za nejvhod

nejší nástroje demokracie ta grémia, která si zvolili v ob

cích a regionech. O svém vlivu na národní parlamenty a

na parlament evropský pochybují.

Ale tak jako u ostatních modelu, i zde se vynorují

otázky. První je vecné povahy. Protagonisté regionální

Evropy - podobne jako federalisté - precenují reálnou

ztrátu suverenity národních státu ve prospech Evropské

unie. Podcenují také prekážky, které stojí v ceste for

mování dobre fungujících regionálních institucí. A zej

ména nevnímají dostatecne sílící pusobení globalizac

ních procesú.

Pres veškerou složitost a nepruhlednost procesu, kte

ré formují náš dnešní svet, a které budou urcovat také

budoucí podobu Evropy, urcité obrysy se vynorují. Je

zrejmé, že na jedné strane technologický vývoj a hos

podárská racionalita vedou k vytvárení vetších politic

kých jednotek, a na druhé strane sociální a ekologické

zájmy spejí k vetšímu dúrazu na lokální a regionální for

my politické organizace, cili k tomu, co cesko-britský

antropolog Arnošt Gellner oznacil pojmem kantoniza

ce. Je tedy možné, že ve vysoce rozvinutých cástech

sveta budou duležité politické jednotky jednak vetší a

jednak menší než byly národní státy. Je pravdepodob

né, že poroste význam neteritoriálních sociálních a kul

turních sdmžení a hnutí. Budou se také menit vztahy

mezi ekonomickými a politickými stránkami integrac

ních procesú.

lJRÍ MUSIL
(1928)
Sociolog,
prgfesor
Stredoevropské
univerzity
v Budapešti.

A co stát?
Vážné chyby neoliberálú ve vztahu k verejné správe Martin Potúcek

Úrad. Byrokrat. Brr.jiste vám hned naskocila husí kuže. Ne?Tak tojste v Cechách výjimkou. Unás se to
tiž verejná správa a úredníci, kteríjsou jejími nositeli a vykonavateli, už dlouho spojuje s necím nebez
pecným, ba prímo nekalým. O to nepochopitelnejší nám pak pripadají zprávy, které k nám tu a tam do
lehnou od ruzných emisaru Evropské unie, že práve dobrefungující verejná správa je jednou z nejdule
žitejších podmínek našeho postupného zaclenování do jejího svazku.

Evropská unie totiž již pred lety zformulovala oprávne

ný a zdánlive jednoduchý požadavek: je nám celkem

jedno, jak si svoji správu zorganizujete, nicméne chcete

li se stát našimi cleny, musíte zabezpecit vynutitelnost

práva EU na svém území. A dále: chcete-li se ucházet

o (mimorádne štedrou) financní podporu zabezpecova

nou našimi stmkturálními fondy, musíte mít regiony tak

rozumne veliké, aby byly schopny tuto pomoc kontro

lovane vstrebat a náležite využít. Punctum.

Kde se bere ta naše nechut

Prícin je jiste celá rada. Jednou z nich, tou historickou,

je, že za c.k. Rakouska byl úredník vykonavatelem po
litické moci vnucené nám zvencí. Národ v té dobe

smel politicky žít témer výlucne jen na poli hospodár

ském a ve spolkové cinnosti (dnes bychom rekli vob

canském sektoru). Dvacet let první republiky ubehlo

jako voda, a než stacili staré, ješte za Ra

kouska vyškolené úredníky nahradit

mladší, odkojení pokrokárstvím první

republiky, prišel protektorát a po nem

komunismus a s nimi další dvou gene

racní vlna nového podrízení správy

vrchnosti a odcizení obcanúm a jejich

potrebám. Za komunismu k tomu pris

toupila další okolnost, totiž že režim se

vydával za "lidový" i tím, že i když se

opíralo poslušnou státní a stranickou

byrokracii, zároven proti ní vedlustavic

nou kampan, v níž smešní úredníci s vy

pasenými telícky a klotovými rukávy vy

stupovali v karikaturách jako nejvetší

prekážka plnení smelých budovatel

ských plánu ...
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A po listopadu?

Úredník, do té chvíle (krome ctyr rocních dob) jedna

z hlavních brzd nástupu svetlých zítrku, se mávnutím

proutku stal a priori podezrelým, že nechápe potreby

rychlé privatizace a vubec zavádení kapitalistických po

rádku. Dlouholetému premiérovi a pridruženým novi

nárum bylo prece nad slunce jasnejší, že trh vyreší vše

a nejaké oštary s právem ci reformou verejné správy

jsou v nejlepším prípade zbytecným zdržováním, ne-li

prímo kamuf10vaným pokusem o restauraci socialismu.

Václav Klaus a další protagonisté neoliberalismu vníma

jí stát jako brzdu potrebných reforem" ...díky jeho ne

schopnosti racionálne rozhodovat jak z duvodu vec

ných, informacních a organizacních, tak z duvodu moti

vacních" (Václav Klaus v Lidových novinách 12.2. 1999)

- tedy jako cosi, co je treba redukovat. Klaus svou ne

chutí k decentralizaci a demagogickým lícením úrední

ka jako jedince hledajícího maximalizaci vlastního pros

pechu ci prospechu jím podporovaných lobbystických

skupin ovlivnil i znacnou cást ceské verejnosti. Na frak

dostávali znovu úredníci, a ted už nejen tuzemští. Ty by

lo možno zvládnout ješte celkem snadno, nebot mnozí

meli máslo na hlave nebo usilovali o rychlou kariéru

v nových pomerech. Kdo ale vzdoroval, byli úredníci ze

Západu, konkrétne z Bruselu. Ti zanášeli do našeho

prostredí, pripraveného na tržní svobodu, nepochopi

telné prekážky v podobe regulativu trhu práce, hospo

dárských transakcí, ekologických norem a sociálních

chart. Však také dostávali z Prahy za vyucenou!

Reforma se nekonala

Po zrušení kraju nebyl pripraven prechod na nové

územne-správní clenení, samospráva zamrzla na úrovni

obcí, nebyl prijat zákon o státní službe, státní správa se

prímo demonstrativne politizovala. Na první pohled pa

radoxne, nicméne zcela v rádu vecí, se leckde státní

správa ješte více centralizovala, její chod se stal nepruž

ný a na centrální úrovni degenerovala na výkon opera

tivy (neb koncepcí netreba, tot jen jiný výraz pro pláno

vání ci sociální inženýrstvO. Bobtnaly neefektivní de

koncentráty ministerstev v regionech, takže na konci

Klausovy petiletky v cele exekutivy se pres jeho tržní ré

toriku úredníci pomnožili na témer dvojnásobek pu

vodního poctu (na sto sedmdesát tisíc). Hlemýždím

tempem reformy své verejné správy a právního rádu se

Ceská republika dostala za ostatní státy Visegradské

ctyrky. Nebyly - na rozdíl od nich - prijaty ani instituty
referenda a ombudsmana.

Dobre fungující verejná správa

je požehnáním
Význam dobré verejné správy v živote moderních spo

lecností zformuloval nedávno pregnantne Alvin Toff1er:

"Chceme-li se vyhnout další revoluci, musíme reformo

vat stát." Platí-li to v celém svete, tím více to platí pro

nás: cesta z naší nynejší krize se neobejde bez pronika

vé reformy ceské verejné správy. Smyslem a cílem této

reformy bude rehabilitace regulacní role státní správy

a samosprávy v živote spolecnosti. Pujde ovšem o složi

tý a dlouhodobý proces, který se neuskutecní, nedosta

ne-li se mu jednoznacné politické podpory a nebudou

li pro nej vycleneny dostatecné zdroje.

Musí se v ní prosadit étos prechodu od vrchnosten

ského pojetí správy ke správe jako službe obcanovi. Bu

de treba nove definovat statut státního úredníka, jeho

práva, povinnosti, pravidla služebního postupu a sociál

ního zabezpecení. Bude nutno zakotvit jeho postavení

tak, aby bylo omezeno riziko politizace výkonu státní

správy. Bude treba založit výukové programy a školy,

které se zhostí gigantického úkolu vzdelávat soucasné

i budoucí úredníky pro menící se potreby doby. Musí se

zvýšit proporce koncepcního, strategického rízení na

úkor operativy, která dosud naprosto prevládá. Budou

muset být prestaveny nebo nove vybudovány kontrolní

mechanismy, a to jak nezávislé vnejší kontroly, tak

i kontroly uvnitr jednotlivých úradu.

Ne a ne se trefit

To však není zdaleka vše. Verejná správa se podstatným

zpusobem zmení po ustavení kraju. Zde ovšem existují

dve prekážky. První z nich jsme již zdánlive prekonali,

ale presto nám bude komplikovat život dále. Je jí vyme

zení krajú (vyšších územne samosprávných celkú). Má

me jich nakonec ctrnáct. Nicméne na to, aby byly ro

zeznatelné strukturálními fondy Evropské unie nabízejí

cími štedré financní dotace, jsme je vytvorili príliš malé.

Maximální pocet kraju, které by se mohly samostatne

ucházet o pomoc z Bruselu, ciní osm. Život tropí hlou

posti: práve tolik, kolik jsme jich zrušili na zacátku 90.

let. Jakékoliv rešení oklikou, o nemž se nyní uvažuje (to

znamená, že by vznikaly jakési virtuální nadkraje - tzv.

UTS- jen pro úcely evropské pomoci) bude notne slo

žité a málo funkcní. Nicméne dnes, zdá se, neexistuje

politická vule rozhodnutí o poctu kraju revidovat. Prý

by to neprošlo parlamentem ... Druhou prekážkou, pred

níž stojíme, je vleklý a dosud neukoncený spor, zda vý

kon státní správy a samosprávy institucionálne oddelit

ci neoddelit. Ve víru této odborné diskuse se zatím jaksi

ztrácejí obrysy skutecných kompetencí nove vznikají

cích orgánú ...

Další zakletou komnatou je nalezení zpusobu, jak

verejnou správu otevrít obcanum a jejich sdružením

a získat si jejich dúveru. Zásadne se musí zmenit styl ko

munikace mezi správou a obcanskou verejností. Lidem

by melo být nabízeno mnohem více informací o jejich

právech a možnostech; cinnost úradu by se mela stát

transparentní a tudíž i snadno kontrolovatelná; obcané

i jejich predstavitelé by se meli mnohem více podílet i na
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samotném procesu prípravy významných rozhodnutí.

Zpusobu, jak toho dosáhnout, je ve svete známa celá ra

da - verejná slyšení, konzultace, ustavování týmu k re

šení bolavých problému, rozvíjení mnohostranného so

ciálního dialogu apod. V Cechách však k tomu zatím

chybí (cest výjimkám - viz napríklad zahájení prací na

ceské sociální doktríne) potrebná administrativní zdat

nost a hlavne politická vule.

Úspech závisí na všech
Sociálnedemokratická vláda zaradila reformu verejné

správy do svého programu jako jednu ze svých priorit.

Vzhledem ke svému menšinovému postavení je ale do

znacné míry závislá i na postojích dalších politických

stran. Všechny rozhodující politické síly zeme (bez

ohledu na to, zda jsou zrovna v opozici ci ve vláde) by

si mely uvedomit, pred jak rozsáhlým úkolem v oblas

ti reformy verejné správy stojíme, a vyvodit z toho zá

very pro svoji politiku. Jde o úkol urgentní, komplex

ní, dlouhodobý, který vyžaduje konsensus a spoluprá

ci, o úkol, který si mimo jiné vyžádá i velké dodatecné

zdroje energie, politické prozíravosti, intelektuálních

a organizacních schopností i penez. Dobrý stát musí 

a bude - neco stát. Jinak za to naše zeme zaplatí nicím

menším než svým brzkým clenstvím v Evropské unii 

a nadeje na rychlé obnovení spolecenské dynamiky

a hospodárské prosperity se propadne skutecne do
nenávratna. ~

Mezinárodní rok pametníku
Ohrozí "ctvrtý vek" rovnováhu spolecnosti? Pavla Horská

V letmrním roce z líradku OSN se mají tešit zájmu l'erejnosti osoby starší

šedesáti let. Po rocích dítete. ženy, rodiny. uprchlíkli a jin)Ích skupin

obYl'atelstl'a vyžadujících zvláštní péce spolecnosti, b)ill~)ihlášen i mezi

národní rok senioni. Kde je senioni nejvíce? Patrne v nejbohatších ze

mích dnešního sveta, kde se neustále prodlužuje nadeje na dožití a vy

sokého veku se dockávalo mnohem více lidí, než v oblastech chudých.

Zatímco rozpetí produktivního veku cloveka mezi patnácti a šedesáti ci

petašedesáti zústává heze zmeny, tzv. postproduktivní l'ek se prodlužu

je. Plodnost ohYl'atelstua je v hohat}ch zemích trvale nízká, s tendencí

k poklesu, CI tak každ)Í student demografie dovede vypocítat, že popula

ce západního civilizacního akru/ut demograficky stárnou.

