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o cem se nemluví

Kotel Naostro
Rada, sestavená za úcelem hájení zájmu politických stran

ve vysílání verejnoprávní televize, dala najevo nespoko
jenost s novým poradem moderátora Šímy Naostro. Je
podle rady chybne koncipován.
Ani mne se Naostro nelíbí. Na rozdíl od rady hájím
zájem sebe sama. Sebe jako diváka a posluchace. Ten
porad se mi nelíbí zejména proto, že mi neimponuje
žádný moderátor televizních rozhovoru, který není

ochoten ci schopen nabídnout svému hostu a mne jako
divákovi/posluchaci vlastní názor. Žádný moderátor,
který neprezentuje vlastní postoj, a není tudíž svému
hostu dlhtojným partnerem. Konecne nejen televizní
moderátor, ale i ten, kdo vede rozhovor pozdeji tištený,
mel by se projevit jako nekdo, kdo si neco myslí, kdo je

dostatecne soudný, sebevedomý a erudovaný. Tento
neduh se projevil i v rozhovoru s Jirím Menzelem
v minulém císle Prítomnosti, kdy režisér projevoval se
samozrejmostí vlastní lidem nerozvážným postoje
a názory duchu casopisu zcela cizí.
Metoda, kterou moderátor poradu Naostro zvolil, zcela
vylucuje partnerství. amísto jasne vyjádreného vztahu
k události, o níž v rozhovoru jde, zahání moderátor
svého hosta cílevedome do úzkých, tlací ho ke zdi,
pokouší se ho zaskocit. Nenechává ho domluvit, preru
šuje ho v pldi vety, skáce mu do reci nikoliv snad proto,
že host mluví nezajímave, že nudí, ale buhví proc. Nebo

to snad delá proto, aby ho dostal, aby ho usvedcil?
Z ceho? Z cehokoliv. Z neschopnosti uspokojit

di váka/posl uchace nedokoncený m i vetam i, z neschop
ností odpovedet na nesoustavne formulované otázky,
zkrátka z celkové nekompetence, vcetne sféry co možná

intimní. Ta metoda má za cíl usvedcit hosta, že je blbec,
a divákovi zalichotit: Tak vidíte, tenhle neschopný
clovek chtel by nám, mne moderátorovi a vám divákum,

neco povídat.
Ta metoda, jejímž cílem a smyslem je udelat z pozvané
ho vola, je známá.Využívají ji nejruznejší bavici už
dávno. Paní Jílková ji ve svém Kotli dovedla k absurdní
dokonalosti. Mne šla tahle metoda vždycky na nervy,
protože je lživá, laciná a nezodpovedná. Její obetí bývají
lidé slušní a nezáludní. Poradit si s ní dokáží jen hosté
sebevedomí až k aroganci, jako napríklad premiér Miloš
Zeman. To se potom role vymení, host udelá vola
z moderátora. To je ovšem stejne špatné, ne-Ii horší.
Netoužím po kotli v televizi, na kterou si platím.
Luboš Dobrovský

Priznávám
Priznávám, že mi mladí nemectí ekologictí aktivisté,
kterí 22. zárí zaplnili nocní vlak z Frankfurtu do Prahy,
byli sympatictejší než skupinky podnapilých mladíkú
vyzbrojených basami piva, s nimiž jsem jela stejným
vlakem tri nedele pred tím.
Priznávám, že mi Praha ve dnech konference Svetové

banky a Menového fondu naléhave pripomnela atmosfé
ru 28. ríjna 1988, kdy mi odhodlané skupiny mladých
lidí demonstrujících ve stredu Prahy vrátily víru že,

vláda vecí ceských se do tukou ceských zase navrátí.
Priznávám, že se mi prozatím nepodarilo najít rozdíl
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mezi prací policie pred listopadem 1989 a dnes. Snad

jenom ten, že mluvcí Ministerstva vnitra se dnes spíš
podobá modelce.
Priznávám, že mi mladí lidé, kterí si delají starost
o budoucnost sveta, i když vždycky nesouhlasím se
zpusobem, jak to delají, jsou zasádne milejší než ti,
kterí se zajímají jen o to, jak udelat kariéru a vydelat
peníze.
Priznávám, že me dezinformacní a hysterická kampan
ceského tisku proti odpi:Jrcum globalizace vrátila zpet

k letLIITInormalizace a k tónu clánki:J v Rudém právu ...
Priznávám se, že jsem presvedcena o tom, že bez tlaku
demonstrací v Seattlu, Washingtonu a Davosu by nebylo
ani ochoty Svetové banky k dialogu s jejími kritiky,
která se tak demonstrativne projevila v zárí v Praze.
Priznávám se, že se obávám, že tu jde spíš o strategické
ústupky pod tlakem svetové verejnosti než o skutecnou
zmenu kurzu, kterou konec koncu banka mohla provést
z vlastních sil, kdyby jí v tom nebránila logika vel koka
pitálové instituce.
Priznávám se, že jsem presvedcena o tom, že demokracie
ke svému rozvoji potrebuje i živého ducha radikálního
ale nenásilného odporu, jak jej reprezentují nekteré
skupiny ceského anarchistického hnutí.
Alena Wagnerová

Vinnej, nevinnej,
berte to po rade
Agresivní demonstranti proti zasedání MMF mají už
dávno jiná místa k partyzánským útokum. Nikdo
nepochybuje, že si pri nich zaslouží tvrdý proti zásah od
policie. emela by ale být zapomenuta hysterie, která se
strhla a požadovala, dokonce ústy Miroslava Macka,
strelbu do demonstranti:J. Na to jsou gumové projektily,
doplnovala policie, aniž dále doplnila, že i tyto projektily
jsou schopny, na vzdálenost zárijového stretu, zabít ci
zpusobit zranení. Nepochybuji, že nejaké výberové
rízení na dodávku se už pripravuje. Ono je obecne špatné
chtít tak nicivé zbrane, i proti agresivním radikálum.
Mezi agresivní demonstranty se mLlŽe ovšem vmísit
i novinár ci náhodný chodec.

Sám jsem se ocitl v policejním obklícení ve Štepánské
ulici, kde se mnou policie jednala prinejmenším velmi
neuctive a pres hodinu jsem byl bez jakéhokoli varování
omezován ve svobode pohybu. "Dopoledne po nás házíte

kostky, ted jste tady všichni za novináre," bylo mi receno
velícím policistou, ac jsem si byl témer jist, že jsem
žádnou kostku po nikom nehodil, už jen proto, že jsem
celé dopoledne sedel v redakci. Jsem si tedy jist, že
policejní zákrok odnesli prinejmenším dva lidé nevinne,
tedy já a kolega z deníku. Až budou mít policisté
gumové projektily, nebo jen vystrelovací tenisáky, mám
vážné pochybnosti, že se to muže opakovat. "Radeji
potrestejme nevinného, než by utekl jeden viník," zní
zásada policejního státu. Naproti tomu právní stát uznává
zásadu, že je lepší, aby viník unikl spravedlnosti, než by
byl potrestán nevinný. Když tedy hrozí minimální riziko,
že se do zásahu zaplete nevinný, policie právního státu

nemuže užívat jakékoli tvrdší prostredky. Byt by to byly
jen pingpongové mícky. aopak musí zasahovat profesi
onálne tak, aby zabránila násilnostem, ale nezúcastne
ným neublížila. Proto radeji obcas nejaký rozbitý výklad
než policejní stát.
Radko Kubicko

Co se tu vlastne stalo
Ponecháme-li zámerne stranou, co se delo koncem zárí

v pražských ulicích, mužeme shrnout: pri jednání
Mezinárodního menového fondu a Svetové banky zavládl
duch dialogu. Na setkání v Mícovne a v Královské zahra-
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de pražského hradu 23. zárí sedeli vedle sebe reditel
MMF Horst Kohler a jeho nekompromisní kriticka
Katerina Lišková z hnutí "Nesehnutí". Prezident SB

James Wolfensohn zasedl mezi Ann Pettiforovou z hnutí

Jubilee 2000 a mezi filipínského aktivistu Waldena
Bello, který je nekompromisním kritikem této instituce.

Bello sám rekl, že nikdy nemyslel, že bude sedet tak
blízko Jamese Wolfensohna. Panelu se zúcastnil také

financník a filantrop George Soros a ministr finanCÍ
Jihoafrické republiky Trevor Manuel. Jak Kohler, tak
Wolfensohn vyslechli nemilosrdné komentáre, z nichž

nekteré žádaly zrušení obou instituCÍ a tvrdily, že dialog
s nimi nemá vlastne smysl. George Soros a Trevor
Manuel žádali naopak reformu a posílení MMF a SB.
Jeden z úcastníku prohlásil, že zásadne nesouhlasí

s názorem Kateriny Liškové a že je zapotrebí cinnost
obou organizací dále rozvíjet. Walden Bello uznal, že
pred dvema lety by taková diskuse nebyla možná.
A všichni krome Kateriny Liškové podekovali Václavu
Havlovi za nápad usporádat tuto diskusi pred vlastním
oficiálním jednáním MMF a SB.
Myslím, že všichni ti, kterí považovali takovou diskusi
za bezcennou, se mýlí. Svetová banka a Mezinárodní
menový fond procházejí zmenou. Ze záverecné tiskové
konference a z rady dalších prohlášení zástupcu obou
instituCÍ je to zrejmé: radikálnejší opatrení v boji

S chudobou, zastavení procesu, pri kterém se rozštepuje
svet na stále více chudou a stále více bohatou cást, aktiv

nejší vystupování vuci privátním subjektum, nejen vuci
vládám pri úsilí o stabilitu mezinárodního financního

systému, omezování negativních dúsledkú globalizace
v podobe rychlých presunú kapitálu, zvýšení snahy
o oddlužení nejchudších zemí sveta prostrednictvím
regionalizace, pri které by vznikly regionální menové
fondy, jakési analogie MMF, a hledání cest, jak zásadne
pomoci chudým zemím tím, že bohaté zeme otevrou své

trhy jejich zboží, zvýšení tlaku na Spojené státy, aby
uvolnily své prostredky pro program oddlužení nejchud
ších zemí.

Myslím, že Horst Kohler mel pravdu, když na záverecném
setkání s novinári rekl, že proces zlepšení zacíná tím, že
verejnost si uvedomí, oc jde, a že lidé v bohatých prúmy
slových zemích uznají hlubokou propojenost mezi chudou
a bohatou cástí sveta. Chudobu už dále nelze ignorovat.
Pražská konference je jedním ze signálll promeny dnešní
ho myšlení. Sociální souvislosti fungování ekonomie
nemohou být již opomíjeny, nemá-li dojít k zhroucení již
beztak krehkého hospodárského systému sveta.
Jirí Musil

Vzhuru do potíží
Rada CT se do toho obula. Na svém zasedání 3. ríjna
vyjádrila hlubokou nespokojenost s publicistickým
poradem Naostro a se zpusobem, jak televize referovala
o zasedání Mezinárodního menového fondu/Svetové

banky. Prý: "Redakce zpravodajství a Redakce publicis
tiky nenaplnila poslání Ceské televize ve smyslu § 2 zák.
C. 483/1991 Sb. o CT, ze kterého vyplývá, že posláním
CT je poskytovat objektivní, overené, všestranné
a vyvážené informace pro svobodné vytvárení názoru

a sloužit vzdelávání a výchove mladé generace."
(Zduraznila Rada na svých internetových stránkách.)
Dost by mne zajímalo, jak na to Rada prišla. Pochybuji,

že mela nekolik dní po událostech k dispozici profesio
nální rozbor, který by jí umožnil takový soud udelat.
Spíš to vypadá, že se Rada sešla, a na základe onoho
segmentu vysílání, které každý z radních v televizi videl,
do toho trískli. Že si v takové situaci lze o objektivním

hodnocení jen nechat zdát, ji nijak netrápilo. Ze zápisu
z Rady totiž nijak nevyplývá, že se pri hodnocení opírala
o nejaký souhrnný posudek.

Prítomnost / 4



o cem se nemluví

To je ovšem potíž a cloveku se vnucují cerné myšlenky.
Kontrolní funkce, kterou má Rada vykonávat, predstavu
je obrovské lákadlo: kdo by nechtel ovládat televizi?
Jenže Rada se má k televizi chovat jako k cerné skrínce:
samotní radní by se nemeli k úrovni poradu vyslovovat.
Meli by pracovat na základe stížností, k nimž si nechají
udelat profesionální rozbor.
Vypadá to, že se schyluje k nejhoršímu: Rada si postup
ne vytvárí predpolí, aby mohla odvolat reditele CT.
Nedosadila si ho, naopak, byl jí vnucen. Jaký reditel
prijde na jeho místo, o tom není treba mít pochyby. Stací

se podívat na politické složení Rady. Pozor, to není hra
o fazulky, jak by rekl Vlado Meciar. To je vážná hrozba
pro další vývoj Ceské republiky.
Václav Žák

Ve stínu pozornosti
Tesne po poulicních hrátkách antiglobalizátoru-neolud
ditLI, novodobých "rozbíjecu stroju", se v Praze sešlo

pres 200 Cechú ze zahranicí. Prijeli i Cechoaustralané
a v hojném poctu také krajané z Balkánu a Ukrajiny.
Zacalo se slavnostním zahájením v Karolinu, televizní
štáb se objevil na jeden den, zástupci tisku se nedostavili
vubec. Probíraná témata pritom vyprovokovala vzruše

nou diskusi a rozhodne by stála aspon za zaznamenání:

Exil jako zpusob života, psychologický dopad vykorene
ní, literatura v exilu a o exilu, otázka dvojího obcanství,
volebního práva a restitucí. Bylo slyšet i radu praktic
kých a užitecných návrhu. Napríklad Vilém Precan

požádal úcastníky, aby poskytovali novému Ceskoslo
venskému dokumentacnímu stredisku (navazujícímu na

cinnost Dokumentacního strediska nezávislé literatury na
schwarzenberském zámku u Scheinfeldu) cenné archivá

lie a dokumenty. Je také v zájmu budoucích generací,
aby se zachovaly archivy jednotlivých osobností žijících
v exilu a nedocházelo tak k permanentním ztrátám
pameti.

a setkání se sjelo nejvíc lékarú (více než ctyricet), kterí

meli svou pracovní sekci. Naproti tomu se ani tentokrát
neuskutecnil panel s úspešnými prumyslníky v zahranicí,

na jejichž zkušenosti není v domácím prostredí mírne
zvlcilého kapitalismu zrejme nikdo zvedav.
Ota Ulc

Naši milí ctenári!
Na knihkupeckých pultech se práve ted objevila
kniha, která predstavuje výber z textú Prítomnosti,

respektive její predchLldkyne, jíž byla až do letošního
ledna Nová Prítomnost. Jde o clánky z let 1995 až
2000, jakýsi portrét posledních pet let. Smyslem
tohoto repetitoria poslední petiletky je pripomenout
si, cím jsme za uplynulých pet let prošli, rozvzpome
nout se, že nešlo jen o sled skandálú provázených
trvale .blbou náladou. Uvedomit si, že se leccos

posunulo, at už dobrým nebo špatným smerem. Že
jsme jiní než pred peti lety. A taky, že nekteré
myšlenky, jež autori Prítomnosti vyslovili, platí dnes
jako predloni. Nebo možná naopak, že se v necem
hluboce spletli.

Tento Reader's Digest z naší produkce také dokazuje
cíl, k nemuž po listopadu 1989 vzkríšená Prítomnost
vytrvale smeruje: pomoci ctenárum orientovat se ve
složi té dobe, poukazovat na hodnoty, které bychom
nemeli poztrácet, dodávat jim odvahu a chut do života,
hlavne do toho jejich vlastního, obcanského.
Jsme proto rádi, že nakladatelství Milénium tento výbor

pod provokujícím titulem "Ceši nechtejí demokracii"
vydalo výber nekterých clánku, které považujeme ve

výše uvedeném smyslu za zásadní.
Libuše Koubská
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Co se stalo s ceskou žurnalistikou?
Už jedenáct let nás delí od cenzury. Dockali jsme se za tu dobu seriózního tisku? Ceské noviny
údajne ohrožuje bulvárnost, omezený trh, válka s politiky, nový tiskový zákon. Kde koncí
slušná žurnalistika a kde zacíná bulvár a jak vnímají úroven svého remesla sami novinári?
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o žurnalistické branži se mluví jako o sedmé

velmoci. Prý hýbe verejností. Prý nás

ovliviíuje. Prý má naši duveru. ZasloužÍ si to

však? Jsou a vubec mohou být soucasní ceští
novinári skutecne svedomím národa

a hlídacím psem demokracie?
Zacneme príslovím. Co je psáno, to je dáno. Kdysi to sice vyjad

rovalo fakt, že dohoda stvrzená listinou nabývá vyšší, nezrušitel

né a nezmenitelné závaznosti, ale prísloví se preneslo i do

dnešních dob, byt v ponekud pozmenené roli. Neveríte? Tak si

poslechnete nejaký spor, takový, který se dríve odehrával na

balkónech mestských cinžáku a pozdeji ve frontách na pojízdnou

prodejnu nebo na banány a dnes se presunul do vozu metra a do

okolí supermarketiL Když dojdou nekteré ze stran argumenty ve

sporu o tom, kdo, co, kdy ajak udelal ci neudelal, vyloží poslední

trumf: "Ale urcite to tak bylo, vždyt to prece psali v novinách!"

Pravda, pokrok se nedá zastavit, a tak se stále casteji objevuje

elektronická forma "ríkali to v rádiu" nebo "ukazovali to v televi

zi". To nic nemení na skutecnosti, že v zemi, kde "nikdo neverí

nikomu a nicemu", mají sdelovací prostredky kredit vcelku

spolehlivého a duveryhodného zdroje informací.

Dve tretiny lidí u nás verí tisku
Pro dukaz techto dosti odvážných tvrzení najdeme solidní oporu

i v archivu STEM. Tisku, novinám a casopisum verí zhruba dve

tretiny lidí. Verejnoprávní média "slouží dobre potrebám verej

nosti" podle mínení dvou tretin lidí (Ceská televize) ci dokonce

témer 80 procent osob (Ceský rozhlas). Více než polovina

obcanu považuje verejnoprávní média za nezávislá na politické

moci. Tato data je nepochybne treba korigovat zkušeností, že

lidé se vyjadrují predevším o novinách, které ctou a znají, ci

o stanici, kterou sledují. Nicméne ani zjištení, že si lidé dokážou

z nabídky médií vybrat ke své spokojenosti, není rozhodne

bezvýznamné.

Všechny tyto údaje i cetné aféry, k jejichž odhalení dali novinári

a redaktori podnet, potvrzují, že žurnalisté skutecne jsou "hlída

cím psem demokracie", anebo že prinejmenším zabranují

mocným, aby svého postavení využívali zcela podle svých,

v nekterých prípadech velmi pochybných zásad. Ostatne i mnozí

velmi suverénní politici, dríve se velmi pohrdlive vyjadrující

o novinárích, zmenili svuj slovník a aspon na verejnosti dávají

prednost slušnému dialogu, at už v novinári vidí korektního

partnera ci nebezpecného soupere.

Drby ve volbách nerozhodují
A tím se neprímo dostáváme k druhé otázce. K tomu, jak

novinári s daty zacházejí a zda svého postavení a duvery verej

nosti nezneužívají. K tomu, zda seriózní novinár a seriózní tisk

mají vubec šanci prežít. Suchá statistická data uvádející pocty

prodaných výtisku novin a casopisu i data ctenosti ci sledova

nosti rozhlasových a televizních stanic to ríkají prece jasne:

Verejnost smeruje k bulváru. Je to vubec pravda? A je to duvod

k znepokojení?

Suchá data není radno zpochybnovat. Zustaneme-Li u tisku, pak

je nesporným faktem, že na první pozici v žebrícku ctenosti

deníku se na Mladou frontu Dnes dotahuje (podle nekterých

zdroju již velmi úspešne) bulvární Blesk a v mnoha regionech

dominují odnože listu vydavatelství Vltava-Labe-Press, které

k bulváru rozhodne nemají daleko. Také vetšina spolecenských

a ženských casopisu, které uvádejí poradí týdeníku a mesícníku,

pracuje s prvky bulváru, a posledním úspešným novým titulem,

který pronikl do popredí žebrícku, je "stoprocentní" bulvár Spy.

Naproti tomu náklady seriózních, zejména ekonomicky oriento

vaných titulu již nekolik let klesají. Budiž. Lidé se chtejí bavit

a je docela prirozené, že clovek, který deset hodin namáhal

mozkové závity, sáhne vecer radeji po "drbne" než po odbor

ném casopisu se sloupky ekonomických dat. Nehrozí však

nebezpecí, že se lidé budou podle afér a casto bezvýznamných

detailu osobního života politiku rozhodovat ve volbách?

Analýza volebního rozhodování, kterou provedl STEM v letech

1996 a 1998, ukázala, že aférám a skandálum prikládají volici

mnohem menší duležitost než tomu, jaké principy strana obhaju

je a jaké výsledky má za sebou. Samozrejme, že i chování

a vystupování politických lídru hraje významnou roli. Lidem

však jde predevším o to, jak srozumitelne se dokáže politik

vyjadrovat k problémum, co v politice už dokázal a jak slušne

a vstrícne k lidem, kterí jej volí, pristupuje, nikoli o jeho osobní

život ci zvyky. Spíše se zdá, že ceská verejnost je k aférám

a skandálum až príliš tolerantní, dokonce i k tem, které se

dotýkají demokracie ajejích principu. Hlídací pes demokracie se

muže uštekat, ale nikoho neprobudí. Cást Lidí obrostla príliš

tlustou kuží a nevnímá podobné zprávy vubec, cást si myslí, že

všechno koncí pod kobercem a žádný další skandál jejich

negativní mínení o politicích už nezhorší. Poslední vývoj prefe

rencí vládní strany o vlivu afér na postavení politických stran

vypovídá asi dostatecne.

Až nekdy pujdete po ulici, podívejte se z dálky na stánek

s novinami. Zárí barvami a je obložen desítkami titulu novin

a casopisu všeho druhu. To je nejlepší dukaz toho, že v ceské

žurnalistice funguje trh. To je víc než dobré zjištení. Nemusíme

se bát, že nás žurnalisté budou kazit. Nemusíme jim ani dávat

neprekrocitelnou latku, aby nás vychovávali. Dokonce se

nemusíme ani ptát, kam ceská žurnalistika smeruje. Bude totiž

taková, jací budou její ctenári. Ostatne o politicích a jejich

volicích platí prece totéž. Jen ta spokojenost s nabídkou je

ponekud horší ...

Jaroslav Ruk (1958)
Analytik STEM.
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Novinári, spojte se,
vyzývá šéfredaktor Respektu Petr Holub

Od cloveka, který venoval novinárské profesi osm let,

nelze ocekávat, že si zacne stežovat na její úpadek.
Nebylo ostatne odkud padat, zcela nesvobodná
a neseriózní žurnalistika tu byla spíše predtím. Ceští
žurnalisté zacínali od nuly a meli k dispozici pouze
zkušenosti kolegi:t ze Západu, jen je prevést do ceských
pomeri:t.

Myslím, že se to v cásti médií podarilo nad ocekávání
dobre. Samozrejme pritom celá rada novinári:t podlehla
ri:tzným hrozbám, predevším tem, které jsou silnejší
v každé rozvojové zemi. Pocátecní revolucní nadšení,
které sjednotilo spolecnost a svedlo novináre s politiky do
nebezpecné blízkosti, a podpora demokratickým refor
mám spojily liberální tisk s vi:tdci reforem nejméne do
roku 1994. Docasná ztráta soudnosti mnoha novinári:t tak

politikLIITIna nekolik let umožnila vládnout bez mediální
kontroly.

Na hrane bulváru
Dalším kamenem úrazu byl vznik televize Nova, kde
nekolik intelektuáli:t napodobilo úspešný vzor tzv. zábav
ného zpravodajství - protejšek novinového bulváru,
který se nicméne tvárí jako seriózní obraz sveta. Slavili
s tím ohromný úspech a jejich postup se stal receptem,
který nekterí novinári napodobují sami od sebe, jiné

k tomu nutí vydavatelé. Média také trpí stálým nedostat
kem penez, a proto se ve snaze nejak je obstarat dostáva
jí do prímé závislosti na ri:tzných politických a ekono
mických lobby. Zažili jsme i noviny vydávané politickou

stranou (i když je to už dnes, na rozdíl od první republi
ky, výjimkou). Zkrachovalá banka IPB kontrolovala
televizní zpravodajství Novy i Primy, dodnes mají
nepri:thledné financní skupiny své týdeníky. Shrnout

polistopadový vývoj žurnalistiky tedy jde jednou vetou:
úkolem seriózních žurnalisti:t je proplout mezi Scyllou

Ceský voríšek trochu šteká, ale nekouše,
ríká o našich žurnalistech v roli hlídacího psa

americký novinár Jolyon Naegele

Ceský tisk získal sice v pri:tbehu posledních jedenácti let

svobody pestrejší tvár a schopnost informovat o mnoha
aspektech života obsáhleji, umení podávat presné informace
z domova a zejména ze zahranicí je pro nej však stále
nedostupné.
Jen málo ceských novinári:t bere svou práci jako profesi nebo
poslání. Vetšinou jim schází odborný trénink a zkušenosti ze
stáží v zahranicních redakcích, které by je naucily jít do

hloubky, psát výstižneji, odkrývat podstatu veci a nechovat
se pri tiskových konferencích ci rozhovorech jako loutky.

A zkuste na nekterého ceského novináre ci redaktora promlu
vit svetovým jazykem - až na nekolik vynikajících výjimek
budou hledet nechápave a shánet se po tlumocníkovi.

Povinná literatura zahranicního
korespondenta
Pocátek obrody ceského svobodného tisku je spojen s datem
20. listopadu 1989. Téhož dne, podobne jako je tomu nyní
v Belehrade, zacal strmý pokles poslouchanosti zahranicních
stanic a bourlivý rozmach domácích deníki:t. Zahranicní

rozhlas už nemohl a hlavne ani nechtel domácím deníki:tm,

televizním a rozhlasovým stanicím konkurovat. Kdysi na
úsvitu devadesátých let jsem cítával i pet deníki:t denne.
Presto jsem však nemel pocit, že bych bylo dení v Praze,
v okresech, na Slovensku ci v zahranicí opravdu informo
ván. Objemné každodenní stohy novinového ctiva nenahra
dily z hlediska informacního zisku krátký osobní výlet do
kuloári:t Federálního shromáždení nebo Slovenské národní

rady. Postupne jsem snížil svou povinnou cetbu z peti
deníki:t na tri (Lidové noviny, Mladá fronta Dnes, Právo),
pak na dva (Lidové noviny, Mladá fronta Dnes) a nyní si
casto vystacím jen s jedním. Ceský deník (pi:tvodne Obcan
ský deník) v rozvodovém léte roku 1992 prohlásil, že ten,
kdo nesouhlasí s rozpadem Ceskoslovenska, je zrejme
komunista. Bral jsem tuto narážku jako inzultaci ctenáre,
která me znechutila natolik, že jsem prestal Ceský deník
kupovat ješte pred tím, než už ani nebylo co kupovat, proto
že titul zkrachoval. Další hluboké rozcarování mi v posled
ních dvou letech pripraví 10 Právo. Na ceské pomery vetši
nou profesionálne vytvárené noviny me svými (výhradne
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závislosti na politice nebo kapitálu a Charybdou bulvár
ního úpadku.
Seriózní noviny, rozhlas nebo televize mají podle definice
"popisovat spolecnost tak, aby byl obcan vždy schopen
samostatne a odpovedne rozhodovat". Takovou roli dnes
hrají vetší deníky (MF Dnes, Lidové noviny, Právo,

promiloševicovskými) reportážemi z Balkánu odradily
natolik, že jsem je ze své denní dávky ceského tisku také
vyradil.

