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Smíšené pocity
"Pricházím z obvodního úradu Prahy J a hledám
pana Stránského!", oznámila silná starší paní mé
sekretárce a plácla legitimací na stul. Sekretárka,
vycvicená v chránení šéfa pred celními byrokratic
kými útoky, privrela nohou dvere do mé kanceláre,
zatímco se s profesionálním úsmevem tázala na
duvod tak dustojné návštevy. "Má prece naro
zeniny!" znela odpoved. Zároven ta paní hrábla do
obrovského pytle, který si sundala ze zad a - jako
Santa Klaus - vytáhla krásne zabalený dárek.

V balícku byly tri ruzné sácky kávy, tri druhy sušenek, pet cokolád (vcet
ne bonboniéry) a cokoládové mléko. Anifiltr do kávovaru nechybel.
Volali jsme na Prahu 1. Zjistilijsme, že stejným zpusobem gratulujejubi
lantLlm odjejich 70. narozenin výše iPraha 3. A možná další mesta. Tento
zpusob blahoprání existoval již v dobe totalitního režimu a jak patrno,
trvá dodnes. Vprvním pražském obvodu se jedná rocne zhruba o dva tisíce
lidí. Reakce jubilantLI jsou velmi pozitivní, hlavne v prípade osamelých.
Celkový financní náklad nám nesdelili, ale pri výpoctu rekneme pouhých
250 Kc za uvedený balícek (nemluvme o personálu, casu a cestování),
vychází celkový náklad na pul milionu Kc rocne.
Návšteva ve mne vyvolala smíšené pocity. Najedné strane - velká radost.
Na druhé pochybnost - prece jen pul milionu korun rocne z danových
poplatku, cástka, která za deset let vystoupí na 5 milionu korun, o úrocích
nemluve. Pomyslel jsem na Ameriku, kde by obdobná akce trvala pouhý
týden s tím, že by ji ukoncila žaloba duchodkyne, které se cokoládou údaj
ne zalepily zuby, takže se takrka udusila. Každopádne, at je to kdekoliv,
každá akce vedená centrálne, má vždy drobné vady: dárek nakonec nebyl
urcen pro me, ale pro mého strýce, dávno žijícího v jižní Francii.
Ten vecer jsem sledoval na obrazovce, jak nejnovejší obet upoutaná do
ministerského kresla rezortu zdravotnictví predkládá obcanum tvrzení, že
za ceské koruny je možné mít zdravotnictví na úrovni západní Evropy.
Bylo mi líto, že pan ministr pár ceských korun nevenoval tomu, aby si
aspon koupil nový oblek a prišel ostríhaný a upravený, když ted reprezen
tuje celé zdravotnictví, vcetne me jako lékée. Naštestí následující
reportáž o malé soukromé nemocnici v Cechách situaci trochu vyvážila.
Ta malá nemocnice i pres místní podmínky má chirurgii na svetové
špickové úrovni a tak se pravidelne zúcastnuje telekonferencí nejnovejších
chirurgických technik z celého sveta. Program je ale .financován nikoliv
ceskou korunou, o které pan ministr tak velmi mile mluvil, nýbrž západní
Evropou. A tak se zas vynorily ony smíšené pocity.
Po veceri jsme vyrazili s Vaškem (mým zlatým retrieverem) na procházku
a pak do místního podniku. Jak bývá zvykem podniku, dostal pes misticku
vody od cíšníka ješte drív, než jsem se já sám dockal pozdravu, nemluve
o pivu. Behem posezení se atmosféra postupne stala víc "vecerní".
Skupina štamgastu protestovala, že pes Už leží v restauraci skoro hodinu,
bez cerstvého vzduchu a vyvenceni. To, že práve oni kourili a tím ten
vzduch sami vylepšovali, jim zrejme nevadilo. Za to, že jsem se s Vaškem
na ulici vydal na jejich vkus príliš loudave, jsem málem dostal facku.
"Kdyby Ceši jen trochu dbali na sebe tak, jako se starají o zvÍi~ata,"
povzdechl si americký kamarád, který me ten vecer doprovázel. Smíšené
pocity se opet dostavily.
Jsme v období obrovského krížení. Proti zmenám, které mají a musejí pri
jít, stojí chaotický, nerízený proces osobního a spolecenského vyrovnávání
s maladaptivní minulosti. Nicméne cesta vede dopredu. Malé kroky, mno
hokrát zcela necekané, nás približují k budoucnosti, v níž náprava minu
losti, at už daná biologicky nebo postupným vnitrním vyrovnáváním,
nakonec povede k tomu, že se lidé budou chovat tak, aby ony smíšené po
city už nevznikaly.

Martin Jan Stránský
Psáno pro prítomnost a hospodárské noviny



Sebeobr~
dell1okrac,e
V demokracii, jak od vydání své knihy o otevrené

spolecnosti a jejích neprátelích zduraznoval Karl Popper,

nejde jen o to, že si mužeme svou vládu vybrat ve svobod

ných volbách, ale predevším o to, že se jí mužeme bez násil

ných prostredku zbavit, pokud nesplnila ty nadeje, které
jsme do ní vkládali. Proste ji mužeme, receno Popperovým

termínem, falzifikovat, a to bez cekání na nejaké další svo

bodné volby, které se už nemusí konat svobodne. Byl to náš

problém po válce, je to náš problém dnes, je to problém,

pred kterým stojí dnes Rakousko. Chování státu EU je
demokratické, odvolávání se na výsledky voleb a vuli lidu

nedemokratické. Všechno je to možná mnohem jednodušší,

než by se mohlo zdát. Jako první cvicení by treba mohlo být

odstupováni ministru a politiku vubec, ukáže-li se, že to
vedou špatne, bez trapného cekání na všelijaká jednání o
odvolání.
Jirí Fiala

PláJ:éÍlJí .O Ha,derov,
V Rakousku se k vláde dostala Haiderova strana. Evropa se

vzpírá a všichni cítí, že se hraje o hodne. Na politické scéne

se již delší cas, a to nejenom v Rakousku, prosazuje

nacionálni populismus krajne pravicového založeni. Vedle

osvedceného hesla "rád a porádek" rozvíjí motivy etnické

povýšenosti a cizácké vlezlosti. Nyní tedy politikové tohoto

ražení budou u vlády.

V den, kdy byla potvrzena vládní koalice Schiisselovy

strany lidové a Haiderovy strany svobodné, vysílala CTI

reportáž, která se pokusila fenomén Haider rozebrat.

Výsledný dojem byl vskutku pozoruhodný. Osvedcení

odborníci se predháneli v tom, kdo rekne vetší "ucené nic".

Politolog Bohumil Doležal oznacil Haiderovy sporné

výroky o úspešné politice zamestnanosti v Adolfove ríši,

o ctnostných mužích SS a o povalecích z Východu za bon

moty, které si populista nejspíš nemuže odpustit. Haiderovo

nebezpecí pak videl v tom, že patrí k politikum, kterí touží

po moci, a když jí dosáhnou, snaží se ji za každou cenu

udržet. Svým zpusobem ho ovšem trumfnul psychiatr Jan

Cimický, podle nehož se Haider rád ukazuje jako zdatný

sportovec a muž, protože ví, že tak získá hlasy rakouských

žen a dívek. Jeho politickou razanci pak dumyslne vysvetlil

tím, že Haider ví, že rázný a zdatný politik pusobí na volice

lépe než premýšlivý intelektuál nejistého výrazu. Hned

jsme byli o hodne chytrejší. Clovek by ale cekal, že poli

tolog bude vedet, že tentokrát nemluví o Zemanovi, a psy

chiatr, že nemluví o Klausovi, jak byli dosud v médiích

zvyklí.

Milan Znoj

Pra'ldpu Rr9Jl.osvef'lI1ske Z,
Pred 55 lety se vezni osvetimského tábora dockali zázraku,

který nastal již príliš pozde - vysvobození. Svobodní byli

nyní fyzicky, avšak jejich nitro zustalo natrvalo v zajetí
nemizející pameti. Nezhojitelné rány zustávají dodnes i ve

svedomí evropské civilizace. V souvislosti s výrocím

zaznela myšlenka prosadit trestnost šírení tzv. "osvetimské

lži" - tedy popírání existence plynových komor a s nimi
holocaustu jako historické skutecnosti - i do ceského

právního rádu.

"Osvetimskou lež" potírají paragrafy rady západoevrop
ských zemí. Zákon zde vychází z mravního principu, že

zpochybnování existence nejhruznejšího jevu v evropských

dejinách nejen degraduje památku jeho obetí, ale napomáhá
rehabilitaci hnutí, jež dalo holocaustu vzniknout. Jde o

jeden z mála odstavcu evropského práva, který se opírá

o morálne-filosofické hledisko více než o rovinu pozitivní.
Dejiny lidské krutosti jsou však nevycerpatelné a zahrnují

celou radu zavrženíhodných cinu. A dejiny lidské lži budou
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vecnym pruvodcem dejin lidstva. Nad jejich cynismem

nezvítezí žádný zákon, premuže jej pouze cistá autorita
pravdy. Nikoli náhodou to v dejinách byla vždy lež, kdo

zakazoval pravdu. Pravda se však se lží nikdy nevyporádá
zákazy, nýbrž výhradne vlastní dustojností. Pravda

obsažená ve školních osnovách, verejných diskusích a
vedecké tvorivosti si tak nemusí brát na pomoc zákon; tím

jen dodá všem svým neprátelum spiklenecký nádech tech,
co "vedí své".