Západní sociologové upozornují na to, že pribývání

osob .tretího veku" vede k rozpadávání postproduktiv

ního období v lidském živote na skupiny s dosti odliš

ným životním standardem. Za duchodce "tretího veku"

se dnes na Západe považují jen penzisté do peta

sedmdesáti let. Ti se teší celkem dobrému zdraví díky

vysoké úrovni západní medicíny a také tomu, že si bez

problému mohou dovolit nadstandardní zdravotní péci.

V dobe poválecné prosperity na Západe získali pro

stredky na zajištení spokojeného stárí. Mnohým z nich

ovšem brání v bezstarostném prožívání duchodu starost

o životní úspech detí a vnoucat. Dnešní sedmdesátníci

vetšinou od svých rodicu nic nedostali, protože tem po

druhé svetové válce zbylo málo, nebo nic. Jakoby tedy

nikomu nebyli nic dlužni. Mají však necinne prihlížet,

když jejich vlastní deti na vrcholu produktivního veku

a jejich vnoucata vstupující do profesionálního života

už patrne nevyznávají ideu prumyslové spolecnosti, že

cílem lidského života je dosáhnout úspechu v práci

a zajištené stárí je pokracováním a dovršením tohoto

úsilí? Mají vycerpat své prostredky, které si našetrili na

stárí, nebo se mají neplánovane uskromnit a nechat ne
co detem, které si vetšinou nic ušetrit nemohou?

Jakou nadeji mají dnešní šedesátníci
OSN však patrne nemela na mysli .mladé" duchodce pl

né elánu ani budoucí duchodce, kterí v dobách vysoké

nezamestnanosti v prumyslových zemích a politického

tlaku na co nejbezpecnejší rozestrení záchranné sociál-

ní síte už nebudou tolik spoléhat na vlastní pracovní

úsilí pro zabezpecení svého stárí. Spíše asi jde o .ctvrtý

vek" - po petasedmdesátce, který má podle mínení ne

kterých demografu ohrozit rovnováhu spolecností 21.

století. Duchodci "ctvrtého veku" púsobí v západních

spolecnostech již dnes težko odstranitelné problémy.

Vycerpali své úspory na stárí, jestli kdy jaké meli, a je

jich zdraví se vetšinou stalo krehcím. Všeobecné zdra

votní pojištení na Západe prý vydává na osmdesátileté

ho ctyrikrát více než na ctyricátníka. Je chabou útechou

pro seniory z roku 1999, že ve východoevropských spo

lecnostech se méne lidí dožívá vyššího veku a problé

my .ctvrtého veku" tam nejsou tak palcivé.

Populace Ceské republiky má demografický režim po

dobný Západu, ale v délce nadeje na dožití za Západem

ponekud zaostává. Muž, který se dožije šedesátky, má

u nás prúmernou nadeji na dalších šestnáct a ctvrt let ži

vota. Je to približne o tri a pul roku více než pred sto lety,

ale rovnež o tri a pul roku méne než v soucasné Francii.

Šedesátiletá žena má prumernou nadeji na dožití témer
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dvacet a pul roku, což je o sedm let více než pred sto lety

a o ctyri a pul roku méne než ve Francii. Výzkum situace

senioru v Ceské republice nemá k dispozici tak podrobná

sociologická šetrení, jaká existují v bohatých západních

státech. I tam však se názory pri vyhodnocování anket

rúzní. Setkáme se s mínením, že u dnešních seniorú na

Západe prevládá pozitivní obraz vlastní životní situace,

práve tak jako s presvedcením, že s lety života roste oba

va z bezmocnosti. Psychologové požadují po lékarích,

aby zajistiliplnou autonomii cloveka ve stárí. Lékari žáda

jí ekonomy o uvolnení prostredku na drahou zdravotní

péci "ctvrtého veku". Sociologové upozornují stát, že so

ucasná rodina, již tak dost zatížená nebezpecím rozpadu,

neunese péci o staré bezmocné cleny. Nemluve o tech,

kterí se dockají bezmocnosti v nesezdaném soužití bez

stykú s širší rodinou ci zcela osamelí po absolvování ne

kolika manželství a rozvodu. Filosofové a teologové re

klamují právo cloveka na bezmocnost ve stárí a povinnost

civilizované spolecnosti se o své seniolY postarat.

Cenný kapitál ležící ladem
Žádná z techto starostí nemine dríve ci pozdeji ani Ces

kou republiku. Mne však v roce seniorú napadá, že ja

koby ladem leží jejich pametnictví. Je to svým zpúso

bem cenný sociální kapitál, který se jen velmi obtížne

dostává do obehu. Z tech 1388 tisíc osob starších peta

šedesáti let, které v soucasné dobe u nás žijí, patrne vet

šina obcas myslí na svoji minulost. Jen málokdo z nich

své vzpomínky sdelí ci dokonce napíše. Pamatují si

události ve výkladu, který jim dávala spolecenská trída

ci skupina, k níž tehdy patrili oni ci jejich rodice. Jako

díte jsem nekdy na konci první republiky vyslechla vy

právení o stížnosti váženého mistra lakýrníka, který na

lakoval okna i dvere vily tehdy známého pražského uni

verzitního profesora. Když si prišel pro výplatu za vy

konanou práci, profesor položil na stúl požadovanou

sumu sníženou o slevu, kterou oproti púvodnímu roz

poctu požadoval. Když mistr lakýrník rekl, že slevit ne

múže, profesor shrnul bankovky do zásuvky a prohlá

sil, že tedy zaplatí nekdy pozdeji.

Mne celé to vyprávení uvízlo v pameti vzhledem

k pohoršení, které u posluchacu vzbudilo. Jako malé už

mi bylo jasné, že skupina, k níž jsem náležela, se do

mýšlela být normotvornou ve vecech verejné mravnos

ti, humanity, demokracie, umeleckého vkusu. Deti inte

lektuálú pod penzí byly vychovávány v lásce ke klasic

kému umení a v opovrhování kriklounským nacionalis

mem. Naproti tomu naše spolužacky - dcery remeslníkú

a malých obchodníku - cetly Cervenou knihovnu a do

jímaly se láskou k vlasti. Delnické deti patrily jaksi mezi

nás všechny. Deti zvlášte bohatých rodin a vysokých

úredníku ci akademických hodnostáru tvorily ve ško
lách menšinu. V naší tríde se vlastne ani na takové ne

pamatuji. Ceský národ byl plebejský co do penez. Bylo

však tomu tak i co do vkusu, zálib a predstavo lidském

štestí? Škoda, že ti, kdo se tak usilovne snaží vzbudit ja

kýsi Ckdovíkdy existoval?) ceský strední stav z mrtvých,

patrne nejsou pametníky. \'1;1!

Anglosaská Praha minulosti
Terén pro podnikatele, vzrušení pro intelektuály Antonín Meštan

Zní to možná pFekvapive, ale iAnglicané, Irové, Americané a príslušníci dalších

anglicky mluvících národti zanechali v Praze po sobe cetné vzpomínky. Treba

v ma/tézském kostele Panny Marie pod Fetezem na Malé Strane, kde se nyní ko

nají také francouzské bohoslužby, je nad postranním oltáFem umísten obraz,

p,'edstavlljící blahoslaveného Davicla Gonsona. Tento Anglican, pNslušník ry

tíFského maltézského Fádu johanllilti, zemrel 1541 mucednickou sm/tí.

Nedaleko od maltézského kostela je na Malé Strane

kostel sv. Tomáše. V ambitech prilehlého, dnes zruše

ného augustiniánského kláštera je hrob významné po

stavy rudolfínské Prahy. Náhrobní deska s erbem hlá

sá, že je tam pohrbena Elisabeth Johanna Vestonia,

"poeta laureata" na pražském dvore císare Rudolfa II.

Narodila se 2. listopadu 1582 v Londýne ve šlechtické

rodine a s touto rodinou musela z politických dúvodú

opustit Británii. Vestonia byla velmi nadaná a rychle se

naucila latinsky, nemecky a cesky. Pres Francii se pro

strednictvím jihoceského magnáta Petra Voka z Rožm

berka dostala do Prahy, kde brzy zazáril její básnický

talent. Byla nazývána desátou múzou, srovnávali ji

s Ovidiem a oznacovali ji za ctvrtou Grácii. Humanis

tický básník Paulus Melianus ji korunoval vavrínovým

vencem na královnu poezie. V roce 1603 se v kostele

sv. Tomáše provdala za knížecího anhaltského a ba

vorského vyslance v Praze, který se jmenoval Johan-

nes Lev von Isenac. Vestonia psala latinské básne, kte

ré vycházely tiskem. Jejich rukopisné originály jsou

uchovány ve Státní knihovne v pražském Klementinu.

Básnírka zemrela v Praze 23. listopadu 1612 a byla po

hrbena v kostele, v nemž se devet let predtím vdávala.

Spolu s Vestonií žila v rudolfínské Praze pocetná ko

lonie Anglicanu, které pritahoval císarský dvúr. Mezi

nimi byl alchymista Edward Kelley, který slíbil císari

Rudolfovi II., že mu z levných kovú vyrobí zlato. Císar

Kelleymu duveroval, a tak se Anglican stal majitelem

paláce na dnešním Karlove námestí. Paláci se pozdeji

zacalo ríkat Faustúv dúm - a ríká se mu tak dosud. Prý

tam kdysi sídlil proslulý Faust, který z Nemecka zajíž

del do Prahy a konal v dome tajemné pokusy. Pražané

si spojili Faustovy pokusy s alchymistickou dílnou Kel

leyho do jednoho legendárního vyprávení. Dnes je

v dome lékárna blízké nemocnice. Kelley mel v Praze

ostatne ješte jiné poslání: do Londýna posílal dúverné

zprávy o tom, co se deje na císarském dvore v Praze.

Byl to tedy jakýsi "our man in Prague". Zlato císari ne

vyrobil, zato byl užitecný britskému dvoru.

Sedmnácté století privedlo do ceských zemí hodne

osob mluvících anglicky. Nekterí púsobili jako dústoj

níci a v tehdejší neklidné dobe - byla prece tricetiletá

válka - meli stále co delat. Ir Walter Butler, který byl
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dustojníkem ve Valdštejnove vojsku, zosnoval v Chebu

25. února 1634 vraždu Albrechta z Valdštejna. Dostal se

za to do císarovy prízne a zbohatl. Mohl si proto dovo

lit venovat tricet tisíc zlatých na stavbu kostela Nepo

skvrneného pocetí Panny Marie, který v pozmenené

podobe dosud stojí proti dnešnímu Obecnímu domu.

Kostel a klášter byly zrušeny koncem 18. století, stále

se však tam ríká U Hybernu. To proto, že v roce 1639

se tam usídlili vyhnaní františkáni z Irska Oatinsky Hi

bernia). Ti zacali v klášterní zahrade pestovat brambo

lY a odtud se brambory dostaly do všech evropských

zemí. Walter Butler v Praze zemrel, nebyl však pocho

ván v irském kostele, nýbrž v kostele Panny Marie

Snežné na Jungmannove námestí.

Zatímco do Cech smeroval v 17. století proud Angli

canu a Iru, z Cech smeroval proud ceských nekatolíku

na britské ostrovy. Mezi nimi vynikl medirytec Václav

Hol1ar, jehož rodný dum stál v Soukenické ulici císlo

13. Ve Velké Británii je velká sbírka jeho del na zámku

Windsor, v Praze byla dlouho po Hol1arove smrti zalo

žena druhá nejvetší sbírka v paláci Kinských na Staro

mestském námestí.

Ve Valdštejnových službách nebyli jen irští a anglictí

dustojníci, polním kaplanem byl v jeho vojsku Ir Tho

mas Carve, který nadšenými slovy vylícil nove zbudo

vaný Valdštejnský palác a prilehlou zahradu.

Na Malé Strane mel palác i hrabe Leslie. Salcburský

arcibiskup hrabe Thun tento palác koupil a dal jej po

roce 1659 prestavet - dnes je v tomto paláci sídlo brit

ského velvyslanectví.

1 v 18. století pusobili v ceských zemích anglictí du

stojníci. Dne 6. kvetna 1757 bojovala u Šterbohol na

jižním okraji Prahy rakouská armáda pod vedením ge

nerála Maxe Ulyssese Browna proti Prusum a utrpela

drtivou porážku. Mramorová pyramida zdobí hrob to

hoto dustojníka v kapucínském kostele sv. Josefa na

námestí Republiky - jen nekolik kroku od tohoto ná

hrobku je hrobka dedecka rakouského vojevudce Ra

detského (puvodne Radecského).