Novinári, tunelári a olovená logika
Navzdory údajné ochote novinársky válcit s úrady a tunelári
není tento boj ani na stránkách Mladé fronty Dnes ani jiných
deníkú práve úspešný. Pripomenme nekolikaleté peripetie
"prípadu H-Systém", kdy více než tisíc drobných ceských
investorú prišlo o své celoživotní úspory, když uverili
reklamním slibúm. A nebyly to jen vemlouvavé hlasy
v zakoupeném reklamním case, i nekterí politictí predstavi
telé se netajili s doporucením, že po vyhlášení stop-stavu na
další výstavbu panelákú je H-systém ideálním modelem
rešení další bytové výstavby. Média o celém prípadu dosud
informovala jen velmi kuse, a místo aby prípad objasnila,
ješte jej zatemnila. Reprodukovala citáty jedné ci dvou stran,
i když zúcastnených aktérLIbylo více, a nadto se omezila na
funkci nastaveného mikrofonu - mechanicky pretlumocila
vyslechnutá stanoviska, aniž by se pokusila zjistit, zda jejich
zastánci mluví pravdu. Jenže média tu nejsou jen od toho,
aby "vyvážene" papouškovala lži obou stran, že?
Aféra "Olovo" se stala zcela doménou Mladé fronty Dnes,

která ji správne pochopila jako príležitost vyjasnit nejen
chování poradcú predsedy vlády Zemana, ale i nový tiskový

zákon. Stát se rozhodl, že jej použije jako nástroj proti
dvema novinárúm Mladé fronty Dnes. Deník se rozhodl, že

Zemské noviny), nekteré verejnoprávní rozhlasové stanice
(Radiožurnál, Svobodná Evropa, BBC), z televizních

stanic, které jsou nejvlivnejší, jen do urcité míry CT
a Prima. V zemi s deseti miliony potenciálních ctenárLI ci
divákú si ovšem vydavatelé musejí dobre rozmyslet, jakou

míru serióznosti si mohou dovolit. Pokud se nechtejí dostat
na ohaj mediálního trhu, musejí se bulváru alespon trochu
priblížit. Príkladem jsou titulky deníkú ci populární hudba
sedmdesátých let na Radiožurnálu - jenom tímto zpúso
bem si ale mohou zmínená média zachovat možnost platit
své zpravodajství. Tím se ale Ceská republika neliší od

podobne velkých zemí Západu, treba od Rakouska.

Zpravodajstvím k bankrotu?
Boj o nezávislé a seriózní zpravodajství bude hlavním
motivem dalšího vývoje ceské žurnalistiky. Není treba se
bát, že k nemu není dost profesionálLI (i když se mohou
ješte hodne zlepšit), rada z nich rovnež má dost cti, aby se
nenechali podplatit. Jejich politickou nezávislost dokumen
tují neustálé vzteklé výpady politikú - až by se dalo ríct, že
média dnes hrají roli politické opozice. Hlavní potíž je ve
financích. Žádné ze zpravodajských médií totiž nevykazuje
zisk. Prícinou není ani tak nezájem publika (i když ctenost
deníkú již nekolik let trvale klesá), jako spíše konkurencní
boj, který drží na minimu ceny deníkLI. Komercní rádia se
o zpravodajství radeji nepokoušejí a Prime dokonce hrozí,
že majitelé zpravodajství zruší. Verejnoprávní rozhlas
i televize mají bezpecný príjem, Achillovou patou jejich

jej použije jako nástroj na ochranu práva svých novinárú na
utajení zdroje. Procteme-Ii však dotycné clánky v Mladé
fronte Dnes peclive, získáme dojem, že celý spor o ochrane
novinárského zdroje je snad nejaká búhvíkým režírovaná
fraška, protože deník už svúj zdroj vlastne neprímo odhalil

(snad podle zákona jakési olovené logiky).
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verejnoprávnosti je ale rízení: dliležité slovo v Ceském
rozhlase i CT mají rady, jejichž prostrednictvím mohou

dovnitr zasahovat politici.
Cesta, jak ubránit existenci zpravodajství a jeho nezávis
lost, samozrejme existuje a záleží jen na zájmu úcastníkl\

jestli ji budou chtít podniknout. Celé tajemství se jmenuje
vzájemná podpora. Predevším to znamená, že média
musejí více navzájem spolupracovat, nepochybne se
i propojit pomocí obchodních smluv, anebo dokonce
vytváret spolecné instituce. Variantou je vývoj, kdy v zemi
zlistanou dva až tri koncerny, které budou schopny zpravo
dajství financovat. Stejne di'1ležitý je ale rovnež vznik
profesní organizace novinárli, která bude hájit jednotl ivé

redaktory pred prípadným nátlakem politikli, prlimyslníkLI
i vlastních vydavatelli.
Volání "Novinári všech médií, spojte se" skrývá na první
pohled nebezpecí, že všechna média budou psát ci vysílat
totéž. Není ale príliš velké, protože v rámci jednotlivých

titulli se mohou uplatnit rlizné názory, rovnež zpravodajové
umejí využívat rlizné úhly pohledu. MF Dnes je sice prede
vším liberální, docteme se v ní ale i socialistické a konzerva

tivní názory, neco podobného platí pro "socialistické" Právo

a "konzervativní" Lidové noviny. Horší je tedy riziko, že se
ceská žurnalistika po vzoru politické scény rozplyne
v neprehledné zmeti názorli, kdy nebude jasné, kdo je kdo.

Nemají cas myslet
Za takové rostoucí riziko ale nemohou zpravodajové.

Žádný hafan to není
ení snadné odolat stále opakovanému prirovnání tisku

k hlídacímu psu demokracie. Takže: má-Ii tisk opravdu tuto
roli, ceský voríšek možná trochu šteká, ale nekouše. Není to
sice už žádné štene, ale soucasne nevyrostl ve statného
hafana.

Jako príklad mohou posloužit Lidové noviny. Vycházejí sice

každý den, ale ve skutecnosti je to týdeník, který se jako
deník pouze maskuje, aby mel dost místa na všechny své
komentáre (a je treba uznat, že mnohé z nich jsou psány

s erudicí). Pi Iírem tohoto rádoby deníku však rozhodne
nejsou - což by mely - zprávy, které zde pripomínají spíš
domácí cvicení kroužku mladých reportérLl z okresního

mesta: vetšinou bývají špatne vybrané i napsané. Lidové
noviny také v posledních letech zažily mnoho redakcních
výmen až palácových revolucí. Jejich redakcní týmy byly
obvykle proklausovské a nekdy až nepochopitelne servilní.
V jednom období míval tehdejší predseda vlády k dispozici
i tri rubriky týdne. V soucasnosti tentýž postup opakuje
Právo, když takrka charitativne nabízí prostor pro pravidelné
komentáre ministrlim vnitra ci kultury. Pokud se pamatuji,
naposledy využívali tento styl k vlastní i stranické propagan
de tajemníkové a clenové ÚV KSC v osmdesátých letech.

Žurnalistika, zrcadlo politiky
Ceská politika po listopadu 1989 a zejména po rozpadu
spolecného státu nabrala kurs k právnímu státu. Tento cíl je

Ceským médiím zretelne chybí neco jiného: hlubší reflexe
a výklad. Komentáre ani analýzy nedosahují úrovne techto

žánrli v západoevropských médiích, není k dispozici výber
seriózních týdeníku ani mesícníkli, které by alespon shrnu
ly události poslední doby. Prícinou jsou opet finance,
v tomto prípade ale i ono známé "nejsou lidi", protože
ceská elita na takovou úlohu zretelne nestací: novinári

nemají cas myslet, ani vedci se verejnými záležitostmi
nezabývají a pokud ano, pak neumejí psát nebo mluvit.
V Ceské republice tedy existuje novinárský stav, který má
ambice a dokáže vyrábet seriózní zprávy. Soucasný trh
médií mu k tomu nabízí dostatek možností. Je treba ale

zlepšit podmínky, to znamená propojit nekterá média,
ustavit profesní organizaci a investovat do komentárového
patra žurnalistiky.
Samozrejme se to nemusí podarit. Je jasné, že mnozí
dnešní vydavatelé, generální reditelé a šéfredaktori budou
radeji po vzoru reditele Novy Vladimíra Železného
neomylnými vládci pravdy ve svých médiích, než aby
pustili demokratickou diskusi i dovnitr svých podnikLI. Pak
to mLlže i jinde skoncit "nováckou" cestou do pekla: zaple
tením do lobbistických retezcli a v dlisledku likvidací

nezávislých zpráv.

Petr Holub (1958)
Séfredaklor casopisu Respekl. Pred rokem 1989 silnicní delník, skladník

a popelár.

však stále v nedohlednu, protože málokterý ceský politik
chápe svou politickou práci jako verejnou službu cili službu
verejnosti. Mnohem oblíbenejší je pojetí politiky jako
jedinecné príležitosti, jak využít moci k vlastnímu obohace
ní, a to i pres stret zájmLI (k nimž stále dochází, není-Ii daná
oblast prímo pod dohledem EU a jejím zájmem chránit
legislativu této oblasti).
Tato skica ceské politiky nebyla samoúcelná, protože
s ceskou žurnalistikou se to má podobne jako s ceskou
politikou, i když situace není tak vyostrená. Ani ceská
žurnalistika však dnes nemá jasný smer - až na nekteré
výstrelky prešlapuje na míste a výsledkem je to, že

prispívá ke strnulosti spolecenského systému. Pojem
"investigativní žurnalistika" stále patrí spíše do slovníku

cizích slov než na novinové stránky. Zahranicní zpravo
dajství zlistává doménou Ceského rozhlasu a Ceské
televize - deníky se jim ani nesnaží konkurovat. Zahra

nicnepolitické komentáre a reportáže jsou beztak slabé
a casto i faktograficky nepresné. Ten, kdo v posledních
mesících nesledoval zpravodajství svetových deníkli na

internetu, toho ví napríklad o nedávném dení v Jugoslá
vii jen poskrovnu, byt treba cetl ceské deníky i mezi
rádky.

lolyon Naegele (1955)
Americký novinár. Je akreditován v Praze od roku 1984.
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V dnešní ceské žurnalistice nezahrnuje
bulvár pouze jeden dva deníky. Ve vetší
nebo menší míre se objevuje témer všude.
Podámproto tento fenomén jako jakési
zpovední zrcadlo pro všechna naše média.
Je ale urceno i pro ctenáre/diváky/
posluchace. Bez jejich zájmu by totiž cekal
bulvární média život pouze jepicí.

Nejfrekventovanejšími tématy jsou zlocin, násilí, katastro
fy, odhalení tela (at už smerem k sexu nebo ke zranení
a nemoci), bohatství (hlavne v kontrastu velké bohatství

versus velká chudoba). Témata sama však nejsou dostacují
cí podmínkou, dúležitý je kontext a príznacné motivické
okruhy, na které se podíváme o neco podrobneji.
Osobnosti, to je nevelký pocet predevším zpeváku, hercu,
sportovcú, politikú, bohácú nebo zlocincll. I v prípade, že

jsou skutecnými osobnostmi, bulvár se o ne zajímá z hledis
ka, které si vynucuje uvozovky. Probírají se bud izolovane,
nebo - casteji - ve vztahových vazbách (kdo s kým).
"Osobnosti" jsou tu predevším proto, aby figurovaly ve
skandálech.

Skandály jsou spolecným dílem skandalizovaných

a skandalizátorú. Je to získání verejné pozornosti necím na
pokraji nezákonnosti (skandál není, když ministr zavraždí
manželku, to je proste zlocin, ale když pri autonehode
zahyne na vedlejším sedadle jeho milenka). Skandály slouží
k tomu, aby bylo možno zviditelnit "osobnosti" nebo ty,
kdo se mezi ne snaží dostat.

Zázraky vybírají z toku událostí ty, které slibují lidem
útechu nebo nadeji, ale pritom po nich vubec nic nepožadu
jí: príbehy o záchranných akcích, riskantních operacích,
objevech nového léku, zázracných lécitelích. Jakási materi
alistická verze duchovna.

Oslavy, rauty, hýrení nebo davová šílenství lící chvíle, kdy
menší nebo vetší skupiny porádají radovánky. Bývá to
dobrá záminka k prezentaci "osobností" ve skandálních
situacích. Nekdy prevažuje barva penez, jindy barva
nahoty. To málo, co nám zbylo z dionýského živlu.
Rekordy souvisejí s potrebou bulváru vyjadrovat hodnoce

ní vedecky kvantitativne a zároven "po divošsku" emotivne

a v superlativech. Jakékoli lidské usilování se tím prevádí
na soutež, podobne jako škola nebo treba filmové umení.
Aby bylo stále v cem závodit, rekordy se rozmnožují ad
absurdum.

Podnecování ke konzumu
Varení, móda, nakupování, zarizování bytu, komunikacní
technika, cestování - na všechno bychom meli být znalci,

všechno bychom meli alespon ochutnat, odvázat se
a vychutnat si. Kdo to nestíhá, sám sobe škodí a navíc je
hoden posmechu. Cím je bulvár na tomto poli presvedcivej
ší, tím vetší díl reklamy jeho odberatelé snesou.
Bulvár se všemožne snaží budit dojem, že je schopen
obsáhnout všechny oblasti života, takže znáte-li je, jste
všestranne dokonalí, zkrátka "in". Krokem k prozrení
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Ve spolecnosti o neco
zdravejší, než je naše, se

bulvár považuje za neco, co se
samo vylucuje z verejného

života. Nosit takový casopis
v ruce nebo si ho dokonce

rozevrit v tramvaji se prl1iš
nehodí.

z tohoto sebeklamu je poznání, že nejdllležitejší sféry života
jsou naopak vylouceny: každodenní problémy, osobní
zodpovednost a z ní plynoucí obcanská angažovanost,
jakýkoli dejinný nebo duchovní nadhled a existenciální
hloubka života. Bulvár musí zllstat plytký.
Plytký, nikoli z podstaty zlý. Povšimneme si, že bulvár není
ani tvrdá pornografie, ani zájmový casopis sadistll. Jeho
hlavní témata a zpllsob, jakým nastoluje jednotlivé motivy,
sledují dva vzájemne spojené a na pohled neslucitelné cíle:
porušovat tabu a pohoršovat se nad porušováním tabu.
Jakmile se totiž nekde tabu zruší, musí se zacít pridávat na
síle, aby to za chvíli nebyla nuda. Bulvár si nechce vybít
své trumfy, a tak jejich pritažlivost stále obnovuje. Vyhovu
je puritánLlm, kterí se rádi venují "prasecinkám", pokud
jsou nadepsané slllvkem "fuj".

Jeho rec
Historicky vzato je rec bulváru plodem velkomesta.
Predstavuje "hlas ulice", což je
jedna dejinná podoba odvekého
a zdaleka ne jen sociálne negativní
ho fenoménu - žvástu. Žvást proniká
všude tam, kde nevíme, co ríci, ale
nechceme nebo nemllžeme mlcet.

Pomáhá nám "balit holky", vyplno
vat cas zdeformovaný cekáním,
vysmekávat se vyšetrovateli, švejko
vat pred utiskovatelem, "okecávat"
zkoušejícího, smlouvat na trhu nebo
kázat o tom, cemu sami neveríme.

Je to rec pavlacové drbny, která
pronáší dlivernosti tak hlasite, aby to
slyšel celý dllm, nebo vyvolávání kamelota, jehož snahou

není sdelit, co je v novinách, ale co nejrychleji jich prodat
co nejvíc.
Do tohoto rejstríku patrí silná slova a vulgarismy ("prudit"),
módní plevelná slova a obraty, prehánení a dvojsmysly
(netrestatelné narážky erotické i politické). Paradoxem je,
že bulvár se vyznacuje stále vetším zkracováním clánkll,
odstavcll i vet, a tedy zrychlováním tempa, které ale nevede
k vetšímu množství sdelení, nýbrž ke zredení informace.
V tisku dominují titulky, v audiovizuálních mediích
"headlines" a "znelky". Tato záhlaví se naopak zvetšují
a rozširují, opatrují se o nadtitulky a podtitulky a hlavne 
pod nimi už je sotva neco navíc, spíše mín, než slibují.
Mladá fronta Dnes nedávno nastartovala "akcní" titulky ve
forme úplné vety se slovesem a tento módní trend se
lavinovite rozšíril.

K metodám redení patrí rLlst podílu obrazu, barvy nebo
prípadne hudby. Mimoslovních výrazových prostredkll zde
není jenom víc, ale hlavne jsou sníženy na úroven pouhé

ilustrace nebo prímo dekoru. Nemáme možnost sami si
"vycíst" z obrazLI a zvukll tolik, kolik nám naše vnímavost
a zkušenost umožnuje. Lze dokonce ríci, že vysoká stylizo
vanost techto forem bulváru je formou cenzury.

Jak s námi zachází
Bulvár si získává naše horší já tím, že mu pochlebuje.

Náhražka je nad originál: neprináší zprávy, ale drby; místo
odhalení zverejnuje prozrazení; za hlas lidu vydává banální

výroky "náhodne" odchycených chodcll. Žánr, jímž se
bulvár rád "zvedectuje", je anketa - jak položením otázek,
tak pristrihováním odpovedí ze sebechytrejšího cloveka
udelá fádního blbce, který má na všechno sVllj vlastní
názor, a to stejný jako vetšina dotazovaných. Nechce-li se
bulvárnímu novinárovi k tématu nic zkoumat ani císt, udelá

interview, casto z vetší cásti prevyprávený a "vylepšený".
Ve jménu vyváženosti položí vedle sebe výroky znesváre
ných stran, ale k premýšlení o nich se už nedostane.
Ve slušných médiích se i bez vyhlašování morálního
kodexu novináre považuje za samozrejmé, že se dodržují
hranice, které bulvár soustavne rozmývá: mezi reklamou
a sdelením (odtud pro bulvár typická skrytá reklama), mezi
marketingovou strategií a odborným šetrením (zverejnování

údaju o vlastní sledovanosti jen tehdy, když roste) a hlavne
mezi fikcí a realitou (hrané pasáže v televizním zpravodaj-

ství a publicistice).
Cílem bulváru je totiž navodit stav,

kdy nad ním jeho odberatel ztrácí
kontrolu a sám se stává manipulo
vatelným. Bulvár je pritom dítetem
liberální demokracie, takže se

vyhýbá prímému nátlaku a je
nekonecne vynalézavý ve lstech
a obcházení zákona. Je to manipu
lace mekká, ba prímo laskavá.
Jednotlivá média se nekdy spojují
dohromady - magazín pribalený
v deníku, CD nebo vonavka

v týdeníku. Lidé si priplácejí na to,
že jsou "obdarováváni" a temito pididary doháneni k velko

nákupu. Zpllsob prodeje médií je stejný jako zpllsob prode
je zboží, jež média nabízejí ve svých reklamách. Když
moralisticky kritizujeme reklamu, meli bychom si uvedo
mit, že daleko nemravnejší než sebehorší reklama jsou

manýry, které z reklamy nekontrolovatelne precházejí do
jiných forem komunikace. Bulvární politikje daleko horší
zlo než bulvární médium.

Kdo padl a kdo prežil
V obnovené demokracii se najdou periodika bulvárem
nedotcená a pritom cti vá. Bohužel, nekterá z nich již
skoncila - možná práve proto. Dlouho vzdoroval Technický
magazín, který pod tímto krycím názvem za totality posky
toval široké spektrum odborne podložených pohledll na
soudobý svet. Jsme svedky zániku ješte ryzejšího casopisu,
Umení & remesla, pro který psal okruh specialistll s filoso
fickým presahem. Naproti tomu prežívají a o bulvárnost se
pokoušejí leckterá kvítka totality, byt se jim cestou k tržní
mu hospodárství utrhlo (nebo jim naopak prirostlo) nejaké
to slllvko v názvu.

Nelze nevzpomenout výjimecného pokusu o zcela jiný
deník - na mysli mám Prostor, který se vryl do pameti
brilantní prací s fotografií a fotografy. Dnes bohužel není
deníku, který by vítezil nad bulvárem. Lidové noviny mely
ambici stát se legendou demokratického tisku, ale jej ich
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posedlost srovnávacími žebrícky a tématem penez je
k nesnesení. Z týdeníku si svou originalitu a jakousi infor
macní "nabitost" uchovává Respekt, kterému se navíc darí

spolupracovat s fenomenálními kreslíri (Brázda, Reisenau
er). Barevný Týden je sice mnohem obsáhlejší, ale zároven
i mnohem prázdnejší.
Obdobou seriózního šéfredaktora v tisku (Benjamin Fragner
v Técku, Fabel v U+R, Ivan Lamper v Respektu) bývá
v rozhlase a televizi vždy dokonale pripravený a nezlomný

moderátor: takovými bývali Zuzana Bubílková v CT nebo
Václav Moravec v rozhlase na stanici Fl. V soucasnosti se

o tento vysoký standard snaží Jan Pokorný.
Unikátním jevem v ceské demokratické publicistice jsou
dokumentaristé, dnes takrka bezvýhradne pracující pro
televizi: Jan Gogola, Pavel Koutecký, Milan Maryška, Olga
Sommerová, Jana Ševcíková, Tomáš Škrdlant, Jan Špáta,
Helena Treštíková, Martin Vadas, Karel Vachek ... - to jsou
jakési mocné zdroje spodní vody, které nám procištují zrak
i mysl.

V cem je nebezpecí
Pravda, bulvár u nás nevídane zbytne!. Snad prota, že

odpíraného bývá nejvetší krajíc: za totalitárního režimu
jsme si ho neužili. Také proto, že je to zatím nejúspešnejší
a zároven nejjednodušší cesta, jak krátkodobe zbrzdit
pokles sledovanosti. Hodne nám všem uškodil mýtus stani
ce Nova, kterou vzali její obdivovatelé, ba i nekterí kritici

jako "success story". Její verzi bulvárnosti zacali napodo
bovat nejen její privátní konkurenti, ale i verejnoprávní
televize a poté i rozhlas. Ze všeho nejbulvárnejší je teze, že
tato stanice je prece taková, jakou ji chtejí mít diváci ..
Ve spolecnosti o neco zdravejší, než je naše, se bulvár

považuje za neco, co se samo vylucuje z verejného života.
Nosit takový casopis v ruce nebo si ho dokonce rozevrít
v tramvaji se príliš nehodí. Priznám se, že me stejne šokuje,
když si nekdo na sedadle prede mnou prohlíží Playboy
nebo Právo, byt jsou dlivody mého odporu k nim ponekud
odlišné. Spolecným jmenovatelem je jejich bulvární podbí
zivost, k níž patrí i sofistikovaný výraz, který oba listy

nasazují.
Z cehosi ve svete okrajového se u nás stal bulvár temným
pozadím, na kterém se odrážejí co do poctu exempláru
minoritní výjimky. Bulvár je dnes jakousi entropickou
sedlinou na dne našich médií, k níž vše "prirozene" gravitu
je. Je sebeklamné svádet to na tlak západních (spolu)vlast
níkLItisku v pozadí. Práve zkušenost demokratického sveta
nám ríká, že se bulváru nemusíme hrozit. Podobá se prosti
tuci nebo alkoholu: kdybychom ho zakázali, na jeho místo
by hbite nastoupilo cosi daleko nebezpecnejšího. Bulvár je

odvrácená tvár svobody tisku.

Bohuslav Blažek (1942)
Sociální ekolog a publicista.

Rust HDP a svoboda slova
Má politik(a) ovlivllovat cinnost medií? Mají média
ovlivnovat verejné mínení a jeho prostrednictvím politi
ka (ku)? Ovlivnují média verejné mínení? Jestliže ano,
jak? Mají žurnalisté povinnost rozlišovat hodnotu situa
cí, chování politických subjektLI, postoje spolecnosti tak,
aby to bylo ve shode s názory vlády? Takovou povinnost
mají asi sotva a tuším, že i místopredseda vlády Vladimír
Špidla je stejného názoru, i když je autorem doporucení

hledat zpusoby a prostredky, jimiž by bylo lze primet
žurnalisty k vetší rozlišovací schopnosti mezi tím, co je

duležité, a co duležité není. Zabývalo se tímto doporuce
ním jakési vysoké grémium vládnoucí politické strany
a dostalo se mu za to kritiky od novináru. Tvrdím, že
kritiky zcela zasloužené.
Ne, že bych si by I vždy jist, že me tisk ci rozhl as
s televizí vedou správným smerem, nabízejí-li mi práve
tu ci onu senzaci jako problém zásadní. Jenže již má
žena vidí problém jinak než já, nemluve o mých dospe
lých detech ci dospívající vnucce. Oba však - a moji

prátelé se k nám pridávají zcela spontánne - vidíme
napríklad nerád nazvaný Olovo jako problém prvního
rádu. Tedy zcela jinak než vedoucí ideová síla sociální
demokracie jménem Miloš Zeman. Také názorem na

intelektuální kvalitu novinárli, zejména komentátoru, jak
jej výše zmínený politik prezentoval nedávno
v novinách, názorem na jejich kvality mravní a na smysl
jejich oprávneného vlivu na tvorbu verejného mínení, se

od mocí opilého politika zásadne lišíme. Jiste, existují
novinári dobrí ci ješte lepší, jsou novinári nepríliš

pusobiví, jsou novinári, jejichž názory, analýzy, postoje
atd. pomáhají mi vcas predpokládat, že se objeví naprí
klad takové návrhy, s jakými prišel ve veci regulace
tiskové svobody ministr Špidla, ci takové arogantní
provokace, jimiž se predvádí predseda vlády Zeman. Je

to dobre nebo špatne, že tito novinári spolupusobili na
mé mínení, které práve zverejnuji? Tvrdím, že je to
dobre.

Jsem presvedcen, že svým odporem k mocenské arogan
ci (i regulace svobody slova je arogance), svým odporem
k hrubému zastrašování, jehož se vuci novinárlim premi
ér Zeman dopouští, podporují práve oni rozvoj demokra

cie lépe a presvedciveji než rlist HDP, jímž se arogantní
vládní moc práve chlubí.

Luboš Dobrovský
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Ceská žurnalistika
pripomíná burcák,

ríká psychiatr a také redaktor na cástecný úvazek

Petr PiYhoda

Vadí mi názorová ochablost,
zejména deníku a týdeníku,

které chtejí udávat smer.
Dovedou zachytit pluralitu
postoju, ale nevedí, co s nf.
Vyjde jim z toho Hyde Park.

Vyznám se v našich médiích jako
venkovan ve meste, kam denne dojíždí,
chvíli tam bydlel, není mu tam zle, ale
nepatrí tam a radeji dožije na vsi. Zacal
jsem jako tiskový tajemník ceského
premiéra, pak jsem okusil prostredí
tisku, televize i rozhlasu zblízka, ale vždy
jen jednou nohou. Redaktorem na
cástecný úvazek jsem dosud. Celkový
pocit z této výsece sveta nemám tak
špatný, i když ...

Nekteré redakcní postupy a novinárské výkony me
dovedou vytocit. Vím, že na odsudku z úst nynejšího
premiéra je kousek pravdy Ue treba
jej preložit do zpusobnejší mluvy).
Osudy naší žurnalistiky jsou však

dány i tím, že její kvality úzce
souvisejí s dispozicemi ctenárské,
posluchacské a divácké verejnosti.
Média se nemohou vymknout
silám trhu, prestala by existovat.
Mohla by se vzeprít, kdyby tu byli
osvícení sponzori. Ti dlouho
nebudou, odtud diktát poptávky.
Desetimilionový trh není žádná velká sláva. Pocitují to
názorové casopisy. Prežily by snáze pri zachovalejší tradi
ci vzdelanosti, ale ta vzala za své. Vždyt mezi první
republikou a námi je asi taková psychologická vzdálenost,
jako mezi Cechami pred- a pobelohorskými.
Privatizace prála obratným a zámožným. Noví majitelé
a vydavatelé mají casto jediný zájem: komercní. Diktují
redakcním týmlim a provádejí selekci. Jde o peníze. 