Jen dusledné vzdelávání tedy privede spolecnost k poznání,

že lidská povaha je co do své ukrutnosti a sadismu

nedostižná, at se nám již vybaví Osvetim ci jiné kapitoly

dejin. Práve takové vzdelání nám umožní chápat a odsuzo

vat lidské zlo jako nedelitelný jev, jehož je Osvetim sym

bolickým, i když zdaleka ne jediným odrazem.
David Svoboda

Jaké perspektivy?
Vzájemná iritace prezidenta Havla a predsedy Snemovny

Klause je notoricky známá. Nemusíme pritom pátrat, kde

a cím to zacalo, jisté je, že Klausovy výpady jsou o poznání

agresi vnej ší.
Dukaz za všechny podal predseda Snemovny v reakci na

novorocní projev prezidenta Havla ve Vecerníku Praha dne

14. ledna 2000. Vždy vševedoucí Václav Klaus zesmešnuje

prezidentuv projev poukazem na scestnost informací, které

mu poskytují jeho poradci. Mylné jsou tak prezidentovy

malthusiánské predstavy o hrozícím prelidnení sveta,

nepravdivé úvahy o stále se menšícím množství "neob
novitelných" zdroju. "Pan prezident neví a neporadí mu

jeho poradci, že má lidstvo "zdroju" více než pred rokem,

deseti, sto ci tisíci lety?" táže se vždy lépe informovaný lídr
ODS.

Shodou okolností se v prvním letošním císle týdeníku Die

Zeit v clánku "Zcela jiné století" také bývalý kanclér SRN

Helmut Schmidt ve stejném duchu venuje témer navlas stej

né problematice jako prezident Havel. Inu: starí pánové vidí
svet už jen cerne. Je proto treba, aby je profesor náležite

poucil.
Klausovi ovšem nic nevadí, že svetoví odborníci,

Mezinárodní agentura pro energii i predstavitelé naf

tarských nadnárodních spolecností sledují s obavami tencící

se zásoby ropy, které odhadují nejvýše na ctyricet let pri

soucasné míre spotreby. Klausovi poradci zrejme nectou ani

místní, natož zahranicní prameny, kde by se dozvedeli treba

o odhadech, podle nichž se behem nejakých 20-30 let Cína

nebude schopna sama uživit. Státník hodný toho jména

možnost takových perspektiv musí brát v úvahu. Tím
Václav Klaus se svou staroceskou mentalitou, patrící 19.
století, není. ..

V této souvislosti je podstatné už jen jedno: Klausuv zpusob

myšlení prijímá stále ješte 20 procent oprávnených volicu.

To je znepokojivé svedectví o stavu mysli a úrovni infor

movanosti významné cásti ceské populace. Jen proto má

smysl se zabývat jinak bezcennými výroky a takto odborne
již v podstate zprofanovanou osobností Václava Klause.

Václav Mezrický

Praha se konecne
dockala pomníku
1: G. Masaryka

Dluh Prahy vÍJci zakladateli a prvnímu presidentu republiky

neúmerne narustal a s ním i prekážky realizace jeho pom

níku. Když o nem po roce 1990 zacal vecne uvažovat jeho

zrizovatel, pražský magistrát, prišla v potaz volba autora a

místa. Otcové mesta vynaložili znacné úsilí na stehování

makety pÍJvodne uvažované plastiky Vincence Makov

ského, avšak ani socha ani navržená místa nedošly uznání.

Posléze rozhodl, že bude zvetšen model Masarykovy

postavy, kterou vytvoril Otakar Španiel, a pomník bude

umísten na Hradcanském námestí. Bez poznámky nelze pre

jít úskalí této volby. Neotresitelná hodnota Španielova díla

je predevším v reliéfu (medaile a plakety), valným dílem

v portrétu, méne ve figurální plastice. Navíc bylo nutno

vybraný model s ohledem na místo notne zvetšit (na výšku

314 cm, což bylo svereno socharum a zkušeným restaurá

torum Josefu Vajcemu a Janu Bartošovi). I když odvozena

z puvodní autorské studie, vznikla prakticky nová socha. Je
jiste dobre, že Praha po tak dlouhých letech získává pomník

T.G.M. Vzhledem k uplynulým deseti letum zustává však

otázkou, proc nebyla na tak závažný úkol rádne vypsána

socharská, (respektive socharsko-architektonická) soutež.

Jejích potencionálních úcastníku by se mezi ceskými

sochari nalezlo nemálo, nemluve o prípadné výzve k me

zinárodní úcasti. Místo toho mezi sebou z podnetu magi

strátu soutežily slévárny o kvalitu predpokládaného odlitku

sochy do bronzu (pricemž se na prvním míste právem
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umístila umelecká slévárna H. V. S. z Horní Kalné). Je snad

uvedený dej soucástí osudu Masarykových pomníku

(pripocteme-Ii k nim jejich nicení za nacistické a komuni

stické éry), nebo soucástí ceské hádanice o to, komu, kdy

a jak vzdát pomníkem trvalou poctu?
Jirí Šetlík

Predcházílne
úzkosti: zavírálne
oci
Uvedomit si plne rozsah naší nynejší morální krize zna

mená ohrozit vlastní vnitrní rovnováhu. Nejeden politik ci

publicista se brání a staví tomu hráz. Nekdo zásadne opatru
je príslušné termíny uvozovkami ci je jinak zlehcuje, jiný se

jim neméne zásadne vyhýbá. Jde o pruhledný mechanismus
neurotické obrany, který sází na magii slov. Naši dávní slo

vanští predkové takto vymýtili oznacení šelmy, která jim
nahánela hruzu; popisovali ji radeji oklikou Uako bytost,

která pojídá med). Zajímavý obranný mechanismus pred

vádejí nekterí mladí žurnalisté, kterí "likvidují" i velmi

vzdálené memento takového ohrožení: zesmešnují Rychlé
šípy, zejména Mirka Dušínajakožto úhlavního predstavitele

moralismu (zacali s tím v Respektu, ale ujalo se to i jinde).
Takto se vzájemne okrikují ustrašené deti, když nekteré

hlesne, že je v setmelém dome vrah nebo zlý duch.
Morální krize je však skutecností a my na ni mužeme reago

vat pštrosím zpusobem, anebo jí celit. To druhé souvisí
s "celem", s otevreným hledím. Nevím, jak tuto úvahu

zakoncit, abych sám neuvízl v planém moralizování. I tato

obava, zajisté oprávnená, prispívá k tomu, že se tomuto

tématu radeji vyhýbáme ...
Petr Príhoda

Evropská unj~nahoru a dolu
Ješte ani rok neuplynul od doby, kdy vstoupila v platnost

Amsterdamská smlouva, a už se rozjíždí nová Mezivládní

konference EU, která by mela vést k další z nekonecné rady

revizí evropské "ústavy". Pred evropskými státníky stojí

obtížný úkol pripravit Unii na rozšírení o nové cleny. Unie,

která má svuj puvod v hospodárském integracním sesku

pení pouhé šestice státu, se ted musí pripravit na to, že v
blízké budoucnosti muže obsáhnout až 30 clenu. Pritom

rozsah a obrysy institucionální reformy ani harmonogram

rozšírení zatím vubec nejsou jasné a názory clenských státu

a Evropské komise se výrazne liší.

Z hlediska bruselské exekutivy je tempo rozširování prímo

dábelské. Kandidátským zemím se naopak zdá, že - zejmé

na po prizvání další šestice státu na helsinském summitu 

se jednání o pristoupení nepríjemne zpomalují. Tlak kan

didátských zemí je znacný a na strategická rozhodnutí již

nezbývá mnoho casu. K tomu všemu ješte pristupuje

ponekud mdlé portugalské predsednictví a pekná mela

okolo populisty Haidera. Nic naplat, Unie zase spadla do

jedné ze svých krizí, tentokrát je ve vzduchu hodne emocí,

netrpelivosti, protichudných ambicí, opet je ohrožena

samotná existence evropské integrace. Presto lze doufat, že

to Unie zvládne - vždyt už se dostala z horší šlamastyky,

vzpomenme jen na kocovinu po Maastrichtu a po

prohraném dánském referendu ci na predpovedi o nové

válce v západní Evrope, kterou vyvolá zavedení spolecné

meny. Na evropském integracním procesu je od pocátku

obdivuhodná jistá velkorysost a odvaha urcitých evrop

ských politiku v budování do té doby bezprecedentní struk

tury, neceho na pomezí mezinárodní organizace a federál

ního státu. Díky této velkorysosti se zatím vždy podarilo

dosáhnout rozumného rešení i tech nejostrejších konfliktu.

Soucasná složitá situace v každém prípade jen zvyšuje

duležitost naší prípravy na clenství. Jakkoli težké a snad

i ponižující je pro CR predvstupní období, na své ceste do
Unie si už nemuže dovolit žádné další zaváhání.

Jakub Camrda
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I Klopýtání
k vyspelému veku

Vzdelání v polistopadové ceské spolecnosti

Jirí Vecerník

Polistopadová premena se dá pomerne snadno vymezit z hlediska politického a ekono
mického: je to cesta od totalitního režimu k demokratickému a od direktivní ekonomiky
k tržní. Její urcení ze širšího sociálního hlediska je méne jasné. Najednom se vetšina lidí
prece jen shodne: cílem je moderní vyspelá spolecnost, v níž pripadá duležitá úloha
vzdelání a vzdelaným lidem. Od padesátých let bylo slovo" inteligent" zámerne premeno
v nadávku; po normalizaci, kdy ceskou inteligenci znovu stlacila nivelizace
a povinná služebnost režimu, se pomalu vracíme k moderní spolecnosti, která je oprena
o duchovní hodnoty a výrazneji strukturovaná podle znalostí a schopností.