V Palackého ulici 7 se malému paláci dosud ríká pa

lác MacNewen. Do rokokové podoby byla stavba

upravena po roce 1790 pro irského lékare jménem Wil

liam MacNewen O'Kel1y, baron Aghrim. Jeho syn, kte

rý se narodil v Praze a psal se Wilheim Hugo MacNe

wen, byl právník a byl jedním ze spoluautoru poža

davku, které obyvatelé Cech predložili císari

Leopoldovi II. pri jeho korunovaci na ceského krále

v Praze v roce 1791. V paláci pak bydlel v 19. století

ceský historik a politik František Palacký.

V 19. století pricházelo do Cech mnoho podnikatelu

z Velké Británie. Jeden z nich založil v Praze první ces

tovní kancelár. Byla umístena v Kolovratském paláci

na Ovocném trhu 4, proti Stavovskému divadlu. Angli

can John Andrews zrídil v Praze zacátkem 19. století

kancelár, která pro pražské vyšší vrstvy obstarávala jíz

dy dostavníkem na zámek Obríství nad Labem severne

od Prahy. Cestující na zámku prenocovali a v šest ho

din ráno nasedli na lod, která je po Labi dopravila do

Dráždan. V Dráždanech mel Andrews filiálku své ces

tovní kanceláre.

Zatímco britští podnikatelé videli v ceských zemích

vhodný terén pro své akce a dívali se na tuto cást Evro

py velmi strízlive, v anglických intelektuálních kruzích

se dlouho udržoval názor, že ceské zeme jsou domé

nou kouzel, carodeju a carodejnic. A tak ješte v 19. sto

letí vyšel román anglické spisovatelky F. Marion Craw

fordové The Witch oj Prague (Pražská carodejnice), je

hož dej se odehrává v pražském Starém Meste. Autorka

dává do spojitosti kostel Panny Marie pred Týnem na

Staromestském námestí s nedalekým židovským ghet

tem.

Americký vynálezce T. A. Edison byl v Praze v roce

1911 a navštívil kino, které tehdy bylo v dome U mod

ré štiky, Karlova 20 (kdysi tam bývala hospoda, kam

chodil inkognito král Václav lY. v 15. století - dnes je

v dome islandská rybí restaurace). V paláci Koruna na

dolním konci Václavského námestí v tehdy proslulé

kavárne sedával Edison rád u okna a pozoroval ruch

na námestí. Americký vynálezce dal majiteli kavárny

panu Turnovskému svolení, aby se kavárna napríšte

jmenovala Edison - a toto jméno se pak na nejakou do

bu vžilo. ~

ANTONÍN
MEŠTAN
(1930)
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"Jako by tu s námi ani nežili."

Pod tímto titulkem vyšel v NI' 8/98 clánek, v nemž reditel

Židovského muzea v Praze Leo Pavlát uvažoval nad tím,

na kolik a v jaké forme je ve vyucování na našich školách

zastoupena židovská tematika. Dospel k záverum, že se

dluhy minulosti zatím odstranit nepodarilo, a nadto vznika

jí další, ryze novodobé. Je zrejmé, že v tomto prípade by

melo jít o promyšlenou spolupráci mezi nekolika humanit

ne orientovanými predmety, mezi nimiž dominantní roli

hraje dejepis. Omezený pocet vyucovacích hodin však nut

ne vede k redukci a zjednodušování. V rámci dejinné prím

ky pak vedle sebe ve stejné významové rovine stojí událos

ti zcela nesoumeritelné. Je jiste smutné, když student neví,

co se v našich zemích stalo v roce 1306, ale daleko smut

nejší je fakt, když tentýž student nechápe príciny holocaus

tu a nerozpoznává, že nejde jen o milník v historii jednoho

národa, nýbrž o morální zlom v dejinách celého sveta. e

zbývá cas, chybí snad zájem? Odpovedi na tyto otázky se

pokusíme najít v dalším pokracování cyklu "Naše téma",

kterým navazujeme na první sérii peti lonských poradu ve

novaných historii antijudaismu a antisemitismu. Ohlas na

tuto první diskusní radu zároven nastolil další zajímavé

okruhy otázek, jejichž obsah by se dal shrnout do vety "jak

Židé vnímají sami sebe". Myslím, že zájem posluchacu o au

tentický pohled je nadejí do budoucna, nebot ochota prijí

mat druhého v jeho svébytnosti je základním predpokla

dem pro budoucí porozumení. ..

Hosty rozhlasových debat budou tentokrát reditel Ži

dovského muzea v Praze Leo Pavlát, historici a vyucující

dejepisu, zástupce Ministerstva školství, mládeže a telový

chovy, pedagogové Univerzity Karlovy a predstavitelé

krestanských církví a institucí. . ~ CesKÝ ROZHLAS 3

Ceský rozWas - 3. program stanice Vltava \Vtava
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V predvecer nové republiky
Zápisky ze soucasného Berlína

opolední prestávce semináre berlínské Evropské akademie na téma NATO na za

cátku nové epochy se strílí, Ne bezprostredne na míste, ale opouhé dve ulice dál,

v Schinkelstrasse, kde stojí izraelský konzulát. Ujedné z procovských vil zdejší

noblesní rezidencllí ctvrti Grunewald hlásá válcový pourac nejaké realitky: "Ži

jemejenjednoll, Ol'šem záleží na tom, kde!"

"Za ohlušujícího houkání kolem projede policie, vý

sledkem strelby jsou tri izraelskou ochrankou usmrcení

Kurdové, kterí spolu s dalšími svými kompatrioty,

ozbrojeni kladivy a holemi, vzali úrad ztecí na protest

proti zatcení šéfa PKK Abdullaha Ocalana. Dalším vý

sledkem je šestnáct ranených, šokovaná izraelská kon

zulka paní Šomratová, prohlášení nemeckého kanclére

Gerharda Schrodera, že proti násilnostem a teroru bude

postupováno s nejvyšší tvrdostí, a apel na Turecko, aby

zahájilo s Ocalanem rádný soudní proces a prizvalo k

nemu mezinárodní pozorovatele.

Evropská duše v americkém tele
Seminár k NATO je usporádán pro novináre z Polska,

Madarska a Ceské republiky. Spektrum prednášejících

se rozevírá do šírky, publicista, velvyslanci, poslanci

Spolkového snemu, generál, profesori politologie, zá

stupce leteckého a kosmického prumyslu. Orientovaní

doprava, doleva, dozelena, alternativne. Stálý zástupce

emecka u NATO v Bruselu Reinhard Bettzuege zdu

raznuje, co ocekává Aliance od svých nových clenu: že

se naucí demokracii, že zvládnou svoje problémy s mi

noritami, že vyreší problémy technické - jako standardi

zace, strežení vzdušného prostoru, jazykové bariéry. Na

otázku, jakou nadeji má Slovenská republika na prijetí v

jedenapulté vlne, reaguje Bettzuege príznive, Karl

-Heinz Kamp z Nadace Konráda Adenauera tvrdí, že so

ucasná regionalizace válek se muže zdát tem prímo ne

dotceným bezpecnejší. Ale pouze zdát, protože pri sou-

casném technickém vybavení lze ocekávat úder kdeko

liv, nelze se tedy uzavrít ve "své bezpecné" Evrope. Má

tedy NATOhrát roli svetového cetníka? "Cástecne ano,"

ríká Kamp. ovinári se ptají na možnost preventivních

zásahu. "Prevence se v NATO nepoužívá," tvrdí Kamp.

Námitka, že pak prichází Aliance všude pozde a s má

lem, u nej neobstojí. Jinak to nejde, prevence muže jít

jen po politické linii, nikoliv po vojenské.

Predseda bonnské Studijní skupiny pro alternativní

Libuše Koubská

bezpecnostní politiku Lutz Unterseher hodnotí ruzné

postoje k prijetí trí nových clenu NATO. Cituje rakous

kého politologa Ernsta Magenheimera: "Stredoevrop

ská a východoevropská politika je záležitost nemecká,

všechny tyhle zeme jsou emcum dobré jen k tomu,

aby jim sloužily jako predsín." Nekterí clenové Aliance

prý zase soudili, že rozšírení posílí pouze Nemecko a ve

strachu z Nemcu byli proti. Aby tuto obavu oslabili, vlo

žili se do veci Americané a zacali uplatnovat svuj vliv.
Americanka Catherine McArdle Kelleherová z berlín

ského Aspen Instituul je profesorkou vojenské strate

gie. Pro ženu prece jen dost neobvyklé povolání. Vlíd

ne, ale rezolutne pripomíná potíže s rozdíly americké a

evropské spolecnosti, ta americká je pro Evropu príliš

kapitalistická, príliš individualisticky orientovaná a zá

roven o dve generace vyspelejší technicky. "MyAmeri

cani jsme ovšem už pochopili, že se nás situace v Evro

pe velmi týká," ríká paní profesorka. Berlínský publicis

ta Peter Bender vidí smysl existence NATOjako obrany

proti aroganci moci. Vždyt úloha seskupení spocívala v

tom udržet Rusy vne, Americany uvnitr a Nemce dole.

Proste na uzde, reknete si v duchu. Ale kdo na ní bude

držet nadnárodní kapitál, jenž se pokouší tvorit svet

podle svých potreb, aby kulturne, hospodársky a poli

ticky co nejvíc vyhovoval jeho obchodum, poznamená

vá polská novinárka z deníku Rzeczpospolita.

Je nutné zabránit i v rámci Aliance tomu, aby jeden

stát byl mocnejší než všechny ostatní. A to, co je dobré

pro Ameriku, neznamená ješte, že musí být dobré pro

Evropu, ríká novinár Bender. Další recník dr. Mathias

JoPP, reditel bonnského Institutu pro evropskou politi

ku, poznamenává, že Ceská republika, Madarsko a Pol

sko jsou príliš orientované na Spojené státy a že by me

ly vnímat evropšteji. Podtrhuje pojmy evropská identita,

evropská autonomie, evropská duše.

Príbeh Felice a Lilly
Vecerní Kurfurstendamm, stále elegantní velkomestský

bulvár parížského strihu, tentokrát spí. Pocasí je sice mi

morádne mizerné, ale hlavne se ocekávají kurdské

"Krawallen". S výjimkou nescetných policajtu a jejich

obrnených aut liduprázdno. V nabitém kine Paris se

však místo hledá obtížne. Dávají novinku Aimée aJagu

ar, film o fatální lesbické lásce dvou mladých žen, Ži

dovky, které se zázrakem darí inkognito prežívat ve vá

lecném Berlíne, a nemecké matky ctyr synu, vyzname

nané za zásluhy o rozmnožování rasy, jejíž muž bojuje

na východní fronte. Pozoruhodný snímek, který se ode

hrává ve smrtícím prostredí mesta terorizovaného shora

nálety, zdola gestapem, predstavuje první svého druhu

z domácí nemecké produkce, dosavadní filmy na téma

holocaust byly vždy impoltované z Hollywoodu. Reži

sér Max Faberbock ho pojal velmi efektne, herecky Ma

ria Schraderová (Felice) aJuliane Kohlerová) nejen zna

menite ztelesnují hlavní hrdinky, ale dobre odpovídají i

svým autentickým predlohám. Film je totiž natocen
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podle skutecného príbehu, a zatímco Felice Schragen

heimovou nacisté, když ji konecne objevili, umucili, Lil

ly Wustová dosud žije. Tady v Berlíne, kde se kruté dra

ma odehrálo, a kde se ted debatuje o tom, jaký typ pa

mátníku pro holocaust ve meste, jež bylo centrem Tretí

ríše, zbudovat. Zda impozantní, nebo naopak pokorne

nenápadný.