Dojíždíte-Ii do mesta, leccos se dovíte. Plisobil jsem

krátce v televizi Nova a videl, jak ty nejsvetejší zámery
láme možnost mesícního príjmu, který je peti- i desetiná

sobkem toho, nac byl clovek zvyklý. Soucasný šéfredak
tor známého deníku se po letech setkal s kamarádem ze
školy a to první, co mu rozzárene vyklopil, byla výše
platu.
Existují zavedení komentátori, které už nectu, produkují

pouze balast. Vedle toho tu ale zraje pár novinárských
osobností. Vzdor neprízni naše média svou informacní
a kritickou funkci vcelku plní. - Není to koordinovaný
servis, jakým má být zdravotnictví ci policie, ale široko
spektrálný svet se vší rozmanitostí, ctnostmi i nerestmi.
Nejsem srozumen s magazíny, které predvádejí plivabné
dámy, jak si s šelmovským úsmevem dráždí klitoris,
nebot tuším, co na to osmileté díte a jeho máma, když
jdou kolem. Ale to je i vec spolecenské objednávky, byt
vsugerované. Mám na mysli jiná média a kauzy, napr.
lehké topné oleje, Moravia Steel ci Olovo.

Nemluvit, nepsát,
nemyslet
Psal se rok 1993. Dodýchával
kvalitní, ale príliš elitní casopis.

Jednalo se o symbióze ci fúzi
s jiným, také kvalitním, ale méne
výlucným. Jeho šéfredaktor, slušný

a vzdelaný clovek, namítal: "Jste
moc protiklausovští, netisknete
autory spjaté s ODS ..." - Tento

pasivní konjunkturalismus byl pouhou odezvou konjunktu

ralismu vysoce aktivního. Stací zalistovat staršími rocníky.
Klause i jeho roli krysare "udelala" mimo jiné i žurnalisti

ka. K vlastní škode hrích svého mládí nezpytovala.
Novinárskými profíky jsou prevážne mladí lidé. Vyrlistali
v totalitním prostredí mimo dosah tradicní vzdelanosti.
Zeman má pravdu, nebylo Peroutkli, u nichž by se ucili.

Jejich vina to ale není. Doplácejí na debakl starší generace.
Vetšina ten handicap neprekoná, nadosmrti bude tvorit
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Psát sice mllžete, nekde to ze
zdvorilosti i uverejní, ale nikdo
nezarcaguje. Nelze ríci, že by
byl autor umlcen. On se jen

odmlcí...

juvenilie. Nemusí to být brak (to lepší, co naše žurnalistika
nabízí, je vetšinou burcák).
Pred triceti lety jsem na základe duverného vhledu do

lidských reálií usoudil, že naše šance do budoucna závisí
i na tom, jak zpracujeme vztah cesko-(sudeto)nemecký. Po
roce 1990 jsem se tím netajil. Populární novinár-samorost
a clen redakce respektovaného listu mi rekl: "Ješte pár
takových clánkli, a my ztratíme petinu abonentu ... "
V renomovaném týdeníku pro vzdelance mi pak odmítli

text s tím, že už je "prenemcováno". Tím se dotýkám
hlubšího komplexu, který Emanuel Mandler nazval národ
ní tisková konvence, tichá dohoda, že se o nekterých
vecech nebude psát (ani na ne myslet). Psát sice mLlžete,

nekde to ze zdvorilosti i uverejní, ale nikdo nezareaguje.
Nelze ríci, že by byl autor umlcen. On se jen odmlcí,

nebot zjistil, že mluví do prázdna. Nelze to vytýkat
médiím, jsou na to krátká. Tento stav je hluboce zakore
nen v "duši národa", lze-Ii tak ríci. - Nemáme takových
tabu víc?

Rozplizlý profil
Vadí mi názorová ochablost, zejména deníkú a týdeníkú,
které chtejí udávat smer. Dovedou zachytit pluralitu
postojú, ale nevedí, co s ní. Vyjde jim z toho Hyde Park,

prý "vyvážený", jak ujištují. Notoricky skýtají prostor
pitomostem ("odsun" narídily velmoci, Temelín je naše

'~
interní vec aj.) a neumejí dát dobromyslne výchovnou iS

facku roztrubovaclim. Dráždí me titulky šité na míru ~
zevlounúm a podlézání "vetšinovému ctenári", protože 
nemá se to prý ríkat - vetšiny jsou hloupé. Soptím, když
ctu mudrování petatricetiletých adolescentli o živote,
o mravnosti, o dejinách, což je i tím, že stárnu. Težko

mliže být tomu všemu jinak.
"Vy moc poucujete. A to lidi nemají rádi," poucoval me
jistý šéfredaktor, když jsem zacínal
s pokusy o komentár. Sám se
nechám poucit rád, ale vzal jsem to
na vedomí. Prestižní precitlivelost
panuje v médiích, v politice,
v národe, proniká do primárních
skupin i do rodin. Frustrovaná
sebeúcta masového cloveka je
všeobecná, odtud ta ostražitost.

Zkomercializovaná média se zdráhají konzumenty zrano
vat; podkurují jim, aby o ne neprišla. Kdysi vznikla dualita
literatury "vysoké" a "lidové", posléze tisku seriózního

a bulvárního. Rozdíly se stírají. Kde žijí ze zbytkové, ale
dosud vydatné duchovní podstaty, je té rozplizlosti méne.
Poláci, méne zámožní než my, si i v komunistické šroto
vacce uchovali kus tradice a pospolitosti, rozdíl mezi
bulvárem a nebulvárem je tam zretelný (také je jich víc,
názorové casopisy tam prežijí snáze). My dopadli húr,
rozlišit obojí znamená nárocný kulturní výkon, k nemuž
zatím chybejí síly.
Mluvil jsem o tom s šéfredaktorem jistého deníku. Ion me
poucil: "Moje role je jiná, než ocekáváte. Já jsem manažer

verejného mínení." Prodelal brainwashing u zahranicních
expertLI, porádaný vydavatelem. Ale neodmítl me vyslech-

nout a vedel, o cem mluvím. Vím, že chová vúci méne

konformním redaktorúm a autorúm jistou blahovuli. Jako

osvícenejší krajský tajemník KSC, který ve svém pašalíku
doprával kumštýrllm o cosi více volnosti.

Presila prumernosti
Modernizace zužuje prostor verej
ných aktivit i možnosti svobodné
ho výberu hodnot. Respektuje
vetšiny. Odtud masová spolecnost,
masová kul tura, masový clovek
(komunismus byl maligní mutací
tohoto smerování). Odolnost vlici

odosobnujícím tlakum je prímo úmerná duchovnímu
kapitálu nastrádanému v minulosti. V tomto ohledu jsme
na tom bídne. Prišli jsme o strední vrstvu, o humanitní
inteligenci, o religiozitu. Naše média nemohou být jiná

než naše spolecnost. Respektují vetšinové gusto, presilu
prumernosti, reagující zlobne na nastavení latky i zrcadla.

Je nespravedlivé vycítat jim to, co zanedbala škola, stejne
jako škole to, co zanedbala rodina. Znám jediný zpusob,

jak tomu vzdorovat: zkoušet alternativu. Kdysi se o to
snažil disent. Fandím disidentum mezi novinári, pokud

nejsou lItopisty.

Petr Príhoda (1939)
Psychiatr a publicista.
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Tiskový zákon je na tapete,
nepravem

Bývalý reditel Lidových novin a clen výboru Svetové asociace
novin (WAN) tvrdí, že média jsou u nás svobodná

Micha! Klima

V cervenci zverejnila vedoucí
predstavitelka Syndikátu novináru Ceské
republiky Irena Válová na první stránce
bulletinu své organizace emotivní clánek
pod burcujícím titulkem "Novinári
v Ceské republice: Totální ztráta
nezávislosti!" Podle autorky novinári
ztratili nezávislost v dusledku prijetí
nového tiskového zákona.

Nová právní norma z nich prý ucinila normální zamestnan
ce povinné rídit se zákoníkem práce bez ohledu na jejich
svedomí, presvedcení a vlastní profesní normy. Takové
tvrzení by nestálo za polemiku, kdyby jeho autorkou
nebyla predsedkyne naší jediné, byt nepríliš reprezentativ
ní novinárské organizace. Není totiž pochyb o tom, že za

prvé zákoník práce se vztahuje a vztahoval na všechny
zamestnance bez ohledu na tiskový zákon a soucasne a za
druhé sebevzletnejší formulace o svedomí a presvedcení

nezávislost novináre nezajištují.

Ruský ráj
Burcující clánek ceské syndicky jsem cetl krátce po návra
tu z Moskvy, kde jsem zastupoval Svetovou asociaci novin

v delegaci sedmi mezinárodních novinárských a vydavatel

ských organizací, která prijela jednat s ruskými predstavi
teli o dodržování svobody slova a novinárské nezávislosti.
Pokud bychom svobodu posuzovali podle deklarací,
navštívili jsme novinárský ráj. Nejvíce ujištení o tom, jak
jsou novinári svobodní a nezávislí, se nám dostalo od
ministra pro otázky tisku (takové ministerstvo, jehož
budova velikostí nijak nezaostává za jinými ruskými
ministerstvy, skutecne existuje). Ministr Lesin, ví o cem
mluví, je totiž zakladatelem reklamní agentury Media

Internationa/, která má na ruském trhu výsadní postavení 

kontroluje absolutní vetšinu reklamních rozpoctLI ruských

médií. Jinak receno rozhoduje, které sdelovací prostredky

získají reklamu a které nikoliv. Reklamní rozpocty ovšem
tvorí zlomek príjmLI ruských médií. Podle predstavitelu
místního svazu novináru jsou média odkázána na státní
dotace, jež tvorí prumerne 94 procent jejich príjmu!

Neztrácejme soudnost
Když jsem tento príklad vykládal paní syndicce, odveti
la, že si pletu nezávislost médií a nezávislost novináriL
Nepletu, ale jsem presvedcen, že novinárská svoboda je
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podmínena dvema predpoklady: ekonomickou nezávis
lostí a pluralitou médií. Bez ekonomické nezávislosti na
vláde ci jiných orgánech státní správy nemohou existo
vat nezávislá média a nikde jinde než v nezávislých
médiích nemohou být nezávislí novinári. Pluralita médií
zarucená tím, že k založení vlastního sdelovacího

prostredku nepotrebujete souhlas státu, pak zajištuje, že
mohou existovat média nhných názorových zamerení,
v nichž pracují novinári v souladu se svým presvedce
ním a píší dle svého svedomí. Mimochodem povinnost
predbežné registrace zrušil práve syndickou kritizovaný

nový tiskový zákon. Tato zmena je pro svobodu slova
mnohem zásadnejší než jakékoliv deklarativní formula
ce.

Jsem presvedcen, že u nás existují svobodná a nezávislá
média i svobodní a nezávislí novinári. To samozrejme
neznamená, že by se nevyskytovaly pokusy omezit
novinárské svobody. Soucasné obvinení dvou novináru,

kterí odhalili diskreditacní materiál v úradu vlády, je
toho príkladem. Jenže takové pokusy zastrašit novináre
se objevují i v zemích s neprerušeným demokratickým
vývojem. Podstatné je, že média takovému tlaku nepod
lehnou, mohou i o nem svobodne informovat a nakonec

ve sporu zvítezí. Reálnejším nebezpecím pro nezávis
lost informací jsou - bohužel casto úspešné - pokusy
ruzných ekonomických lobby uplácet novináre za
publikování nebo naopak nepublikování urcitých
cílených informací. Jediným receptem na to, jak odolat
takovým tlakum, je opet ekonomická nezávislost médií
umožnující platit novinárum tak, aby nebyli z existenc

ních dLlvodu vystaveni pokušení podobným tlakum
podléhat.

Michal KUma (1960)
Manažer a novinár.

Jak to vidí vydavatel
Poprvé vyšla Prítomnost vyšla v 1924, v cele stál Ferdi
nand Peroutka, vydavatelem byl mllj dedecek Jaroslav.
Listopadové události v roce 1989 mne donutily k príchodu
do Ceskoslovenska, žil jsem do té doby ve Spojených
Státech. I když jsem lékarem, genetická carodejnice v mé

rodine me silne ovlivnila, a tak v lednu 1995 vyšlo první
císlo Nové Prítomnosti; na zacátku letošního roku jsme

odložili adjektivum a vrátili se k puvodnímu názvu.
Obnovení PNtomnosti bylo mojí reakcí na to, co jsem tady

cetl. Na ceské žmnalistické scéne mi chybel jasný, strucný
a provokativní styl psaní. Po dlouhá léta byl tisk služkou
režimu a na úrovni novinariny se to silne podepsalo.
Samizdatový tisk totiž nemohl nahradit bežnou kritiku

a v prípade, že autor chtel umístit "jiný" názor v oficiál
ním tisku, musel své myšlenky chytre vložit pouze mezi

rádky. Tak se psalo dlouze a o nicem. Nikomu to neškodi
lo a navíc to svedcilo o autorove "vysoké produktivite",

což byla vstupenka do nejaké bolševické redakce ci nakla
datelství. Takovéto mnohomluvné, "barokní psaní" se
však vyskytuje dodnes. A druhý typický rys ceského

psaní: bylo infikováno "virem intelektuála". Tento styl
vznikl z privilegovaného postavení predlistopadového
intelektuála-disidenta, který se i v polistopadovém období
stále ješte nezbavil presvedcení, že jeho myšlenky musí
být pro ctenáre stále zajímavé, nikoliv naopak.
Pamatuji si žive naše první schlizky. Tehdy mela redakce

pouze jednoho clena, šéfredaktora Miroslava Holuba.
Pocetný, asi tricetihlavý redakcní kruh byl složen z lidí,

kterí dobrovolne prispívali a pomáhali se Zlodem casopi
su. Chodili k nám na Národní Petr Pithart, Jan Sokol, Jirí

Hanák, Jaroslav Veis, Jan Hartl a další. Na jedné strane
stáli oni - intelektuálové/autori, kterí hovorili jen
o tématech; na druhé strane jsem stál já, který ve špatné
ceštine opakoval názor, že není ani tak duležité o cem, ale

hlavne jak se píše. Stále jsem citoval Peroutkovo památné
"psát tak, aby tomu rozumela babicka". Cítil jsem se, jako
bych pristál na Marsu. Jenže oni taky. Jiste si to dovedete
predsta vit.
Pokud jde o soucasnou Pi"ítomnost, priznávám, že moje

snaha o jasnost, strucnost, provokaci ani v nejmenším
nepolevuje. Dnes jsou naše schlize s redakcí a redakcní
radou dokonce bourlivejší než tehdy. Šéfredaktorce Libuši
Koubské obcas nezbývá nic jiného než mne upozornit, že
ona je preci ta, kdo ucí žurnalistiku na vysoké škole. Ale
me zajímá úplne jiný pohled na vec, odpovídám jí. Proto

že je to však zdravý konflikt, tak to vlastne konflikt není.
Tím, že jsme se naucili nebrat vzájemnou kritiku osobne,

daleko víc si rozumíme a duverujeme. PNtomnost je lepší
a lepší.
A nakonec si neodpustím zmínit se i o tom, že Prítomnost

se delá pod ceskou strechou stojící na ceské rodinné tradi
ci. V tom je unikátní. Je to tradice která vznikla pred sto
lety spolu s Lidovými novinami, existovala po dobu první
republiky díky nakladatelství Borový (17 periodik) a trvá
dodnes. Je to sice rodinný podnik, ale v té rodine je dnes

mnohem více clenll, než se zdá. Myslím, že je nám pod
tou strechu dobre; dokonce všichni, kdo nás navštíví, to

cítí taky. Mou hlavní úlohou je, aby to tak bylo vždy.

Martin Jan Stránský
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A co na to sami novinári?
Jak vnímají ceskou žurnalistiku sami její
tvurci? S anketními otázkami jsme se
obrátili na nekolik významných ceských i
zahranicních novináh"t a zeptali se jich,
jaké noviny a casopisy pravidelne ctou, co
jim na nich vadí a co nopak ocenují.

Jirí Hanák - deník Právo

I. Z deníkli pravidelne ctu Právo a Lidové noviny a z týdení

kli a mesícníkli Literární noviny, Tvar a Listy. Velmi nepra

videlne ctu ješte Respekt.

2. Nejvíce mi v ceských novinách vadí nevzdelanost noviná

rLIa jazyková chudoba. Ceští novinári nedokáží dotáhnout do

konce mnoho afér, které rozvírí. Dále mi vadí skutecnost, že

se noviny stávají bulvárními. Ocenuji predevším to, že se

novinári prestali bát psát. Jejich hodnota spocívá predevším

v tom, že se velmi neumele snaží být hlídacími psy spolec
nosti.

Tereza Brdecková . spisovatelka a publicistka
I. Pravidelne ctu Lidové noviny a Mladou frontu Dnes.

Velmi nepravidelne pak Respekt, Reflex a The Prague Post.

2. Vadí mi provincionalita - zamerení na lokální problémy

a sporé informování o dení ve svete. Vinou této nedostatecné

informovanosti mají ceští ctenári malý rozhled. Dále mi vadí

autocenzura novinárll a také to, že redaktori podléhají tlaku

vydavatele. Ocenuji však, že se tento problém zlepšuje.

Novinári zacínají chápat, co je dliležité, a práve díky tomu se

celkove zlepšuje novinárská úroven.

Aleš Lederer - nakladatel a bývalý šéfredaktor Týdne
I. Denne ctu troje noviny - Mladou frontu Dnes, Právo

a Lidové noviny. Z dalších tiskovin pak ctu pravidelne

Respekt a Revue Prostor, nepravidelne ješte Literární

noviny, Reflex, Týden a Xantypu.

2. Ceskému tisku bych vytkl to, že mnohdy informuje

tendencne, hloupe. Je patrná neprofesionalita a odklon od

nárocnejších témat. Tisk se snaží nadbíhat ctenárlim a kvlili

tomu se stává bulvárnejším. Zjednodušenost je zjevná hlavne

v kulture. Právo si v kulturní rubrice drží svou linii, ale

u Mladé fronty Dnes a Lidových novin kvalita kulturních

clánkli upadá. Toho, co bych na ceských novinách ocenil,

moc nenÍ. Snad jediným kladem je jejich - až na výjimky 
znacná míra nezávislosti.

Josef Kudlácek - vydavatel Annonce
I. Z ceských novin ctu pravidelne Mladou frontu Dnes,

Lidové noviny a Respekt, ze zahranicních nemecký Der

Spiegel.

2. V ceském tisku je stále málo kritiky. Vina je však ve

spolecnosti, protože lidé nevyvíjejí tlak na politiky a ti

mohou udelat skoro cokoli, aniž by nesli následky za své

ciny. Na vine nejsou masová média, ale obcané, kterí strpí

takové politiky, jací u nás jsou. Líbí se mi, že ceská média

jsou dnes kritictejší než v devadesátých letech, kdy mazala

med kolem úst Václavu Klausovi. Cením si toho, že se stáva

jí otevrenejší názorlim, které kritizují vládu a politiky.

Jirí Ješ - publicista
I. Pri své publicistické cinnosti považuji za nutné sledovat

více méne pravidelne všechny naše významné deníky,

nejpravjdelneji a nejdlikladneji však ctu Lidové noviny.

2. Na rozdíl od vlidcli opozicne-smluvních stran velmi

ocenuji práve to, na co oni nejvíce nadávají - tedy naše

schopné investigativní žurnalisty a komentátory. Zejména

mladí publicisté, pro než oba zmínení politictí nedouci

nacházejí jen pohrdlivá ci sprostá slova, vzbuzují mlij veliký

obdiv pro své vzdelání a bystrý úsudek. Jmenuji alespon

nekteré: Drda, Schmarz, Denemark, Leschtina, Kaiser,

Dudek a další. No a co mi nejvíce vadí? Celostránkové

stupidní inzeráty, které zabírají té znamenité publicistice
místo.

Petr Novácek - Ceský rozhlas
I. Pravidelne ctu Mladou frontu Dnes, Lidové noviny, Právo,

Zemské noviny, Haló noviny, Respekt, Týden a casopisy

z oboru politologie a nových dejin (Zeitgeschichte).

2. Vadí mi obcasná neznalost, povrchnost, neúcta

k faktlim, nedlislednost, sem tam i ideologická predpoja

tost, nedostatek nadhledu a odstupu, všelijaké to "je to

o tom" a podobná jazyková nekultivovanost. Také mi vadí

sklon k žvanivosti, jakási mánie delat z pomalu každé

zprávy "story", místo na dva nejlépe hned na pet sloupcli.

Kdo má pak ty litanie císt! Hned ale musím dodat, že se to

lepší. Ubývá "aktivistických" textli, více se píše o vecných

tématech, objevují se seriózní investigativní materiály

a monotématické analýzy. Po urcitém prešlapování je 

rekneme v posledním plil roce - z vetšiny titulli, které ctu,

CÍtit vlile a chut redakce udelat krok kupredu. Toho si

cením a ríkám si, že jestli nás novináre neucí lépe "housti"

práve "stabilní politické prostredí", jež samo o sobe není

úchvatne zajímavé.

Jaroslav Veis - komentátor ceské redakce BBC

I. Z deníkli jsou to - Lidové noviny, Mladá fronta Dnes,

Hospodárské noviny, Ceské slovo, z týdeníkli - Respekt,

Týden, Euro, Literární noviny, Reflex, z mesícníkli - Prítom

nost, Reader's Digest, Vesmír a z méne casto vycházejících 

Dejiny a soucasnost, Kritická príloha Revolver Revue.

A ješte jiné, na které si momentálne nevzpomenu.
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2. Je to jako s vínem. Vadí mi, že když si reknu, že titul XY

je takový a takový, príšte je to zcela jinak. Nevyrovnaná

kvalita cili nespolehlivost. Vadí mi to a stejne tak i osobní

zaujatost, presahující mez i míru objektivity. Kdyby clen

vlády skocil do vody pro tonoucí díte, ceský novinár by se

ani trochu nezajímal, zda díte prežilo. Zato by se úporne

domáhal potvrzení, že clen vlády neplaval pomaleji než

mohl, kdo mu koupil oblek, který si pritom namocil, a zda

nemel být nekde jinde než na brehu. Buh sud, co bych mel
ocenovat...

Thomas A. Dine - reditel Radia Free Europe

I. Každý den ctu predevším ekonomické noviny a casopisy 

Financial Times, Wall Street Journal Europe, lnternational

Herald Tribune a The Prague Post.

2. Znám v Ceské republice hodne novinárú, kterí jsou oprav

du vzdelaní a umí dobre psát. Tito lidé píší zajímavé príbehy

- "story", které si pak rád prekládám do anglictiny. Na

ceských novinách mi vadí fakt, že nekteré zprávy jsou urážli

vé, osobní a hloupé. Líbí se mi, že ceské noviny uverejnují

spolehlivá a hodnoverná fakta, ze kterých si mohu delat
vlastní shrnutí o události.

Sona Cechová - šéfredaktorka cesko-slovenského týdení

ku Mosty

I. Pomerne pravidelne ctu Lidové noviny a Mladou frontu

Dnes. ekdy také ctu Prítomnost, která se mi líbí bez pripo
mínek.

2. Co mi na ceských novinách vadí? Komercionalizace.

Namísto deníku držíte v rukou bezmála objemnou knihu, kde

vetšinu tvorí inzeráty, ani ne tak informativní, jako stupidnÍ.

Také mi prekážejí ústupky takzvanému dobovému nebo

pokleslému vkusu, který preferuje laciné senzace. Co se mi

na ceských novinách líbí? Komercionalizace. Ne, nezmýlila

jsem se! Ocenuji poutavý styl, když si clovek precte i to, co

nechce. Ocenuji krásné a vtipné fotografie, humor v textu

i v obraze, dobré zalamování, zkrátka snahu být lepší než

konkurence. Když uvážíme, že komercionalizace k nám

prišla jako živel, kterému se neubráníme, platí na ni presne

to, co na vodu a ohen - je to dobrý sluha, ale zlý pán. Na

Slovensku je to podobné, s plusy i mínusy, ale zrejme v nižší

cenové skupine - ne nadarmo se ríká, že vy, Ceši, jste nejzá

padnejší Slované.

Victor Gomez - reportér Bridge News

I. Protože pracuji v médiích, musím císt ctyri deníky denne.

Ctu tedy Hospodárské noviny, Mladou frontu dnes, Lidové

noviny a Právo. Dále si kupuji Euro, Prítomnost a obcas tak

jednou do mesíce i Respekt.

2. Na ceských médiích mi vadí prílišná soustredenost na

malé spory v politice. Vadí mi politikarení, zabývání se

nicotnostmi, zatímco probíhají velké kauzy. Nekteré velké

deníky zacínají být více bulvární než byly. Na ceském tisku

mám naopak rád jeho otevrenost. Deníky mají jasný profil,

linii, které se drží. To není moc populární na západe, ale já to

ocelluji, protože vím, co mohu ocekávat. Nekteré deníky se

snaží být objektivní, ale to se jim moc nedarí, protože vždy

vyjadrují urcité názory.

AHan Leowy - The Prague Post

I. Každý den ctu Prague Post, International Herold Tribune,

The Fleet Sheet a z ceských deníku pak Lidové noviny
a Mladou frontu Dnes.

2. Ceské noviny se zlepšují, ale ješte pred nimi leží velmi

dlouhá cesta. Zatím se mi zdají být velmi baroknÍ. Ceští

novinári jsou ve stadiu, kdy se ptají na složité otázky, ale

necekají na ne žádné odpovedi. Za dobré casopisy považuji

Týden a Reflex. Ceský tisk má svou vlastní žurnalistiku,

která se však nepodobá západnímu trendu.

Alexander Loesch - berlínský deník Der Tagesspiegel

I. Z pražských novin ctu pravidelne pouze "neceský"

americký týdeník The Prague Post - a to proto, že mne pro

mou potrebu "pohledu z po vzdálí" s urcitým neutrálním

odstupem informuje v kostce o všem zásadne dúležitém dení

v Cechách. Co hýbe ceskou spolecností a nad cím se

pozastavují její bezprostrední pozorovatelé.

2. Pri sporadickém ctení autenticky ceského tisku, zejména

Lidových novin a Mladé fronty Dnes, mi nejvíce vadí to, co
mne ruší rostoucí merou i u tisku nemeckého - smešování

zprávy jako takové s komentovanými prvky, jakož i (pod

údajným diktátem trhu a elektronických médií) pribývající

bulvarizace i tzv. seriózního tisku. Bilanci vývoje ceského

tisku za posledních deset let však vidím celkem pozitivne.

Zejména dva shora jmenované tituly urazily v této dobe

i pres obcasné objíždky slušný kus cesty smerem k obsahové

i optické profesionalite. S velkým gustem a potešením ctu

i Prítomnost, jejíž mnohé príspevky jsou mi dokladem toho,

že alespon cást ceské spolecnosti se zabývá trhlinami

a mezerami, které zanechaly devastující dejiny posledních
zhruba šedesáti let.

Wolfgang Jung - pražský korespondent nemecké agentu

ry DPA

I. Bežne ctu Respekt, Mladou frontu Dnes, Právo,

Lidové noviny, Prítomnost a Nedelní noviny (ty budu

postrádat).

2. Co mne vadí? V mnoha textech se nerozlišují zprávy

a komentáre. ekteré senzace se sledují pouze zbežne

nebo se o nich pozdeji nikdo ani nezmíní. Ta casto trapná

identifikace s "našimi" sportovci. Príznaky "bojového

tisku". Sympatictí politici se dostanou v novinách ke slovu

a jejich politictí odpurci se zesmešnujÍ. Vadí mi silný

pragocentrismus a nedostatecné zpracování období let

1968 až 1989. Ocenuji, že zde existuje mnoho nadaných

autorú, a velký dojem na me delá Uešte stále) rozsáhlá

tisková krajina v Ceské republice. Líbí se mi odvážné

zpracování temných kapitol nemecko - ceských dejin,

casté zpravodajství z ciziny, hlavne ze Slovenska, zabývá

ní se životem menšin, ochrnutých, lidí ze vsi a životem

duchodcu. Ceské novinárství již obsahuje (i když stále

nedostatecné) náznaky a úspechy investigativního žurna
lismu.