Po pádu komunismu
došlo u nás ke trem
duležitým zmenám:
"kapitalistické revo
luci ", "informacní-

mu boomu"
a expanZl

"spolecnosti služeb"

Pád komunismu otevrel dvere trem duležitým zmenám.

První z nich je "kapitalistická revoluce", která vydláždila

cestu k tržnímu systému, v nemž je podnikatel klícový.

Druhou zmenu predstavuje "informacní boom", jímž trans

formace otevírá dvere technologickým, organizacním

a dalším inovaCÍm a umožnuje vzestup lidí nápaditých

a s vysokou kvalifikací. Tretí zmenou je odbrzdení dlouho

zadržované expanze "spolecnosti služeb"; jakmile padla

marxistická privilegia výrobního sektoru,

zastaralá ekonomická struktura se rychle

promenuje ve prospech terciárního a kvar

tárního sektoru. Každá z premen staví do

popredí vzdelání a nejak závisí na jeho

dynamice.

Období transformace není krátké, nicím se

nepodobá náhlému probuzení z nocní mury

totality do jasných dnu svobody ani pre

klopení hierarchie hodnot z hlavy na nohy.

Bývalá komunistická spolecnost nemizí, nýbrž postupne

konvertuje v novou, která obtížne prekonává minulost. To

se týká i vzdelání: jeho novou podobu ve spolecnosti mají

prosazovat zpravidla ti, kdo je získali v reálném socialismu;

uciteli polistopadových studentu jsou lidé vychovaní na

školeních marxismu - leninismu. Navzdory ocekávání k

nám prišlo málo pedagogu "z jiného sveta" - možná kvuli

nepríliš vlídnému prijetí ze strany predstavitelu domáCÍch

instituCÍ. Dnes už nemužeme tolik pocítat s pomocnou

rukou nabízenou ze zahranicí a spoléhat se mužeme jen na

adaptacní schopnosti lidí a otevrenost svetu.

Príliš velká ocekávání
V minulém režimu bylo vzdelání plánováno hlavne pro

potreby ekonomiky, ale stalo se spíš kritériem rozdílu

v životním stylu a kulture. Otevrení trhu práce v roce 1990

výrazne zmenilo jeho roli v oblasti pracovní

kariéry a výdelku - vzdelání se stává

kapitálem, který otevírá vyšší prícky profes

ního žebrícku, akumuluje v sobe prestiž a

muže se jedinci vrátit v podobe vyššího príj

mu. Realizovaných zmen však bylo méne

než predpokládaných. Ocekávaný vzestup

vzdelaného stredního stavu byl

nerovnomerný - chceme-Ii popsat jeho

polistopadové osudy, musíme rozlišovat

predevším mezi "soukromou" a "verejnou" sekcí stredních

vrstev, kterou nejlépe vyjadruje polarita mezi financním

sektorem a školstvím.

Financnictví a pojištovnictví zaznamenalo po roce 1989

obrovský rust. Pracovníci, kdysi normální složka státní

byrokracie spjatá s komunistickým režimem, se bleskove

premenili v elitu z hlediska odmen i prestiže. Pocet

financních úredníku stoupl z 25 tisíc v roce 1989 na 80 tisíc
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Vzdelanejší lidé dávají
prednost individuálnímu

rozvoji, vetší úcasti
jedince v penzijním

zabezpecení, sociální
a zdravotní péci a mají
sklon se umistovat na

pravé cásti politického
spektra.

v roce 1998 a jejich relativní p1atová pozice ze zlepšila z 98

procent prumerné mzdy v roce 1990 na 181 procent v roce

1998. Nedoprovázelo to žádný zretelné posílení výkonnos

ti, banky a pojištovny pouze využily své nepostradatelnosti

a monopolního postavení. Cástka potrebná k ozdravení

bank dosáhla ke dnešku 200 miliard korun a zrejme zdaleka

nejde o konecnou sumu, kterou za bankovní hazardy

nakonec zaplatí obcané.

Na rozdíl od financí, rízení a právních služeb znacne zaostá

valy školství a zdravotnictví. Tyto sektory privatizací príliš

nezískaly, zato byly naplno vystaveny

tlakum trhu s vlastním rozpoctem

omezeným nebo i zmrazeným. V relaci

k prumerné mzde si v období 1989 - 1997

školství polepšilo jen prechodne a v roce

1998 zaujalo puvodní pozici. Platy ve

zdravotnictví se nejprve trochu pozved-

ly, celková bilance k roku 1998 však

nakonec vychází jako pohoršení

o 5 procentních bodu. Pres všechny

deklarace nebyla vládní politika zájmum

uvedených skupin príliš naklonena. Teprve zvýšení tarifu v

roce 1999 prineslo zlepšení, avšak pouze nekterým kate

goriím pracovníku. Tichá ocekávání historického návratu

vzdelaného stredního stavu k po-stavení pred rokem 1948

zustala nenaplnena (tabulka 1).

Vzdelanci: spíš doprava
Tržní ekonomika prinesla vetší príjmové rozdíly. Mzdové

nužky se otevrely hlavne odtržením nejvyšší zhruba

desetiny výdelecne cinných od zbytku populace, kdy podíl

pracovníku pod mzdovým prumerem stále narustá

(v soucasné dobe dosahuje již 65 procent). I navzdory

nepríznivé politice vuci jádrovým skupinám inteligence se

váha vzdelání v urcení platu znásobila, zatímco význam

veku a s ním spojené "praxe" znacne poklesla. V souhrnu

relativní výdelky vysokoškolsky vzdelaných lidí stouply

a rozdíly v rámci této kategorie se

prohloubily. Krome toho má zásadní

význam pozice v hierarchii rízení.

Rozdíly mezi stejne vzdelanými muži

a ženami se naopak trochu zmenšily.

Hodnotový žebrícek je nejvýrazneji

diferencován podle vzdelání.

Vzdelanejší lidé dávají prednost osob

ním svobodám dovolujícím individuální

rozvoj pred starostí spolecnosti o to, aby

sociální rozdíly mezi lidmi zustávaly

malé (viz tabulka 2 - graf). Priklánejí se k menší úloze státu

a k vetší úcasti jedince v penzijním zabezpecení, sociálním

prerozdelování a zdravotní péci. I když se v posledních

letech obecne sílí paternalistické postoje obcanu, tento trend

je u vzdelaných lidí mnohem pomalejší - nepochybne proto,
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Za deset porevolucních
let stoupl pocet úredníku
v bankách a pojištovnách
z 25 tisíc na 80 tisíc;
jejich platy se relativne
zlepšily z 98 % prumerné
mzdy v roce 1990 na 181 %
v roce 1998, aniž se
zretelne posílila výkon
nost.

že kvalifikace jim poskytuje vetší sebeduveru. Podobný je i

vývoj politické afiliace, nebot vysokoškolsky vzdelaní

odborníci mají stále sklon umístovat se na pravé cásti poli

tického spektra (40 procent proti pouhým 20 procentum

osob s vyucením).

Souhrnná bilance sociálního vzestupu polistopadového

vývoje z hlediska obcanu je tím lepší, cím vyšší vzdelání

clovek má. V retrospektivním srovnání jsou to dokonce jen

vysokoškolsky vzdelaní lidé, kterí se po roce 1989 stoupají

po spolecenském žebrícku. Vzdelání se - rovnež podle sub

jektivního vyjádrení dotázaných - stalo silnejším faktorem

životního úspechu než v dobách komunismu. Musíme ale

poznamenat, že od poloviny 90. let opet klesá jeho význam

a do popredí se tlací politické konexe a "sociální kapitál".

V tom ohledu ceská spolecnost zatím zustává hluboko pod

úrovní západoevropských zemí.

Kam jste se podely, zlaté ceské ruce?
o vzdelání se casto hovorí v souvislosti s hospodárskou

vyspelostí a ekonomickým rustem. Znalosti a zkušenosti

predstavují lidský kapitál, který se projevuje ve vyšší pro

duktivite práce a šroubuje nahoru náklady práce i celou

ekonomiku. U nás jsou náklady práce v porovnání se

svetem nízké, produktivita práce je však slabá; po urcitém

vzestupu pocátkem 90. let (zpusobeném odchodem mnoha

pracovníku do dúchodu, domácnosti, služeb nebo

soukromého sektoru) se vývoj už nejeví tak dynamický.

I když se stále hovorí o "zlatých ceských rukou"

a "chytrých ceských hlavách", ekonomická stagnace

posledních let takovou sebechválu moc nedosvedcuje.

V moderním svete je rozhodující takové vzdelání, které se

promítá do nápaditosti, podnikavosti a organizacních

dovedností - na rozdíl od vzdelání jako pouhé mechanické

aplikace naucených poznatku. Znovu je aktuální predstava

kapitalismu Josepha Schumpetera, že podnikatel je prede

vším tvúrce a dobyvatel, inovátor a vedomý aktér ekono

mické dynamiky. Takové videní je pravý opak spoléhání se

na automatismus vývoje ci chování lidí. Takové predstavy

vlastne jen v jiné podobe reprodukují prístup Karla Marxe,

podle nehož je podnikatel "personálním príveskem"

kapitálu, kterému musí sloužit v jeho ziskovém orákulu

a nenasytné potrebe expanze. Polozapomenutý Schumpeter

zdúraznoval hodnotové základy tržní ekonomiky, které byly

v moderní formální ekonomii zasuty. S tím souvisí i širší

funkce a poslání vzdelanosti.