Kontrasty na každém kroku
Dnešní Berlín je ošklivý a krásný zároven. Tvrdý, agre

sivní, nabitý podnety, vzrušující. Vždycky pritahoval a

nadále pritahuje osobnosti. Umelce, vedce, filosofy, po

litiky, emigranty, studenty. Berlín však nese v sobe ješte

cosi, co nemá žádné jiné mesto. Je urcitou esencí evrop-

ku na izraelský konzulát ostre hlídaná. Po této "východ

ní" cásti ješte pred deseti lety rozdeleného mesta nastu

puje zase "západní". Kreuzberg, se svou tureckou enklá

vou, s nezamestnanými, s bídou. Problematický, ale taky

lákavý pro avantgardní umelce. Za vyštafírovaným, po

sjednocení mesta znovu otevreným Oberbaumbrucke,

mostem Horního stromu, se už vynoruje bývalá Ostzo

ne. Zbytek Zdi - na památku. Na ní obraz Brežneva v po

libku s Honeckerem, azbukou nápis Taváryšc, pamagí

mne vyžit Na tríde Karl-Marx-Alle(název zustal, stejne

jako Rosa-Luxemburg-Platz) upozornuje Roni Golz na

poulicní osvetlení. "Už jsem vám ho ukazoval v západ

ním Berlíne, ty lampy zachované z nacistické éJYjsou

skoro totožné. Jak blízko mely obe diktatury k sobe."

ské historie 20. století, kombinací vlivu pruského, nacis

tického, komunistického, amerického. A do všech tech

ran, jizev, vredú i drahocenných vzpomínek nyní za

komponovávají moderní svetoví architekti svoje exhibi

ce. Nejvetší evropské stavenište na Potsdamer Platz s

hustým lesem jerábu vyvolává dojem nelidsky megalo

manských rozmeru, už hotová sklenená kopule Ríšské

ho snemu naopak svými umerenými proporcemi i vol

bou materiálu nabízí cistotu a pruhlednost úmyslu. Kon

trasty se dostavují na každém kroku: ješte vám na sítnici

ulpívají pomník cadi1lacu vkousnutých do sebe a budo

va ve tvaru letadlové lodi Enterprise a už hledíte na ele

gantní secesi Zámecké ulice smerující k zámku a muze

ím, vcetne skvelého muzea Bauhausu. Z bývalé výstav

né židovské ctvrti na brehu Sprévy nezbylo po válce

vllbec nic, zmar jejích obyvatel pripomíná památník v

podobe stylizovaného dobytcáku . .v západní cásti Ber

lína vždycky bydlely vyšší vrstvy, ve východní, kde víc

foukalo, delnická trída," upozornuje pruvodce Roni

Golz. Mezi lnvalidenstrasse a Friedrichstrasse pak uka

zuje nevysoký radový cinžák, dum, kde bydlel Bertold

Brecht. Hned vedle je malý hrbitov, leží tam prý nejen

Brecht, ale taky Marlene Dietrichová. Na Friedrichstrasse

jsou k videní jako atrakce pro turisty squatterské kavár

ny, a opodál na Oranienburgerstrasse obrovská synago

ga ve španelském stylu. Pak baráky s omítkou rozstríle

nou ješte z války, židovská škola, ted po kurdském úto-

Rudé strašidlo

Úradující starosta Berlína Eberhard , Diepgen mluví o

meste jako o symbolu nemecké jednoty. Nebo ješte líp 

jako o dílne, kde se tahle jednota západních a východ

ních Nemcu tvorí exemplárne pro celé Nemecko. Ale jde

to težce, Ossis stále víc volají po kázni a porádku staré

dobré NDR. Ti, co ji zažili, i dnešní šestnáctiletí, kterí si

moc pamatovat už nemohou. Presto ríkají, "u Wessis je

každý sám pro sebe, v DR byla mezi lidmi mnohem

vetší sounáležitost". Nekterí mladí západní se stále ješte

stehují do východního Prenzlauer Bergu, odmítají kon

zumní spolecnost a snaží se žít skromne, alternativne,

koketují s levicovými ideály, jsou okouzleni obycejností,

šedostí prostredí. Jak píše hamburský týdeník Der Spie

gel, "neexistuje ovšem žádná jednotná východní identi

ta, žádná uzavrená Ost-Masse, která cítí pouze východo

nemecky. Ossis stejne jako Wessis chtejí vydelávat pení

ze, mít rodinu, jezdit pekným autem a létat na Mallorku.

V mnohém jsou všichni Nemci stejní. Ale prece pro Os

sis zústává merítkem NDR, jím pomerují novou situaci,

všichni - bývalí disidenti stejne jako bývalí partajní funk

cionári. A tak se prihodilo, že deset let po revoluci, pre

vratu a pádu berlínské zdi obchází Berlínem rudé stra

šidlo. Není však tolik socialistické jako endérácké. A Ne

meckem se plíží strach stejný jako v casech studené vál

ky. Jak mdá bude Berlínská republika?" ~
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Zapomenuté vál

str'ana 22

V dnešním svete stále dochází k masakrúm, které nikým neotresou Jaromír Štetina

Jaromír Štetina (1943) bylpo roce 1989 zpravodajem Lidových novin, pozdeji i jejich šéfredaktorem v
Moskve. V roce 1992 stál u zrodu agentury Epicentrum, ve kterépusobí dodnes. Zpravodajové této agen
tury mapují válecn~ konflikty a krizové oblastipo celém svete, do oblasti jejich zájmu patrí treba státy
bývaléJugoslávie, Cecensko, Východní Timor, Tádžikistán a krome zpravodajstv{zajištují i humanitár
ní pomoc pro obyvatele techto zemí. Spolu s Petrou Procházkovou patrí Jaromír Stetina k nejznámejším
novinárum agentury Epicentrum. Oba navštívili kovncemlonského roku Tádžikistán a sousední Afghá
nistán, kde natáceli dokumentární filmy. Jaromír Stetina se letos na jare na pár týdnu objevil v Praze.
Novinár Radek Gális zaznamenal nekteré z jeho zážitku, ale predevším jeho názory na situaci v techto
zemích, s nimiž má jen velice málo lidí u nás autentickou zkušenost.

Život v rudé rezervaci Armáda všeho druhu

Po rozpadu Sovetského svazu se Tádžikistán stal jed

nou ze silných postkomunistických rezervací a dodnes

takovou rezervací je. Do Tádžikistánu me pritahovala

snaha islámské demokratické opozice bojovat proti re

žimu tamejšího prezidenta Rachmanova, komunisty,

bývalého predsedy sovchozu. V roce 1992 zacala v ze

mi obcanská válka. Byla to jedna z tech naprosto zapo

menutých válek Podle me nelze dopustit, aby takové

zapomenuté války existovaly. Co se týce utrpení, které

prinášejí lidem, jsou všechny války stejné, at se ode

hrávají daleko nebo blízko. Vezmeme si treba lednový

masakr v Kosovu, který otrásl Evropou i celým svetem.

Pritom je ve svete takových masakru spousta, vcetne

tádžických, které neotresou nikým. Vzpomínám, jak

jsme s kolegyní Petrou Procházkovou objevili za války

v Cecensku podobný masový hrob. Lidi tam leželi zrej

me už nekolik týdnú. Všechno jsme natocili, vyfoto

grafovali a chteli pustit do sveta. Vúbec nikoho to ale

nezajímalo. Tohle me znepokojuje. Do dúsledku vzato

je dnešní svet tak tesne provázaný, že každá prícina má

dríve nebo pozdeji své následky. Myslím si, že ani z

hlediska celosvetové politiky není pragmatické pova

žovat nekteré konflikty za zapomenuté. Vybírat si k po

litickým úcelúm jenom nekteré válecné zlociny, jak se

deje napríklad práve ted v Kosovu, není morální a pri

padá mi to farizejské. Použití masakru v Kosovu jako

záminky k válecnému zásahu múže vzbudit jenom dal

ší sérii násilí a neštestí, vedoucích k rozpoutání další

války.

Válka v Tádžikistánu je zapomenutá možná víc než

válka ve Východním Timoru, boje v barmském pohra

nicí nebo cejlonská obcanská válka. Pritom to byla vál

ka zlá. Na území této republiky bývalého Sovetského

svazu žily asi tri miliony Tádžikú. Když zacala sjedno

cená islámská opozice bojovat proti komunistickému

režimu, zhruba tretina obyvatel utekla ze zeme a rozpr
chla se do sousedních státú. Takrka sto tisíc lidí žilo v

uteceneckých táborech na území severního Afghánistá

nu. Stovky vesnic jižního Tádžikistánu byly úplne zni

ceny. Prakticky nic se o tom nedalo napsat, protože to

nikoho zvlášte moc nezajímalo. Ale to ješte neznamená,

že by tam clovek nemel jezdit a pokoušet se situaci za

chytit

Tádžikistán nyní žije v pauze mezi dvema válkami. Ta

obcanská skoncila porážkou islámské demokratické

opozice. Cást jejích ozbrojencú odešla do Afghánistánu,

odkud pak nekolik let napadala tádžické území. S po

mocí OSN, Íránu a Ruska se podarilo otevrít sérii jedná

ní, která skoncila pomerne úspešne. Opozice si sedla za

jeden stúl s vládou prezidenta Rachmanova. Její ozbro

jené jednotky se mohly na základe smlouvy vrátit do

Tádžikistánu bez boje. Dnes mají v Dušanbe kasárna a

obohacují místní spektmm ozbrojených sil. V zemi pú

sobí také vládní jednotky a jednotky ruské armády. Na

základe smluv mezi Ruskem a stredoasijskými zememi

hlídají Rusové jižní hranici, predevším na rece Amudar

je. Další vojenskou silou jsou tzv. mírové sbory. Jde o

naprosto nevyzpytatelné jednotky ruské armády, které

nosí modré barety a oficiálne zde vystupují v roli míro

tvorcú. Tato skutecnost púsobí ironicky, ponevadž pre

zident Rachmanov vyhrál obcanskou válku pouze díky

pomoci ruské armády. Ta svými tanky Rachmanovovu

komunistickou vládu fakticky dosadila.

Pozústatkem Sovetského svazu je existence 201. divize

sovetské armády v hlavním meste Dušanbe. Po rozpadu

impéria zústala v zemi tahle bezprizorní jednotka, které

nad kasárnami dodnes vlaje rudý prapor se srpem a kla

divem. Všechny mské jednotky, o kterých jsem hovoril,

se nejakým zpúsobem podílejí na cerné ekonomice. Od

Ruska, se kterým Tádžikistán nemá spolecnou hranici,

nedostávají peníze na výplaty. A tak se ruští pohranicníci,

místo aby hranice hlídali, aktivne úcastní obchodu s nar

kotiky, které sem z Afghánistánu putují. Vojáci201. divize

jsou pak zapleteni do vybírání výpalného od tádžických

podnikatelú, obchodníkú, právníkú a lékarú.

Klany táhnou do voleb
V letošním roce se mají v Tádžikistánu uskutecnit volby.

Celé tamejší politické spektrum proto usiluje o získání

co nejvetšího vlivu. Situace v zemi je komplikovaná ta
ké klanovou strukturou Tádžikú. Dneska tam vládnou

Kuljabci, protože prezident Rachmanov je z Kuljabu.

Pro soucasné dení mají politictí pozorovatelé a ruští no

vinári zvláštní výraz - kuljabizace. V praxi to znamená,

že do politických funkcí jsou dosazováni lidé podle své

klanové príslušnosti.
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Prímo v centru Dušanbe má své zastoupení Organi

zace Spojených národu. Šéfem její mise je slovenský

diplomat Ján Kubiš. Pocátkem devadesátých let byl vý

znamným diplomatem v OBSE, pracoval i na našem vel

vyslanectví v Moskve. Rekl mi, že rolí OSN je pokusit se

dovést tuto zemi k volbám bez ozbrojeného konfliktu.

Ale jestli se to podarí, to nemuže garantovat nikdo.

epokorený Lev z Panšíru
Ješte v dobe okupace Afghánistánu sovetskou armádou,

která trvala asi deset let, jsem vždycky toužil setkat se s

legendou bojovníku proti Rudé armáde - se slavným

polním velitelem Ahmadem Šáhem Masúdem. Kdo tu

válku tenkrát sledoval, tomu neušly ctyri velké ofenzivy,

které podnikla sovetská armáda proti Masúdovi do jeho

panšírského údolí, odkud pochází. Ani jednou ho ne

porazili, prestože proti nemu nasazovali obrovské tan

kové a letecké síly vcetne bombardéru. Masúd byl na

prosto nepolapitelný. Ukázal tenkrát, že gerilová, party

zánská válka, vedená proti moderne vyzbrojené

armáde, je výhodnejší. Zacalo se mu ríkat Lev z Panšíru
a tohle oslovení mu zustalo dodnes.

Komunistická vláda padla v Afghánistánu až v dvaade

vadesátém roce. Novým prezidentem se stal Burhánuddín

Rabbání a ministerským predsedou Hekmatjár, dva nejvý

znamnejší predstavitelé protisovetské opozice. Došlo

však k tomu, co se dalo v téhle zemi, naprosto znicené a

zdevastované sovetskou okupací, ocekávat. Prezident s

premiérem zacali proti sobe bojovat, cehož využilo nové

politické hnutí Taliban, podporované Pákistánem. Tali

ban se oprelo myšlenku, že už bylo války dost a že je tre

ba konecne zavést porádek pevné ruky. Slíbilzlikvidovat

banditismus, zabránit tomu, aby každou knžovatku ovlá

dali lupici, nedopustit, aby mela každá vesnice svého ne

omezeného vládce. Tyto sliby se setkaly v zemi, zmucené

mnohaletou válkou, s takovou odezvou, že Taliban nako

nec v roce 1996 dobyl Kábul. Vyhnal prezidenta, premié

ra i ministra obrany, ktetým byl slavný Lev z Panšíru

Ahmad Šáh Masúd. Ten pri úteku z hlavního mesta odve

zl cást svého letectva do sousedního Tádžikistánu, což se

stalo verejným tajemstvím. Tádžici mu poskytli útocište

pro vrtulníky a stíhací migy. Od té doby trvají boje mezi

Talibanem a Rabbániho vládou, dosud považovanou vet
šinou státu sveta i OSN za vládu zákonnou.