Phpravi/a Lucie Ttpkošová.
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Pro koho útlum?
Nejcerstvejší informace z verejného pruzkumu agentury
STEM o postoji obcanu k bývalému komunistickému
režimu ukazují, že 26 procent dává prednost starému
komunistickému režimu a dalších 19 procent nevidí žádný
rozdíl mezi dnešním a tím minulým. Tedy 45 procent
obcanu tohoto státu si nemyslí, že soucasná vláda je lepší
než totalitní.

Clen poslanecké komise pro sdelovací prostredky Ladislav

Skopal (CSSD), sám bývalý komunista, zrejme patrí do té
první skupiny. Vyjádril totiž stanovisko, že v prípade

rozhlasové stanice Rádio Svobodná Evropa by mel nastat
postupný útlum jejího vysílání. Už prý ztratilo svuj smysl

a príslušné frekvence by mely být poskytnuty jiným zájem
cum. Podle nej melo rádio duležitou funkci pouze po pádu
komunismu, ted už nikoli.

Demokracie se buduje v dlouhodobém, nikoli krátkodo
bém casovém horizontu. Stanice Rádio Svobodná Evropa
je naprosto unikátní prinejmenším v nekolika bodech. Za

prvé svou vecností obrušuje hroty polemik a emoCÍ, které
kazí náladu ve spolecnosti. Za druhé je svou strukturou
a postavením naprosto ojedinelá, protože je na rozdíl od
jiných stanic naprosto nezávislá na kapsách ceských
danových poplatníku.
Nedávno jsem na stránkách tohoto casopisu tvrdil, že Ceši
nechtejí demokracii. Dnes se potvrzuje, že 45 procent by
se mnou naprosto souhlasilo. Podle mne by tedy nemel
nastat postupný útlum kvalitních a svobodných verejno
právních médií, jakými jsou Ceský rozhlas a Ceská televi
ze. Je treba naopak utlumit lidi, jako je Ladislav Skopal,
a vubec všechny bolševiky, kterí nadále aktivne a zhoubne
brzdí vývoj demokracie v této zemi. Práve oni a jejich
aktivity totiž podporují rust preferenCÍ milovníki:J starých
porádku.

Martin lan Stránský

Bez médií by politika
nebyla politikou

Ivan Pi/ip

Vztah s novinári je pro každého politika
témer tak klícový a urcující, jako vztah
s volici. Politik samozrejme ví, že ani
jednoho nelze v jeho práci pominout,
protože bez nich to nejde, ale zároven si
v hloubi duše obcas ríká, že úplne
nejlépe by se politika delala, kdyby ani
jednech ani druhých nebylo.

Na své politické dráze jsem se s pravdivostí této mírné
nadsázky zacal setkávat již velmi brzy. Politika totiž
skutecne není cinnost, kterou lze delat jako abstraktní
práci ve veži ze slonoviny. Vyžaduje pretlumocení
rozhodnutí a názoru co nejširší verejnosti - a to ponejví
ce prostrednictvím médií. Velmi brzy jsem se proto
zacal smirovat s tím, že každý názor musím zvážit ze
dvou pohledi:l: jednak z hlediska toho, jak kvalitní je
rozhodnutí samo o sobe a jak je vhodné ci nevhodné pro
rešení situace a jednak z hlediska toho, jak je média

verejnosti pretlumocí.

Dodnes jsem presvedcen, že jednou z klícových doved
ností politika musí být schopnost dostat své sdelení do
médií. V nekterých situacích je dokonce reference médií
takrka hybnou silou politických rozhodnutí. Vzpomínám
na politické schlizky, které se v zásade konaly jen kvlili
tomu, aby z nich mohl být mediální výstup. Sdelení pro
média (alespon sdelení nekterých úcastníkli) byla
pripravena ješte pred tím, než jednání vlibec zacalo.
Nekterým uším to mi:,že znít príliš pragmaticky nebo
cynicky, spíše je to ale dlikazem významu médií pro
politiku. Krom toho i naopak - a to považuji za horší 
existují také novinári, kterí pricházejí na tiskovou
konferenci a už je jim jasné, co chtejí o jejích záverech
napsat. Také to však patrí k realite vztahli mezi politi
kou a médii a také to musí každý politik brát v úvahu pri
svém rozhodování.

Za léta v politice jsem se setkal s celou radou novinárli

a sledoval jejich práci. Musím ríci, že pestrost jejich
kvalit je obdobná situaci v jiných povoláních. Existují
novinári, kterí o tématu, na které se ptají, vedí sotva
tolik, jako prlimerný ctenár novin. Naproti tomu znám

novináre, kterí pricházejí na rozhovor po prostudování
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Vládní tým krátce pred zahájením fotbalového utkání" vláda proti novinárum ", které se odehrálo v rámci výjezdního

zasedání vlády v Lednici v roce 1995.

Neprofesionálrd novináj'f:muže
být nebezpecnejší než

predpojatý. Precipojatý
žurnalista je predvídatelnÝ,
zato neprofesionální muže

uverejnit zprávu, kterou nikdo
neceká a na takovou se

nejhllre reaguje.

obsáhlého archivu. Jsou novinári, kterí umejí dokonale
pracovat s jazykem a pretlumocit bez deformací myšlen
ky jiných (at už s nimi souhlasí ci
nikoli). Jsou však také novinári,

kterí bojují s ceskou gramatikou
a pro než je rozvitá veta vetším
souperem než zpovídaný politik.
Za sebe mohu ríci, že takové

novlllare povazuJl za vážnejší
problém než ty predem predpojaté,
u nichž lze riziko predvídat. Zato
neprofesionální novinár muže
napáchat škodu mnohdy vetší,
protože muže pustit do sveta
zprávu, kterou nikdo necekal a na
kterou se reaguje nejhure. Naštestí však takových lidí
v novinárské branži spíše ubývá, zrejme spolu s rostoucí
konkurencí a zkušenostmi.

Každý, kdo chce vstoupit do verejného života, musí

Bibliografie k tématu:

Michael Kunczik: Teorie masové komunikace, Karolinum, Praha 1992

Hynek Jerábek: Paul Felix Lazarsfeld a pocátky komunikacního výzkumu,

Karolinum, Praha 1997

Jirí Subrt: Kapitoly ze sociologie verejného mínení, Karolinum, Praha 1998

J. R. Dominick: The Dynamics of Mass Communication, Adison- Wesley

Publishing Company 1983

Sborník Media '95

všechny tyto okolnosti vzít v úvahu. Jiste prijde mnoho
momentu, kdy bude po prectení komentáre nebo dotazu

moderátora alespon vnitrne zurit

a snít o zákonech tvrde regulují
cích každý mediální výstup. Kdo
však chce se svými názory jít na
verejnost a pomyslný trh idejí,
musí tuto realitu prijmout.
S novinári je to stejné jako
s volici - komplikují nám život,
ale nutí nás hledat i vlastní

chyby a bez nich by politika
nebyla politikou.

Ivan Pilip (1963)
Poslanec poslanecké snemovny Parlamentu Ceské republiky

za Unii svobody

Melvin Defleur, Sandra Ballová Rokeachová: Teorie masové komunikace,

Karolinum, Praha 1996

Bernard Berelson, Morris Janowitz: Reader in Public Opinion and

Communication, New York 1967

Marshall McLuhan: Jak rozumet médiím, Odeon, Praha 1991

Denis McQuail:Úvod do teorie masové komunikace, Portál, Praha 1999

Guye Tuchmanová: Making News: Study in the Construction of Reality

John Hrutley: Understanding News.

Listopad 2000 / 21



rozhovor

Úplne poslední ceský,
osvlcenec

Rozhovor s esejistou, redaktorem a editorem Karlem Palkem
o jeho sympatiích k Ferdinandu Peroutkovi a presvedcení, že seriózní noviny

by mely rozlišovat mezi dobrem a zlem

Irena Re(fovd, Mi/on Hanu§

Ve svete literatury a esejistiky vystupuje
Karel Palek pod nepruhledným
incognito jako Petr Fidelius, v pražském
intelektuálním "podsvetí" je naopak
neprehlédnutelný - zejména díky
staromilsky šviháckému ústroji ve stylu
slamák, doutník, vesta s retízkem. Na

konci osmdesátých let obíhaly jeho
eseje, rozebírající frazeologii
komunistické moci, mezi disidenty
i v šedé zóne. Pred dvema lety byly
oficiálne vydány pod titulem Rec
komunistické moci - a opet jsou
nedostatkovým zbožím.
Pocátkem devadesátých let jste vydal dva výbory
Z Peroutkovy publicistiky, pro mnohé nastupující
novináre to byl objev. Co myslíte, jak by vnímal tento
"muž Prítomnosti" naši pNtomnost?
Pro Peroutku prestala být prítomnost jeho prítomností již
za jeho ži vota, o tom svedcí dost prukazne jeho americké
deníky. S novým prostredím v exilu se nikdy opravdu
nesži I a zdá se, že v poválecném svete se cítil stále více
jako cizinec. Byla v tom bezpochyby tragédie jeho

pozdního života, ale není to zase tak prekvapující: nekteré
stránky jeho osobnosti jako by ho odcizovaly i domácímu
prostredí v dobe jeho nejvetších úspechu ... Já jsem si

o nem utvoril takovou pracovní hypotézu, že to byl
poslední ceský osvícenec. Zvláštní byl treba jeho v zásade
sympatický, ale jaksi starosvetsky rytírský pomer k socia
lismu. To by stálo za dukladnejší rozbor.

Máme vuci Peroutkoviješte dluh?
Ano, o jednom dluhu vím.
Behem 90. let postupne vyšlo snad vše podstatné z jeho

díla (vcetne beletrie). Prispel jsem k tomu zmínenými
edicemi, konkrétne dvousvazkovým výborem z jeho
politické publicistiky do roku 1948, který vyšel v jedna
devadesátém v SPN pod názvem O vecech obecných,
a útlejším výborem z literární publicistiky Sluší-li se býti
realistou, vydaným Mladou frontou vroce 1993. Tyto
edice jsem zacal pripravovat již v 80. letech pro samizdat,
a z jakési nostalgie jsem si v nich potom ponechal editor
ské krycí jméno Daniel Bohdan. Ale tím mé "zásluhy
o Peroutku" koncí, dál už jsem se jeho dílem nezabýval.
Doufám, že se mi ješte nekdy podarí prispet malou splát
kou k umorení tohoto kulturního dluhu. Také Peroutkova

biografie je dnes již celkem solidne zpracována. Máme

k dispozici dost materiálu, abychom si mohli o jeho
osobnosti utvorit pomerne jasný obrázek.

Co tu ale porád chybí, je dLlkladnejší reflexe jeho
myšlenkového odkazu. Peroutka jiste nebyl žádný
filosof, ale v duchovních dejinách ceské spolecnosti

sehrál nezanedbatelnou roli - a ta práve nebyla dosud
rádne vyložena. Kolují o nem jen rLlzné zkratkové,
nálepkové, a tudíž velice nepresné a vesmes zavádející
charakteristiky jako liberál, pragmatik, zastánce zdravé
ho rozumu ci dokonce zajatec prízemní fakticity atp.
Zkrátka, s "myslitelskou" stránkou jeho osobnosti jsme
se dodnes nevyrovnali; do jisté míry to platí i o Karlu
Capkovi a o "myšlenkovém kvasu" tricátých let vLlbec
(aspon jsem to slyšel od nekterých dejepiscu: že 30. léta,
na rozdíl treba od let padesátých, jsou pro nás stále
historicky neuzavrenou kapitolou; rozumím tomu tak, že
tehdy jsme jako spolecnost stáli na križovatce, o níž ani
dnes ješte nemužeme s dobrým svedomím ríci, že patrí
k "nenávratné" minulosti). Tedy v tomto smeru by bylo
záhodno neco podniknout.

Prítomnost a Peroutka, to jsou synonyma seriózní
žurnalistiky. Jak byste ji definoval dnes?
Nevidím duvod, proc se zríkat pojmu serióznosti. Serióz

ního tisku je na svete zapotrebí stejne jako seriózních lidí.
Zato s pojmy, které jsou dnes módní - objektivita,
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Obávám se, že v reklamách
pribývá v poslední dobe

vulgárnosti, ordinérnosti,
"košilaté" slizkosti, což by
svedcž!o o tom, že reklamní
tvurci nemají o charakteru

svého publika valného mínenÍ.

vyváženost, nestrannost ci neutralita - je treba zacházet
opatrne. Od seriózního tisku ocekávám, že bude rozlišo
vat mezi dobrem a zlem, pravdou a lží, právem a bezprá
vím; že bude stranit prvnímu a protivit si to druhé, tedy
že nebude v tomto ohledu "neutrální"; že nebude

"vyvážene" referovat o vecech dlIležitých i o malicher
nostech. S tou "objektivitou" je to trochu složitejší, ale
i ta muže klesnout na pouhé alibi, nemáme-Ii odvahu
nazvat krivdu ci hanebnost pravým jménem. Motto
seriózního tisku by mohl být poválecný výrok Peroutkuv:
"První vec, které národu je treba, je duchovní porádek
a uznání, že zlo je zlem."

v souvislosti s reklamou, marke-
tingem, public relations ci politic
kými kampanemi se dnes hovorí
o "prumyslu vedomí". Jakou má
tento pdunysl moc?
Pokud jde o úcinnost reklamy,
o její schopnost ovlivnovat spotre
bitelské chování verejnosti, jsem
velmi skeptický vuci statistickým

pruZkUmlllTI. Metodika zde do
znacné míry predurcuje výsledek,
podobne jako v prípade vedeckých
experimentu, kterými se dá vždy dokázat to, co dokázat
chceme. Nevzpomínám si, že by nejaký pruzkum verejné-

ho mínení vyznel v tom smyslu, že reklama je z velké
cásti zbytecným vyhazováním penez a že náklady na ni
platíme všichni v konecné cene zboží. Takže mohu
vycházet jen z vlastní zkušenosti, ta mi ale nedá žádné
kritérium, jímž bych zmeril sugestibilitu obecenstva.

A jaká je vaše zkušenost, máme proti reklame dost
obranných látek?
Budu-Ii soudit podle sebe, pak nemám duvod k pochyb
nostem, že by "dnešní ceská spolecnost" nebyla schopna
kriticky uvažovat. Pokládám spíš za duležitejší se ptát, co
se proti tomu dá delat. Ne proti reklame jako takové, ale
proti jejím odpudivým formám, s nimiž jsme chtíc

nechtíc denne konfrontováni.

Obávám se, že v poslední dobe

zde pribývá vulgárnosti, ordinér
nosti, "košilaté" slizkosti, což by
svedcilo o tom, že reklamní tvurci

nemají o charakteru svého publika
valného mínení. Právem, ci neprá
vem? O tom bychom meli rozho
dovat my, spotrebitelé. Ale jak?
Pomer mezi vtipností, hravou
tvurcí invencí (a jsou takové
reklamy, jisteže jsou!) a mezi

nevkusem a trapností je promenlivý a v zásade jiste
ovlivnitelný. Vše záleží na tom, má-Ii spolecnost jakýsi
nepsaný, obecne sdílený kodex vkusu, který by každého
varoval: ješte krok, a ztrapníš se. Tohle u nás zatím
nefunguje. Ale co, vždyt jsme stále ješte v rekonvales
cenci. Nejde pritom vubec o nejakou mravopocestnost,

i vulgární narážka muže být vti pná. Dodnes rád vzpomí
nám na reklamu, s níž zacínal Blesk: kdo necte Blesk, ten

"ví kulový"; takových príkladu je ale po certech málo.

Cestou zákona lze zamezit jen krajnostem, jako je nactiu
trhání, hanobení rasy ci náboženského presvedcení, nebo
vyložená pornografie. Blbost se zakázat nedá. S tou si to
musí vyrídit spolecnost sama. Vadí - nevadí?

a komercní televizi sice žádný vliv nemáme, ale na

verejnoprávní kanály (které si platíme) a na velkoplošnou

Karel Palek

se narodil v roce J 948 a vystudoval lingvistiku na Filoso

fické fakulte Univerzity Karlovy. Aniž by mel možnost
nastoupit do odborné ci akademické praxe, pracoval
v letech 1974 - 1990 jako topic. Od 1978 publikuje
v samizdatu pod jménem Petr Fidelius. V roce 1981 se

zacal redakcne spolupracovat se samizdatovým Kritickým
sborníkem a od roku 1993 je jeho jediným redaktorem.
V soucasné dobe vede seminár "Práce s textem" na letos

založené Fakulte humanitních studií Univerzity Karlovy
a projevuje se i jako kritik, publicista a prekladatel. V roce
1983 vyšlo v mnichovském nakladatelství Arkýr exilové
vydání jeho jazykových esejll Jazyk a moc, v roce 1998

vydalo nakladatelství Triáda soubor trí statí "Rec
komunistické moci."
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reklamu (billboardy, kolem nichž musíme chodit ci
jezdit) bychom jakýsi vliv vykonávat mohli. Je to otázka

spolecenské sebeobrany. Až u nás vzniknou vlivná
družstva na ochranu spotrebitelu pred špatným zbožím,
dockáme se snad i organizovaných protestú proti špatné
reklame.

Jste šéfredaktorem elitního intelektuálního casopisu,
proc intelektuálne nárocnejší revue dnes prežívají jen
s velkými obtížemi?
Malý národ - malý trh. Komunismus u nás nastolil
(v obecném merítku) bídu hmotnou i duchovní, ale

paradoxne jsme si zvykli žít na vysoké noze. Za první
republiky byla Peroutkova Prítomnost v prvních deseti
rocnících víceméne ztrátová. Když na sklonku 30. let

vytáhla náklad na nejakých sedmdesát osmdesát tisíc,
stálo jí za to pochlubit se tím na obálce. Dnes by se

u nás kulturne politický týdeník s nákladem pod dve ste
tisíc, tuším, neuživil. Cím to je? Dražší polygrafie?
Vetší vydavatelská režie? Asi obojí. Co do vnejšího

vzhledu by se dnes za Šalduv Zápisník nebo za Cerného
Kritický mesícník stydel i ten poslední trafikant. Málo

si také uvedomujeme, že za onemi skvosty ceské
casopisecké kultury nestál skoro žádný redakcní aparát:
Peroutka mel jednu sekretárku, obcas možná nejakého
asistenta, a to je vše. A náklad Šaldova Zápisníku? Do
tisíce mel jiste daleko. Dnešní Kritický sborník je
trochu atypický prípad. Nicméne pohybuje-Ii se náklad
kolem šesti set výtisku a odberatelská sít zahrnuje

nejen vetší mesta, ale namnoze docela malé obce,

roztroušené po celé republice, troufám si to pokládat za

úspech.

Zustáváte tedy optimistou?
Spíš realistou. Kdybychom meli peníze na úcinnou
propagaci, snad bychom to mohli dotáhnout k tisícov
ce, ale dál rozhodne ne. Jsem ostatne presvedcen, že
ani v Anglii nebo ve Francii by podobne zamerené
periodikum nedosáhlo o mnoho vyšší tiráže, a také by
se neobešlo bez sponzoru. Mají-Ii u nás ctenársky
nárocnejší kulturní revue náklad rekneme 1500 až
3000, odpovídá to po mém soudu reálným pomerúm ve
spolecnosti a není to špatná vizitka její duchovní

úrovne. Pokud jde o Kritický sborník, museli jsme
loni, pravda, pozastavit vydávání pro nedostatek
financních prostredku a na letošek koncipovat celý

rocník Uiž devatenáctý) jako jeden svazek, ale i pri
takto prodloužené, vskutku "sborníkové" periodicite
doufám, že si casopis své ctenáre udrží.
Ovšem co tady citelne chybí, to jsou soukromí sponzori.
Státní dotace jsou sice duležité, a zaplatpámbu za ne,

nicméne do budoucna by nebylo radno se na ne spoléhat.
Ale i ten nedostatek mecenášu vypovídá o reálných
pomerech ve spolecnosti: nevyrostla u nás dosud podni
katelská elita, pro niž by podpora kultury byla samozrej
mou povinností. Pokud se podnikatel rozhodne podporit,
vybere si zpravidla nejakou akci, která mu prinese patric
né "zviditelnení": rockový koncert, výstavu, film ... Proc
by mel strkat peníze do obskurního plátku s mizivým
nákladem? Taková je realita.
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Fotbal s mým psem
lili Eduard Hermach

Múj pes jmenuje Pes, protože je Francouz a cesky neumí

ani slovo. Pes je tak pro nej právoplatné vlastní jméno.

Nosí ho hrde od narození a vúbec nemá dojem, že by bylo
príliš neosobní a neuznávalo jeho jedinecnost. Pes je

náruživý fotbalista. Na televizi se však nedívá, jeho vášeii

je meruna sama. Nosí mi ji do pracovny, a~ me také napad
ne, ~e bych 1110hlsvé dlouhé se:enÍ pled obrazovkou

pocítace vystNdat chvi/Í aktivního odpocinku. Sfotbalem to

:acne hned ráno. Pes plijde do mé pracovny s mícem

v hube a tvárí se, že má bájecný nápad. Nereaguji. Pes

knucÍ, svádí me, vyzývá, provokuje a pak si i stežuje

a vycítá mi, že si nechci zahrát. Ale já vím, jak to dopadne,

a tak si díky své práci naplul hraju na pasivní rezistenci.

Nakonec si Pes sedne za mnou na zem jako Sfinga s mícem

v hube a zasi/á mi celým tím postojem, nejakou záhadnou

zprávu. Cas od casu zakiíucÍ a popoleze blíž k mému kleslu

tak, že je žabí perspektiva jeho pohledu cím dál tím strmej

ší. Když se konecne zvednu, vypálí, drápy po parketách mu

kloužou, plevrhne židli nebo neco jiného a užje venku. Náš

zápas zacíná vždycky stejne. Pes položÍ míc na trávu

a zacne skákat napravo a nalevo. Ceká, až plijdu. Natahuji

si tenisky a snažím se okyslicit svou ranní prací ztuhlo u

krev. Výkop delám já! Zákon je zákon. Okamžite potom se
však rozpoutá nemilosrdná bitva. Neplatí nic. Pravidla

neexistuji. Hlište taky ne. Delicí cáry, území, branky ... nic.

Ani smer útoku nikdo neuznává. Jedná se o jedno jediné:

se~rat míc. V tomto smyslu má pes ideologickou pleva/Ul ..
Žene ho nadšení, zatímco já míc jen tak vlažne a demokra

ticky hájím. Zacít úspešným výkopem není težké. Stací hrát
napravo, když skocí nalevo. Na zacátku je míc vždycky

m~'íj. Nejsem žádný velký fotbalista, ale když se mi Pes

nezakousne do nohy, mohu si míc udržet, jak dlouho chci.
Nakonec se mi ale zvÍlete zželi a pošlu míc krásným oblou

kem na druhý konec zahrady. Vybehneme samozlejme oba,

ale já nemám žádnou šanci. Pes je rychlejší. Phbehne
k míci ve dvou vtelinách a skocí po nem. Míc se mu zaplete

pod nohama. Pes se plevaLi a míc zase nekam letí. Pes

vyskocÍ a pádí za ním. Všechno se opakuje, až do chvíle, že

se má i ta moje krev k životu.
Casem se hra vyvinula. Zpocátku jsem riskoval a míc

Psovi bral. Všechno pak zacínalo znovu až do chvíle, kdy

jsem mu ho nechal na pospas. Ar' si to pak vylidÍ se svým

žaludkem sám, myslel jsem si. Sedl jsem si na kolo a jel

koupit nový míc, aby mi deti nevynadaly, až se vrátí ze

školy. To byly pekné casy. Probehl jsem se po zahrade

a pak jsem se ješte projel po meste. Dokonce i noviny

jsem si mohl koupit. Ph mém návratu se Pes vždy

radoval, že me vidí s novým mícem, a hned, že ho zkusÍ,

jak mu jde do tlamy. Ovšem - jak už to tak bývá, skutec

nost byla jiná a já žil v klamu. Pes skutecne balón sežral,

ale jen jeden. Ten první. Když zjistil, že je neslucitelný

s jeho biologickou tkání a že si ani ty nejúcinnejší

žaludecní št'ávy s ním nevedí rady, rezignoval a zacal

míce schovávat. Když jsem skrýš objevil bylo tam mÍcú
spousta. Á! ... Ty Pse zatracená! ... ríkám a lezu do toho

klovÍ, zatímco on skáce napravo nalevo, kolem míce,

který jsem koupil vcera. Zacal jsem krásným výkopem.

Jsem plece slušný clovek, který respektuje spolecenská

pravidla. Ale když Pes míc chytil, vykopnul jsem druhý.

Pes pustil ten první a skocil po druhém. Když ho mel,

vykopnul jsem tletÍ. Skocil po nem a já poslal dalšÍ. MÍcú

tu bylo plno. Klusal jsem si klidne od jednoho k druhému

a odkopá val jsem je napríc zahradou, až z toho Pes

nevedel, kde mu hlava stojí. Nová podoba našeho fotbalu

mi vyhovovala, ale v Pes jakoby zaholkl. Jednoho dne

jsem vyšel ven a zacal jako obvykle. Pes vyletel za mícem,

ale v hube už mel jiný. Dobehl k tomu, co jsem vykopnul,

zastavil se a nic. Jen se tak na nej koukal. Skoro jsem

slyšel, jak ríká: "Tak tohleto ti teda nesežeru. " Vykopl

jsem tedy jiný míc a on zase bežel s tím svým v tlame,

zastavil se plul tím mým a zase nic. Znechucene jsem si
sedl na kolo, zvyk je železná košile, ale v polovine cesty

jsem se zastavil. Plece nekoupím další míc? Koupil jsem
si aspon noviny a vrátil se. Pes už na me cekal: "Kde máš

nový míc? "... Nechápal. Najednou skocil a chiíapl po

novinách. Shromáždil jsem všechny míce a žongloval si
s nimi na trávníku, až mne Z toho samotnému oci plechá

zely. Nevrhl se po žádném, ale noviny pustil a jen tak

zíral s otevlenou tlamou. Sebral jsem je roztržené a oslin
tané, že si s nimi sednu na bleh. Ples zahradu mi tece

lícka. Taková je tu panenská príroda. Phplavaly kachny,

kvákaly a koukaly, co mám pro ne k )idlu. Odložil jsem

tedy noviny, šel do kuchyne a vrátil se s kusem chleba.

A co jsem uvidel? Pod stromem Pes hryže kus dle va, ani

si nevšiml, že jsem mu phhrál jeden Z mÍcú, a u vody na
mých novinách plešlapuje kachna. Zastavil jsem se.

Kachna se tocí a zobákem trhá stránky. Ona si snad delá
hnízdo. 'led', na podzim.
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RAKOUSKÁ CESTA
Tri historické dokumenty

o vztahu Nemcu a Rakušanu k Cechum

V posledních týdnech opet vzniká napetí
ve vztazích s našimi jižními a západními
sousedy. Nynejší konflikt týkající se
temelínské "jaderky" naštestí nemá
nacionální podtext. V historii tomu tak
ale vždy nebývalo. Uvádíme tri unikátní
dokumenty svedcící o tom, jak obtížné
bylo v uplynulém století soužití Cechu,
Rakušanu a Nemcu a jak složitou cestou
musely zeme a národy strední Evropy
projít.

Prvním je dopis významného nemeckého historika

a ucence Theodora Mommsena (1817 - 1903) publikova
ný v rakouského deníku Neue Freie Presse 30. ríjna 1897.