Stát na vlastních nohou
Dívat se na vzdelání jako na úcelovou ekonomickou inves

tici je naprosto nedostatecné. Jeho rust je obecný vklad do

celkové kvality života, do kulturnosti spolecnosti. S tím

souvisí míra integrace spolecnosti, jinými slovy její stre

dostavovský charakter. Sociálne rozštepená spolecnost ani

není schopna vy težit svúj vzdelanostní, podnikatelský a pra

covní potenciál. Základní stredostavovskou hodnotou je stát

na vlastních nohou, at díky podnikavosti, ci vzdelanosti

(nejlépe obojímu). Je fakt, že vznik "nové strední trídy"

(intelektuálské) tuto hodnotu oslabil. Napríklad pracovníci

verejného sektoru jsou výrazne závislí na státním

prerozdelování, i když si jsou vedomi, že nadmerná redi

stribuce v dúsledcích oslabuje návratnost lidského kapitálu,

který je predmetem jejich péce i obživy.

Jirí Vecerník (1941)

Sociolog.

Téma NP 1 1/98, Slr. 8-12

Respekt28/98. 12.7. 1998, Evropská eesta univerzit
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Mzdy podle odvetví ve dvou historických obdobích (% prumeru)

Odvetví

CeskoslovenskoRozdílCeská republikaRozdíl
1948

1953 1948-195319891997 1989-1997

Prumysl

92,6107,9 +15,3104,4100,3 -4,1

Stavebnictví

101,2114,7 +13,5111,2104,9 -6,3

Zemedelství

80,272,1 -8,1106,479,5 -28,7

Doprava

109,4110,2 +0,883,8105,8 -0,6

Obchod a služby

102,690,0 -12,6 98,3+14,5

Zdravotnictví a sociální péce

120,992,1 -28,890,190,0 -0,1

Školství

124,890,0 -34,889,888,1 -1,7

Penežnictví a pojištovnictví

134,5104,3 -30,298,3174,4 +76,1

Správa a obrana

101,3110,2 +8,9

Prumer

100,0100,0 0,0100,0100,0 0,0

Pramen: Evropská studie hodnot 1999.

Výber mezi svobodou a sociální rovností podle vzdelání

o Duležitejší je osobní svoboda

O Duležitejší je sociální rovnost

Sociálne rozštepená spolecnost ani není schopna

vytežit svuj vzdelanostní, podnikatelský a pra

covní potenciál. Vzdelání je v zásade obecné

povahy, a takové jsou i hodnoty a role, které

s sebou nese. Obecný je i obcanský princip

odpovídající základním postojum a chování

stredního stavu v politické sfére. Opakem sdílení

obecných principu je prosazovat vlastní

požadavky, což muže sílit pri stagnaci

ekonomiky a politiky. Z toho plyne hrozba kor

porativismu, kdy i strední trída se bude chtít

podílet na jistém prerozdelování doprávaném

dríve jiným. Ve srovnání s dosavadní podporou

obecné transformace její nekteré oddíly budou

více využívat komor, odboru a asociací k

prosazování partikulárních zájmu. Obdobne

neblahý vliv jako stagnace ekonomiky a politiky

má i zamrzlá expanze vzdelanosti daná bariérami

školského systému a z toho vyplývající nižší

sociální mobilita mladých lidí. I širší otevrení

bran vyššího vzdelávání je nutné, aby se naše

klopýtavé približování vyspelému svetu zmenilo

v pevný krok. vv)

80

70605040302010o
zakladni

vyuceni

753
68,0

247

stfedoškolské vysokoškolské



Spolecné školní
dobrodružství

S Cyrilem Hóschlem o prestiži vzdelání
u nás, o tom, proc je numerus clausus
neprijatelný, a o zpusobu, jak ucit

Libuše Koubská

V posledních deseti letech jako by spolecenská prestiž

vzdelání u nás klesla. Cení se spíš schopnost vydelat

peníze. Myslíte si to také?

To je možná príliš zjednodušený pohled. Vždyt prestiž
vzdelání ve smyslu kvalifikace urcite stoupla vzhledem
k tomu, že pribývá profesí, které lze vykonávat od
domácího pocítace. A k tomu potrebujete nejen urcité
vzdelání, ale i dovednosti, jež se dají osvojit tréninkem.
Musíte se umet pohybovat ve svete obchodu, ve svete, kde
je treba znát cizí jazyky. V tomto smyslu hodnota vzdelání
stoupá. Rada lidí prichází na to, že být nevzdelán znamená
handicap v praktickém živote, v uplatnení.
Otázka ovšem je, jestli prestiž znamená totéž, co financní
ocenenÍ. V jednom ceském pruzkumu meli respondenti
seradit urcitá povolání podle prestiže. Povolání ucitele na
základní škole stálo v jejich hierarchii velmi vysoko, nekde
mezi prvními peti. Když meli titíž respondenti priradit
k urcitému povolání mzdu, kterou by považovali za odpoví
dající, ocitlo se ucitelské povolání naopak kdesi úplne dole.
Ucitele si tedy lidé sice váží, ale zároven by mu nepriznali
skoro žádné peníze.

Cím si takový paradox vysvetlit?

Snad tím, že vzdelání tady bylo dlouho zadarmo a proto
v ocích mnoha lidí ani za víc nestojí. Proto prece jen radeji

vrážejí peníze do pozemku, do nemovitostí, než aby poslali
díte studovat do zahranicÍ. Sice se to už trochu mení, ale

stále má vzdelání na našem trhu dumpingovou hodnotu. To
poškozuje integritu prestiže, kterou by melo vzdelání mít.
Prestiž souvisí i s tím, kdo ve vzdelávací soustave zustává.

Bud nadšenci, nebo obetavci, nebo ti, kterí nesehnali jinde
práci. Tedy i lidi, kterí by se skutecne nikde jinde neuživili.

Rekl jste, že pokles prestiže muže být podmínen tím, že

vzdelání bylo dlouho zadarmo. Možná to souvisí i s tím,

že dríve, za první republiky a vlastne už za Rakouska

rodice usilovali o to, aby deti dosáhly vyššzno vzdelání, než

jaké meli oni sami. Protože se domnívali, že se jejich detem

bude líp darit, budou mít snazší život. To už dnes u nás

taky neplatí.

To je sice pravda, ale taky ne úplná. Prece jen mají lidé
s vyšším vzdeláním snazší život. I když, co to je snazší
život? Protože - když se vymení zátež fyzická za zátež
emocní nebo casovou - vzdelaní lidé také nemají na ružích
ustláno. Zmenou režimu jsme se ocitli ve svete, kde má je
dnotlivec možnost volby. A vzdelání urcite tuto svobodu
usnadnuje. Vždyt nejsem-li schopen se v urcitých
prostredích pohybovat, jsou mi automaticky uzavrena.
Z duvodu mých vnitrních omezení. Omezení tady souvisí
s preneseným významem toho slova. Ve smyslu omezený
rovná se nevzdelaný. A tohle si prece lidé uvedomují.

Je tu ješte další rozpor. Ve vyspelých státech jsou vzdelané

mozky chápány jako velké bohatství. Na druhé strane,

pokud nejde o úzce specializované odborníky, jachidioty,

jsou lidé s univerzitním vzdeláním, lidé s širokým záberem

vedomostí, s rozhledem méne manipulovatelní. A pro poli

tikya ekonomy soucasného sveta je prece ideální tvárná,

manipulovatelná masa.

Samozrejme, že by pro politiky a pro ty, kdo pohybují
velkým kapitálem, bylo daleko snazší omezit prostor,
v nemž je jim videt pod prsty a v nemž jsou kritizovatelnÍ.
Ale otevrená spolecnost vytvorila mechanismy, díky
kterým se jim to nemuže podarit. Navíc je tu ješte jeden jev,
kterému sice nerozumím, ale dejiny ho dokládají: totiž že
vzdelání podporují i ti, které bezprostredne ohrožuje. I v
diktaturách se pestovalo. Omezovala se sice svoboda slova,
omezoval se prístup k informacím, ale treba gramotnost
byla u nás za komunistu vyšší než ve Spojených státech.
Základní školství u nás bylo dobré. I velké diktatury minu
losti pecovaly o vzdelávání, prestože si tak vždy vypesto
valy generaci, která je nakonec svrhla.
V dnešní Cíne se sice snaží omezovat prístup obyvatelstva
k Internetu, ale zároven jsou cínští odborníci vysíláni na
západní univerzity, aby získali jedinecné dovednosti treba
v oblasti molekulární genetiky nebo v psychofarmakologii.
Dokonce mají urcitá výsadní postavení, jako je mívali
v Sovetském svazu atomoví fyzici a matematici. Protože
i totalitní moc chce využívat atributu vzdelání ve svuj

prospech, tudíž nemuže vzdelanost vyhubit. A tak si jako
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vedlejší produkt vychovává své budoucí premožitele. To, že
vzdelanci stojí nakonec vždycky v opozici, je vzdelání
vlastní. Ve svete, který je pravicový, budou intelektuálové
vetšinou orientovaní doleva a obrácene. Což jsme zažili
sami na sobe.

Kam to ted táhne vás, pane profesore, doleva nebo dopra
va?