Cesta za legendou
o ukrytém Masúdove letectvu jsem se dozvedel pri své

práci v Tádžikistánu. Obrátil jsem se na Jána Kubiše s

prosbou o pomoc. Ján Kubiš zvedl telefon a zavolal

afghánskému velvyslanci v Dušanbe, A ten mi skutecne

pomohl. Rekl mi, abych cekal, že mi dají vedet, až pri

jde cas. Jednu nedeli za námi skutecne prijelo auto a

oznámili nám, že za patnáct minut musíme být na letiš

ti, protože odlétáme za Masúdem. Vzali jsme s Petrou

Procházkovou kameru, sedli do auta a za chvíli jsme už

byli ve vrtulníku Mi-8. Helikoptéra vypadala zoufale,

celá prostrílená a záplatovaná, ve vzduchu ji snad držel

jen Alláh. Z novinárského hlediska jsem mel moc krás

ný pocit, protože jsme vubec nevedeli, kam letíme. A

nevedeli to ani piloti. Jenom když jsme preleteli pohra

nicní reku Amudarju, poznali jsme, že pod námi už je

Afghánistán. A potom jsme létali po vesnicích a nikdo

porádne nevedel, kde Masúd je, až jsme ho našli. Druhá

helikoptéra nás odvezla do mestecka Talikan, které má

asi sto tisíc obyvatel, kde byl Masúduv štáb a cást vlády.

Myslím si, že nejdúležitejší, co nám Ahmad Šáh Ma

súd v rozhovoru rekl, byla skutecnost, že Taliban je

podporován Pákistánem. V podstate prý tedy dnes ne

jde o obcanskou válku, nýbrž o válku Pákistánu vúci

Afghánistánu. Masúd mluví o Talibanu jako o hnutí, kte

ré se dríve nebo pozdeji stane centrem mezinárodního

teroru s výcvikovými tábory a se snahou rozširovat fun

damentalistickou ideologii. Také upozornuje, že další,

koho se bude snažit Taliban získat, bude práve Tádži
kistán a Uzbekistán.

Porádek podle Talibanu
Provincie Badachšán na severovýchode zeme je spolu s

rodným Masúdovým údolím Panšírem jediným územím

Afghánistánu, které dosud Taliban nedobyl. Zbývajících

85 procent je pod vládou tohoto hnutí ortodoxního sun

nitského islámu s výraznými nacionalistickými rysy. Na

území ovládaná Talibanem jsem se nedostal, i když jsem

puvodne do Kábulu letet chtel. Cesta pres Indii závisela

na indickém konzulovi, který ale odmítl udelit víza. Mr

zí me, že jsme se tam nedostali, ponevadž neverím ni

cemu, co jsem nevidel na vlastní oci. Beru proto s rezer

vou všechny informace o Talibanu, pricházející pro

strednictvím západních sdelovacích prostredkú. Pokud

si ale odmyslíme snahu o vládu pevné ruky, která chce

navrátit Afghánistánu mír, hnutí zjevne používá takové

postupy, které nám Evropanum nesedí. Napríklad ome

zování lidských práv, zejména u žen. Taliban okamžite

po príchodu k moci zavedl právo šaríja, což znamená,

že spolecnost se rídí podle koránu. Ženy musí chodit

velmi prísne zahalené, nesmejí pracovat. Používají se

telesné tresty.

Když jsem koncem lonského roku prišel do Talika

nu, mesto už mesíc ovládali Masúdovi vojáci. Setkali

jsme se tam s celou radou tech, kterí prožili okupaci

mesta Talibanem. Obchodníci si ono období pochva

lovali, jaký tam prý byl vzorný porádek. A tak jsem si

ješte dodnes úplne neodpovedel na otázku, jestli v si

tuaci, kdy sovetská armáda zanechala rozvrácenou ze

mi v absolutní anarchii, není nakonec v téhle prechod-

Joto agentura hjJlCelltnfm



né etape Taliban pro tuto zemi rešením. Na druhé stra

ne nám Masúdovi muži ríkali - ano, ale ve vezení je ta

ky porádek. My Afghánci jsme svobodní lidé a nemu

žeme pripustit, aby se porádek zavádel za cenu potla

cení svobodného myšlení a svobodomyslnosti našeho
národa.

Myšlenka vlády pevné ruky je nebezpecná v širším

rozmeru pro celou oblast. Pro spoustu obyvatel techto

zemí je strašne pritažlivá. Touha po porádku v zemích,

kde panuje chaos, jako jsou Tádžikistán, Uzbekistán a
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koneckoncu i Rusko, je cím dál silnejší. Což je velice

dobrou živnou pudou pro Taliban. ekterí tádžictí no

vinári nám ríkali, že Taliban má svoje ideologické vý

sadky i u nich. Myslím si, že pokud Masúd nezvítezí a

Taliban se zmocní celého Afghánistánu, prijdou na radu

další stredoasijské zeme bývalého Sovetského svazu. A

nejenom ty. Myšlenka zavedení porádku pod zeleným

praporem získá svoji odezvu i v islámských republikách

Ruské federace. Nevylucuji, že za nekolik let uslyšíme o

aktivitách Talibanu treba v Tatarstánu. ~

Nová remesla boje Ota Ulc

Mezinárodní právo zduraznuje princip vyhnout se .zby

tecnému utrpení" (unnecessary suffering). Tedy neprí

tele pripravit o život rychle, svižne, pokud možno bez

bolestne. Pri mé prednášce práve na toto téma jedna

studentka, bývalá dustojnice izraelské armády, mne, bý

valému vojínu v jednotkách ceskoslovenských Cerných

baronu, jako pozornost prinesla hrst dvoucentimetro

vých jehel, které granát rozprskne v mnohatisícovém

množství metr a pul nad zemí a obet dokonale prodera

ví. Jak hodnotit takovou novinku?

Napalm (388 091 tun takových bomb použito Ameri

cany ve Vietnamu) se prilepí na kuži a ubožáka nikoliv

nejrychleji usmaží. K dispozici jsou i hrúzy zvané con

trolled chemical jireball (bezbarvá horící tekutina, do

sahující teploty 2300 stupnu Celsia) ci depleted uranium

flechettes (jakési šipky, které hluboce pronikají do tela

ci cehokoliv a - jsouce self-igniting - se samovznecujO.

Pribývá zbraní v podobe mikrovln, laserových paprsku

a dalších novot, které si nedovedu predstavit, natož

abych je dovedl cesky srozumitelne popsat.

Pokrok krácí i jiným, sympatictejším smerem. V obcas

ných zásazích proti Iráku Americané používají tzv. smart

bombs, natolik chytrých, že raketou na tisícikilometrovou

vzdálenost dodají nálož až do domu, presne na urcenou

adresu, aniž by nevinné okolí došlo k úhone. Do vesmí

ru se již odebraly obranné laserové zbrane s dúkladne

mocným paprskem (2,2 milionu wattu) a s poslá

ním zasáhnout neprátelské rakety. Zbran známá

jako HERF (high-energy radio jrequency), za

merená na jakýkoliv elektronický prístroj, zne

možní jeho další fungování.

Ke slovu se dostává high-tech, válka digitální,

computerová. Dostatecne destruktivní software

zpúsobí vykolejení vlakú, poplete navigacní vyba

vení letadel, kterým pak nezbývá než se zrítit.Umí

vyradit z provozu energetickou sít, zchaotizovat
bankovní a burzovní transakce. Euforie nad tako

vým pokrokem si ale zaslouží zamyšlení: zrovna tím by

chom Saddámu Husejnovi príliš neublížili, ale on by tako

vým softwarem mohl dúkladne ublížit nám na WallStreetu.

Technologickou nadrazenost handicapuje její zranitelnost.

Pár centimetru snehu pravidelne paralyzuje New York City,

ale urcite neparalyzuje Sibir. Žádnými explozemi nemúže

me efektivne zasáhnout fundamentalistické teroristy mezi

ovcáky v afghánských pouštních derách, ale meli bychom

se modlit, aby se nezmocnili nástroju sofistikovaného nice

ní a nepoužili je v našem smeru.

Za druhé svetové války pri plánu dobytí ostrova Iwo

džima v Bon(nském souostroví šéf amerického generál

ního štábu George Marshall navrhl použití tzv. incapa

citating gasses, plynu, který by docasne deaktivoval

obránce, aniž by jim trVale ublížil. Plyn s prímesí LSD

neprítele docasne oblou zní, pripitomní, ale nezabije.

Americané s tím už tehdy delali úspešné pokusy. Vy

pustili plyn do vezenské kobky surových vrahú, kterí si

po vdechnutí hacli na neexistující písecek, drželi se za

ruce a radostne recitovali ríkanky z dob materské škol

ky. Eleanor Rooseveltová, prezidentova manželka a za

nícená prosazovatelka humanistických hodnot, údajne

Marshallúv návrh vetovala, snad z podivného strachu,

že by se tím zrodil nekontrolovatelný precedens. Na

Iwo Jime pak došlo k znacným ztrátám na životech.

Konec století prinesl jednu zásadní zmenu: úcelem

války již není debellatio, okupace, kolonizace, uzmutí

území, ale vnucení vúle. Jde o to docílit chování, jež po

rubaný protivník dosud tvrdošíjne odmítal, primet jej,

aby delal neco, do ceho se mu nechtelo. Duležitejší než

nemovitost se stává ovládnutí mysli protivníka a jeho

ochota se podrídit. K dosažení takového cíle pak prece

není treba vyrábet hory mrtvol. Pred rozpadem Sovet

ského svazu se Západ strachoval, že jeho protivníkum

se podarilo vyrobit chemikálie pusobící dezorientaci

nebo poškození mozku. Soveti se rovnež znacne vyzna

li v oblasti parapsychologie, ozarovali mikrovlnami

americké velvyslanectví v Moskve se zámerem ovlivnit

myšlení a pocínání personálu. Martin Ebon, autor knihy

Psychické válcení: hrozba nebo iluze?(Psychic Warfare:

Threat 01' lllusion?), temito vývody vyvolal znacný zájem

Kongresu a Pentagonu.

Americané vynalezli laserové zbrane docasne oslepu

jící neprítele. Tuto novinku ale zakázala mezinárodní

konference v roce 1995, táž, která nezakázala další hoj

né kladení min do terénu. Na porad jednání se nedosta

ly další sympatické novinky. Napríklad zásah gumovým

nábojem, dukladne lepkavou penou, která neprítele za

obalí, znemožní jakékoliv jeho pocínání, aniž by mu ale

ublížila. (Vhodné pro tzv. low intensity conflict - úspeš

ne již použito v Somálsku.) Letadla rozprašující sedativa.

Bleskové svetlo (strobe light) vysílané ve frekvencích,

zpusobuje závrate. Infrasonické vysílace, jejichž puso

bení vede ke zvracení a ztráte kontroly stolice. Z brisk

ne mašírující armády arogantních agresoru se stanou

neštastne se ploužící, hanebne páchnoucí zoufalci - jak

rajský pohled na takový svet! ~
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Obraz naší prostrednosti
Jak neumíme diskutovat

Existuje dobrý d~ivod k zamyšlení nad honbou na prezidenta, prestože

pro orientaci ve stavu ;polecnosti jsou dúležiiejší jiná témata, jak výstiž

ne poznamenává Petr Príhoda v Lidových novinách: "Zdá se, že se ces

ká spolecnost norí opet do malátné nehybnosti, že ji cekají zkoušky, o

nichž nemá tušení. A toje dúležitejší, než problém Havel" (O kritice pre

zidenta, tentokrát naposledy, 10. 2.).

Zpúsob zlehcování hlavy státu není jen prúvodním je

vem oné malátné nehybnosti, ale patrí k jejím prícinám.

Styl útokú na Václava Havla je pouze nejviditelnejší cás

tí úrovne obecného chápání svobody a odpovednosti,

politické kultury, kritického myšlení a tolerance k odliš

ným názorúm, tedy atributú, bez nichž je demokracie

prázdným mechanismem. Jestliže celý proces odvolává

ní prezidenta Clintona privodil stabilní americké spolec

nosti "depresi", naše nechut ci neschopnost soustredit

se alespon na blízkou budoucnost je živena mimo jiné i

pokusem o mediální "impeachment" prezidenta Havla,

prestože nepodvedl nikoho, nelhal a nebyl obvinen z

krivé prísahy.

Ani modla, ani neprítel
Václav Havel na jedné z prvních návštev USAve funkci

ceskoslovenského prezidenta oprel svúj projev o post

modernistickou tezi, že clovek je príliš pyšný, protože

se domnívá, že vše je poznatelné. Dokládal to i pouka

zem na krach marxismu (komunismu), který podle jeho

slov vycházel z vedeckého základu. I z toho odvodil, že

je treba zmenit zažité uvažování, protože se nedá oce

kávat, že veda múže ve vetším merítku pomoci v rešení

všelidských problémú. Tuto Havlovu myšlenku v tisku

velmi ironicky komentovali dva americtí univerzitní

profesori, svou obranu vedy jako jednoho z nezbytných

instrumentú rešení problémú však podložili sérií vec

ných argumentú. S úsmevem poukázali na to, že o mar

xismu jako o vedecké teorii hovorí ruku v ruce komu

nisté s nekterými postmodernisty, zatímco ostatní ji po

važují za pseudovedeckou. Vážne pak doložili, že

"vedecký socialismus" mel s vedou pramálo spolecné
ho.