Mommsen byl nacionální liberál, "velkonemecký" protiv
ník Bismarckova "malonemeckého" rešení. Dopis adreso
vaný šéfredaktorovi listu mel posílit rakouské Nemce
v jejich težkém národnostním boji, a to i proti Cechum.
Publikujeme ho ve zkráceném znení:

Vážený pane,

vei"'tejen, že tak jako vzhlížejí Rakušané k Nemecku, hledí

i Nemci k Rakousku a srdce jim krvácí tím neslýchaným
(takto jsou v puvodním textu oznaceny dobové cenzurní

zásahy, pozn.red.). Ano, rozešli jsme se s Vámi a boj na

rozchodnou byl tvrdý; presto jsme však do~!fali, že i vedle

sebe budeme pevne stát jako dva brati"'i, ktelí vespolek

v míru vycházejí po težkém územním delení. že Salcburské

a Tyrolské Alpy patrí i nadále spolecnému národu, že

Dunaj ztlstává stejne nemecký jako je Rýn a hrob Mozar

tuv a Grillparzeruv stejne nemecký jako hrob Goethuv

a Schilleruv, o tom ani v nejžhavejším zápase nepochybuje

nikdo Z nás chladných Severonemcú: to jsou totiž veci,

které se rozumejí samy sebou. A naše nadeje se zdála být

také napl/íována. V tech velkých promenách, po nichž se

dnes starec jako já ohlíží, jsme spolu i odlomili mnoho

plodú, které zetlely už tak jako tak, než byly odlomeny.
Spolupatricnost Nemecka a Rakouska jsme však meli za

skálopevne utvrzenou. Tedjsou ovšem u díla apoštolové

barbarství, kterí chtejí polv'<bít nemeckou práci celého

pulstoletí v propasti své antikultury. ( ..)
Nemužeme spoluúcinkovat, múžeme toliko soucítit

a doufat v pevnou a jednomyslnou nezdolnost všech, kdo

jsou vystaveni násilí. Jakje jen možné, že tam, kde je ve
hre všechno, ohrožuje jednotu vec relativne tak vedlejší,

jako je postavení semitu ve státe? Jak mohou nemectí

katolíci dávat za pravdu tem, kdo tvrdí, že katolicismus

a vlastenectví se nemohou snést a obelhávají svuj národ

jako apoštol Petr našeho Pána? Jak se mohlo stát, že
rakouské ríšské hlavní mesto, staré nemecké císarské
mesto Víden ve svém bezmocném odnárodnení

a bezectnosti došlo tak daleko, že nebylo schopno vstoupit

do tohoto zápasu? Budte predevším jednotni! To za prvé.
A za druhé? Budte tvrdí! Rozum ceská lebka nedostane,

avšak ranám i ona porozumí. V Rakousku se mnoho

pokazilo nevcasnou povolností. Jde o všechno; podlehnout
znamená zkázu. Rakouští Nemci nemohou Z koncin, které

privedli k hmotnému a kulturnímu rozkvetu, odejít jako

Židé z Ruska; kdo otálí, musí vedet, že vydává Cechum své

deti nebo prinejmenším své vnuky. Budte tvrdí! To za
druhé.

Parlamentní zlízení a právní rád jsou dobrými zbranemi

jen proti takovému souperi, kter.ý dokáže ctít právo a lád;

nedostatecné právo a rád musejí b.ýt nutne poraŽeny.

Plátelum i neprátelum odshora až dolu budiž dáno na

vedomí, že pokud trvá toto násilí, nemecký Rakušan -- se

vylucuje Z obcanského spolecenství, jak je to jen v~/bec
možno.

Naše úcta ci naopak naše pohrdání i nadále provázejí

každý Váš krok na té nebezpecné ceste.
Th. M.

Precteme-li si jednu ze statí souboru Austriaca slavného

rakouského spisovatele Hermanna Bahra (1863-1934),
která vyšla cesky v roce 1912, máme v jedné pasáži textu
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Svatý Jan Nepomucký - dvojjediný. Tohle sousoší siamských dvojcat stojí v Bavorsku
tesne u ceských hranic.

pred sebou také jakýsi dopis Nemcum v Rakousku, ovšem
na základe dobré víry v "rakouské" rešení, v rakouskou
cestu v duchu "humanitas austriaca". To, že byla tato
cesta odsouzena k nezdaru, je i naší vecí - stací se ostatne
zacíst.

Žije-Ii ve státe pohromade nekolik národností, existuje pro

každou jen jediná politika, totiž soustlediti celou sílu

a telesne, hospodálsky i duševne cíliti nejvýše; žárlivost

ostatních se již postará, aby žádná neprebrala. Avšak síla

Nemdt v Rakousku je zmaj"ena již dlouhá léta, nebot

jedna jediná otázka zatarasuje veškeren duševní i hospo

dálský rozvoj rakouských Nemdí: ceská otázka.

My ostatní Nemci, kteH nežijeme v Cechách, Nemci rakous

kých Alp, jsme se smírili již dávno s novým Rakouskem, jež
je H.fí slovanskou, ve které mUŽeme znamenati málo svým

poctem, v.fechno však svou du.fevní a hospodálskou mocí.
Netážeme se již teprv, proc se nezdalilo našim otdun uciniti

Rakousko nemeckým. Víme, že je ted príli.f pozde pokou.feti

se o to ješte jednou. Slované príliš sesílili, než abychom si

mohli osobovati, že dohoníme ješte ted; co zanedbali naši

otcové. Také jsme si odvykli šilhat s neplodnou touhou pres

hranice do matelské zeme. Víme, že by na.fich ne/wlik milio

nú Nemdt nebylo ziskem, naši Slované však ztraceni ve

prospech Ruska, byli by nebezpecenstvím pro nemeckou ríši.

A cítíme, že jsme v dejinné
své pospolitosti se Slovany

a Vlachy nabyli zvláštního rá;,u

barvitosti, které bychom si
neudrželi mezi ostatními Nemci,

kdybychom se s nimi sjednotili;

Nemectví by bylo ochuzeno

o tuto barvu, výmena by byla

.fpatná, mohla by se uskutecniti

jen na útraty Nemectví. Tak

nám nic nezbývá, než strežili

svLijnemecký ráz ve slovanském
státním útvaru ...

Kdyby Nemci v Cechách byli

rozumeli v pravý cas privésti

nenasytnou touhu Cechtt po
kultule na nemeckou cestu,

mohla by je.fte dnes celá ceská

zeme býti podrobena nemecké
mu duchu; a pro moc nemec

kého ducha je plece konecne

jedno, jakou recí mluví jeho

myšlenky. Ceští Nemci zanedbali úlohu vyplniti kulturu

cesky mluvících obyvateht Cech nemeckým duchem.

Nebot, aby je naucili nemecky mysliti a cítiti, byli by

musili s nimi mluviti po cesku. Na to se v.fak pohlíželo

jako na zlocin proti Nemectví, proto radeji strpeli zlocin

mnohem horší, že totiž byla v zemi znicena veškerá dušev

ní a politická moc NemcLi a cesk)í národ, který by mohl

zústati ješte po padesát let ve škole nemeckého my.flení,

byl vehnán proti v.femu nemeckému pttvodu v nesmyslne

zavilé zášti, z nehož musí býti teprve ted' opet vysvobozen,

v zájmu svém, v zájmu našem i v zájmu Rakouska, nebot

prece jen nepujde, jak onehdy radil Burckhard, bojovati
ješte jednou bitvu na Bílé hore, a sice tak dlouho, dokud

jeden z obou národLi nebude posléze vyhuben.

(Originální dobový preklad J. B. ováka ponechán bez
úprav.)

Pet roku poté, co vyšla kniha Austriaca, oslovil spisovatel

Hans Watzlik ve svém románe O Bbhmen (1917) Cechy
a ceskou zemi témer prorocky (na obálce jednoho
z prvních jeho vydání nese jezdec na svém zbrojném štíte
tehdy ješte zdánlive nevinný znak svastiky).

Ty v.fak jsi zemí plnou zrna a plodú, Tvé vody osvežují

žíznivé, uzdravují chromé, Tvé vody pohánejí mlýny
a vodní díla, Tvé hory se ježí lesními hvozdy, Tvé pastviny

nesou na tisíce stád. Tvá krása zažíhá oko bojovníkovo.

Jsi nádherná a bohatá prede všemi zememi sveta! Ceská

zemi! Dva národy, které v Tobe odedávna žily, horí

k Tobe stejnou láskou. Jejich vášeií je však i prokletím,

které na Tobe vecne cizopasí, pripraveno vybujet znova.

Zeme otcú, zeme matek, zeme detí, které teprve prijdou!
Jakjen Te miluji! Jak jen se o Tebe chveju!

Podobno plevislé skále cíhá len pHzrak, to dávné ohrože

ní: že nemecké slovo bude vypuzeno Z Tvých lesních

koncin a spolu s ním i nemecký živel. V údolí pod Ostrým

se tycí umrlcí prkna. A za sto let jednou uvidí poutník, jak

celé to daleko se táhnoucí hranicní pohorí stalo se

takovým jedním jediným obrovským umrlcím prknem, na

nemž stojí vypáleno ohnivým písmem: "Na tomto prkne

naveky zesnul nemecký živel v Cechách."

Co dodat? Snad jen, že nacionální in toleranci neradno

probouzet. O její nicivosti svedcí celé 20. století.

Plipravil a preložil Jan Mareš.
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ctení o Evrope

Kdy si Balkán vydechne?
Co prinesly poslední události v Srbsku

Jan ,htn

Zhroucení komunisticko-majiánského
režimu Slobodana Miloševice v Srbsku na

konci prvního ríjnového týdne zjevne zcela
zaskocilo radu takzvaných pozorovatelu ci
analytiku. Ti meli za to, že srbská
demokratická opozice je i nadále prílíš
slabá a nejednotná a že se tedy nedokáže
vzchopit k rozhodujícímu náporu.

Odborníci se domnívají, že k rozhodujícím momentúm patri
la okupacní stávka kolubarského komplexu povrchových

dolú, kde už ve stredu, den pred Miloševicovým odstoupe
ním 5. ríjna, nebyla policie schopná vymoci obnovení provo
zu ani pres hrozby obsazení celé oblasti. K sedmi a piH
tisícllm horníkú se pridalo na dvacet pet tisíc obyvatel
okolních mest a vesnic - vedení dolú a policie byly bezmoc
né. Dalším klícovým stretem pak bylo ctvrtecní obsazení
parlamentu a televizního a rozhlasového centra v Belehrade

a hlavne - po slabém odp0tll - prestup policie na stranu
demonstrantiL V tomto prípade hráli údajne hlavní roli

rozhnevaní delníci z mesta Cacak, kterí prijeli i s velkým
buldozérem. Po ceste jej použili k prorážení silnicních
policejních blokád a v Belehrade pak k rozražení vrat budovy
televize. Mezitím Miloševice údajne navštívila skupina
vysokých dLlstojníkú z velení armády a prinutila jej ke
kapitulaci. Když prestaly vysílat státní televize a rozhlas,
bylo Miloševicovi prý stejne jasné, že bez podpory klícových
médií se jeho konec priblížil.
Miloševicovi nepomohl ani do poslední chvíle nerozhodný
postoj Ruska, na který rozhnevaný prezident Koštunica prý
nikdy nezapomene. Odborníci toto selhání prozíravosti ruské
diplomacie, které bude Moskvu stát ztrátu znacné cásti vlivu,
vysvetlovali její neschopností soustredit se na více než jeden
mezinárodní problém najednou, když hlavní událostí onech
dní byla prece strategicky dLlležitá návšteva prezidenta Putina
v Indii. Navíc ruským vedením dokázal zjevne dobre manipu
lovat jugoslávský velvyslanec, Miloševicúv bratr Borislav,
jehož ujištování, že se režim udrží, muselo znít velmi

presvedcive. Jinak by Putin ješte na poslední chvíli asi nepri
šel s návrhem pozvat Miloševice a Koštunicu do Moskvy na
jednání, když už bylo zrejmé, že odlet ze zeme by v obou
prípadech mohl být vykládán jako pi'iznání slabosti, ci dokon
ce jako útek. Pak - už pet minut po dvanácté - nepomohlo ani
vyslání ministra zahranicí Ivanova do Belehradu ...

Otazník nad budoucností
Dúležitou otázkou ovšem stále zústává, k jakému prevratu

to vlastne v Belehrade došlo. Bylo to pouhé (i když vynuce
né ) uznání predchozího zfalšování voleb, a tedy príchod
právoplatne zvoleného prezidenta a jeho nové politické
garnitury k moci? Nebo to byla spíše revoluce - jiná,
naštestí pokojná, bez prolévání krve - ale revoluce? Zmena
režimu, která bude pokracovat až do završení, do výmeny
vetšiny bývalých protagonistLI revolucním zpúsobem, tedy
rázne (i když pokojne), ale bez alternativ pro ty, kterí
prohráli? Zjevne spíše to druhé, nebot jinak by - jak známo

z predchozích zkušeností - nemusel být Mi loševicovi
zdaleka ješte konec.

Nyní se zjevne nový režim - a pro dobro zeme i Evropy
doufejme, že demokratický - bude upevnovat a konsolido
vat. S morální i materiální pomocí demokratické cásti
sveta. Musí ovšem jednat rychle a rázne, nebot onen typ
nacionalistického, komunisticko-mafiánského režimu, který
nahrazuje, je zrúdou s hlubokými koreny. Je nutné jej
proste znicit, nebot jak ukázal príklad jiných zemí strední
a východní Evropy, není možné jej jen nejak obmenit
a vylepšit. Nejen v politice a státní správe. Mafie ve vedení
tisícovek podnikLI a institucí dosazená Miloševicem a jeho
ženou mocnou šéfkou neokomunistické strany JUL, se

sama od sebe nerozpustí a neodejde ze scény a to vedí lidé
prímo na míste lépe než Koštunica.
V podmínkách dnešního Balkánu, tedy po ctyrech Miloše
vicem rozpoutaných válkách, bude muset Koštunicova
vláda dríve ci pozdeji rešit také kardinální otázku viny za
válecné zlociny, a tedy otázku priznání toho, že podstatou
onoho vypjatého nacionalismu, na kterém byl režim také
postaven, bylo zlo. Tresty viníkúm, omluvy postiženým,
katarze spolecnosti - to ješte bude težké a rešení postavení
Cerné Hory a Kosova bude vyžadovat státnickou moudrost.
V prvních týdnech jiste padne mnoho neuvážených a nacio
nalismu poplatných výrokú, kterým by sice bylo moudré
rozhodne, ale spíše umírnene celit. Vždyt s bremenem
vládnutí se jiste i v Srbsku dostaví vetší dávka realismu
a skromnosti, které nepochybne prinese i poznání, jak trist
ní je hospodárská situace zeme po trinácti letech Miloševi
cova režimu. Prinejhorším pak budeme svedky jakési
prechodné obdoby Tudžmanova režimu v Chorvatsku
a skutecná náprava vecí príjde pozdeji, spolu s poznáním,
že odjinud než z demokratického západu nelze nezbytnou
financní pomoc ocekávat. A teprve pak se také priblíží
vstup Srbska ci zachované zbytkové Jugoslávie do EU a do

ATO. Až tehdy si Balkán a Evropa možná vydechnou.

Jan Hm (1945)
Komentátor Rádia Svobodná Evropa.
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Kudy prošel Buh
Úryvek Z prednášky o budoucnosti knihy, kterou pronesl Umberto Eco

pri své ríjnové návšteve Prahy, kde prevzal
cenu nadace Dagmar a Václava Havlových Vize 97

Knihy patrí k tem druhLlm nástrojú, které jednou vynalezeny

nemusí být dále vylepšovány, protože jsou zcela v porádku

v té podobe, v níž byly od pocátku: takovými nástroji,

jakými jsou kladivo, núž, lžíce ci nLlžky. Dnes ovšem existu

jí nové hypertextové teorie, podle nichž i knihy ke ctení, ba

i básne, lze transformovat do hypertextu.

Pomocí mnoha internetových programLl se zkoušelo ucinit

text fyzicky neomezeným v tom smyslu, že príbeh lze

obohacovat dalšími príspevky rúzných autorú ci ctenárú.

Vezmeme jako príklad Cervenou Karkulku: první autor

navrhne výchozí situaci (devcátko vstoupí do lesa) a rúzní

prispevatelé mohou rozvíjet príbeh jeden po druhém, napr.

tak, že devcátko nepotká vlka, ale Pinocchia, oba vstoupí do

zacarovaného zámku, kde se stretnou s magickým krokodý

lem atd., takže príbeh múže pokracovat roky. Hypertextové

zarízení, které nám dovoluje vynalézat nové texty, však

nemá nic spolecného s naší schopností interpretovat predem

existující texty.

Dejme tomu, že ctete Tolstého Vojnu a mír: toužebne si

prejete, aby ataša neprijímala dvorení toho mizery Andre-

Umberto Eco se narodil 5. /. /932 I' italské Alessandrii. l' ohlm[Í Piemonl. V roce 1954 ::.avrW st{/[liafllo,w~fie na

univerzire v Turíne a pracovol pro i/(/l.sh rozhlas a telel'izj, z,ocol také roZ.l'(iet ::.ájem o estetické problém)' sti'edoveku, V lerech

/961 -6-1 pl'edmLvel esteliku na univerzile v TuJ"Íne a llafakul1e architekturv polvrec!miky v Mi/dne. Do roku 7969 pracoval jako

profesor vizllcíln.( komunikace ve Florencii, do roku /97 j jako profesor sémiotiky v Miláne {/ od rokli 197/ je pl"(l/ésorem sémio

tiky na ilniverzile v Bologni, UlIlberlo Eco obdržel {eslnv doklorát na 25 11Iliverzilách a je ullforem více nd padesáti kl/ih,

::.(~il1léll({z obom sémiotiky li estl:'tiky. Je znám rovll(~žjl1ko al/tor IN ronuínú (Jméno rUŽI:',Foucallltol'o kyvadlo 11Oslrr)\' v{aej

š(ho dl/e) a SOl/bOll1 sloupku, jimi:: ptisp(vá do italsf..::Vchdeníkli (napr. Úl Stalllpa, 11giomo, Corriere della Sena).
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Manželka prezidenta Václava HavLa Dagmar v rozhovoru S Umbertem Ecem

je; toužebne si prejete, aby tak skvelá osoba, jakou je kníže
Andrej, nezemrela, a aby on a Nataša mohli spolu štastne žít
naveky. Máte-Ii Vojnu a mír v hypertextovém a interaktiv
ním programu, mužete ji prepsat a vytvorit si svuj vlastní
príbeh podle vlastních prání, mužete vymýšlet nescetné
Vojny a míry, v nichž se Pierru Bezuchovovi podarí zabít
Napoleona, nebo - podle vašich sklonu - Napoleon porazí
generála Kutuzova. Jaká svoboda, jaké vzrušení! Každý
Bouvard nebo Pecuchet by se mohl stát nejakým Flauber
tem!

S již napsanou knihou Uejíž osud je urcen "represivním"
autorským rozhodnutím) to udelat nemužete. Musíte
prijmout zákony Osudu a uznat, že osud nedokážete zmenit.
Hypertextový a interaktivní román vám dovoluje praktiko
vat svobodu a tvorivost, ale již a definitivne napsaná Vojna
a mír nás nekonfrontuje s neomezenými možnostmi naší
predstavivosti, nýbrž s prísnými zákony, panujícími nad
životem a smrtí.

Victor Hugo nám v Bídnících podává krásný popis bitvy
u Waterloo. Pomocí hypertextového programu mužete

prepsat Waterloo tak, že Grouchy dorazí se svými muži, aby
zachránil Napoleona, ale tragická krása Hugova Waterloo
dává ctenári pocit, že veci se odehrávaly nezávisle na jejich
práních. Kouzlo tragické literatury je v pocitu, že její hrdino
vé by svému osudu mohli uniknout, ale nepodarilo se jim to
kvuli jejich slabosti, pýše ci zaslepenosti.

Hugo nám také ríká: "Taková závrat, taková chyba, taková
zkáza, takový pád, který udivil celé dejiny - je to snad bez
príciny? Ne ... Zmizení tohoto velkého muže bylo nutné pro
nadcházející nové století. Nekdo, komu nelze odporovat, se
o tuto událost postaral... Buh tudy prošel, Oieu a passé."
Práve to nám ríká každá velká kniha, že Buh tudy prošel,
a prošel pro verící i skeptiky. Jsou knihy, které nemužete
prepsat, nebot jejich posláním je poucovat nás o nutnosti,
a jen tehdy, jsou-Ii brány vážne, mohou nám takovou
moudrost poskytnout.

Prítomnost se ptá Umberta Eca:
Prijeljste, abyste prevzal ocenení nadace VIZE 97. Jak dllležitéjsou podle vás v živote vize a jak se liší treba od

ideologie?

Taková otázka by se sémiotikovi vubec nemela klást. On totiž odpoví otázkou, co to znamená "vize"? Neco jiného
je vize v anglictine, neco jiného v italštine nebo nemcine. Anglicané ale používají slovní spojení "man of vision"

a míní tím cloveka, který se umí dívat do budoucna, má fantazii a tvorí, aniž by byl veznem nejaké ideologie, která
jej predchází. Ovšem je pravda, že v USA za "man of vision" pokládají treba reditele supermarketu. Mou osobní
vizí soucasnosti je pripravit k vydání definitivne poslední román, který je jakousi biografií osoby lháre. Je nucen
vymýšlet stále dokonalejší lži a ty jsou postupne tak kvalitní, že vstupují do historie a ovlivnují dejinná fakta. -11'-
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Moc znaku
Medailon Umberta Eca, cerstvého laureáta ceny nadace VIZE 97

Umberto Eco (1930), sémiotik, literární
kritik, spisovatel, profesor sémiotiky na
universite v Bologni a letošní laureát
Ceny Nadace Dagmar a Václava
Havlových Vize 97, je u nás znám
predevším svými romány Jméno ruže,
Foucaultovo kyvadlo a Ostrov
vcerejšího dne.
Pravda, do ceštiny byly preloženy i Ecovy teoretické
práce (stat Programované umení a knihy Skeptikové
a tešitelé, Jak napsat diplomovou práci, Šest procházek
literárními lesy, Umení ve stredoveké estetice a nyní
púvodní výbor z Ecových prací Mysl a smysl, pripravený
u príležitosti udelení Ceny Vize 97), ty však stále zústá
vají ve stínu Ecových románú. Nepochybne to souvisí
i s neutešeným stavem sémiotiky u nás. Pritom k rozvoji
této vedy o zprístupnování skutecnosti pomocí znakú
prispel rozhodující merou mezi válecný Pražský lingvis
tický kroužek, zvlášte pak Roman Jakobson.

Vyprávení jako tvorba sveta
Ecovy romány vznikaly jako vedlejší produkt jeho
sémiotických studií o stredoveké estetice ci o príbehu
o hledání dokonalého jazyka v evropské kulture. Slovo
"vedlejší" ale nesmíme chápat jako "nevýznamný" nebo
dokonce "podradný" - spíše jako "paralelní", jako
soubežný s jeho tvorbou vedeckou, jako jiný zpúsob
vyjádrení a zprístupnení myšlenek teoretických, jejich
alternativní kódování. Umberto Eco rád mluvívá

o "double coding", dvojím kódování. Jeho romány jsou

práve takto vrstvené: vrstva základního napínavého
príbehu, vrstva reálií a historických faktú doby, vrstva
symbolických významú techto reálií, faktú, textú,
obrazú, architektury a nad tím další vrstva ci spíše meta

vrstva, v níž se všechny tyto symboly spojují do jiné
struktury nových významú. Tato komplikovaná souhra
rúzných vrstev dráždí ctenáre, aby nacházel své výklady,

své vrstvy a mezivrstvy, odhaloval vlastní (casto
nezamýšlené i nesmyslné) interpretace symbolú, slov,
zápletek, vymýšlel si vlastní jiné dejové prúbehy,
zkoumal reálie. Eco hovorí o románu jako o mechanismu

rozmnožování interpretací, s nimiž si pak lze dále hrát.
Své ctenáre a interprety rozdeluje na empirické

a modelové ci vzorové: empirictí vyhledávají všemožné

reálie, porovnávají je s jinými historickými prameny,
kontrolují podle map a plánú mest trasy, jimiž postavy

románú procházejí a modeloví ctenári pak sprádají
fantastické hypotézy o dalších symbolických významech
a docházejí tak k fantastickým "nadinterpretacím"
(nekdy triviálním, jindy prekvapivým, vetšinou ale
nesmyslným).
Veleslavný britský filosof jazyka John L. Austin rozdelil

jazykové výpovedi na konstativní a performativní. Ty
první popisují fakta, ale nijak je neovlivnují, povaha
faktú se popisem nemení. Ty druhé, performativní, fakta

prímo vytvárejí. Veta "Umberto Eco je proslulý spisova
tel" má povahu konstati vní výpovedi, veta "Udelujeme
cenu Umbertu Ecovi" je naopak performativní. Užíváme
li slova performativne, pak nejen mluvíme, ale mluvením
soucasne neco deláme. A práve takto performativne si
Umberto Eco pocíná ve svých románech, zatímco ve
svých vedeckých textech pouze konstatuje. Jeho romány
jsou jakoby návratem k pLlvodnímu a základnímu zpúso
bu poznávání, kdy fakta vzlínají až z vyprávení. Znak 
jak se domníval i jiný filozof jazyka Ludwig Wittgenste
in - nemá význam sám o sobe, jeho významem je pouze
zpLlsob, jakým se používá.

Krotitel zdivocelých znaku
Ecovy romány jsou tedy zamýšlenými vedlejšími
produkty jeho vedecké práce v oblasti sémiotiky se
zamýšlenými, ale casto neocekávanými a mnohdy
nesmyslnými vedlejšími produkty, totiž ctenárskými

interpretacemi. Tyto úspešné nezamýšlené vedlejší
produkty neúspešných pokusú jsou dalším velkým
Ecovým tématem. Príbeh hledání univerzálního klíce,
tajné abecedy, jíž je svet zašifrován, byl popsán dúklad
ne už dávno. Eco však tento príbeh, který je složen

z neúspechú, naivit a iluzí, vykládá jako príbeh vedlej
ších nezamýšlených produktú, které se ale staly urcující
mi pro vývoj evropské vzdelanosti a vedy.

Znakú je moc a jejich moc je mocná. Místo toho, aby
mysl znaky používala, používají a zneužívají zdivocelé
znaky mysl. Pokud je neovládneme, ovládnou ony nás.
A k tomu má prispet i obecná nauka o znacích, sémioti
ka. Umberto Eco se o ni zasloužil merou obdivuhod
nou.

Jirí Fiala
Filosof, logik.
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Neorenesance a neón
Li buXe Koubská

Pražská Galerie Rudolfinum má za sebou
sedm let. Úspešných. Nejenže prežila, což
je v soucasných Cechách samo o sobe už
casto zázracné, pred jejím vchodem je
možno dokonce vídat klikatícího se hada

fronty návštevníku. Postavení této galerie
je u nás originální. Nemá žádné vlastní
sbírky, funguje ve stylu takzvaných
Kunsthalle, nebo, jak hezky cesky ríká její
zakladatel a dosavadní reditel dr. Petr

Nedoma, kunsthallí. Dramaturgický plán
je dán jeho rozhodnutím predkládat
soucasné výtvarné umení, obcas i znacne
extravagantní ci šokující, s presahy do
klasické moderny. To všechno pak
v prostorách zdobné neorenesance
Rudolfina.
Jak to všechno vzniklo? Na podzim roku 1993 pracoval
Petr Nedoma, vzdeláním kunsthistorik, na ministerstvu

kultury v odboru umení. V té dobe skoncila rekonstruk
ce Rudolfina vcetne jeho galerijní cásti, která byla
mimo provoz už od roku 1920. Tehdy odtud odstehovali
sbírku Obrazárny vlasteneckých prátel umení, jež tu
sídlila od roku 1885. Dnes tvorí jeden z pilírú sbírek

Národní galerie. Místo obrazú a muzikantú se v Rudolfi
nu utáboril Parlament republiky ceskoslovenské (1920 
1939). Hlavní zasedací místnost mel ve Dvorákove síni,

ze sálú galerie, bezohledne rozdelených príckami, se
staly pracovny a koupelny pánú pos!ancú. Po druhé
svetové válce se sem vrátila Ceská filharmonie

a v zadních, galerijních prostorách mela Hudební akade
mie múzických umení spolu s konzervatorí ucebny. Ve
dvorane snížili strop, spustili z nej kruhy, prinesli bradla
a žínenky. V té velkolepé dvorane, kde se dnes mimo
jiné odehrávají velkolepé rauty s prezidenty, byla teloc
vicna.