Bráním se, aby me to iracionálne táhlo kamkoliv. Snažím se
testovat realitu kritickým rozumem. Na lidskou spolecnost
lze nahlížet jako na soucást prírody. Sociobiologický
pohled je tedy v mnohém poucný, nebot jsme ve vleku

mechanismu, které vidíme na primátech, na savcích a v
prírode vubec. U lidí má tohle všechno hodne ritualizo
vanou podobu, protože máme rec a umíme si radu vecí
odehrávat nanecisto. Mužeme se navzájem nemít rádi, ale
ješte pri tom nemusíme ježit srst a prokusovat si krcní
tepny. Rozdíl je však pouze ve forme, ne v principech. Ty
jsou podobné.
Ale abych vám odpovedel konkrétneji. Je rada vecných
dilemat, napríklad rozpor mezi zájmem individuálním
a zájmem skupinovým. Klasická pravicová liberální ide
ologie hlásá, že na prvním míste je jednotlivec, a budeme-li
se orientovat na jeho práva, na individuální a ekonomickou
svobodu pro každého a budeme-li nedotknutelnost
a nedelitelnost techto svobod klást na nejvyšší prícku,
odvine se od toho automaticky blaho celé spolecnosti. Tahle
líbivá, na první pohled logická doktrína má radu slabin, je
li aplikována konkrétne: teroristé unesou letadlo a najednou
by bylo treba nad zájmy jednotlivcu povýšit dlouhodobý
zájem spolecnosti, tj. udržení terorismu v rozumných

mezích. To znamená nevyhovet požadavkum únoscu
a nechat jednotlivce zahynout, aby teroristé dostali lekci, že

takto postupovat nelze. Ve chvíli, kdy povýšíte na prioritu
zájmy individuální, vyhovíte únoscum a rukojmí jsou pro
puštena, pohrbíte zájmy skupinové, protože teroristi prijdou
na to, že mohou takhle vydírat. Takové a podobné otázky
bychom si meli klást spíš než to, zda levicová nebo pravi
cová politika v tom ci onom provedení je absolutne lepší
nebo horší; to je velmi individuální, obtížne definovatelné,
a také promenlivé.

Vratme se ke vzdelání. Co si po této stránce slibujete od

prijetí naší republiky do Evropské unie?

Ústup od toho, v cem se naše školská soustava zatím liší od
sveta, do nehož se snažíme dostat.

A v cemje ten rozdt1?

V tom, že tady mužete potkat sedmnáctiletého studenta,
který nesmírne rád cestuje, poznává ciZÍ kraje, umí ovládat
navigacní systémy, umí se pohybovat s GPS po poušti a má
ctyrku ze zemepisu, protože nevedel, kolik molybdenu se
vy težilo v Kazachstánu v roce 1997. V tom, že školská
soustava vypadá jako obrana ucitelu pred nepríjemnými
dotazy žáku, a ne jako spolecné dobrodružství. Ale my
jsme porád zatíženi starorakouskou a nemeckou tradicí ve
stylu vycíst fakta z encyklopedie a predvádet žákum, že
jsou hlupáci. Když u nás díte nakreslí na strome fialové
listy, dostane petku, protože listy jsou prece zelené. Když
totéž nakreslí John v Calgary, paní ucitelka svolá trídu
"podívejte - to je originální nápad, povez nám Johne, proc
jsi to udelal a co si o tom myslíte vy ostatní?".

Tohle se ovšem dá snadno prehnat. Žáci pak neznají skoro

vubec fakta, jsou nevedomí až hruza, ale takzvane
kreativní.
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Nejsem nekritickým obdivovatelem takového systému. Na
druhé strane tvrzení, že je naše školství solidní, že jsme na
deti prísnejší, že musejí znát fakta a nemužou se tak rozva
lovat po lavicích jako v Americe, predstavuje pouhou vý
mluvu. Rozumnejší by bylo pripustit slabiny našeho systé

mu a snažit se ho bez sebemrskacského prehánení vylepšit.
Aby se nerozpadla kostra, která je v našem základním škol
ství dobrá. Jenje treba prinutit ucitele, aby ucili opravdicky,
aby pouze necetli ucebnice ci skripta. Vždyt fyzika muže
být nádherné dobrodružství, jeden pokus za druhým, ukáz
ka toho, jak funguje svet. Ale když vám ucitelka na otázku,
cože je v atomové mrížce mezi temi atomy, odpoví, že
vzduch, žáci si z ní budou nadosrnrti delat legraci. To se
týká i vysokých škol. Na lékarské fakulte máme ucitele,

kterí ve své nejistote prinesou drobne popsané necitelné
fólie a ty promítají na zed, odkud je zády k publiku ctou.
Nebo predcítají z vlastních skript, nacež se zlobí, že jim na
prednášky nikdo nechodí. Zaplat pánbuh, že tam nikdo
nechodí, co by tam delal. Ale když je prednáška, která
presvedcuje o nejakém názoru, o nemž se ve skriptech
nedoctou, je posluchárna natrískaná.

Ceští medici si casto stežují na úmorné ucení v prvních
semestrech. Vzorecky z fyziky, chemie, spousty podrob
ností z biologie a opravdová medicína žádná.
U nás na fakulte se už snažíme prubeh studia zmenit, pred
sunout motivaci do nižších rocníku. Aby až se medik

konecne dostane k pacientovi a shledá, že ta teorie je prece
jen k necemu dobrá, nebylo už pozde. Zatímco na zacátku

studia student nechápe, proc se má zrovna ucit, co to je
basbombardonan sodný v slzách, na klinice ho to zacne zají
mat. Proc ten který lék úcinkuje tak a tak. Tak jsme si rekli,
obratme to: student se musí hned na zacátku dostat do styku
s medicínskými problémy. Ovšem ne na úrovni diagnos

tiky, kterou nemuže znát, ani na úrovni lécby. Ale muže být
vystaven problémum starých lidí nebo nevylécitelných
pacientu. Problémum emocním, komunikacním a nakonec

i medicínským, které v nem vyvolají spoustu otázek, na než
pak zacne hledat odpoved i v tech tlustých teoretických
knihách.

Univerzita má ale také nabízet vzdelání ve smyslu Unl
verzality.
Jiste - univerzitní lékarská fakulta není zdravotnická

prumyslovka, je to nejvyšší forma vzdelání. Medici by meli
vedet, kdo byl Martin Heidegger, Friedrich Nietzsche nebo
Karl Popper. .. Na to vám ovšem nekterí reknou, že když pri

službe na záchrance nekoho seškrabují z asfaltu, potrebují
predevším vedet, co mají vykonat za prvé, za druhé, za tretí,
potrebují znát algoritmus toho, co delají. Kdyby u toho

filosofovali, sotva by jejich zásah nekdo prežil. Jenže jako
soucást univerzity musí i lékarská fakulta nabídnout svobo
du volby. Hlavní predmety orientovat prakticky, na doved
nosti a na problém a k tomu otevrít celou radu povinne
volitelných ci nepovinných kursu, které skládají širokou

nabídku vcetne historie, jazyku, filosofie a etiky. Navíc je
stále naléhaveji žádoucí, aby univerzita byla prostupná
v celé své šíri a medik si mohl zapsat kurzy na filosofii nebo
na matematicko-fyzikálni fakulte.

Zrušil byste numerus clausus?
To je také vecné téma. Mám je rozmyšlené, ale nedarí se mi
nikoho presvedcit. Jedni ríkají - žádný numerus clausus
není možný, protože stejne nikdy nebudeme vedet, kolik
vlastne doktoru potrebujeme. Je to nevypocitatelné.
Nemužeme z parametru, které nameríme v naší soucasné

zdravotnicko-politické situaci, extrapolovat, jak to bude
vypadat za pet, deset, patnáct let. To není jen otázka poctu
nemocných a lékaru, ale i otázka struktury a dostupnosti
lékarské péce, její technologizace. Další tvrdí, že nemu

žeme produkovat nezamestnané a že bychom meli zvýšit
hodnotu lékarského povolání tím, že do nej omezíme prí
stup. Pak je tu názor, at je studentu kolik chce, ale profesní
lékarská komora by mela omezit prístup k výkonu povolání.
Všechny tyto prístupy jsou nerealistické. Ony zcela liberál
ní i ty autoritativne administrativní. Numerus clausus je
neprijatelný. Problém lze prece rešit prirozenou cestou,
zvýšením úrovne vzdelání a jeho individualizací. Tím se
automaticky sníží pocet studentu a netreba ho vubec admin
istrativne omezovat. Stací, že nároky stoupnou. Zabijí se
tak dve mouchy jednou ranou: Budeme mít kvalitnejší dok
tory a bude jich méne. Školu nezvládne každý.