Oba Havlovi oponenti neváhali zesmešnit konkrétní

myšlenku, která je predmetem sporu, nikoli však osobu

autora. Protivník v diskusi pro ne nebyl nedotknutelnou

modlou ani zbicováníhodným neprítelem, ale rovno

cenným partnerem.

Ceský provincialismus
Kultura diskuse, polemiky ci zaníceného "hádání" ceské

provenience je opacná. Styl útokú na Václava Havla

svou pseudosvobodnou bezbrehostí spojenou s ne

schopností oddelit osobní pocity od podstaty veci se blí

ží bulvárnímu pokriku, který i oprávnenou kritiku rov
ná k obrazu svému.

Príkladem jsou nekteré úvahy politologa Bohumila

Doležala v Lidových novinách. V jedné z "kritik" prezi

dentova projevu o zdech mezi lidmi uvedl, že Havel je

svatoušek, jemuž není rovno. Kritickou analýzu podlo-

František Kostlán

ženou argumenty byste zde marne hledali. I uznávaný

intelektuál, který protivníka v diskusi nebere jako rov

nocenného partnera, deklasuje sám sebe na velicinu

provincního formátu.

Nedostatek kritického rozumu pocítili na vlastní kúži

i další. At už Jirí Pehe napíše cokoli, namísto polemiky

se mu neustále jako bumerang vrací podiv, že šéf poli

tického odboru Kanceláre prezidenta republiky, hradní

úredník, poradce prezidenta ci státní úredník si dovolí

publikovat svoje názory. Je vždy predem diskvalifiko

ván jako šedá eminence mafiánské hradní politiky.

Ostatne i proto z Hradu odchází.

Rychlost, s jakou se Václav Belohradský v ocích ideo

logizujících publicistú promenil z liberála v levicového

radikála, svedcí o jejich pripravovanosti nepohodlné ná

zory rázne "vyrídit". Vladimír Just je pro zmenu konfor

misty vnímán coby kverulant. Múže mít stokrát pravdu,

není mu nic platná.

Polistopadové nekritické prostredí
Tento zpúsob diskuse, v níž oponentovi ze zásady není

priznán alespon díl pravdy, nespadl z nebe. Na pocátku

devadesátých let byli smeteni na jednu hromadu odpúrci

"tlusté cáry za minulostí". Sdelovací prostredky se hemži

ly ostrými odsudky "primitivního antikomunismu", Málo

kdo byl ochoten naslouchat vecným argumentúm, že uta

jování dokumentú Státní bezpecnosti se múže v budouc

nu vymstít. Pritom nekteré dnešní aféry (napr. Zilk), které

spoluvytvárejí neprúhlednou a iracionální atmosféru,

jsou prímým dúsledkem utajovací mánie, Podobne byli

ukriceni jednotliví kritici zpúsobu ekonomické transfor

mace. A sociální demokracie, jediná demokratická poli

tická opozice, byla vládní koalicí na dlouho de facto vyj

muta z parlamentních rozhodovacích mechanismú, jako

by naslouchání opozicním návrhúm a kritická reflexe ná

vrhú vlastních bylo cosi zavrženíhodného.

Pripomenme si mediální ofenzivu proti intelektuálúm

pred nekolika roky. Kolik úsilí bylo vynaloženo na defi

nici nové role intelektuálú ve snaze vykázat kritické hla

sy mimo verejnou diskusi o spolecenských problémech

a zpúsobech jejich rešení.

Jenom v takto nastoleném nekritickém ci pseudokritic

kém prostredí se mohlo darit ekonomistnímu fundamen

talismu a lhostejnosti k právu. A konecne, abychom uza

vreli kruh, byl to dlouhodobý nedostatek kriticnosti, který

protihavlovské kampani s denunciacními prvky umožnil

prevážit kyvadlo od "nedotknutelnosti" k "zatracení".

Pokus o vyštvání neposlušného nezávislého intelek

tuála z Hradu a predstava, že Havel zbavený prezident

ské aury bude méne "zlobit" a bude ho méne slyšet, do

bre zapadá do stávajícího obrazu ceské prostrednosti. O

odpovednosti, politické kulture, kritickém myšlení, o

toleranci k odlišným názorúm se sice tu a tam vznešene

hovorí, ale to je zatím asi tak všechno. At už naši spo

lecnost cekají jakékoli zkoušky, bez techto kvalit v nich

sotva obstojí, ~

FRANTIŠEK
KOSTLÁN

(954)
Publicista.
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Per Olov Enquist

1. Oslo

Osloje napadené mesto.

Nakládají se norské zlaté rezervy, šestadvacet nákladních aut. Mezitím se na naftovém mori potápí horicí lod

Bli1cher, v Oslu je vyhlášen letecký poplach a na letišti }ornebu pekne sporádane pristává jedno nemecké letadlo

za druhým, systematicky vysazují nemecké jednotky, které brzy ovládnou mesto.

Dokumentární snímky: armáda vstupující do mesta. Nemci pochodují po ulici Karla Johana. Mlcící diváci.

Zvláští vlak s králem a vládou. Král beží ve snehu kdesi poblíž Elverumu.

Rozhodnutí, že Norové budou klást odpor.

2. Vernisáž

Marie je dosud ušpinená a má zablácený kožich, ale je jí to jedno. Sedne si v místnosti, kde se mela konat ver

nisáž výstavy jejich syna Toreho, na zem. Rukama si objímá kolena.

Tore sundává své obrazy. Staví je do rohu. Pracuje pomalu, ale systematicky.

Vernisáž skoncila, drív než zacala.

V místnosti jsou jen oni dva.

- Stejne by me kritici strhali, odtuší Tore.

Žádná odpoved'.

- Co myslíš, že chce udelat? zeptá sejí potom.

Žádná odpoved.

- Možná, že bych se mel spíš zeptat, co chceš delat ty.

3. Zasedání vlády 1

Král na zasedání vlády; vyšší lidová škola v Elverumu.

Osm osob, jeden clovek pláce. Král precte prohlášení, že zacne boj.

Bomby na snehu.

4. Zasedání vlády 2

Pokoj hotelu Continental. Quisling je nachlazený a má horecku, ale je pripravený.

Je 9. dubna 1932.

Quisling precte prohlášení, že sepostavil do cela vlády sestávající z osmi ministru.

5. Prítel

Rozhlasový prijímac: král, sehnutý, poslouchá Quislingovo poselství.

- Ta sVine,poznamená. Byl tojeden z mých nejlepších prátel. A navíc mel nadání. Když se s Nansenem vrátili

z Ruska, myslel jsem si, že se z nich stanou noví velikáni Norska. Ta svine.

Ted nám zbyl už jen jeden opravdický norský velikán, podotkne ministr.
- Cože?

- Hamsun·. Kdyby mu bylo o ctyricet let méne, mohli bychom náš odpor postavit na lidech jako on.

-Je senilní. A nenávidí Anglii.

- Odpor. Máme nejakou šanci? zeptá se jeden z bývalých, ted už asi sesazených ministru.

- Ne, odpoví král. Ale mužeme zachránit duši Norska.

6. Nástup
Námestí malého mestecka Grimstad.

Stojí tam težký nákladní automobil, korba se zvolna zaplnuje norskými dobrovolníky. Jsou to mladí chlapci.

Každý má po pušce, jsou dost bledí.
Knut a Marie v h!oucku diváku. Nikdo nekricí hurá.

- Kam jedou? zavolá Knut jako obvykle príliš nahlas a zmatene a rozzurene bouchá holí o zem.

- Do Setesdalu. V Kristiansandu se vylodili Nemci.

Korba je ted už plná

- Kam s tou puškou? zavolá na posledního, který vyleze na auto, a chlapec se obrátí, vrhne na nej prekvapený

pohled, pak se mu ve tvári mihne úsmev. Rekne:

- Vyjste Hamsun! Cetljsem vaše knihy!!! Budeme je bránit pred temi zatracenými NemcoUlY!!! I vás!!!
-Me???
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- Duši Norska!!! Ríkal to král! To vy ...!!!

Odjezd. Knut se obrátí a odchází, osamocený, dosud bouchá holí, Marie za ním, netroufá si ho dohonit.

Vypadá jako chaplinovská postavicka. Krácí po prašnaté silnici, bouchá a bouchá holí.

Mumlá si. Mumlá si stále hlasiteji.

Nakonec jsou to slova.

"Norové. Norové! Norové!!!"

7. Zahodit pušku

Celou dobu je slyšet Knutúv hlas.

Nejprve je ho slyšet, když píše, velkými písmeny, rukou. Odsunul pasiáns stranou.

Marie sedí mlcky na židli na druhé strane pokoje.

Potom novinový clánek. Nadpis.

Potom poslední boje,fotografie Narviku, fotografie zajatých norských bojovníku za svobodu, skládají zbrane na
hromadu.

Brzy stabilizovaná situace.

"NOROVÉ!

Když Anglicané vtrhli do]dssingfjordu a porušili naši suverenitu, nic jste neudelali. Když potom kladli podél na

šeho pobreží miny, aby zatáhli válku na norskou púdu, neudelali jste zase nic.

Ale když Nemci obsadili Norsko a zabránili tomu, aby se k nám válka dostala - tehdy jste neco udelali: spráhli jste

se s naším králem, který utekl, a jeho soukromou vládou a zmobilizovali jste se.

Nemá smysl, abyste tu stáli každý se svou puškou a zurili proti Nemcum, dnes nebo zítra budete rozhodne za
streleni.

Anglie vám pomoci nemuže, až na nekolik nepocetných oddílu, které se potloukají po venkove a žebrají ojídlo.

NOROVÉ! Zahodte pušky a vratte se domu. Nemci bojují za nás všechny a chtejí nyní skoncovat s tím, jak Anglie

nás a všechny neutrální zeme tyranizuje. "

8. Kouzelná flétna

Oslo. Nakladatelství Gyldendal. Nemci ho ješte neprevzali.

Stul. Hamsunuv provokativní clánek umístili tak, aby na nej bylo dobre videt. Harald Griegje neoholený, zdá se,

že už dlouho nespal.

Grieg clánek slyšel. Beze slova poslouchá komentár nakladatelského redaktora, který ho cetl.

- Za normálních okolností bych se pozvracel. Ale ...

- V každém prípade je to nad slunce jasnejší. Hamsun vyzývá norské vojáky, aby složili zbrane a dezertovali z

probíhajícího boje za zákonnou vládu státu, proti nezákonné okupacní mocnosti.

Žádná odpoved.

- Tady nejsou možné žádné vytácky. Takový cin mel vždycky a všude za následek nejprísnejší trest.

Žádná odpoved.
- Knut Hamsun vlastizrádce.

A Harald Grieg skryje hlavu v rukou, ti pláce.

- Predstavte si, že nacismus má k dispozici takovou kouzelnou flétnu. S tak podivuhodným tónem. Tak podivu

hodným, že ...
-Ano?

- ...že si nemužeme dovolit ji zahodit.

jeho prítel na nej vrhne bezúsmevný pohled.
- Ale ano. Budeme muset.

9. Pes

Hamsun prochází mesteckem se synem Arildem po svém boku. Arild má po boku psa. Nemectí vojáci na stráži.

Civilní obyvatelstvo je v klidu.

Ale všichni se na nej dívají. Všichni uhýbají. Pak nekdo zakricí:

- Nemcofil!!! Zrádce!
Arild rekne:

- Tati, pujdeme domu.
- Ne!!!

10. Recepce

Svítí slunce a zahrada Ndrholmu je krásnejší než kdy jindy, vyšší dustojníci sedí na schodech, zatímco vojáci se

procházejí po zahrade a konverzují.
Tak hezká konverzacní nálada.

Marie je krásnejší než kdy jindy, je jí 58 let, ale je krásná, jako byjí bylo tricet. Má na sobe norský národní kroj.
V ruce drží sklenku s vínem.

I ona konverzuje.

- Má ctení bude organizovat Nordische Gesellschaft v Lii.becku a .. Lohse...
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- Hinrich Lohse?Hinrich ten Lotyš?

- ano, objedu ... 42 mest vetšinou v divadlech... asi vetšinou pro ženy, ale budu mluvit ik vojákum ...
- Císt?

- Císt, rekne rychle, spíšprednášet ... Vudce si myslí, že je duležité poskytnout urcitou morální podporu ... "temto

nemeckým ženám, jejichž vznešená obetavost ucinila z každé nemecké matky a manželky hrdinku "... panebo

že, já ale vypadám egocentricky, když cituji sama sebe... ano ... ano, psala jsem do ... a budu císt z Matky zeme
a .