Príležitost století
Když bylo Rudolfinum na pocátku 90. let zas už v plném

lesku, vypsala Správní rada Ceské filharmonie výberové

rízení na obsazení místa reditele galerijní cásti. Zároven

mel dotycný prinést program. Petr Nedoma tehdy prišel
s projektem Kunsthalle, podle nemeckého VZOlLI. Typ insti
tuCÍ, které nemají vlastní sbírky, dokonce je podle statutu
mít nesmejí, jejich náplní je produkce výstav. Tenhle
clánek retezu u nás zcela chybel. "Na zacátku retezu je
umelec, který vytvorí dílo a chce-Ii je dostat na trh, prodá
vá prímo z galerie nebo prostrednictvím soukromého
galeristy, který ho protlacuje. V okamžiku, kdy už se
umelec stane známým, ovšem ve smyslu kvality, ne ve
smyslu Karla Gotta nebo jiných napodobenin umení,
nastupovala u nás rovnou státní galerie se svými sbírkami.
Kunsthalle jako prostredí, kde se overuje kvalita príslušné
ho díla, tu scházela. Protože Kunsthalle není zatížena tím,

cím soukromý galerista, který musí prodat. Kritéria jsou
pouze kvalitativní," vysvetluje reditel Nedoma, který tehdy
se svým projektem v dvoukolovém výberovém rízení
zvítezil a ministr kultury ho jmenoval k I. lednu 1994
reditelem Galerie Rudolfinum. Zacala práce. "Dostal jsem
príležitost, jakou nedostal žádný ceský kunsthistorik za

Z výstavy "Agitace ke štestí"
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Rudoljinul11 v dobe, kdy je architekt Zítek dostavel. Tedy pred] ] 5 lety.

celé 20. století". Proto je se svým pouze peticlenným
týmem, ochoten pracovat na 150 procent. Predobrazem mu
byly nemecké instituce. Vcetne jejich maximální efektivi

ty.

Vztah umení k prostoru
Nápad prezentovat moderní umení ci dokonce soucasné
výtvarné tendence v neorenesancním prostredí je dost
riskantní. Prostor a v nem vystavená díla si mohou ubližo
vat, tlouct se, rušit. Petr edoma se toho nebál, soudí, že je
nekolik variant soužití. Tu první predstavují nynejší Krídla
slávy, výstava pro dramaturgii galerie vlastne výjimecná,
protože zasahuje do poslední ctvrti 19. století. Poukazuje
na vliv Francie na ceské umení na prelomu 19. a 20. veku,
vliv, který silne púsobil i na formování umení vznikajícího
ceskoslovenského státu. Díla pocházejí prevážne ze stejné
doby jako samo Rudolfinum, cili výstava souzní s charak
terem galerie.
Druhá varianta, prý velmi dobrá, je postavit umení
s prostredím do protikladu. To se povedlo treba výstave
Václava Stratila Zatoulaný pes. Ostrý kontrast umocnil
prostredí i dílo.
Tretí varianta je míjení. Exponáty se s prostredím míjejí,
ale to ješte neznamená, že se ruší. Exponáty púsobí
naprosto samozrejme, i když prostredí a umení jsou
z naprosto jiných casú a svetiL V roce 1996 to dokázala
výstava Na hranici. Vystavená díla vycházela z principu
instalace, kde rozhodujícím prvkem je použití videa.

Predstavili se tu ctyri americtí umelci, nejvýznamnejší

svetoví tvúrci pracující s tímto médiem - Ann Hamilton,
Francesc Torres, Bruce Nauman, Bili Viola. Jeden

z ceských kritikú videl pred casem retrospektivní výstavu

práve onoho veleslavného Bruce Naumana v Paríži
v Centre Pompidou, a napsal, že pražská rudolfinská insta

lace byla mnohem lepší než parížská. Zrovna video
projekce! Ty jsou v dnešní dobe prezentovány ve white
cubs, bílých kostkách, v holých prostorech a už pri svém
zrodu pocítají s bílými zdmi. Rudolfinum nic takového

pochopitelne nemá. Presto to tak dobre dopadlo. Štastne
se doplnovaly. Nebo ryze soucasná, znepokojující
fotografka Cindy Sherman po instalaci své velké retro

spektivní výstavy rekla, že je Rudolfinem nadšená, že
v živote s takovou galerií nespolupracovala a že už je sytá
tech bílých kostek, protože jsou neutrální, inertní, sterilní.
Kdežto tady se zvýraznily nekteré rysy jejího umení, jež
jinde vLlbec nevynikly. Což považuje reditel Nedoma opet

za dúkaz, že architekt Zítek byl geniální, když dokázal
postavit galerii, která svým charakterem i proporcemi
umožnuje vystavit cokoliv, vcetne videoinstalací. Zítek
pred sto deseti lety stvoril galerii, v níž lze povesit
osmimetrová plátna a nejsou tam nacpaná, návštevník má
dostatecný odstup. A ve stejném sále je možno vystavit
obrázky velikosti A 4, aniž by vypadaly jako špína na
omítce.

Klasikové, ale živí
Výstavy v Rudolfinu netrvají mesíc, jak bývá bežné, ale
dva a púl mesíce. Stihnou se tedy ctyri rocne. DLlvod je
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fenomén

jednoduchý: ekonomický. Lze tak pripravit vetší a kvalit
nejší výstavy. Galerie se vyhýbá úplne mladým umelcllm,

ale také tem zasloužilým, v uvozovkách i bez nich. Vyhle
dává ty, kterí už neceho dosáhli, stojí na hranici klasiky,
ale jejichž myšlenky jsou ješte velmi živé. Obvykle

Rudolfinum nabízí rocne tri výstavy soucasného umení
a jednu venovanou necemu staršímu. Jako soucasná Krídla
slávy.
Galerie má dnes už prestiž ve svete, spolupracuje se sobe
podobnými. "Vím, že nesmím udelat chybu, protože ostat
ní si to mezi sebou reknou," podotýká dr. Nedoma.
Pokud jde o spolupráci se zahranicím, bud dostává výstavy
jako hotový produkt, což je sice drahé, ale zase na klíc.
Druhá možnost je joint-venture, tedy ve spolupráci
s nekým. Taková byla výstava Jirího Georga Dokoupila,
který se jako jeden z mála ceských výtvarníku poválecné
doby výrazne mezinárodne proslavil. "Sešli jsme se

90. let a tu jsme prodali do Finska. Nebo výstavu moskev
ského rodáka, který žUe od roku 1982 v Praze, malíre
Viktora Pivovarova Sona a andelé. Krásná výstava, pak
putovala do emecka a do Francie.

Telo, tvár, identita. A duše
Jedna ze základních dramaturgických linií, kterou galerie
sleduje, se dá shrnout do trí slov. Telo, tvár, identita. Ve
zkratce vystihuje téma výstav, jichž udelali celou radu. At
už to byla Agitace ke štestí na téma kolektivní identita
manipulovaná ideologickým tlakem. Do stejné kategorie
patrila už zmínená Cindy Sherman nebo - už podle názvu
ony Tváre a tela ríše stredu. Dále fotografka Nan Goldin,
kde šlo o identitu malé skupiny žijící na okraji spolecnosti.
František Drtikol, zase telo i tvár. Mezi toh1e pak vkládají
výstavy, jež jsou urcitými výjimkami, jako byla treba
výstava Davida Rabinovitche, amerického sochare, jedno-

Z výstavy Louise Bourgeois "Sídlo pameti"

v Kolíne nad Rýnem, jeden Rakušan, pak Jirka Dokoupil
coby cesko-nemecko-španelský obcan, cernoch, který
reprezentoval Nemecko, dánský galerista, Francouzi a já,
Cech z Prahy. Každý dal na st[t1, co mel a umel, upekli
jsme spolecne výstavu a poslali ji po svete. Velmi príjemná
forma spolupráce. Tretí varianta je vlastní produkce. Už se
nám nekteré podarilo i vyvézt. Napríklad jsme vytvorili

výstavu Tváre a tela ríše stredu s podtitulem Cínské umení

ho ze zakladatelu abstraktního svetového socharství. Ta

však nebyla návštevnicky moc úspešná. Zato odborne ano.
Obzvlášt v zahranicí.

Letos vytvorilo Rudolfinum výstavu cínského krajináre

Cchin Š'- chua. Tím otevrelo jinou kapitolu, kterou chce
rozvíjet. Týká se meditativních, duchovních poloh výtvar
ného umení.

V tomto kontextu má vyznít i chystaná výstava ceského
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fotografa Pavla Banky. Zas pujde o krajinu, krajinárské
fotografie. Velkoformátové, cernobílé, nemanipulované,

neupravované pocítacem, autentické. Což je v protikladu
k tomu, jak tvorí Cchin Š' -chua, který si naopak nikdy
nevezme štafle a nestoupne si pred krajinu. U neho je to
projekce duševního stavu, který si promítá na plátno kraji
ny. Výstava cínského krajináre se stala prekvapením:
v Rudolfinu odhadovali, že když ji navštíví za dva a piH
mesíce ctyri tisíce lidí, bude to v porádku, vždyt jde
o neznámého Cínana, navíc o klasickou krajinomalbu.
Skutecný pocet návštevníku byl dvanáct tisíc. Budou proto
v tomto smeru pokracovat.

Nesmí to být jen k padesátinám
Návštevnost Galerie Rudolfinum rok od roku stoupá.
I když na urcitý typ výstav prijde víc lidí, na jiný méne.
Standardní pocet návštevníku se pohybuje mezi 10 až 20
tisíci. Petr Nedoma pro srovnání uvádí: "Michael Rittste
in je velmi dobrý a velmi známý ceský malír. Je mu
padesát let, je to clovek dobre zavedený na naší scéne.
Mel velkou retrospektivní výstavu v Ipražské Mícovne,
kam turisté zamírí samospádem. Za stejnou dobu, po
kterou probíhají výstavy v Rudolfinu, na nej prišlo tri
a pLd tisíce návštevníkLI. Pritom se jednalo o soucasné

umení a umelce približne stejného veku. Ale u nás
musejí mít výstavy náboj. esmí to být jen výstava
k padesátinám."
Dosud se ukázalo, že vítezí výstavy, které osloví
a zaberou už plakátem, i když treba jejich umelecká
kvalita není taková, jako u jiných. Príkladem byla
Hnízda her Petra Nikla, kde šlo hlavne o skvelý nápad.
Ten pak naplnil sály i reditelský sen: mít frontu
u pokladny. Denne prišlo na tisíc návštevníkú. Velmi
úspešný byl František Drtikol, videlo ho 30 tisíc lidí,
Nan Goldin 40 tisíc. O Nan Goldin byl zájem zrejme
proto, že šlo o ostré téma soucasnosti. O sex, drogy,
ži vot alternativních sku pi n z okraje spolecnosti . Na
tomhle príkladu se dá doložit základní smerování
Galerie Rudolfinum. Je to snaha pojímat umení jako
prostredek komunikace. Nemíní vystavovat krásné
artefakty, L1lcené k ozdobe interiéru. O drogách nemuse
jí psát jen noviny, svuj postoj k nim mLlže vyjádrit
i umelec. Takhle brát umení je ješte stále v Cechách
dost neobvyklé.

Vstupné v korunách, produkce
ve tvrdých
Pro ministerstvo kultury predstavuje Galerie Rudolfi
num trochu výkladní skrín. Aniž ho to cokoliv stojí.
"Nedostáváme ani korunu," ríká reditel Nedoma.

"Oficiálne jsme príspevková organizace ministerstva
kultury, ale na rozdíl od jiných galerií nedostáváme
žádné peníze na svoji cinnost. Celá Ceská filharmonie,
jejíž jsme soucástí - máme i spolecný management,
dostává od státu pouze peníze na mzdy. Všechno ostat
ní si musíme vydelat. První zdroj predstavuje to, co

vydelá Ceská filharmonie, druhý pronájmy zdejších
prostor, tretí nahrávací studio v Rudolfinu a ctvrtý
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sponzorské príspevky. V rámci rozpoctu je stanoveno,
kolik galerii pripadne. Pak jsou tu ješte výnosy ze
vstupného, nemusíme je vracet do státního rozpoctu,

mužeme s nimi dál hospodarit. Celý tento dúm tedy
musí pracovat na to, aby fungoval, to jest maximálne

efektivne. Oproti Západu vydeláme podstatne méne na
vstupném, pricemž díla pojištujeme v markách nebo
v jiné tvrdé valute. Vubec - produkce výstav se odehrá
vá v cenách západní Evropy, ceny vstupného v našich.
Nestežuju si, ale nesmírne me dráždí, když stát vyhodí

300 milionu za nesmyslnou prezentaci Ceské republiky
na poutové atrakci v Hannoveru. Protože za 300 milio
nu bychom tricet let (!) mohli delat to, co deláme
a možná i na vyšší úrovni. Další, co me dráždí, je, že 75
procent rozpoctu ministerstva kultury jde na ochranu
památek. Taky naprosto šílené. Nemluve o tom, že
ministerstvo kultury dává rocne dva a pul milionu na
festival ve Strážnici. To považuju za vúbec nejvetší
ostudu ministerstva."

Kdo to byl Ježíš a kdo Lenin?
Hned po nynejších Krídlech slávy má v únoru 200 I
následovat výstava INRI - Iesus Nazarenus Rex Iudaeo

rum. Jde o projekt francouzské fotografky Bettiny
Rheins. Príbeh Nového zákona vyfotografovaný postupy
soucasné módní aranžované fotografie s dnešními lidmi,
v kulisách dnešního sveta. Cílem je zprítomnení ového
zákona. Nejde o žádné provokace, vše je pojato docela
vážne, z katolického hlediska, s durazem na postavu
Panny Marie. Také však s durazem na prítomnost, stálou
živost a aktuálnost tohoto príbehu, v nemž není tak
dLdežité, jestli Ježíš chodil bos po poušti, ale co ríkal.
K této výstave udelá Jirí David instalaci na streše Rudol
fina, obrovskou tmovou korunu, o prumeru 25 metrLI,
z bledemodrého zárícího neonu. Budova Rudolfina

nebyla dosud nikdy spojována s nicím, co by souviselo
s církví. Ani sakrální hudba se tu moc neprovozuje,
Ceské filharmonie ji nemívá v repertoáru. Instalace
potrvá i v dobe pašijí, pres velikonoce, kdy se pripomíná
smrt JeŽíšova.

Tuhle výstavu vystrídá v léte expozice Hypermentál
s podtitulem Od Salvadora Dalího po Jeffa Koonse, což
je soucasný americký sochar, manžel italské pornoherec

ky Ciccoliny, která byla jeden cas i poslankyní. Pujde
o velkou mezinárodní výstavu, kterou Rudolfinum prebí
rá od curyšského Kunsthausu. Tématem jsou imaginativ
ní tendence v umení. Mela by splnit další bod rudolfin

ské dramaturgie, totiž prinášet do Ceské republiky
špicky soucasného zahranicního umení, umožnit ceským
divákúm napojit se na soucasný evropský a svetový
myšlenkový kontext.
Na zacátek roku 2002 chystají Ceskoslovenský socialis
tický realismus. Nikdo to dosud neudelal, protože to
nikdo nepovažuje za vážné umení. Pritom roste genera
ce, která o téhle ére nemá tušení. Petr Nedoma si to

poprvé uvedomil, když mu jeho tehdy jedenáctiletý syn
položil otázku: "Tati, prosím te, kdo to vlastne byl ten
Lenin?".



dobrá zpráva

Velké malé iniciativy
Agenda 21 aneb jak také žít ve svete príštího století

Alena \tVagnerová

vána spíš na demokracii reprezentativní než obcanskou.
K zajímavým poznatkum kladenských patrí zjištení, že

nejaktivnejší složku obyvatelstva pri odstranování místních
starostí tvorí ženy, a to ženy na materské dovolené nebo
s malými detmi.

oblasti Ceské republiky treba v jižních Cechách, na
Šumave, Ceskomoravské vysocine nebo v Ceském Stredo
horí, nyní ohroženém chystanou stavbou dálnice, která je
v príkrém rozporu se zásadami udržitelného rozvoje, jak je
formuluje preambule Agendy 21.
Financní prostredky kanceláre Agendy 21 v Hannoveru,
která v Liberci predstavila svou rozsáhlou cinnost, budou
ovšem k dispozici málokterému ceskému nebo moravské
mu mestu. Presto i tento príklad ukazuje, jak moudrá
mestská správa muže vytváret odpovídající podmínky pro
rozvoj aktivit ve meste a jednotlivých mestských cástech,
aniž si uzurpuje právo o všem sama rozhodovat. Že je to
možné i se skromnejším financním vybavením na konferen
ci, predvedl zástupce mestské správy v Kladne ing. Jiránek.
Realizace Agendy 2] vede v jeho regionu k procesu
vzájemného ucení a lepší komunikaci mezi obcany a rídící
mi orgány mesta, což leckdy není bežné ani na Západe. Tím
potešitelnejší bylo slyšet taková slova od zástupce ceské
strany a clena ODS, jejíž predstava o demokracii je oriento-

Kulturní krajina a mladé
maminky
z nemeckých aktivit na sebe nejvetší
pozornost nesporne upoutala regionální
iniciativa sdružení Kulturní krajina Ucker
mark, v chránené oblasti Schorfheide

Chorin ležící severovýchodne od Berlína.
Podarilo se tu vytvorit a rozvinout
program, který umožnuje spojení ekolo
gických zretelu se zemedelstvím a turisti

kou, využívající treba ubytovací kapacity Debata k obci Kardavec.
v soukromí a malých pensionech a rozví
jející gastronomii, která dusledne bere produkty místního

zemedelství. Ekologická zemedelská produkce je tam dnes
už samozrejmá a místní obce se snaží vytvorit pro své
výrobky odbytište v hlavním meste. Práve tento model se
prímo nabízí pro chránené a ekologicky cenné krajinné

o možnostech, které poskytuje Agenda 21 zejména regio
nLIITI,je ceská verejnost stále ješte nedostatecne informová
na. A také média jí nevenují tu pozornost, které by si její
propagace zasloužila. Pritom by práve široké hnutí lokál
ních obcanských iniciativ mohlo podstatne prispet k preko
nání oné notorické nenálady ve spolecnosti a naopak
k vytvárení nového ideálu aktivní obcan
skosti. Tím víc je treba uvítat iniciativu
Cesko-nemeckého fóra žen, které na konci

zárí v Liberci usporádalo konferenci
zabývající se lokální Agendou 21 se speci
fickým zamerením na ženy.

Dokument Agenda 21 bylprijat na
Konferenci OSN o životním prostredí
Summit Zeme v roce 1992. Slovo

" agenda " znamená seznam úkolu, které je
treba splnit, aby se v naléhavých
problémech lidstva dosáhlo zlepšení
(chudoba, péce o zdraví, rozvoj sídel aj.).
Císlice ,,21" odkazuje
na 21. století.

Prítomnost / 36



Prostor pro menšiny i vetšinu
Pokud jde o potrebu komunikace s príslušníky jiných etnik
a nutnost jejich integrace do vetšinové spolecnosti, dobrých
výsledku dosáhli v Brne. Kruh brnenských obcanu nemecké

národnosti tam organizuje rozhovory proti rasismu otevíra
jící prostor národnostním menšinám - Romúm, Rekum,
Slovákum, Mad·arúm, utecencum z bývalé Jugoslávie.
Smyslem prednášek a diskusí je seznamovat verejnost
s jejich situací a problémy a predstavit specifiku jednotli

vých kultur. Vzájemné poznání tu má postavit hráz proti
rasistickým predsudkum, proti nimž ani ceská spolecnost

není bohužel dostatecne imunnÍ. Za iniciativou Dory MUlle
rové z brnenského Kruhu, spojující tradici nemecké sociální
demokracie a antifašismu, tu stojí i její vlastní zkušenost

selhání a tragického konce staletého cesko-nemeckého
spolužití na ceském územÍ.
Jak mnohostranné mohou být aktivity pojící se k Agende
21, ukazuje projekt Po stopách víry. Z Ochranova (Herrn
hut), místa, v nemž pred víc než ctyrmi sty lety našla azyl
z Cech a Moravy vypuzená Jednota bratrská, vedla kulturní
stezka do Grosshennersdorfu v nemecké Lužici. Projekt
usiluje o oživení stezky, jež má pripomenout význam
Jednoty bratrské a priblížit jej i tem, kterí nejsou cleny

žádné církve. Stezka vroubená sochami chce také do

pomerne málo známé cásti Nemecka prilákat návštevníky
a na osm kilometrú dlouhé ceste je primet k zamyšlení nad
zákruty lidských spolecenstvÍ. Pokracováním tohoto projek

tu má být stezka znázornujícÍ stýkání a potýkaní Nemcu,
Cechu a Poláku v regionu mezi tremi hranicemi.

a ceské, frýdlantské strane se zatím zacíná formovat inici
ativa k vybudování ekologicky vyhovující cyklistické trasy.
Nejbližším úkolem je ale rozvíjení spolupráce mezi jednot
livými obcemi, kterými by mela plánovaná trasa vést.
Liberecká konference, konaná tesne pred zasedáním Sveto
vé banky a Menového fondu v Praze, ukázala potrebu,
zájem a vuli žít v lidském svete spíš malých a prehledných
rozmerLI než v "globální vesnici". Sociální kapitál, který

tyto na první pohled neokázalé iniciativy a projekty vytvá
rejí, není o nic menší a pro lidské soužití možná ješte
dLtležitejší než kapitál financní, s kterým disponuje Svetová
banka.

Alena Wagnerová
Spisovatelka a publicistka žijící v SRN.

At' radnice o kryjí karty
"Nekterí lidé vidí veci takové, jaké jsou a ptají se "proc"?

Já vidím veci takové, jaké by mohly být, a ptám se "proc ne"?
J. F. Kennedy

Politikovi, kterému jsou tato slova sympatická, bude
nejspíš sympatická i myšlenka Lokální agendy 21. Za
predpokladu, že je ochoten radit se o tom, jaké by veci
mohly být, se svými skutecnými i potenciálními volici,
a to nejen v dobe predvolební kampane. Lokální agenda
21 znamená pripustit, že existuje víc než jedna "zarucene
správná" cesta ke štastné budoucnosti mesta nebo regio
nu. A také, že zajímavé nápady do diskuse mohou
prinést nejen povolaní odborníci, ale každý, koho se
pripravované plány nejak týkají. Pravda - není to práve
nejkratší cesta k výsledku, a pro ty, kterí jsou zrovna
u moci, nemusí být nijak pohodlná.
"Lokální agenda 21 znamená pro radnici odkrytí karet
verejnosti, a to se ne každému hodí," soudí ing. Marie
Pokorná, koordinátorka projektu Zdravé mesto Krome
ríŽ. To je podle ní jeden z hlavních duvodLI, proc se u nás
zavádení Lokální agendy rozbíhá tak pomalu.
Presto se najdou politici a úredníci, kterí v otevrených
diskusích s verejností nevidí jen brzdu své kariéry. Treba
ve trech mestech na Novojicínsku se letos konají diskus-

ní vecery na téma" Jak se žije v našem meste". Pet
z nich se týká mesta Príbor: dva už se uskutecnily, jeden
byl venován uvažovanému vybudování skaetového
sportovište, druhý možnostem pro volný cas, které mesto
nabízí detem. Další diskusní vecery se budou konat
v Odrách, Koprivnici a Bílovci. Všechna tato mesta se
úcastní pilotního projektu Agendy 21 Novojicínsko
v novém tisíciletí.

Mimorádne dobre funguje komunikace mezi radnicí
a verejností v Kladne. Plánovací víkendy už usporádali
také v Srne, v Chrudimi a v Bartošovicích. Je to povzbu

divé, protože strategie rozvoje obce, mesta regionu by
mela vždycky vycházet z rozpravy tech, jichž se to
bezprostredne týká. Krome nich je ovšem treba privést
k jednacímu stolu také odborníky z rLlzných sfér. Ti
mohou, práve proto, že neznají "vyjeté koleje" jiného
oboru než je ten jejich, prinést originální nápad.

Eva Rázgová
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Zpráva o stavu zítrka
Pavel Novácek

Jasná predstava o l11Ožnostechi hrozbách

budoucího vývoje se pomalu, ale jiste stává

podmínkou prežití - což platí v merítku

globálním i lokálním. Zanedbávat otázky

týkající se budoucnosti naší zeme, Evropy
i celé civilizace se muže stát osudnou

chybou.

Studia budoucnosti se rozvíjejí jako samostatný vední obor pul

století. Globální problémy lidstva jsou systematicky zkoumá

ny posledních tricet let.

V roce 1972 byla publikována první zpráva Rímskému klubu

"Limity rustu", která se zabývala globálními vývojovými

trendy. V podstate ríká, že prudký rLlst lidské populace ajejí

výroby, spotreby, cerpání zdrojú i znecištení prostredí není

dlouhodobe udržitelný. Našla si radu príznivcu i odpúrcu

a stala se celosvetove známou. I další zprávy Rímskému klubu

se zabývají analýzou globálních problémú lidstva a pokusy

nastínit jejich možná rešení.

V prúbehu osmdesátých let se objevují stále více studie

zduraznující ekologické aspekty rozvoje a v roce 1987 je

publikována slavná zpráva Komise OSN pro životní prostredí

a rozvoj "Naše spolecná budoucnost". Ta proslavila termín

"udržitelný rozvoj", což je takový zpúsob rozvoje spolecnosti,

který je ekonomicky životaschopný, životnímu prostredí

prátelský a sociálne únosný.

Po pádu komunismu se bipolarita "Západ - Východ" mení na

vnímání narLlstajícího napetí mezi rozvinutým "Severem"

a rozvojovým "Jihem". Stále casteji bývá svet rozdelen na

nekolik odlišných a rozdílne se vyvíjejících regionú ci civili
zacne-kulturních okruhu.

Od roku 1992 zacíná vznikat pod záštitou Americké rady pro

Univerzitu Spojených národú projekt Milénium (Millennium

Project), jehož posláním je vytváret príznivé podmínky pro

globální myšlení, orientované na budoucí vývojová ohrožení

a príležitosti. V roce 1996 se projekt oficiálne rozbíhá a od

roku 1997 každý rok vychází zpráva "Stav budoucnosti".

Krome pravidelné zprávy vyšly další práce: Metodologie

výzkumu budoucnosti, Budoucnost Afriky - rok 2025 nebo

Studie o bezpecnosti životního prostredí. Centrum projektu

Milénium je ve Washingtonu, D.C. a vedle toho existuje

jedenáct výzkumných stredisek vcetne Ceské republiky, která

pripravují podklady pro publikaci Stav sveta. Dodnes se do

projektu zapojilo více než sedm set spolupracovníku ze

šedesáti zemí sveta všech peti kontinentú.

Patnáct globálních problému lidstva
Prostrednictvím speciálních dotaznikú a pozdeji také interview

s vybranými experty projekt Milénium definoval patnáct

globálních problémú lidstva. eznamená to samozrejme, že

jde o jejich úplný výcet, ale o statisticky vyhodnocené odpove

di nekolika stovek vybraných osobností z více než padesáti

zemí sveta rúzných kulturne-civilizacních okruhLI.

Populacní rust

Svetová populace presáhla šest miliard a každým rokem pribý

vá osmdesát milionú obyvatel, predevším v rozvojových

zemích. To prináší obrovské nároky na zajištení potravy,

nezávadné vody, bydlení, vzdelání, ale také prostoru, kde se

lidské aktivity odehrávají. V roce 2025 dosáhne pocet lidí

žijících ve mestech 4,4 miliardy, což predevším v chudých

zemích prinese témer nerešitelné problémy Uiž dnes žije napr.

jen v Mexiko City témer tolik obyvatel, jako v celé Kanade).