Jak to ale zarídíte prakticky?
Medicínu mužete ucit tak, že overení znalostí vmestnáte do

jedné mamutí záverecné zkoušky, která bude ze všeho
najednou. To by nezvládl asi nikdo. Nebo ji mužete ucit po
malých kouscích. To zvládne i adept velmi nenadaný: Oko
ho naucíte tak, že nejdríve udelá zkoušku z ras. Dva
odstavecky, to svede. Když zvládne rasy, naucí se rohovku;

když zvládne rohovku, naucí se slzný kanálek .... Oko se
rozseká na sto zkoušek. Témer každý je udelá. Klasický
prubeh lékarského vzdelání stál nekde mezi tím, mel na

šedesát zkoušek. V novém systému, který výuku medicíny
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Prof MUDr. Cyril Hoschl, DrSc. (1949). Vystudoval Fakultu
všeobecného lékaFství UK. Je Feditelem Psychiatrického centra
Praha a prodekanem 3. lékalské fakulty UK. Je mj. clenem Britské
královské spolecnosti psychiatrii. V letech 1984-85 prednášel na uni
verzitách v Kanade a v USA, 1992 byl v Bruselu Posuz.ovatelem
grantú EU. Na konte má více než 100 vedeckých a odborných prací
z. oblasti psychoneuroendokrinologie, psychofarmakologie, lidské
etologie, chronobiologie v lékaFství aj. Jeho žena Jitka Štenclová je
akademická malírka. Mají c~vli deti.

posunul smerem k integraci, jsou zkoušky mnohem uce
lenejší. A ukazuje se, že nejsou tak snadno zvládnutelné
jako drív. Na konci druhého rocníku je rozsáhlá zkouška,
která se jmenuje Struktura a funkce lidského tela. Zahrnuje
to, co na klasické lékarské fakulte obsahují jednotlivé
zkoušky z anatomie, histologie, fyziologie, biochemie

a jiných oborli. Mnozí ji nejsou schopni zvládnout. Vznikl
nový úkaz. Zatímco drív jsme videli více méne normální
gaussovské rozložení výkonu u zkoušek, tj. vetšina lidí se

pohybovala kolem prlimeru, malá cást byla skvelá, malá
cást neuspela, tak ted se tohle zvonovité rozložení promeni
lo v dvouhrbé. Máme mín lidí, kterí jsou schopni udelat onu

velkou zkoušku prlimerne. Na jedné strane jsou ti, co zcela
pohorí a na druhé se vytvárí elitní peleton. Jsou v nem
i studenti, s nimiž se chodíme radit. Jsou fenomenální

v metodologii vedy, v orientaci v literature, v práci s infor
macemi na internetu. Promena stylu studia promenuje roz

ložení schopností. Nližky se rozevírají. K titulu by správne
asi mela vést pouze jedna jejich branže ....

Kdyžjste pred casem aspiroval na funkci rektora Karlovy

univerzity, jiste jste uvažoval, jak dosáhnout toho, aby

vychovávala elitní vzdelance. Také podle modelu, o nemž
ted mluvíte?

Tehdy jsem si to predstavoval podobne, jako se to snažíme

vést u nás na fakulte. Casem jsem ale pochopil, že Karlova

univerzita se svými 35 tisíci studenty je tak obrovská, že ve
svém celku nemliže být elitní školou. Mliže mít ovšem

ostrlivky excelence typu Centra teoretických studií nebo,

jak rekl nový rektor Wilhelm, mliže mít jednu experimen
tální lékarskou fakultu. Ale jako celek to je a má být škola

otevrená co nejširší populaci lidí, kterí usilují o vysokoškol

ské vzdelání. Vysokoškolské vzdelání navíc musí být
diverzifikované, poskytovat více typli a stupnli vzdelání.

Aspirovat na malý Harvard mliže jednou spíš nejaká menší,

pružnejší škola typu Západoceské univerzity.

A vy sám, jak dlouho už ucíte?

Petadvacet let. Ale ješte predtím, jako pomved jsem vedl
praktika.

Proc jste se na to dal? Vždyt vás to nutne zdržuje.

Zdržuje, ale zároven hrozne baví. Vy si pritom mnoho vecí
zopakujete. Je to jeden z nejlepších zplisobli, jak se ucit.

Studenti vás taky donutí podívat se do literatury i v
oblastech, ve kterých se odborne nepohybujete. Setkávání
s nimi je osvežující, stimulující, príjemné. Nikdy se mi

nestalo, že by me medici otravovali. Snažím se ucit tak,

abych se sám bavil. Clovek od studentli navíc získá jiný
pohled než od kolegli nebo od pacientli. Na sebe, na svet, na
život.

Jsoujiní, nežjste býval vy a vaši spolužáci?

Jsou. Povahove možná tolik ne. Ale na fakultu pricházejí
mnohem zralejší. Už z gymnázií znají spoustu vecí, které
jsme my neznali. To, co já jsem se ucil v genetice až jako
doktor po promoci, oni už znají ze strední školy. Mnozí
umejí jazyky. Jsou zcestovalí. Nic jim není svaté, mnohem
lépe diskutují. Vetšina z nich se lehce pohybuje v komu

nikacních médiích. Ucitel si na ne stále casteji neprijde,
všechno si najdou.

Reformy školství ve strední a východní Evrope, sborník, Praha, 1996
Zdenek Pínc, Vysoké školy pro príŠlí tisíciletí, NP 5/97
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Logika praví, že na špatne položenou otázku neexistuje správná odpoved. Otázka položená v podti
tulku, klade-li se na prahu jednadvacátého století, je evidentne špatne položená. Presto je treba se
takhle ptát, nebot tato casto zamlcená otázka urcuje smer diskusí nad dalším vývojem vysokoškol
ského vzdelání v naší zemi. Nikoli náhodou opakovane zaznívá názor, že otevrení vysokých škol mno
hem vetšímu poctu uchazecu by nevyhnutelne vedlo k poklesu kvality vzdelání. Nezrídka zazní, že
pocet lidí schopných studovat je "geneticky" omezený. Z nejvyšších míst státní exekutivy dokonce
vyšel názor, že další rust podílu mladých lidí s vyšším vzdeláním je omezen "nižším IQ v nižších
sociálních skupinách"! Ano, až tak daleko muže dojít debata, která implicite odpovídá na špatne
položenou otázku.

Zbavme se iluzí
Návrat do rodiny vyspelých zemí nebude snadný a už vubec

ne rychlý, jak jsme si možná mysleli v euforických

zacátcích transformace. S velkým zpoždením zjištujeme,

jak hluboko naši ekonomiku, spolecnost a právo, vzdelávací

systém a vedecké ústavy, ale i naše postoje, hodnoty a zpu

soby myšlení zasáhlo ctyricet let komunistického režimu.

Vetšina ekonomu si uvedomuje, že privatizace neznamená

obnovu fungujícího soukromého

vlastnictví v pravém slova smys

lu. Sociologové a politologové si
overili, že svoboda a trh mohou

bezpecne prežít, pokud jsou

zakotveny v pevném hodno

tovém a právním rádu. Iluze

ztratili mnozí, kterí se domnívali,

že naše školy jsou stejne tak

otevreny rostoucím aspiracím na vyšší vzdelání jako ve

vyspelých zemích. Není snadné se vyrovnat s faktem, že po

ctyriceti letech pestování iluzí o rovnosti šancí na vzdelání

a otevrenosti vysokých škol detem z "delnických rodin" se

najednou ukáže, že sociální nerovnosti v prístupu ke

vzdelání, které jsme zdedili z komunistické minulosti, byly

vetší než ve vyspelých zemích. Mnozí z nás jen težko

chápou, že zatímco ve vyspelých zemích deti zpravidla

Absolventi ceských vysokých škol

jsou ve srovnání se svými vrstevníky

Z vyspelých zemí v mnoha ohledech

hur pripraveni na globalizující

se trh práce.

Zeptejme se jinak: "Jak dosáhnout, aby se vysokoškolského

vzdelání dostalo vetšímu poctu mladých lidí, a soucasne na

univerzitách vytvorit príznivejší podmínky pro reprodukci

intelektuální elity?" Zjistíme, že stejný problém rešily

vyspelé zeme na pocátku sedmdesátých let. Americký soci

olog Martin Trow tehdy prinesl argumenty ve prospech

teze, že prechod z elitního na masové a pozdeji univerzální

vysokoškolské vzdelání nemusí znamenat úpadek elitního

univerzitního vzdelání, pokud se

prechod uskutecní na pozadí

hluboké promeny systému

vysokého školství, jeho struktu

ry, financování, obsahu i zmen v

prístupu ke vzdelání. vývoj

ukázal, že jeho hlavní argumenty

byly správné. Vetšina vyspelých

zemí je dnes ve fázi, kterou

Trow oznacil za "masové vysoké školství", pricemž "elit

ní" univerzitní vzdelání si zachovalo svoje opodstatnení,

kvalitu i prestiž. Pujdeme stejným smerem, nebo zustaneme

v zajetí dedictví komunistické éry, která z vysokých škol

udelala vysoce selektivní bašty prumernosti? Zní to možná

jako paradox, ale pokracující tendence k elitárství a

prumernosti vede radu lidí k názoru, že naše vysoké školy

hluboká reforma teprve ceká.
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Prechod z elitního na masové

a pozdeji univerzální vysokoškolské
vzdelání za urcitých podmínek
nemusí znamenat úpadek elitního
univerzitního vzdelání, tvrdí ame
rický sociolog Martin Trow.

dosahují vyššího vzdelání než jejich rodice, u nás posle

dních tricet let bylo stále méne pravdepodobné, že syn

dosáhne vyššího vzdelání než jeho otec.

Vysoká selektivita a uzavrenost vysokých škol, o které

svedcí výsledky uvedené v grafu, nijak neprispela ke kva

lite vysokoškolského vzdelání. Znamenala jen to, že mnoho

mladých lidí, kterí by mohli dosáhnout vyššího vzdelání

a nabyté znalosti promenit v životní úspech, tohoto vzdelání

nedosáhlo, protože na ne v našem v podstate "elitárském"

systému nebylo ve školách místo. Jsme ochotni si priznat,

že i pres znacný rust poctu studujících na vysokých školách

v posledních letech je mezi námi a srovnatelnými vyspelý

mi zememi ješte obrovský

rozdíl, který už nemužeme nijak

podstatne zmenšit, aniž zme

níme systém terciárního vzde

lávání? Budeme si i porád na

mlouvat, že tem, kterí se na

naše "elitní" vysoké školy do

stanou, je poskytováno tak kval

itní vzdelání, jakého se dostává

jejich vrstevníkum na normálních vysokých školách ve

vyspelých zemích? Nebo si priznáme, že pres velké rozdíly

mezi obory a jednotlivými školami platí, že absolventi

našich vysokých škol jsou ve srovnání se svými vrstevníky

z vyspelých zemí v mnoha ohledech hure pripraveni na

menící se podmínky na globalizujícím se trhu práce?