- a pozdrav?, pozdrav od Knuta Hamsuna!

- samozrejme, chtela jsem každý vecer zakoncit ...

- ...práním nemeckého vítezství nad ...
- ...ano. Ano.

- A on sám predcítat nechce?

Hlasitý zvoniv.Ý smích.

- Knut neumí nemecky!!! Predstavte si to! Nejgermanojilštejší nositel Nobelovy ceny a génius sveta neumí vubec

nemecky!!!

- Ale kdyby se tam chtel aspon ... ukázat ...
Marie velmi zretelne.

-je pi'íliš unavený. Nechává na me, abych byla jeho hlasem.
Uchichtne se.

- A brzy bude tak hluchý, že budu ijeh? jediným uchem!!!

Kupodivu se tomu nezasmejí. je príliš neuctivá? Rychle dodá:

- Nesu na s1J.Ýchbedrech težké bremeno. Ale unesu je.

Vítezná nálada, víno, Norsko, jak je nejkrásnejší. je fantastické léto roku 1940 a Marie zacala hrát svou roli.

ÚIyvek ze scénáre stejnojmenného filmu preložil Zbynek Cerní!<.

PER OLOV ENQUIST (934)
Švédský prozaik, dramatik, filmový scénárista. V pražském Divadle komedie se v soucasné dobe hraje jeho ko

morní drama ze života slavné švédské spisovatelky Sel my Lagerlofové Obrázkári.

Ferenc Kovács András

A CHRlSTOPHORUS ZPÍVAL

pres temnou hloubku chci te vzít

na zádech na svých ramenou

at neleká me dravý proud

pres temnou hloubku chci te vzít

jak noci nesou hvezdný trpyt

jak vítr nese letní den

jak vetev kývá pupenem

jak bolest nést te nad vodou

pres divou vodu chci te vzít

na zádech na svých ramenou

at neleká me dravý proud

pred divou vodu chci te vzít

jak osud za jho vesmír mít

jak vetev kývá pupenem

v tvém nitru moje smrt se hne

dno bolu když lze zahlédnout

pres temnou hloubku chci te vzít

na zádech na svých ramenou

at neleká me dravý proud

pres temnou hloubku chci te vzít

jak tlukot muže v krvi znít

jak vetev kývá pupenem

když k nicote se prožene

bolest jež sevre me jak proud

pres divou vodu chci te vzít

na zádech na svých ramenou

at už me hríchy neženou

pres divou vodu chci te vzít

sám torzo celek uchopit

tak nést te na svých ramenou

jak bolest nést te nad vodou

jak vetev kývá pupenem

jak vítr nese vuni sen

tíž hvezdy z prázdna zrozené

Preložil Petr Borkovec.

Per Olov Enquist i Ferenc Kovács András budou
hosty 9. Festivalu spisovatelu v Praze, který se
koná od 12. do 16. dubna.
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IBeránek velikonocn

Jan Horálek

Vedle koled, pomlázky, kraslic a mazancú patrí k

nejtransparentnejším symbolum Velikonoc beránek.

Odvykli jsme si, stejne jako o Vánocích, tyto symboly

trídit na krestanské a pohanské (predkrestanské);

staly se pro nás soucástí jednolité tradice. Dokonce i
když jsme nábožensky (krestansky) založeni: všakte

církev svatá už pred reformací hledela - ac v ledem

s rozpaky - duležité tradice integrovat. Svátecní zvy

kosloví tak lze na-mnoze interpretovat i mimokres

tansky; nikoli však šmahem.

Beránka múžeme chápat i bez krestanství jako

symbol nového života, mládí, omlazení cili "pomla

zení" (pomlázka). My však víme, že beránek není

nahodilým predstavitelem mladosti, nýbrž obeti. I

tento symbol má koreny predkrestanské - nikoli však

pohanské.

Krestanské velikonoce sice integrují pohanské

zvyklosti vítání jara a nového života, obsahem a vý

znamem však navazují na židovské svátky pesah,
(aramejsky pascha, což zrejme znamenalo "smíre

ní''), resp. na bezprostredne následující svátky pres

nic, "nekvašených chleM" (massot, odtud maces).
Oba tyto svátky, pripomínající vysvobození Izraelitu

z egyptské poroby, dávno pred ježíšem splynuly. Ces

ky se temto svátkúm ríkalo už od stredoveku presní
ce podle "presných ", tj. nekvašených chlebú.

Základem krestanských velikonoc je ovšem ježíšo

valKristova obet na kríži; k té ale došlo práve v case

židovských presnic -pravoverní meli tento svátek sla

vit v jeruzaléme. K obradným zvyklostem tohoto

svátku patril slavnostní pokrm, jehož soucástí byl

práve beránek.

Ritus beráncí obeti byl stanoven už ve 12. kapi

tole Exodu, kdy Hospodin vyhlásiljako trest na ne

ústupnost egyptského faraona smrt všem prvorozen

cúm: ušetreni meli být všichni Izraelité, pokud ve

stanovený cas pojedí jehne a jeho krví potrou vereje

svého príbytku; soucástí predepsaného pokrmu byl i
nekvašený chléb a horké byliny. Tato ustanovení by

la závazná i vježíšove dobe.

Beránek (ci presnejijehne: " Vezmete jej z ovcí ne

bo z koz", Ex 12,5) musel být pripraven náležitým

zpusobem. Pro krestanskou tradici je dúležité, že je

ho kosti nesmely být lámány, a že byl pecen na dvou

rožních, z nichž jeden probíhal telem podél, druhý

pak napríc predníma nohama (pozdeji chápáno ja

ko predobraz ukrižování). Soucástí slavnostního ho

du bylo rovnež víno upíjené ze ctyr kalichu.

Už v Druhé Mojžíšove knize hrál vlastne beránek,

resp. jeho krev, roli zástupné obeti: zvírecí mláde

bylo utraceno, aby jeho krev oznacila príbytek, v

nemž lidské (prvorozené) mláde má být ušetreno.

Hospodinuv úder tedy nesmeroval toliko proti prvo

rozencúm egyptským, nýbrž proti veškerým: ušetreni

meli být jen ti, kterí (resp. jejichž rodice) se podrobí

Hospodinovým príkazúm. Tento požadavek posluš

nosti ostatne najdeme už v Genezi, kdy Abrahám

má obetovat prvo- a jedinorozeného Izáka: "I vztáhl

Abraham ruku po obetním noži, aby svého syna za

biljako obetního beránka" (Gn 22,10). Byli snad Iz

raelité posedlí sebeznicením? Nevím, jak na to hledí

kvalifikovaní biblisté; mne to spíš pripadá jako nej

vyšší výraz víry "v", totiž ochotu odevzdat do rukou

Nejvyššího nejen vlastní život, nýbrž ijeho pokraco

vání, a to v naprosté dúvere, že v jeho rukou se ani

pak neztratí.

Z ritu beráncí obeti vychází iježíš pri poslední ve

ceri, jsou tu však dúležité rozdíly. ježíš sice ucední

kúm ríká: " Velice jsem toužil jísti s vámi tohoto be

ránka" (L 22,15), pokracuje však lámáním chleba a

podáváním kalicha s vínem. Pro kl~estany tím ježíš

oznacuje za beránka - zástupnou obet - sám sebe.

Ostatne evangelista Jan to vkládá do úst už Janu

Krtiteli: "Hle, beránek Boží, který snímá hrích sveta"

(J 1,29)' Predzvest obeti se od té izákovské liší hned

ve trech ohledech: zaprvé, svoluje k ní obet sama, ac

rovnež predurcena svým "rodicem "; zadruhé, pod

stupuje ji nikoli jen ve jménu pokracování kmene

Abrahamova, nýbrž ,,(všeho) sveta '; a zatretí ji ne

toliko nabízí, nýbrž vbrzku i definitivne podstoupí.

Tím vším se ovšem ježíš nesmírne zprístupnuje ku

konkrétnímu "evropanskému" (tehdy zejména rec

kému) chápání sveta, bytí a jeho hodnot. A ješte ne

cím: pochybností o vlastní síle unést tuto obet. V Get

semane: "Má duše je smutná až k smrti, " a: "Otce, to

be je všechno možné; odejmi ode mne tento kalich"

(Mk 14,34 a 36). ,Ježíš v úzkostech zápasi/...; jeho

pot kanul na zem jako krupeje krve" (L 22,44). Ba

podle Matouše a Marka ješte na kríži: "E/oi, E/oi, le

ma sabachtani", což preloženo znamená: "Bože

muj, Bože muj, proc jsi me opustil?" (Mk 15,34).

Když se pak mela overovat smrt ukrižovaného, by

lo zvykem mu zprelámat koncetiny. Vježíšove prí

pade se podle jednoho evangelisty ucinila výjimka 

pouze mu probodli telo. "Nebot se to stalo, aby se na

plnilo Písmo: Ani kost mu nebude zlomena" (J 19,36

s odkazem na výše zmínené ustanovení Exodu). je

žíš však tento predpis presáhl, když pri ustanovování

vecere Páne lámal chléb a podávaljej ucedníkúm se

slovy" Toto jest mé telo, které se za vás vydává" (L

22,19).

Velikonoce jsou hlavní svátky krestanského roku,

jsou oslavou obeti, vykoupení a vzkríšení. Múžeme je

chápat i zcela civilne jako svátek jara, zázraku ob

novení života. Krestanská víra jen ráda pripomíná,

že na svete není žádný zázrak zadarmo. ~
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Anglican se dívá na Prahu
R. H. Bruce Lockhart

Tento clánek je prekladem z nesmírne zajímavé knihy "Retreat from glory" (Ústup ze slávy), jež vyjde také

v ceštine. Autor je britským diplomatickým úredníkem, který, prodelav bolševickou revoluci v Rusku, byl r.

1919 pridelen anglickému vyslanectví v Praze. Doufáme, že naši ctenári shledají lícení pražského spole

cenského a pocínajícího diplomatického života tak poutavým, jako jsme je shledali my.

Moje první dojmy z Prahy byly smíšené. Když se dnes dívám zpet po svém pobytu v ní, témer sedmiletém,

narážím na stejnou podivuhodnou nesnáz pri tvorení konecného úsudku. Jsou okamžiky, kdy její krása mne

dohání, abych vyloucil vúbec všechna jiná krásná mesta. Jsou jiné príležitosti, kdy se zdá, jako by jakási neb

lahá kletba vycházela z jejích pitoreskních ulicek, a kdy její rokokoví chrlici si cosi vykládají a vysmívají se.

Chyba je snad u mne samého. V Praze leží trosky posledních let mého mládí.

Prijel jsem, ne-li jako vítez, tedy aspon ozáren ponekud slávou vítezných spojencll. Oné zimy let

1919/1920 životní podmínky ve strední Evrope byly ješte nepohodlné a neustálené.

Prijel jsem do Prahy pozde vecer. Jel jsem do svého hotelu. Na chodnících se hemžili muži a ženy. Vypa

dali štastni, dobre živeni, ale ne vybrane. První múj dojem byl dojem belgického venkovského mesta. Za ne

kolik minut jsme byli pred chladnou, kasárenskou budovou s nápisem "Hotel Imperial". Srdce mi pokleslo.

Múj prúvodcí omluvným tónem vykládal, že Praha je preplnena na prasknutí. Nebylo ješte nových hotelú.

Ty, které tu byly, dávaly na výber jen špatné stránky. Druhý den jsme se meli poohlédnout po nejakém do

me nebo byte. Vláda Plý pomúže. Rolety v oknech nefungovaly. Svetlo ulicních lamp a hrmot vozú na ulici

pod mými okny nedaly mi spát kolik hodin. Byla to neklidná a neštastná noc.

Stará a ová Praha predstavuje tu podivnou smesici slovanského mysticismu a teutonského materialismu,

které jsou základem ceské povahy. Pro mne byly kamenným a architektonickým symbolem vecného boje

mezi duchem a telem. V odlehlých cástech toho starého mesta jsem byl štasten a kliden. Za rekou, volajíce

stále a stále hlasiteji, byly achtlokály materialistického moderního mesta, zpitého vínem své nove dobyté

svobody. Za mého pobytu v Praze tento zápas zastínil múj denní život a v tomto procesu múj charakter byl

zvážen na vahách a shledán lehkým.

Prišel jsem do Prahy se sympatiemi k Cechum. Tyto sympatie pretrvaly múj tamní pobyt. Jsem pro Cechy

až po-dnes jednak proto, že jsem bojovník za práva malých národú, jednak proto, že tak mnozí z mých kra

janú byli snoby neprávem odsuzujícími Cechy, aniž je poznali, a jednak a hlavne proto, že se podivuji ces

koslovenským vúdcúm.

Tomáš Masaryk je dnes nejvýraznejší postava v Evrope.V Plato

nove republice byli králi filosofové. Zde v Praze je filosof, který je
témer králem.