Mizející zdroje pitné vody

Celé regiony se budou potýkat s drastickým nedostatkem

nezávadné vody. Jedná se zejména o jedenáct afrických zemí,

devet zemí Blízkého východu, severní Cínu, Indii, Mexiko

a cást západních oblastí Spojených státú. Predevším v severní

Africe a na Blízkém východe mLlžeme ocekávat vojenské

konflikty zpLlsobené rostoucím nedostatkem tohoto životadár

ného zdroje.

Zvetšující se propast mezi bohatými a chudými

Ekonom.ika Cíny a Indie roste, ale devadesát nejchudších zemí

je na tom dnes ekonomicky hure, než pred deseti lety. V rozvo

jových, ale i rozvinutých zemích roste propast mezi lidmi

v rámci dané spolecnosti. 358 nejbohatších lidí planety s majet

kem presahujícím miliardu dolarú má príjem rovnající se

príjmu 2,5 miliardy nejchudších lidí (tj. 45 % lidské populace).

Nové a znovu se objevující nemoci, mikroorganismy
imunní vuci antibiotikum

Pred šesti lety propukl v Indii necekane mor, v Africe zabíjel

virus ebola, epidemie AIDS hrozí srazit strední délku života

v nejvíce postižených zemích ze šedesáti na tricet let - to vše

jsou fakta, která ješte pred padesáti lety nebyla predvídána ani

v pesimistických scénárích.

Omezená schopnost rozhodování

S tím, jak se problémy stávají stále více komplexními

a globálními, snižuje se schopnost i ochota politikú rozhodo

vat a prijímat rešeni se znacnou mírou nejistoty a rizika.
Terorismus

Terorismus je stále rozšírenejší a destruktivnejší. Nezahrnuje

jen konvencní zbrane, ale hrozbou jsou i chemické zbrane,

pocítacové viry, nukleární i biologické zbrane. S rozpadem

Sovetského svazu se evidentne zvýšilo pašování jaderného
materiálu.

Populacní tlak na životní prostredí

V polovine 21. století pravdepodobne lidstvo dosáhne deseti

až dvanácti miliard, vyhrotí se ekologické problémy

v mestských aglomeracích (zejména emise do ovzduší, likvi

dace komunálního odpadu a dostupnost vody). Dusledky

klimatických zmen zasáhnou všechny kontinenty. Ješte stále
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poroste tlak na vyuzlval1l neobnovitelných surovinových
a energetických zdrojli.
Menící se postavení žen
Ye vetšine zemí se postavení žen postupne zlepšuje a pozitiv

ním dlisledkem je snížení porodnosti, lepší gramotnost, stred
ní délka života žen i životní podmínky celé spolecnosti. Lepší
postavení žen by se mohlo stát nejefektivnejší strategií pro
eliminaci problémli zmínených v ostatních bodech. Nicméne

k rovnoprávnému postavení s muži mají ženy stále ješte
daleko, zejména v nekterých islámských zemích.
Náboženská, rasová a etnická nesnášenlivost

Krutost náboženských, etnických a rasových konfliktli se

zvyšuje. Behem posledních deseti let množství humanitárnich
krizí stouplo z 20 - 2S konfliktu na 6S - 70 konfliktu rocne.
Úmerne tomu roste i pocet obyvatel dotcených a trpících

konflikty.
Informacní technologie
Yelké príležitosti i ohrožení s sebou nese informacní techno
logie. Témer dve ste milionLI lidí je dnes pripojeno k interne
tu. Z toho vyplývají jak nové príležitosti, tak i možnosti

zneužití a ztráty zamestnání v rade odvetví, což muže probu
dit antitechnologické nálady a resentimenty. Zdá se však, že
informacní technologie vytvárí rychle planetární "nervový

systém" .

Organizovaný zlocin
Y posledních desetiletích se stal organizovaný zlocin velmi
sofistikovaným, globálním podnikáním, sahajícím od zneužití
informací pres obchod s drogami až po obchod se zbranemi
a lidskými orgány. Bankovní podvody rocne presahují dve
miliardy dolarLI, podvody s kreditními kartami znamenají
rocne ztrátu I,S mjliardy USD, obchod s drogami dosahuje

hodnoty SOO miliard dolaru rocne.
Ekonomický rust

Ekonomický rust má pozitivní i negativní dusledky. Posled
ních dve ste let ekonorruka rostla hlavne díky technologickým

inovacím. To však bylo doprovázeno také rustem nezamest
nanosti, prohlubující se propastí mezi chudými a bohatými,
prudkým rustem spotreby zdroju a produkce znecištení,

politickou nestabilitou a migrací obyvatel z chudých oblastí
do bohatších.

Stárnoucí jaderné elektrárny
Jaderné elektrárny mohou fungovat tricet až padesát let, což

znamená, že více než tri sta jaderných zarízení bude muset
být zakonzervováno nebo rozmontováno do roku 20 IO. Na
to ovšem dodnes neexistují uspokojivé a financne nenároc
né technologie. Budou narustat potíže s dlouhodobým

skladováním a bezpecnostním zajištením radioaktivního
odpadu.
Epidemie AIDS

Množství lidí napadených vIrem HlY se zdvojnásobuje
každých pet let. Približne ctyricet milionu lidí je infikováno
virem HIV a zhruba u ctvrtiny z nich již propukla nemoc
AIDS. Situace je nejtragictejší v subsaharské Africe, kde je
"promorena" virem HIV až tretina populace, což podlamuje
ekonomickou životaschopnost zemi. Náklady na lécbu jedno
ho nakaženého cloveka ciní dvacet tisíc dolarli rocne, což

vysoko prekracuje možnosti zdravotnictví v rozvojových
zemích.

Zmena zpusobu práce

Automatizace, globalizace podnikání, nadnárodní ekonomic
ká sdružení, globální presouvání investic za levnejší pracovní
silou, stárnutí populace i nutnost neustále se zvyšující efektiv
nosti výroby mení celosvetove povahu lidské práce. To priná
ší radu negativních efektu, jako napr. nezamestnanost, znevý

hodnení žen nebo migraci obyvatel do mest.

Patnáct príležitostí rozvoje
Soucasne s definováním hlavních problému se rešitelé projek
tu Milénium soustredili na urcení (opet s využitím dotazníku
a interview s experty) patnácti hlavních lOzvojových príleži
tostí, které mohou zvrátit varovný nárust globálních problé

mu. Patrí mezi ne prosazení udržitelného rozvoje, prijímání
globálních a dlouhodobých perspektiv v politickém rozhodo
vání, rozvoj obnovitelných zdroj LIenergie nebo podpora

eticky Olientovaných tržních ekonomik.
Rozsah hlavní zprávy Stav sveta projektu Milénium v posled
ní dobe velmi narostl, a proto byla zpráva za rok 2000 pripra
vena ve zkrácené podobe jako knižní publikace (92 stran)
a v úplné verzi na CD-ROM (1000 stran), který je do publika
ce vložen. Ti, kterí nechtejí utratit témer padesát dolaru za
knížku, mají šanci získat vetšinu informací na webových
stránkách: www.stateofthefuture.org, nebo www.mjllennium
project.org

Pavel Novácek (1961)
Ekolog.
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My víme své, a to nám stací
Ceští vedci nejsou ochotni diskutovat mimo svoje téma

Vratislav Doubek

K diskusím aktuálního

celospolecenského dosahu se
u nás "nehodí" prizvat

jazykovedce ci filosofa, ktelY
jsou prece povoláni k jiným

úkolum, zatímco názor
populárního herce ci zpeváka

se stává neocenitelným
vodítkem.

Letos na jare se naposledy otevrely dvere
cyklické konference Demokracie 2000,
organizované bezmála dva roky na pude
Akademie ved CR. Ukázky
z nejzajímavejších príspevku z této
konference Prítomnost pravidelne
publikovala.

Cílem všech šesti seminárll bylo analyzovat dve precho
dová období v moderních dejinách ceské, respektive
ceské a slovenské spolecnosti - období 20. let po rozpadu
monarchie, vzniku a formování nových struktur samostat
ného "postrakouského" ceskoslovenského státu, a období

90. let, tedy zakládání Ceskoslovenska a Ceské republiky
jako posttotalitních státú.
Vedle hlavních referátú byly seminá
re smerovány predevším k debatním
blokúm, jichž se úcastnilo celkem
240 zájemcú z více než ctyriceti
odborných institucí domácích
i zahranicních. Podnik dostatecného

rozsahu, aby umožnil zobecnit jisté
postrehy o komunikativnosti ceské
vedecké obce, o schopnosti mluvit
i naslouchat, ochote diskutovat mimo

téma své úzké specializace.

Brno lepší než Praha
Pri príprave seminárll jsme se

snažili privést k diskusi specialisty
z co nejpestrejšího speku'a oború a zamerení, protnout

ony zavedené, v relativne úzké ceské vedecké obci stále
opakovane se potkávající uzavrené skupiny odborníkú.
V pravidelných trímesícních cyklech se proto opakoval
"lov mozkLI", skládání mozaiky diskusního fóra vždy
následujícího semináre. Hlavní podmínkou byl dostatec
ný rozhled po možnostech oborového, institucionálního
a personálního zastoupení. Pro takový úcel se ukázaly
jako témer bezcenné brožurky typu Informacní prírucky
Akademie ved. V nich se sice doctete vycerpávaj ící
poucení o poslání a vnitrní strukture jednotlivých praco-

višt, ale jejich obsazení ci aktuálne zpracovávané projek
ty zústávají nedostupné. Vzhledem k charakteru požado
vaných informací se proto od pocátku jevil jako nejúcel
nejší zdroj internet a webové stránky akademických
institucí. Je zajímavé, že ve sledovaných oborech pražské
ústavy a katedry zústávají ve vleku brnenských. Nevím,

na které odborníky se brnenští kolegové obracejí, ale
predpokládám, že pražští internetoví mágové jsou více
pretežováni a patrne i financne hýckáni množstvím príle
žitostí. Nepochybne má na pružnosti a otevrenosti vúci
novým informacním možnostem u brnenských kolegú
svúj inspirující podíl blízkost Vídne. At tak ci onak,

webové stránky brnenských odborných institucí jsou,
v porovnání s pražskými, pestrejší a informacne bohatší.
V lepší kvalite a s úplnejšími údaji dohledáte bez problé
mli informace o vetšine kateder a ústavú Masarykovy

univerzity, jejich strukture, zamerení a kompletním
obsazení, ale rovnež informace

o individuálních programech
pedagogLI, úplné publikacní
cinnosti, mimouniverzitních

projektech apod.
V podobném srovnání neprekvapí,
nakolik chudické bývají stránky
univerzit v menších ceských
a moravských mestech, jako
príklad by tu mohly sloužit infor
macne zcela nepostacující stránky
Západoceské univerzity v Plzni,
na nichž se, s nevelkou mírou

nadsázky, ctenár dozví pouze
skutecnost, že tato ctihodná insti

tuce existuje a na jaké adrese sídlí. Ale i zde naleznete
príjemné výjimky - treba stránky Opavské univerzity.
Problémy nejsou pouze technického rázu, pretrvávají
rovnež v ochote lidí otevrít se vúci širší verejnosti, nabíd
nout dostatek informací o své práci i o sobe, spocívají
v nedostatku vedomí odborníkú, že pracují ve prospech
verejného zájmu, v drtivé vetšine za státní peníze.

Ambiciózní kohouti
Vedle internetového surfingu nabídla konference zajíma

vou zkušenost z bezprostredního jednání s vybranými

Prítomnost / 40



Vratislav Doubek (1965)
Historik.

rovnež lidi praktické zkušenosti, kterí se s projevy
analyzovaných témat (funkce médií, národnostní
politika apod.) setkávali v jiných polohách. Ne
vždy se to povedlo. Problém nastával zpravidla
v okamžiku, kdy bylo potrebné privést nekteré
z odborníku k diskusi, která se bud zcásti, anebo

dokonce zcela míjela z bezprostrední specializací
nekterých z nich, prípadne byla obsazena neodbor
níky, státními úredníky, publicisty apod. Nebyl-Ii
to prioritní duvod k odmítnutí, pak to, možno ríci,
u vetšiny nebyl podnet k vyššímu zájmu o pripra
vovaný panel. Udržení plynulého prubehu debaty,
v níž by si jednotliví diskutující nepodrizovali
téma svým predstavám, bylo pak leckdy nemožné.
Naopak, pokud se podarilo privést lidi nejen
vedoucí, ale schopné vecne a promyšlene
argumentovat na probíhající debaty, bylo zretelné,
že takové diskuse mely svoji vysokou hodnotu
a plynulost. I pres to, anebo snad díky tomu, že pri
nich jiskrilo rozdílnými ci protichudnými názory.
Tvrdší oríšky však organizátorum nepripravily ani
tak reakce odmítavé, jako ty podmínecne vstrícné.
Nekterí odborníci nás zaskocili svými apriorními

požadavky na obsazení nebo naopak neobsazování
jednotlivých semináru konkrétními lidmi. Je až
neuveritelné, jak se na nevelkém smetišti ceského
verejného života nemohou z tech nejmalichernej
ších prícin vystát nekterí ambiciózní kohouti.

Priznávám, že jsem se díky organizování cyklu
Demokracie 2000 ve svém živote poprvé setkal
s termínem "mediálních vedcLl", kterí se zajídají

"tem druhým". Za mediálního vedce je, jak se zdá,
považován odborník údajne nepríliš širokých
teoretických znalostí, který je o to schopnejší

jOlo Pavel Baiíka
V popularizaci svých výsledku. Pak mne ovšem
nenapadá jiné oznacení "tech druhých", nežli jako

vedcu kabinetních. Praxe pritom vypadala tak, že prizvaný
"kabinetní vedec", když zjistil, kterí kolegové jsou dále
zváni, zkritizoval "mediální" kolegy, slíbil úcast a - nepri

šel. Obdobne se situace vyvíjela i v opacném gardu,
v prípade zatížených "vedcu mediálních".
Cloveka napadají paralely s naší politickou scénou ... Jak
rešit problém lidí, kterí nejsou schopni nejen nalézt
spolecnou rec, ale ani zasednout k jednomu stolu? Politici,
neschopní dojít k vzájemné dohode, jsou dríve ci pozdeji
taženi apelem obecného zájmu. Není však síly, která by
primela komunikovat odborníky, kterí nejsou schopni
vyslechnout názor druhých, ackoli po nich kauzální shodu
nikdo nepožaduje.
Hlavní ambice projektu ale spocívala práve ve vyprovoko
vání diskuse napríc jednotlivými vedními obory.
V Cechách proste porád není zvykem, aby, rekneme,
historici chodili i na "nehistorické" ci sociologové na
"nesociologické" diskuse. Snad príšte.

specialisty. Odborník je nedLlVerivý tvor, jehož osobní ctí
je "vedet", své poznání prezentovat a sklidit za ne prime

rené uznání. Pro tyto lidi je, anebo by mela být, diskuse
každodenním chlebem. Presto v dobe pokracující speciali
zace jednotlivých vedních oboru i obecne lidských cinnos

tí se, ponekud paradoxne, stahují specialisté z obecných
diskusí širšího spolecenského dosahu. Riziko neznalosti ci
neschopnosti pohotove reagovat v jiném tematicky nebo
názorove profilovaném kontextu pak koncí u odmítnutí
úcasti na podobném podniku. A naopak, všimneme si, jak
spolecnost, reprezentovaná v tomto prípade predevším
mediální sférou, obdobne izoluje specialisty svým až
ostentativním nezájmem o jejich obecné názory a postoje,
které bezprostredne nesou visejí s "jej ich" tématy.
K diskusím aktuálního celospolecenského dosahu se
proste jaksi "nehodí" prizvání jazykovedce ci filosofa,
kterí jsou prece povoláni k jiným úkolum, zatímco názor

populárního herce ci zpeváka se stává neocenitelným
vodítkem.

Pokusili jsme se alespon jednostranne tyto hranice prekro
cit, když jsme, jak receno, k ruznorodým tématum zkusili
pozvat odborníky nejpestrejšího odborného založení, ale
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Nový sport: demonstrating
Bez slzného plynu by to byla nuda

Martin Dušek, Jan Gregor

Bungee-jumping, paragliding, rafting.
Mezi dosud známé extrémní adrenalinové

sporty ješte nikdo oficiálne nezaradil ten,
kterému 26. zárí letos propadly tisíce lidí
z celého sveta, nás nevyjímaje.

Nuselský most. Asi dvacetiletý krátkovlasý mladík se snaží
marne prelézt policejní zátaras. Když se mu to nepodarí,
sedne si na zem a s krecovitou grimasou ve tvári ctvrt
hodiny nepretržite brecí. Naráz se kolem nej vytvorí
hloucek fotoreportérú, kterí okamžite nechávají promlou

vat své spoušte. Tenhle moment je prece tak fotogenický.
Stojíme s kamarádkou Hankou hned vedle a najednou si
uvedomíme bizarnost a prízracnou neskutecnost nejen
daného momentu, ale vlastne celé akce. Kluk porád brecí
a my na nej dostáváme tak trochu iracionální vztek. Nelze
odhadnout, jestli je totálne sjetý, jestli se mu opravdu stala
nejaká neprekonatelná krivda, nebo jestli ho takhle bytost
ne trápí problém oddlužení zemí tretího sveta. Když ale
hysterická cizinka pred námi zacne pateticky vztahovat
ruce k policistúm a lámanou anglictinou kricet "We are

human", musíme se nahlas smát. Záverky fotoaparátLI tiše
cvakají, policejní vrtulník krouží nad mostem a docela

závidíme pilotovi, že si celé to divadlo múže prohlížet
z výšky.

Estetika demonstrací
Tady na Nuseláku nejde o ideje, o chudobu rozvojových
zemí, o zvúli mezinárodních financních organizací. Je to
ukázka bojového umení s predem jasným výsledkem.
Tahle demonstrace se zdá být i estetickým zážitkem.

Modrá obloha v kontrastu s výhružnými krunýri obrnených
transportérú. Slunce odrážející se od helem a štítú ledove

chladných policistú. Jejich nádherné cerné uniformy desig
nem pripomínající Darthe Vaderajsou impozantní. Skvele
se k nim hodí bílé mušelínové overaly ItalLI z Ya Basta,

o nichž budou Lidové noviny zítra psát jako o neprodyš
ných oblecích. A ty atraktivní rekvizity! Smešne zatvrzelý
oblicej mladého komunisty Gottwalda. Rudé zástavy
a zpev internacionály socialistú z Recka. Vulgární nadávky
ceského ožraly v džínové bunde. Vysmátá, sympatická
Anglicanka, která v první rade stríká na policajty z vodní
pistolky. Skupinka ceských levicákú ze Socialistické
solidarity, kterí pred policejním kordónem legracne
skandují: No pasaran, no pasaran. Tudy vážne asi nepro-

jdou. A všechno rámují v pravidelných intervalech vypou
štená mracna slzného plynu, bez nichž by to popravde
receno byla presto všechno docela nuda.

Díky za ocet
v prední linii to zacíná najednou houstnout. Euforii
z podareného happeningu u nás najednou strídá docela
obycejná úzkost z nahromadeného davu. Za zátarasy
zacínají létat klacky. Dav se stahuje o pár krokú nazpátek.
Nekdo z Ya Basty zacíná anglicky odpocítávat. Policisté
výstražne buší pendreky do kovových zátarasú. Nechceme
být se spolužackou Hankou natlaceni na zátarasy, a tak se

snažíme dostat pryc. Když se drápeme na obrubník,
spadnem a dav se valí pres nás. Nekdo nás postupne prece
jenom vytahuje ven. Od solidárního Itala si necháváme
nalít na rukáv ocet, který neutralizuje slzný plyn. Opouští
me nejhustší srocení, tenhle zážitek neprebije ani pendrek
policisty vecer na Václaváku, když se budeme chtít
podívat na financníky krcící se na podlaze linkového
autobusu.

Díky, financníci
Nuselský most asi o sedm hodin pozdeji. Zátarasy porád

stojí. Za nimi prešlapují a posedávají unavení policisté.
Tmou probleskávaj í cervené oharky cigaret. Asi tricet

metrú od zátarasLI je pres most povešena policejní páska.
Proc to Ya Basta na moste nezkusí ted?

Na obrubníku, kde se mackaly dopoledne desítky noviná
rú, ted posedávají dva kluci, rovnež kourí. Shodujeme se
na nekolika vecech. Policie byla profesionální, v rámci
možností slušná a pripravená. Krome asi hodinového stretu
v Lumírove ulici a nekolika vymlácených výloh na Václa
váku se vlastne v Praze nic nestalo. Doma na nás ceká

s mimorádným zpravodajstvím neuveritelne zkormoucený
televizní hlasatel Pavel Zuna: "Tento den se zapíše do
moderní ceské historie. Rabování, které v Praze nastalo,

nemá obdoby ... "
Nejradej ale budeme asi vzpomínat na nocní procházku
stredem setmelé prázdné magistrály. Ve svetle bodového
pátracího reflektoru policejní helikoptéry jsme se cítili jako
hvezdy apokalyptického sci-fi filmu. Dekujeme vám, milí
financníci, a nekdy zase treba nashledanou.

Martin Dušek, Jan Gregor
Autori jsou studenti masové komunikace na Fakulte sociálních ved

Univerzity Karlovy.
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o ceste z Vídne do Vídne pres Námestí Míru a Hlavní nádraží

Pro mnoho Pražanu se "globalizacní týden"

stal príležitostí vyjet si na cerstvý vzduch.

Také americká ambasáda nás upozornila,
abychom se na nekolik dní hlavnímu mestu

radeji vyhnuli. Vedení New York University

v Praze rozhodlo, že její studenti vyrazí na

povinný školní výlet do Vídne.

23. zárí, v den, kdy celý obrad summitu zacal, jsme odjíž

deli z Hlavního nádraží. Ráno jsem si ješte myslela, že
jediným spojením s událostmi v Praze pro me budou

noviny. Vydržely jsme s kamarádkou do Bratislavy a tam
náš plán dozrál. Jestli chytneme první úterní vlak zpátky

do Prahy a poslední zase do Vídne, nikdo si našeho zmize
ní ani nevšimne.

"MMF je na kulový"
V rychlíku Bratislava-Praha jsem se nahlas zamyslela nad
tím, zda nás vubec do Prahy pustí, což se ukázalo jako
zbytecné, protože jsme pražské hradby prekonaly hladce.

Jenže co sebeobrana? Nemely jsme sice v plánu stát
v predních radách ani se prímo úcastnit protestu, ale slzný
plyn - potvurka - vleze všude ... Až v jídelním voze nás
napadlo, že zdejší velké modré bavlnené ubrousky by se daly

bájecne použít jako rouška na oblicej. Správe jídelních vozú
se dodatecne hluboce omlouváme.

Když jsme vkrocily do pražských ulic, už jsme si skoro

zacaly myslet, že to všechno byly jen plané strachy. Na
Mústku nic, v McDonaldech hladoví spokojene ukusovali
z BigMacu ... Kde jsou ty tisícovky demonstrantú, které

zamestnávaly média po celé týdny? Nezajít do restaurace
Bohemia Bagel (kterou navštevuje snad každý American
v Praze), kde jsme se poucily Z Interentu, snad bychom ani
nezjistily, že vše se odehrává kolem Námestí Míru.

Cestou na Mírák jsme potkaly prúvod, vracející se zpátky
na námestí. Demonstranti okupovali celou ulici, máchali

transparenty a vyvolávali hesla. Z aparatury na korbe
velké bílé dodávky dunela techno hudba. Na námestí se
zatím rozbehnul neformální happening - lidé se vyvalova
li na tráve, jedli, upíjeli z plechovek piva, poslouchali
hudbu (no, hudbu ... ). Zdi kolem námestí byly znacne

prizdobené novodobými graffiti proti MMF a celá plocha
zasnežená letácky podobného obsahu. Velikánská nafuko
vací koule, která vypadala jako padák, hlásala: "MMF je
na kulový!".

Cenzura na Hlavním nádraží
Zacalo se pripozdívat a byl cas bežet na vlak. Bez vzrušující
ho zážitku, bez setkání s arogancí policie, bez svedectví násilí
ze strany demonstrantu ... Kdybychom nemely namíreno na
Hlavní nádraží, titulkum z prvních stran novin, které se

teprve pripravovaly pro vydání následujícího dne, bychom
asi nikdy neuverily.
Náš výlet však nakonec nebyl marný. Poslední vlak jsme
nestihly a cekaly do jedné do rána na další spoj. Co s hodina
mi prázdného casu? Vyšly jsme si pred nádraží zakourit
a daly se do reci s náhodnými aktivisty ze Slovenska. Živou

konverzaci však prerušila navšteva policejní hlídky. Vyžádali
si pasy a chteli vedet, co deláme v Praze. Zlatý potisk našich

amerických pasu je brzy uspokojil, ale naši noví známí ze
Slovenska na tom byli hur. Ruce na stenu a pekne v klidu,

aby je policisté mohli prohmatat. Nic nenašli, což se zrejme
stalo duvodem, proc Slováci museli vysypat obsah tašek

a batohu. Jednoho z nich odvedli, protože mel u sebe nedovo
lenou literaturu. Zkušenost, že v Ceské republice stále platí

cenzura, jsme si zapsaly do pameti jako novinku. Po tomto
incidentu policie pokracovala v obchúzce a zretelne pátrala

po dalších obetech. Odneslo to na patnáct dalších mladíku
v záplatovaných džínskách, kterí skoncili v nevlídném
policejním voze. A to bylo všechno. Jak to, že pocit zvláštní
jednoty se rozplynul skoro stejne rychle, jak se objevil?

Laura Nelson (1980)
Studentka žurnalistiky na New York University v Praze.
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observatorium

Zkuste pojmenovat" v
novy svet

Období po studené válce skoncilo, nadešla
budoucnost. Co bude nejvetší výzvou pro
lidstvo? Jak bude vypadat demokracie? Jak
diktatura? Veda? Obchod? Válka?A jak
budeme této nové ére ríkat?

Americký ctvrtletník Foreign Policy ve svém
letošním letním vydání požádalo odpoved
nekolik intelektuálu pusobících v ruzných
oborech lidské cinnosti po celém svete.

Nový stredovek: Martin van Creveld (historik, univerzitní

profesor)
Pro dnešní svet je charakteristická politická decentralizace

a dezintegrace. Témer neuplyne mesíc, aby nevznikl nejaký

nový stát, pricemž politická transformace sahá daleko za

kompetence vlád. To vede k nárustu moci nadnárodních

korporací, nevládních organizací a médií.

Již nyní nás tento proces nasmerovává do podoby stredoveku.

Císar je však nahrazen americkým prezidentem a papež

generálním tajemníkem OSN. Tak jako ve stredoveku, i dnes

bojuje prezident s tajemníkem o peníze. Prezident trímá

vojenskou sílu, tajemník se snaží získat panství nad verejným
minením.

V budoucnosti se prohloubí politická decentralizace, která

bude doprovázena masivními pohyby obyvatelstva z jedné

politické jednotky (samostatný stát, mezinárodní organizace)

do druhé. Toto vše bude rámováno velmi volným mezinárod

ním právem, což bude mít za následek obcasné války mezi

temito jednotkami.

Lidé tvorící výše zminované jednotky budou používat anglic

tinu jako svou lingua franca, oblékat si západní oblecení, jíst

hamburgery a dívat se na filmy Stevena Spielberga. V jiném

ohledu ovšem náboženské, kultull1í a sociální odlišnosti pretr

vají.

Budoucnost slibuje mnohá nebezpecí. V porovnání s Osveti

mí a Hirošimou však nejde o tak neradostný výhled.