Není dobre vytváret dojem, že naše terciární vzdelávání je

v beznadejne katastrofálním stavu, že nemáme vynikající

profesory, studenty a absolventy vysokých škol, kterí

mohou konkurovat americkým, britským ci francouzským

vrstevníkum a že nejsou obory, v kterých dosahujeme sve

tové úrovne. Chceme-li však stejne jako vyspelé zeme zhru

ba pred dvaceti lety prejít k masovému vysokoškolskému

vzdelání a zachovat nebo dokonce rozšírit prostor pro

vzdelávání a rozvoj skutecné elity, musíme se zbavit iluzí

a mýtu.

Paradox jen zdánlivý
Teze, podle které otevrení vysokých škol mnohem vetšímu

poctu studentu by vedlo k poklesu kvality vzdelání, je argu

mentacne tak silná, jak silný bude náš odpor proti hlubší

zmene systému terciárního vzdelávání a proti zrušení

monopolu existujících vysokých škol a univerzit na posky

tování terciárního vzdelání. Dnes snad nikdo nepochybuje,

že v rámci existujícího systému nelze pro obrat k masové

mu vysokoškolskému vzdelání

vytvorit dostatecný pocet studi

jních míst. Na to by nestacil ani

velmi bohatý stát s mnohem
vetšími rezervami ve státním

rozpoctu. Náš problém spocívá

v tom, že bez ohledu na to, zda

uchazec o studium touží po aka

demické ci jiné "elitní" kariére,

nebo jen po získání kvalitního bakalárského titulu, který

zvýší jeho šance na trhu práce, nemá prakticky jinou

možnost, než se ucházet o prijetí na univerzitu nebo na

vysokou školu univerzitního typu. Podstatne vetší otevrení

vysokých škol musí tedy zacít zretelnejší strukturací systé

mu terciárního vzdelávání, která bude odrážet ruznorodé

vzdelanostní aspirace mladé generace.

Užitecná pyramida
Zmena musí zacít rozvojem husté regionální síte vysokých

škol neuniverzitního typu, které by mely "kopírovat" eko

nomická a oborová specifika regionu, ze kterých by tyto

školy také získávaly znacnou cást financních prostredku.



U nás tyto školy musí jako jinde ve svete být schopny

absorbovat vetšinu poptávky po vysokoškolském vzdelání.

Absolventi techto vysokých škol nebudou sice nejlépe

pripraveni na akademickou dráhu, ale budou mít potrebnou

výbavu na taková povolání, kde strední škola již nestací

a univerzitní vzdelání akademického typu je zbytecným

a' drahým luxusem bez ohledu na to, kdo platí, zda stát ci

student. Typickým produktem takové školy by mel být

"bakalár" dobre pripravený nejen na urcité povolání, ale

i na zmeny, které v prubehu jeho profesní kariéry mohou
nastat.

Jak nároky kladenými na studenty, tak kvalitou výuky

a jejím zamerením by se od neuniverzitních vysokých škol

mely lišit univerzity. Mely by poskytovat vzdelání blíže

akademickému typu, vzdelání jdoucí od praktických doved

ností a znalostí hloubeji k obecnejším otázkám jednotlivých

disciplín a k širšímu rozhledu po jejich okolí. Mely by

pripravovat absolventy pro vyšší stupne hierarchie rízení,

pro aplikovaný výzkum a vývoj a pro povolání, kde krome

flexibility je zapotrebí urcitý tvurcí potenciál. Typickým

produktem takové školy by mel být "magistr" ve svém
oboru.

Na vrcholu pyramidy systému terciárního vzdelávání by

stály výzkumné univerzity. Latka požadovaných schopno

stí a vzdelanostních aspirací by u techto škol by byla

postavena zretelne výše než u predchozích typu škol. Musí

poskytovat skutecne "akademické" vzdelání, jehož nedíl

nou soucástí by bylo hluboké propojení výuky s výzkumem.

Výzkumné univerzity by mely produkovat novou generaci

ucitelu, odborníky orientované na základní výzkum, teo

retiky práva, ekonomie apod. Práve tyto školy by se mely

stát líhní intelektuální elity. Typickým produktem takové

školy by mel být absolvent postgraduálního studia.

Zkušenosti z vyspelých zemí ukazují, že takto prehledne

strukturovaný systém terciárního vzdelávání dokáže citlive

reagovat na poptávku po vysokoškolském vzdelání, pružne

tuto poptávku ovlivnovat a pritom zachovat kontinuitu

a prestiž elitního univerzitního vzdelání, které naopak musí

poptávkovým vlnám odolávat. Systém má ješte jednu pred

nost: vyšší stupne vzdelání v mnohem vetší míre otevírá

i tem, kterí na ne v dusledku sociálního puvodu v minulosti

dosáhli jen zrídka, aniž omezuje šance tech, kterí mezi stu

denty vysokých škol tradicne prevládali. Vyrovnávání šancí

na vzdelání jinou cestou než rustem poctu vzdelávacích

príležitostí na vysokých školách ruzného typu je hazard

s lidským kapitálem. Vysokou školu nemuže a také nechce

studovat každý. Vyspelé zeme ale ukazují, že "genetické"

omezení poctu studentu je mnohem menší, než jak ho vidí

nekterí tvurci naší vzdelávací politiky, kterí snadno a ochot

ne podléhají tlakum funkcionáru, kterí si zvykli na monopol

v poskytování vysokoškolských diplomu zdánlive stejné

kvality. Obávám se, že další rust podílu vysokoškoláku

u nás není ani zdaleka omezen "nižším IQ v nižších sociál

ních skupinách" jako spíš neochotou konecne zahájit takové

zmeny terciárního vzdelávání, ke kterým ve vyspelých

zemích došlo již dávno.

Petr Mateju (1950)
Sociolog.

Petr Mateju. lak jsme dopadli ve výzkumu funkcni gramotnosti, Ucitelské listy 8
duben 99

TerciálnÍ vzdelávání ve vyspelých zemích: vývoj a soucasnost, Stredisko vzde1á

vaci politiky pri PdFUK, 1997
E. Hanley, The making of post-communist elites in Eastern Europe, Praha, 1996
Miroslav lodi, Teorie elity, Praha, 1994



Cekání na blanické rytíre ,
Obnovitelné zdroje máme jen dva: drevo a kvalifikované lidi

Jan Hartl

Minulých deset let transformace naší spolecnosti mužeme
rozdelit do dvou zhruba stejne dlouhých období. První fáze
transformace v letech 1990 - 1994 byla dynamická, vytváre
ly se základy otevrené spolecnosti, nových demokratických
institucí a tržní ekonomiky. V druhé fázi v letech 1995 
1999 se tempo spolecenských premen podstatne zpomalilo
a vstoupili jsme do období stagnace. Je zarážející, s jakou
lehkostí znacná cást spolecnosti vzala tuto stagnaci na
vedomí jako neco zcela samozrejmého a snad i zákonitého.
V této situaci jsme mezi mnohými príslušníky spolecen
ských elit mohli pozorovat príznaky rezignace. U vedomí
vlastní únavy a možná ve snaze setrást se sebe pocit
odpovednosti, vsadili na generacní smenu. Nápravu pomeru
totiž neocekávají sami od sebe, ale od nástupu mladých,
energických a vzdelaných lidí. Je vubec reálné takové
ocekávání? Do jaké míry je v soucasné situaci
pravdepodobné?
Zmenu mnozí spojují predevším s absolventy západních
vysokých škol. Je to predstava, že nekde v Oxfordu ci
Harvardu nyní dorustají studenti, kterí se vrátí domu a pri
nesou s sebou potrebnou vysokou kvalifikaci a západní
dovednosti, které pak uplatní v domácí praxi. Kladu si v této
souvislosti nekolik otázek. Za prvé - podarí se jim nalézt ty
postupy, které budou nejlépe odpovídat soucasné ceské
spolecnosti, nebudou mít tendenci jen proste aplikovat
zkušenosti západních zemí, které se nacházejí v jiné his
torické situaci? Za druhé - budou nacházet podporu u
domácích spolupracovníku, ci budou narážet na zakorenené
stereotypy z minulého režimu, hradbu nezájmu a treba
i závisti? Za tretí - budou-li absolventi predních západních
vysokých škol skutecne dobrí, budou mít zájem vrátit se
domu a venovat se rešení vecí verejných? A hlavne - musí
nadeje na zmenu skutecne pocházet zvencí, ze zahranicí,
nejsme schopni si poradit z vlastních zdroju? Cožpak naše
vysoké školství není na srovnatelné svetové úrovni a není
schopno vychovat takové talenty jako na Západe?