Mr. H. G. Wells jednou mi ríkal, že pokládá Masaryka a Le

nina za dva nejvetší muže, s nimiž se kdy setkal. Ceskoslo

venský president je jiste nejvíce inspirující morální síla, s

kterou jsem kdy prišel do styku. A morální prvek u neho

do jisté míry závisí na fysickém. Telesná zdatnost toho

muže je podivuhodná. President Masaryk stále prová

dí Tyršova cvicení každého rána a i ve svých 80 letech

stále dosáhne na své prsty u nohou, aniž ohne kole

na. Jeho fysická zdatnost jednak vyplynula z jeho

asketického života - jí strídme a nikdy se nedo

tkne alkoholu - jednak z jeho vášne pro jízdu na
koni.

Doktora Beneše znám 15 let. Pri ruzných prí

ležitostech jsem s ním jednalo velmi choulosti

vých vecech. Jakmile dal jednou slovo, vždyc

ky bez výjimky splnil svúj slib, i když toto

splnení zpúsobilo znacnou nelibost jeho

vlastního parlamentu.

(Prítomnost, 27. února 1935)
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Jevany
Milí prátelé v pocínajícím jam,

když u nás v jevanech zacne rašit a zelenat, bem psa Bám a jdu za rybníky do bucin. Pres hráz Vyžlo

váku, cestou k Lounovicum, na první križovatce odbockou ke Stmharovu.jehlicí pomalu vysychá, šikmo me

zi stromy padají svazky slunecních paprsku a pes ryje cenichem do hlíny, která voní a voní. Pešina míjí do

lík s omšenými kameny, jejich zelený mech splývá s hnedou zemí. Tady, jak hlásí tabulka, býval lom zvaný

Kaménka, ze kterého pochází hlavní základní kámen Národního divadla.

Nahore, kde se les takrka pred vrcholkem

stoupání prosvetluje, leží rybnícek. Kdoví jak

sejmenuje, já mu ríkám tun doktora Vlacha,

protože smb, který stojí nad hladinou, je ja

ko vzpomínka na Saturnina. Roubený, vec

ne zavrený, s borovicemi za zády, snad prý

patrí struharovickým lesníkum. Chodíme k

tomu rybnícku s Bárou celé jaro a léto, sedí

me u vody a hledíme, jak se delá život. jeho

prvním signálem je kvákání žab, které se tu

na kamenech manželsky velmi ciní, když

prijdu príšte, už se voda hemží pulci, když

prijdu ješte pozdeji, tráva je plná žabicek.

Rozskácou se pod breh, zmizí a cekají, kdy

zase vypadnu. Takže jdu. Vlevo obloukem po

vrstevnicích k Voderadum, po kterých se ty

hle lesy jmenují.

f% ,l1atej HOlilo/a Zelená krása nad jevanskými rybníky je v okolí Prahy jedním z posledních zbytku prirozeného lesa a my,

co jsme odtud, si toho považujeme. O jeho grunt a zus7echtení se velmi zasloužili Lichtenštejnové, kjejichž

kosteleckému panství lesypatrily. Díky tétopéci mohly být v roce 1955 vyhlášeny Voderadské buciny prírodní

rezervací a o dvanáct let pozdeji tu byla otevrena naucná stezka. Procež víme, že pták, co crcive zpívá v

kroví, je budnícek lesní.

jevansko-voderadské lesy jsou mykologickým rájem a na podzim z nich taháme nuše. Zdejší pan rídící a

kronikár vyprável, že za starých casu, kdy jevany byly ztracenou chudou vesnicí, místní lid se houbarením

živil, a to dost tvrde. Ráno ješte za šera chvátal do lesa, pak splným košíkem pešky do Rícan (bratru deset ki

lometru), z Rícan vlakem do Prahy, a když mestské hospodyne vyrazily na tržište, jevanští už tam stáli.

Ostatne -pan rídící. je to dobre ctvrt století, co jsme sedeli u nej v kuchyni a povídali si o vesnici, která se sta

la taki1za lu.ftáckým symbolem. Miloval jevany a posbíralo nich slušne materiálu. Znal všechno. Povest o sva

tém Ivanovi, který tu prý kdysi žil blízko studánky a dal místu jméno. Historii nedalekých osad, které za trice

tileté války vyplenila švédská vojska a z Aldašína zustal jen kostel se hrbitovem, z Pencic hájovna a z Cukmantlu

nezbylo vubec nic. Lícil, kudy utíkala z Kostelce nad Cernými lesy po Bílé hore poslední paní Smirická. Vedel,

že romantické zbytky zdí na potoce pod hotelem Moskva nejsou troskami hradu, ale jlokárny.

Pan rídící pro me tenkrát objevil poezii kraje, který se svým puncem rekreacního místa zdál tak prozaic

ký. Ríká se, že pro tento výletnický údeljevansko kdysi objevila Gabriela Preissová, která si tu postavila dum,

a pozdeji založila iškolu. V roce 1925 se na brehu Jana, jednoho ze zdejších pocetných rybníku, objevil prv

ní hotel, zvaný tehdy Novotný, a po nem už vypukla exploze luxusních vil v okolí. jevany se staly módním

místem, filmovala tu Adina Mandlová i Werich s Voskovcem. jezdil sem Jan Masaryk, který za války z Lon

dýna na rozhlasových vlnách vzpomínal na "krásné milování v jevanských lesích".

Válka tuhle lesklou náladu prerušila. Ceské milionáre vystrídali nemectí dustojníci a po krátké poválecné

epizodce jevany zaplavili odborári. Nejslavnejším z nich byl pan A ndel, jehož filmové splynutí s kolektivem

na dovolené se odehrálo v hotelu Wagner (pozdeji Moskva), jednom z nejvetších zdejších hotelu. Co bylo dál,

už pamatuju. jak jsme tu koupili jednu z mnoha lesních parcel a postavili na ní jednu z mnoha papunde

klových chat. jak jsme z Prahy jezdili napechovaným autobusem, do jehož vlecnáku se neves7a pruvodcí. jak

se v jevanech dlouho držela soukromá cukrárka, která do zmrzliny pridávala jahody a merunky z vlastní

zahrádky.jak do kavárny hotelu Moskva chodil v bílém saku z cerveným karafiátem predválecný švihák Mis

tr Kacírek. jak jsme o uhelných prázdninách staveli na rybníce iglú a jak jsme se do stejného rybníka pak v

léte chodili o pulnoci koupat. Bylo, bylo ... a hoteljevany alias Novotný, ten pionýr zdejší slávy a svedek na

šich prvních cigaret, už není. Zborili ho. Tak zacal po devadesátém roce návrat milionáru do jevan.

Leta letoucí tu bydlel jen Ladislav Štaidl, Karel Svoboda a na rodicovské chate Daniel Hulka. Tedpribyla Lucie

Bílá a vilku dole v zatácce znovu koupil Karel Gott. Prý sejevanum ríká Beverly Hills.je to špatne? Nebo dobre?
Zdraví vás vaše

Marie Homolová
-
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16.2. Kurdští aktivisté zacali na mnoha místech Evropy obsazovat
velvyslanectví Recka a Keni - tedy zemí, které se podílely na za
držení predáka kurdských separatistu Abdullaha Ocalana.

17.2. V Berlíne vzali protestující Kurdové útokem generální
konzulát Izraele, který obvinují z úcasti na Ocalanove ne
dobrovolném prevozu do Turecka.

18.2. Ústavní soud rozhodl, že Lastovecká byla platne zvolena
senátorkou.

• Magda Vašáryová oznámila v Banské Bystrici, že bude
kandidovat na funkci slovenské prezidentky.

19.2. ceská biskupská konference pozastavila cinnost svých zá
srupcú ve vládní komisi, která má jednat o vztazích církví a stá
tu.

20.2. Vypršelo ultimatum, které dal Západ etnickým Albán
cúm a Srbúm, aby nalezli rešení krize v Kosovu. Kontaktní
skupina pro bývalou Jugoslávii, kterou tvorí USA, Británie,
Francie, Nemecko, Itálie, Rusko, dala etnickým Albáncúm
a Srbúm ješte tri dny.

21.2. Šéfem Unie svobody byl opet zvolen Jan Rum!.
22.2. Z vedení Škody Plzen byl odvolán Lubomír Soudek.

• Euro se vúci americkému dolam propadlo na nejnižší úro
ven od svého zavedení.

23.2. Šéf slovenské diplomacie Eduard Kubn oznámil, že Bm
tislava nezruší žádnou smlouvu s Ruskem.

24.2. Laviny pohrbily v Alpách desítky lidí a tisíce byly odríz
nuty od sveta v zasypaných letoviscích.
• Prezident Václav Havel se setkal se šesti príbuznými Jana
Palacha, Jana Zajíce a Evžena Plocka, kterí se pred triceti le
ty upálili.

25.2. Prezident Havel odletel do Berlína na konferenci Evropa
- kultura sdílených problémú.

26.2. Ceský a polský prezident podepsali vstup do
NATO.

27.2. V Nigérii zacaly prezidentské volby, které mají uzavrít 15
let trvající vojenskou diktaturu v zemi.

28.2. Americká ministryne zahranicí Madeleine Albrightová
zahájila v Pekingu svoji cestu po Asii.

1.3. Ve velké cásti sveta vstoupil v platnost zákaz protipechot
ních min, obsažených v tzv. ottawské konvenci.

2.3. Prezident Václav Havel odletel na trídenní státní návštevu
Fmncie.

3.3. První cást ceského kontingentu odletela do mise SFOR
v Bosne a Hercegovine.
• Prezident Václav Havel se v Paríži vyslovil pro vytvorení
spolecné evropské ústavy.

4.3. Americká televize ABC vysílala dvou hodinový rozhovor
s Monikou Lewinskou.

• Abdullah Ocalan byl na sjezdu Strany kurdských pracují
cích (PKK) znovu zvolen jejím predsedou.

5.3. Václav Havel prijal na Pražském hrade slovinského pred
sedu vlády Janeze Drnovšeka.

• Ministr zahranicí Jan Kavan se setkal s delegací belomské
opozicní organizace Charta 97.

6.3. Prezident Havel se v Lánech sešel s predsedy parlament
ních stran.

7.3. Pripomneli jsme si 149. výrocí narození prvního cs. prezi
denta T.G. Masaryka.

8.3. Za .vyhaslou" oznacil predseda vlády Miloš Zeman plat
nost tzv. Benešových dekretú.

9.3. Komisar EU pro energetiku vyzval Ukrajinu, aby zvážila
své rozhodnutí o obnovení provozu v Cernobylu a urychli
la definitivní uzavrení reaktoru 3.

10.3. Íránský prezident Chátamí se v Ríme vyslovil pro demo
kracii a vyzval ke skoncování s terorismem.

11.3. Nemecký ministr financí a predseda SPD Oskar Lafonta
ine necekane odstoupil ze všech funkcí.

12.3. Ceská republika se stala clenem NATO.
• Predsedou nemecké sociálnedemokratické strany (SPD)
byl zvolen nynejší kanclér Gerhard Schrooer.

13.3. ekolik set levicových a pravicových radikálú demon
strovalo proti vstupu CRdo NATO.

14.3. Americký prezident Bili Clinton slíbil, že rozširování NA
TO bude pokracovat.

15.3. V Paríži zacalo II. kolo rozhovorú o budoucnosti srbské

provincie Kosovo.
16.3. Evropská komise podala demisi.

• Za vojenských poct a státních hymen byla pred bmsel·
ským sídlem Aliance vztyceny na stožáry státní vlajky trí na
vých clenú NATO - CR, Madarska a Polska.

17.3. Bulharský premiér a jeho ceský protejšek podepsali v So
fii dohodu o spolupráci v boji proti zlocinu.

18.3. Poprvé jednala tzv. politická vládní komise, jejímž úko
lem je hledat rešení vztahu státu a církví.

19.3. Parížská mírová konference o Kosovu byla po peti dnech
premšena kvúli neústupnému postoji srbské strany.
• Havel vyjádril pochybnosti o nutnosti dostavet jadernou
elektrárnu v Temelíne.

20.3. Ivo Svoboda stáhl kandidatum na funkci místopredsedy
CSSD.

• Zhruba 1400 overovatelú OBSE zahájilo presun z Kosova
do sousední Makedonie.

21.3. Spolecný program vyhlásilo pet neparlamentníchstran
v cele s Ceskou stranou národne sociální.

22.3. Zvláštní zmocnenec USA Holbrooke zahájil rozhovor
s jugoslávským prezidentem Miloševicem.

23.3. Prezident Václav Havel predal na Pražském Hrade jme
novací dekrety dvanácti novým soudcúm
• Generální tajemník NATOJavier Solana vydal rozkaz k le
teckému útoku na jugoslávské vojenské cíle.

24.3. Bombardovací letadla a rakety odstaItovaly.
• Predsedou Evropské komise, výkonného orgánu Evropské
unie, byl jmenován bývalý italský premiér Romano Prodi.
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