Problém se jmény: Francis Fukuyama (filosof, univerzitní
profesor, autor knihy Velký rozkol: Lidská povaha
a znovuustavenÍ sociálního rádu)

Snaha o pojmenování naší nové éry vede k hádance. Všechny

zajímavé možnosti jsou v jistých ohledech nepresné, zatímco

z tech presných se již stala klišé. Historikové velmi casto

pojmenovávali predchozí epochy podle válek. Naše doba

nemá žádnou vetší válku, takže ji nelze jako referencní bod

použít. Jiné éry byly nazvány podle prominentních politic

kých vLldcLl(napr. viktoriánská Anglie). Zde opet narážíme na

potíž. Naše doba nemá krome válek ani politiky typu

Churchilla ci Roosevelta. Politika a politikové se stali méne

významnými jako zdroj sociální zmeny, jelikož ve svete

panuje konsensus ohledne kapitalistické liberální demokracie,

která se pro státy usilující o modernost stala jediným

modelem. Ani ostatní slavné osobnosti se príliš nehodí pro

název nové éry. Celebrity jako Madonna ci Bili Gates jedno

duše nemají na to být symbolem ztelesnujícím svoji dobu.

Zastavme se u otázky státLI, respektive u Spojených státu

amerických. Oznacení Pax Americana nebo Vek americké

hegemonie by na první pohled mohl být prijatelný. Problém

je v tom, že pod detailnejším pohledem název neobstojí.

Slovo hegemonie je totiž príliš silným termínem. USA byly

a jsou spíše váhavým vudcem svetové scény než hegemonem.

Po odmítnutí válek, osobností a státu zustávají zdrojem

identity našeho veku ekonomika a technologie. Svetová

politika se dnes tocí kolem globální ekonomiky a hlavní

hranicní linie nevedou mezi civilizacemi, ale mezi zememi

akceptujícími globalizaci a temi, které ji odmítají (Afghá

nistán, KLDR) ci z nejakého duvodu nemohou hrát její hru

(Rusko, Ekvádor). Dnešní globalizace je vedena technologie

mi, a to obzvlášte levnými komunikacními technologiemi,

které umožnují rychlé pronikání myšlenek, predstav, kultur

a kapitálu pres státní hranice. Zatímco financní globalizace

muže mít vliv jen na elity omezeného poctu zemí, globalizace

myšlenek a informací se již dotkla vesnic a kmenu v nejvzdá

lenejších cástech zemekoule. Nelze však hovorit o informacní

revoluci. Co skutecne spojuje celý svet (a tím také identifiku

je náš vek), jsou technologie a ekonomika. Tvárí v tvár

dilematu "presnost versus klišé" bychom se mohli pokusit

o název znející Vek americké globální technologické

hegemonie. To je ovšem pojmenování znacne krkolomné,

znející spíše jako politický slogan než jako název jedné

epochy. Navrhuji tedy jednoduché rešení: pojdme tuto éru

nazývat Koncem dejin.

Vek obcanství: Fernando Henrique Cardoso (sociolog,
prezident Federativní republiky Brazílie)
Pro každou generaci je velice obtížné plne si uvedomit histo

rickou zkušenost, v níž žije. V této dobe se objevuje obraz

kosmopolitního a globalizovaného cloveka typu Homo

economicus vedle obcana provincního, omezeného národními
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hranicemi. Dlisledky této rozdílnosti budou ve velkém merít
ku patrné ješte po dlouhou dobu. Nejdliležitejší z techto

následkli jsou spjaty se sociální nespravedlností, hrozbou
nezamestnanosti a do ocí bijícími nerovnostmi. Žádný popis
našich casli by nebyl kompletní bez zapocítání dliležitých
etických a politických priorit týkajících se techto otázek.
Jádro problému leží ve sladení dvou odlišných (a casto i proti
chLldných) potreb, tj. silné mezinárodní ekonomiky
a demokratického výkonu obcanských práv. Na jedné strane
jsou základem pro vývoj státli, jejich stabilní ekonomický rlist
a modernizaci produktivní infrastruktury ekonomické príleži
tosti vyrlistající z integrace globálních tokli zboží, financí
a technologií. Na druhé strane by bylo znicující jít jen cestou
"tržního fundamentalismu", protože trhy casto podléhají
mániím, panikám a krachlim. Nabízejí také slabá rešení
problémli spojených se základními etickými hodnotami,
z nichž vzpomenme napríklad tu, která ríká, že všechny lidské
bytosti byly stvoreny jako sobe rovné. Klícovou výzvou
mezinárodní politice je vytvárení nových forem mezinárodní
spolupráce, které by poskytly obcanlim všech národli šance
videt, že i jejich zájmy jsou zohlednovány. Co se odehraje
v budoucnu, bude do znacné míry záležet na nás samotných.
Posilování multilaterálního obchodního systému nebo
konstruování racionálnejšího rámce pro financní toky 
zejména tyto procesy rozhodnou o tom, zda nadcházející vek
bude moci být nazýván i vekem obcanství a rovných príleži
tostí.

Vek životního prostredí: Edward O. Wilson (entomolog,
univerzitní profesor)
Pet miliard obyvatel rozvojového sveta se nyní snaží dosáh
nout životního standardu zbývající jedné miliardy a pridává se
tak k vykoristování posledních zbytkLI ekosystémli. V téže
dobe se lidstvo jako první živocišný druh stalo geofyzikální
silou. Takto jsme tedy vstoupili do veku životního prostredí,
jehož budoucnost by se dala prirovnat k soutesce. Veda

a technologie se svou moudrostí a prozíravostí nám nyní musí
pomoci, protože empirické vedomosti a technické schopnosti
rostou exponenciálne, tj. mnohem rychleji než populacní
a surovinová krize. K tomu pristupuje rostoucí pocet sveto
vých obchodníkli, vlád a náboženských vlidcli, kterí si složi
tost problémli také zacínají uvedomovat a premýšlet o daleké
budoucnosti. Cíl v podobe prijatelného pozvednutí životní
úrovne všech pri soucasné ochrane a záchrane prírody je
ušlechtilý tak, jako žádný jiný v historii. Jenže on je také
dosažitelný.

Pax Kapital: Robert Wright (autor knih Morální zvíre
a Logika lidského osudu)
V soucasném veku informací jsou vyspelé kapitalistické státy
výrazne a hluboce propleteny. Rozsah jejich vzájemného
spojení ciní ozbrojený konflikt nemožným. Jinými slovy,
rozsah ekonomické spolupráce znemožnuje vypuknutí války.
Bohužel ne celý svet je dostatecne globalizován. Mimo zlistá
vá napr. Afrika ci bývalá Jugoslávie. V obou prípadech stude

ná válka zbrzdila rlist tržní ekonomiky. Pax Kapital je tedy
mír prevažující ve sfére vyspelého, na high-tech založeného
kapitalismu. Ba co víc, dnešní technologie umožnují, aby

tento mír obsáhl celý svet. Nejvetší pohnutkou pro širší
a hlubší nadnárodní rízení se mliže stát terorismus a kriminali

ta, nebot smrtící technologie se stávají dostupné cím dál

menším a nekontrolovanejším skupinám. Státní správy jedno
tlivých zemí budou nuceny ke kooperaci na mezinárodní
úrovni, což povede k nutnosti vzdát se predstavy o zvetšování
suverenity státli. Pro predstavu: ve sfére kyberkriminality

a kyberterorismu je težké získal vliv na dení týkající se zahra
nicních pocítacli bez povolení zahranicním kolegLlIllzabývat

se mými vlastními pocítaci. Pax Kapital v celosvetovém
rozsahu nebude I1Írvánou. Ale bude dobrým zacátkem.

Podle casopisu Foreign Policy, léto 2000,

zpracoval Viktor Debnár.

Ceny predplatného:

v CR: 210 Kc/ 6 mesícu, 340 Kc/ rok

mimo CR: 16 USD!l4 EURl6 mesícu,
30 USD126 EURlI2 mesícu

mimo CR v zámorí: 20 USD!l7,S EUR! 6 mesícu,
39 USD/33,S EURlI2 mesícLI
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Objednávám predplatné mesícníku Prítomnost:

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

Platbu provedu: Jméno a príjmení/firma:

O složenkou (slo:enku obdr:íte s prvním výtiskem) Adresa: .

O fakturou .
ICO/D IC:...... PSC: .

Bankovní spojení: Tel./fax: Podpis .
O bankovním prevodem Objednávat mužete i telefonicky nebo faxem

Bankovní spojení: Cs. obchodní banka A. L. L. production
c. LI.: 80 IO-OI00304343/0300 Tel: (4202) 66310936, Fax (420 2) 684 77 31
variabilní symbol: Pod VS se nadále nebude e-mail: lenka@allpro.cz.
uvádet rodné císlo, ale císlo zákaznické uvedené Internet: http://www.allpro.cz
na adresním štítku

konst. symbol: 03S8

O šekem (šek, prosím, vystavte na
MUDr. Martin Stránský - Nová prítomnost)
nebo kreditní kartou VISA, MASTERCARD

císlo karty: .
datum expirace: .



o z v n y

Z dopisu redakci

Vážená a milá redakce,
Prítomnost byla vždycky ušlechtilá a casto zajímavá, ale
zdá se mne, že v posledních mesících je nejlepší, ba

vynikající. Vždy jsem ji mel rád, ale tohle je prímo
nejaký zlom, ke kterému gratuluju.

Pekne pozdravuje
Václav BUl-ian,

publicista a spisovatel, Olomouc

Vážený pane vydavateli, milá redakce,
Letos v srpnu tomu byly tri roky, co se naše rodina stala

predplatiteli (tehdy ješte Nové) Prítomnosti. Stalo se tak
na muj podnet; Prítomnost sice pricházela oficiálne pro
mého otce, ale musím se priznat: dostal Vás ode me
k narozeninám, ale nejhorlivejší ctenár v rodine jsem já.

Proto tady budu mluvit ve jménu predplatného rodiny
Hájkových. Vašeho casopisu jsem si vždy cenila jako

nadstranického, otevreného, inteligentního ctení, které,
a to pro me bylo mimorádne duležité, dává možnost

k vyjádrení i názorum, které jinak nacházejí na politické
scéne jen pramálo ohlasu; bylo poznat, že za každým

císlem je kus poctivé práce. Pravda, ne vždy byly všech
ny clánky lehké poctení a nekteré dokonce vzbuzovaly

dojem, jakoby jejich autori žili ve slonovinové veži. Ale
popravde receno, i to má svuj puvab. Krome toho se
v posledním roce ponekud tenhle rys Prítomnosti zmenil.
K mé radosti se v ní objevuje cím dál víc aktuálních

clánku, rozhovorll a britkých úvah. Objevila se i jasná

politická linie, apelující na úcast obcanské spolecnosti

v politice.
Trochu kritiky na záver: všimla jsem si, že zmizela moje
oblíbená rubrika "Dopis prímo odnekud". Bývala to
jedna z mých nejoblíbenejších. Cetla jsem ji vždycky
jal}o úplne první, sotva jsem Prítomnost vybali la z fólie.
Primlouvám se za její obnovení - prinášela zprávy ze
sveta - at už to bylo Las Vegas nebo Horažd"ovice.
Srdecné pozdravy

Anna Hájková,
studentka historie, nyní v Amsterdamu

SOS Srbsko

Sta tisíce lidí po celém Srbsku demonstrují za svobodu,

režim diktátora Slobodana Miloševiée pomalu koncí.
Srbsko a jeho obyvatelé ale práve ted potrebují pomoc
okolního sveta.

Spolecnost Clovek v tísni pri CT, o.p.s. proto okamžite

uvolnuje z vlastních zdroju pul milionu korun a zároven
vyhlašuje sbírku SOS Srbsko. Financní prostredky budou

použity na podporu demokratizace a na obnovu Srbska,
které je vycerpáno po dlouhých letech válecných

konfliktu a po sankcích, uvalených mezinárodním spole
censtvím.

Demokratické Srbsko potrebuje naši pomoc, prispejte
ivy!

Císlo konta SOS Srbsko: 350350350/5100, Investicní

a poštovní banka, Praha I

SLEVA PRI ROCNíM PREDPLATNÉM VíCE NEŽ 6 KC NA CíSLO!

Prítomnost
Národní 11, Praha1

tel.: (420 2) 22 07 56 00
fax: (4202) 22 07 56 05

D
A.L.L. production
P.O.B: 732

Praha 1
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Boj o kritiku ci kriterium?
D,: A(fred Fuchs

Jest treba z gruntu si objasniti, jaké jest poslání velkého kriti- nemluví jménem kolektiva, nýbrž jménem svým, i když toto

ka velkého formátu, kulturního vúdce a jaký jest úkol recen- kolektivum zastupuje.

sentúv v novinách, nebot jsou to úkoly rúzné. Recensent i kritik musí posléze vedet, pro koho píše. Bud

Byly doby, kdy kritika knižní i divadelní byla v podstate vecí chce mluvit jen k užšímu kroužku vzdelancú, kterí opet jsou

spolecenského feuilletonu. Feuilleton staršího typu dal vlast- nositeli jeho názorú mezi širšími vrstvami. Pak má psát do

ne vznik dnešní knižní recensi. Feuilletonista podával revue, nikoli do novin. Nebo chce propagovat dobrou knihu.

obraz života kulturního, literárního a divadelního ve Pak nemá ctenáre krmit problémy, jež mohou zajímat jenom

forme vtipných týdenních causerií. Pestoval umení j nekolik kaváren a pozbývají již aktuality za stanicí

ridend.o dicere v:rum. Byla to ob,ycejne mosaik~ Hloubetín-K~je-D~lní.~ocernice. Sp~še proyagan-

stylisticky bohate ornamentovana. Typ: Hell1e, du knih nez kritiku provozuJe napr. prof.
Borne, u nás Neruda. Ne neprávem nazval Sekanina v "Národní politice".

Neruda jednu svou knihu "arabesky". Naše '~lQ Casto se mu smejí, že všecko
doba by již podobných "arabesek" nesnesla. .( ./ I prý chváLí. Ale pres to

ejsme pro omament. "oe"'l. 111-> B nevá.hám nCI, žeJiný zpúsob prekonané kritiky jest kritika • ~.(IP a jeho práce je velmi

ryze impresionistická, trebaže ovšem • 'Ft .f'Q"'C4 úctyhodná. Co nemúže

vždy bude subjektivní názor pisatelúv .~•.'z <Ft".. 4..)~ doporucit, o tom nepíše.
rozhodující. Naše doba nevolá již po """ Pri tom je videt, že oprav-

kritikovi, jenž lící svoje duševní du knihy poctive cte. CI toto

dobrodružství pri ctení knihy. musí být zvlášte chváleno:

Nezajímají nás tolik individuální což jsme nemeli prípad referátu

zážitky jednotlivcovy, lec by o koncertu, který se nekonal?)

byl opravdu velkou osobností Nechce být kritikem, je vedome

vúdCí. Lze ríci, že dnes recensentem, chce být beznárocným

žádáme spíše charakter prostredníkem mezi knihou a obecen-

než esprit. Kdysi byla stvem.

hlavní ctností kritiko- Kritická generace let devadesátých

vou duchaplnost, jako vyhradila u nás funkci kritikove, nikoli

u feuilletonisty. Dnes budeme jen recensentove velmi význacné místo

chtít spíše pevná merítka. v národním živote. Byly to skutecné "boje

Tato merítka mohou být opet dvojí. Mohou být o Zítrek" a o "zrození básníka". Šlo opravdu

merítka estetická a merítka daná svetovým názorem. o "umení jakožto o kritiku života". Funkce této

Obe merítka mohou ve zvláštních a vzácných prípadech kritiky nebyl ryze literární, nýbrž ku Iturne-politic-

splývat, a to tehdy, když kritik domyslil svúj svetový názor ká. árod, který nemohl aktivne zasahovat do

do té míry, že mu vytvoril i jistý kánon krásy. Ovšem nesmí politického dejství, vyžíval se v kritice a v ríši

pak merit autora jenom podle toho, jak dovede "prisahat na myšlenky . Šlo o osobnosti rázu Brandesova, Belinského,

korán", abych citoval Peroutku. Kritik by naopak mel být Taina. Doba vytvorila skutecne kritiky typu F. X. Šaldy,

prísnejší k autorúm stejného smýšlení, protože mohou více Jirího Karáska ze Lvovic, F. V. Krejcího, kterým kritika byla

zprznit jeho ideál tím, že jej podávají doktrinársky a že problémem kulturního vedení. Jako ve všech oborech života

tvorbu zamenují s kázáním. jsou dnes stížnosti i na nedostatek kritických individualit. Jde

Dalším problémem jest, zda pro tvúrcí kritiku jsou opravdu o circulus vitiosus. Není individualit, protože není objektiv-

noviny vhodné forum. Pro kritiku vúdcí mají být revue. ních kriterií. Doba, jejíž základní hodnoty jsou rozkolísány,

V novinách bychom dali prednost recensi, v níž se doví težko vytvoli klitické individuality, nebot není možná "velká

clovek víc o knize než o tom, zda se líbila p. t. recensentovi, kritika" bez absolutních merítek tam, kde jsou tato merítka

který nadto bývá dosti casto anonymní. Vždyt je to absurdní, sporná, kde je vše relativní. Nejde jenom o boj o kritiku.

když anonym mluví jménem svého Já, jež soucasne skrývá Musí jít o boj o kriterium.

za všelijaké šifry. Jménem koho vlastne mluví? Jménem

strany? Pro všecky obory žurnalistiky bych pripustil anony-

mitu a pselldonymitll, ale nikoli pro kritiku. Kritik prece (Prítomnost, 29. brezna 1933)
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o bolšev;ctví v globálu
Po dlouhá desetiletí na nás bývalý

režim vždy poc~átkem listopadu

na valil ponuFe bombastické rekvizity

"velikého Fíjna" - phpomínky výrocí

bolševického pFev~etí moci roku

1917. Rok co rok pak ulicím vládla
rudá se žlutou na vlajkách a transpa

rentech, z kdejakého plakátu iauslá

ku cenil svou bradku Vladimír Iljic 

tu v papaše, tu v bekovce ci na Iyso.

To všechno pak strašilo a: do zacátku

prosince, nebot den Fíjnové revoluce

odstartoval takzvaný Mesíc ceskoslo

vensko-sovetského pFátelství. (Lidé

ho nekdy na~.Vvalimesícem pFátelství

~ostreného.)

Snad krome nejmladších víme všichni, kdo se na skoro tli

ctvrte století tehdy Ruska (a nejen Ruska) zmocnil. Pojem

bolševictví se zrodil roku /903 ~ rozkolu na sje~du ruských

sociálních demokrafLl, kdy vetšinu (rusky "bolšinstvo") ~ískali

radikálové Leninovy orientace. O púldruhého desetiletí po~de

ji už tito" vetšináFi" drželi klíc k vláde nad šestinou sveta.
Ackoli se bolševická strana púl roku po revoluci pFejmenova

la na komunistickou, slovo "bolševikLl" si v názvu ponechala

a: do roku 1952. Zprvu si bolševici Hkali také bolševisti, popl.

té: ~krácene bekové (podobne jako programove jim ~prvu

blízcí socialistictí revolucionáh - SR - se nazývali eseFi). Jinde

ve svete toto slovo tak oblíbené již nebylo, záhy po vzniku rudé

moci nabylo hanlivého pHdechu - mezi nekomunisticky

sm}šlejícími lidmi i u nás. A pro vetšinu mluvcích se pojem
bolševismu ~tot051i1s komunismem.

Nechceme vetrat kostlivce ~e skHní; ostatne deset let si v listo

padu pFipomínáme událost daleko cerstvejší, která naopak
u nás odzvonila bolševismu konec. Jenom se obcas zdá, že

jsme na tu n1LlrU~apomneli trochu moc snadno, pFekotne

a jaksi pNliš definitivne - toti:jako by to opravdu byl jenom zlý

sen, na kte/~ýnejlíp zapomenout. Když se pak nekteré bolševic

ké symboly a hesla objevily letos v záN u nekterých zahranic

ních odpúrcú globálních jinancních institucí, nevedeli jsme si
s tím rady. Má snad antiglobalismus neco spolecného s bolše
vismem?

Ph hledání odpovedi je tFeba odmyslet si, co a jaký bolševis

mus byl, byl-Ii ci nebyl principiálne zlocinný, jaký mel

program ijak a cím ho napli'íoval, tedy ~apomenout ina jeho

d~lsledky. Nejdttle5tejší ~tlstává jedno - toti: co ho vyvolalo

k životu; a tím ~ákladním byla nutnost ~men.
Každé komplexní lidské spolecenství je svého druhu živoucí

organismus a jako takový se vyvíjí. vývoj vyvolává zmeny,
které narušují rovnovážný stav; v~nikají napetí a tlaky, které se

musí uvolnit. Astrofyzik JiH Mrá~ek to svého casu charakteri

zoval pHrodovedn.ým termínem: napsal, že v.ývoj v ka:dé s105
té soustave (rozumí se spolecenské) probíhá s oscilacemi.

Pokud jsou oscilace umele zadržovány, narústající tenze hrozí
revolucním ~vratem. Tím byla v druhé dekáde dvacátého stole

tí svetová válka s následn)'mi národními i sociálními pFevraty;

vývoj V Rusku odpovídal mlre

"nerovnováhy", tj. jeho neFeše
ných problémú.

Bolševismus samo~Fejme nebyl
jedin.Vm možným Fešením; ~ tech

radikálních však byl nadlouho tím

nejúspešnejším. Dúvodú, proc

nejen že uspel v zaostalém Rusku,

ale byl namnoze kladne phjímán
i ve vyspelých a pomerne stabilních

zemích, bylo jiste mnoho. Zmíním

dva, jež povLótji ~a ob~vlášt'
dúležité: jednak dovedl se svúdnou

cernobílou sro~umitelností pojme
novat pHciny potí:Í, nadto pak

sliboval Fešení, které by napHšte

návratu starých i vzniku nových potíží zamezilo. Obojí pak
stavel na základech zdánlive vysoce humánních.

Má tedy antiglobalismus neco spolecného práve s tímhle?

Neco ano. Zejména v tom cernobílém videní sveta; a jiste

i v akcentu humanity. PEOPLE, NOT PROFlT, hlásá jeden

transparent na pnlvodním snímku, pod tím drobneji Lidé místo

zisku; ten nalevo pak, húFe citelný, hlásá: Capitalism kills,

K/LL capitalism! Kapitalismus ~abíjí, tož ho zabte ...

Cím naopak se odpúrci globakace liší, je absence programu

ráje na ~emi, co:je mo:ná ciní d~lveryhodnejší. Zde dokonce

pFebírá pozice bolševismu sama kapitálová globalizace, když

slibuje Fešení všech problémú soustavným zvyšováním produk

ce. Dochází tak k programovému prolnutí ideálního kapitalis

mu s ideálním bolševismem, jak ho s notnou dávkou hoFkého
sarkasmu pFedpovedel Huxley v Konci civilizace (Brave New

World).

Obnažuje se tak rozpor v hodnocení globalizace jako ekono

mického fenoménu. Václav Belohradsk)í jedno jeho pojetí

na~)'vá "apologetické" - podle neho se kapitalismus humani~u

je do té míry, :e nemá alternativu a krome jiného ciní ~bytec

ným napl. tázání po morálce v politice. Proti tomu stojí pojetí

"revizionistické" - v nem se ekonomie vymkla demokratické

kontrole a jimguje jakýmsi "patologick)ím samopohybem ".
Zále:í na nás, které ~ obou pojetí se nám ~dá dúveryhodnejší.

Podle toho pak také budeme hodnotit motivy odpúrcú globali

zace ajejíchfinancních nástrojú. Budto uveHme, že globalizo

vaný kapitál bude moudrými investicemi rozvíjet staré dobré

hodnoty a dopFávat je stále širším masám Pozemštanú; potom

jsou jeho odpúrci bolševiky cili rušiteli míru a patH ~a mH:e

phnejmenším policejních ~átarasú. Anebo jsme svedky plane

tárního projektu sociálního inženýrství, manipulujícího lidskou

phrozeností a glajchšaltujícího lidi pro potFeby odbytu své

produkce: potom je tFeba program a púsobení globálních

ekonomických institucí ~menit, a jejich odpúrci jsou proroky

~dravého ro~umu, ~astánci tradicních hodnot, temi skutecnými

konzervativci. V takovém pNpade bychom ovšem stáli na

špatné strane mNže my sami. Phpomínala by nejspíš mNže
blázince.
Jan Horálek
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Mimo CR: 16 USD/I-I EUR/6 mesíc/i, 30 USD/26 EUR/12 mesícli.
Mimo CR I' ~ámoN: 20 USD/I 7,5 EUR/6 lIIesíCli, 39 USD/33.5 EUR/12 lIIesíCli.

Vychází za podpory: BIS-ON, s. r. o.: RFElRL; Mi//islerSlva kllllury;
DHL IlIternational, s.r.o.

P,-:ítomllost Vám nahí:.í in::-erci ::-a\'J~/lOdl1.\:chpodmínek. Naši e-:tendrijso/l lidé, kterí

sledují dení I'e spoleblOsti. politiku a kulturu. Casopis je ro::-esílán po celém svete.

Vycluí::-ícesky a anglid'.y.

Ceník inzerce lio obou jazykových J1lutllcí

I slra//a 22500 Kc 1/8 slra//y -1000 Ke'

1/2 slra//y 12600 Kc 1/16 slrallY 2500 Ke'

1/-1slram' 7100 Ke' 1/32 slrallY 1400 Ke'

Centk inzerce do jedné jazykové mutace

I s/I'{ma 12900 Ke' 1/8 slrallY 2 500 Ke'

1/2 slrallY 7400 Ke' 1/16 slram' I -100 Ke'

1/4 s/rany 4300 Ke' 1/32 slra//,' 800 Ke'

Cena il1::-erce,w 3. a -I. slrane obálky dle dohody.

OznllJ1lOl'otei:

do 25 .1101'(-I Mdkv) 450 Ke'

do 12 slov (2 hídh) 250 Kc

Za grqjickoll iÍpravu il1::-erdwlíéll(jeme 5 % pNrá:kll.

Slevy:

Jednoll opakovaná in::-erce. . 5 %
dvakrál , 10 %

INkrÓI. .. 150/c

e'lyhkrál 20 %
Na!Jí::-ime té: mO:'IIos1bare\'llé in:.erce.

Uzáverka objednávek:

Do desátého ka~dého mesíce. Nové císlo vyclICí::-ív:dy v prvním tJ:dl/u dalšího
mesíce.

Objedllávky ~aI/e/e lIa: PNIOII/IIOSI,Národní II, 11000 Pra/w I, lel. 22075600,

j(1X 22 075605.
e-mail: injo@vydoI'Ole/stvimjs.c:

Tešíme se IIa Vaši objel/Il{Í\'ku!



CHCETE NAKUPOVAT KNIHY

• v pnjemném prostredí?
• s výberem širokého sortimentu knih?
• s pnjemnou obsluhou?
• s informacní a objednávkovou službou?
• na snadno dostupných místech v centru mest?

NAKUPUJTE V KNIHKUPECTVíCH
KANZELSBERGER

v Praze:

Praha 1, Václavské nám. 4

Praha 1, Václavské nám. 42

Praha 1, Spálená 15

Praha 2, Francouzská 36

Praha 3, Vinohradská 160

Praha 5, Centrum Zlatý andel

(velké knihkupectví otevreno od 4. 11. 2000)

Praha 8, Zenklova 13

Praha 10, Starostrašnická 56

DUM KNIHY
KANZELSBERGER

Praha 1, Václavské nám. 4 (vedle OD Bata)
tel. 02/24 21 92 14

nabízí sedm dní v týdnu
kompletní sortiment knih,
ucebnice, mapy, CD-ROM,
casopisy, CD, MC, video,

hudebniny a hudební antikvariát

v dalších mestech:

Pardubice, tr. Míru 2670

Ústí n. Labem, Mírové nám. 105

Hradec Králové, Cs. armády 216

Ceské 8udejovice, Lannova 31

(od listopadu 2000)