Jiste máme radu skvelých odborníku, vysoké školy mají
nové možnosti, studenti mají více príležitostí, postupne se
darí prekonávat nekdejší uzavrenost a zaostalost. Z druhé
strany si myslím, že je treba mnoho dohánet, že pokrok
v minulých letech v oblasti vysokého školství byl jen
povlovný, že systém vysokého školství je stále zastaralý
a neodpovídá potrebám studentu i potrebám celé spolecnosti.
Ze sociologických výzkumu víme, že prestiž vzdelání se ve
spolecnosti nezvyšuje, školství není v ohnisku pozornosti
verejnosti a není vnímáno jako závažný úkol, který je treba
do budoucna prednostne rešit. Jako by lidé jen neradi
pripoušteli, že naše zeme není bohatá na zdroje. S nadsázkou
receno, obnovitelné zdroje jsou jen dva, drevo a kvalifiko
vaná pracovní síla. Zlaté ceské ruce, pokud vubec nejsou
mýtem, se odvolávají na remeslnou zrucnost a nápaditost
industriálního veku. Zatímco západní svet se adaptoval ve
vysokém školství na príchod informacního veku od konce
sedmdesátých let, my doháníme toto zpoždení teprve nyní.
Nejsme však schopni dostatecne pružne rešit základní sys
témové problémy vysokého školství.
Jiste, nad dalším osudem vysokoškolského vzdelání u nás
se dá mávnout rukou a jednoduše konstatovat, že situace
v této oblasti není dramaticky horší než situace leckde jinde.
Je to pravda pouze na první pohled. Otázky vysokého škol
ství nejsou totiž jen jedním z rady problému naší spolecnosti,
ale jsou systémovým klícem k prekonání soucasné stagnace
a k rešení ruzných nástrah transformacního prerodu
spolecnosti. V hierarchii problému naší zeme stavím kvalitu
vysokého školství na prední místo. Pokrok v tomto smeru
lze ocekávat jen tehdy, uvedomíme-li si výjimecnou roli
vysokého vzdelání a uciníme-Ii z této otázky zásadní téma
spolecenské a politické debaty. Dobrá definice problému je
totiž prvním kruckem k jeho rešení.

Jan Hartl (1951)
Sociolog.

Základní systémové problémy vysokého školství
Propustnost. V západní Evrope prochází
vysokým školstvím podstatne vetší podíl
mladých lidí než u nás. Uchazeci o studium
na vysokých školách proste neprojdou
sítem prijímacích zkoušek, které mnohdy
mají zcela pochybnou hodnotu.

Diverzita. U nás stále podléháme iluzi, že
vysokoškolské vzdelání má jen jednu
podobu, a to predevším takovou, která
pripravuje absolventy pro vedeckou a teo
retickou práci. Stranou zájmu zlistávají
praktické, aplikované formy vysokoškol
ského vzdelání. Pripravujeme tak studenty
pro cinnosti, které nebudou nikdy vykoná
vat, nebot v oblasti vedy a teorie se uplatní
neco kolem peti procent obyvatelstva.

Otevrenost. V minulém režimu se vysoké
školy do znacné míry uzavrely okolnímu
svetu, zásadne se omezí la konkurence

nových lidí a myšlenek. Zvlášte neblahé
bylo oddelení výuky a výzkumu na
vysokých školách a v Akademii ved. V
dlisledku toho naše vysoké školství není
dostatecne pružné, nevyvolává iniciativu
ucitelli a studentli, neotvírá prostor pro
celoživotní vzdelávání. Nebývalé aka
demické svobody a možnost zacházet s
vlastním majetkem vysokých škol v takové
situaci mohou být jak nástrojem otevírání
vysokých škol spolecenským potrebám,
tak ovšem i prostredkem zakonzervování
minulých praktik, tedy i nástrojem úniku
od spolecenské (formální i neformálni)
kontroly.

Hmotné a lidské zdroje. Neni treba zastírat,
že vysoké školství bylo v minulém režimu
zdevastováno jak materiálne, tak lidsky.
Težko mližeme zajistit kvalitní vysoké
vzdelání, aniž bychom našli nové financní
zdroje. Je nepochopitelné, proc jsme tak
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snadno akceptovali vysoké školné na
stredních soukromých školách a proc je
takový problém zavést školné na všech
vysokých školách. Bráníme se snad
sebekontrolujícím mechanismum škol
ného? Máme snad pocit, že dospelí studen
ti vysokých škol jsou méne svéprávní než
nedospelí stredoškoláci? Nejde spíše o
pohodlné zachování statu quo, na který je
už akademická obec zvyklá? Z výsledkli
výzkumu víme, že intelektuální elity se
zapletly s komunistickým režimem více
než ostatní složky obyvatelstva a že zhruba
každý tretí clovek s vysokoškolským
vzdeláním byl nekdy clenem KSC. Víme,
jak v tomto smeru vypadá struktura
vedoucích funkcionáru vysokých škol a
vedoucích kateder a ústavu? Smeruje per
sonální politika vysokých škol ke
zvyšování nároku na tvurcí práci, ci spíše
se spokojuje s prumerem, jenž nevycnívá z
rady a nenarušuje navyklé jístoty? (jh)



Otevrené vzdelávání pro
otevrenou spolecnost

Jirí Fiala

Chesterton vypráví, myslím, že je to v Hereticích,
hezké podobenství. V temné londýnské ulici se u
jediné lucerny srotil rozhnevaný dav. S lucernou
zjevne není neco v porádku. Hádají se. Nekterí
soudí, že svítí málo, jiní, že moc, další pak, že stojí
na špatném míste, a zase jiní, že nejlepší by bylo
ji odstranit, a vedou se i spory o to, zda má zustat
verejná, nebo zda by nebylo lépe ji privatizovat.
A tu prijde k rozlícenému davu šedý mnich. Dav
zaražene zmlkne, mnich prece jen vypadá divne.
Ve chvíli ticha je mnich osloví: "Bratri, považme
prece nejprve, co je to svetlo!" Do davu jako když
bes vjede. Mnicha zmlátí a pritom lucernu
strhnou. Po chvíli hádka pokracuje znovu se stej
nou intenzitou, jenže už potme.

Debaty o vzdelávání, výchove, školství a škole pripomínají
tuto hádku u lucerny. Všem je jasné, že neco není v porád
ku, spor se vede o to, co vlastne není v porádku. Všichni si
kladou otázku, jak by se to melo reformovat, a jen nekterí
si kladou otázku, co je to vzdelání.
Myslím si, že obe tyto otázky jsou špatné. První proste
proto, že reformou se rozumí neco zvnejšku (a to i tehdy,
když se hovorí o "vnitrní reforme"), což má za následek, že
takovou reformu je treba brzy reformovat - až se ocitneme
v jakési permanentní reformaci. Druhá otázka je špatná,
protože predpokládá, že vzdelání je neco, tedy že se lze ptát
co to je. A že vzdelání lze mít.
Naše indoevropské jazyky našly zvláštní zalíbení v sub
stantivech. Z kdejakého slovesa udelaly substantivum a my
se pak ptáme po odpovídající substanci. Dobre je to videt na
casu. Cas je substantivum a my se ptáme, jaká je jeho sub
stance, co je to cas. Když se hovorí o slavné Augustinove
otázce quid ergo est tempus, ríká se, že je to - jak videt
z Augustových odpovedí - otázka težká. Já si myslím, že
Augustin chtel ríci, že je to otázka špatná. Špatné otázky
plodí pseudoproblémy. Není na pováženou, že se celá
filosofie zabývá témer výhradne substantivy (a adjektivy)?
Bylo by na case zacít se zabývat slovesy; treba by nám
vyšlo, že i pravda je sloveso. Pro zacátek bych s J. L.

Austinem pokládal za nejvhodnejší zacít slovesy a príslov
ci, jimiž se omlouváme.

Vzdelání je, když ...

Deti ve škole peskují za to, že jejich odpovedi na otázku co

je to a to, zacínají když. Co je to láska - když se dva mají
rádi. Myslím si, že odpovídají správne. Nekteré veci jsou
co, nekteré - a zrovna ty nejduležitejší - jsou když. A my
slím si, že je na to i jednoduché kritérium: když je neco co,
tak se to dá koupit (a tedy je to možné mít). Když je neco
když, tak se to koupit nedá. Vzdelání patrí ke když, koupit se
nedá.

Jak zhoubná je otázka, co je to vzdelání, je patrné z toho, že
po této otázce následují zpravidla otázky, co by mel žák,
student, doktorand znát a vedet. A zacnou se kout osnovy
a kurikula. A všechno se zacne rozpadat do oboru, pred
metu, disciplín - a vzápetí, když už je pozde, se zacne ho
vorit o propojování techto oboru, o interdisciplinárních prí
stupech, což vposledku vede k další nezvratné fragmentaci.
Že se to musí rozpadnout, je patrné už ze samého slova
osnova: chybí-li útek, con-textus, látka se rozpadne.
Nebezpecným adjektivum a substantivum se v jazyce nelze
jen tak vyhnout. Mohli bychom se sice pokusit "napravit"
jazyk zavedením sloves (o neco takového se pokusil jeden
z kvantových fyziku, David Bohm, který byl presvedcen, že
i kvantové fyzice by lépe slušela slovesa), ale dostali
bychom nepoužitelný pitoreskní jazyk. A myslím si, že by
to bylo i zbytecné; stací, když si budeme neustále vedomi
toho, co ríkáme, a nenecháme se svést jen pouhými forma
mi jazyka.
S vedomím toho se nyní pokusím formulovat tri úzce spjaté
názory, co to znamená být vzdelaný, co to znamená
vzdelávání.

Aby neco zbylo

Zacnu "folklórní" definicí vzdelání: vzdelání je to, co
zbude, když všechno, co jsme se naucili, zapomeneme.
Vypadá to jako vtip, a tím to také vetšinou skoncí. Jenže
tato "definice" vede k první podstatné otázce: co se vlastne
má(me) ucit, aby - když se to zapomene - vubec neco zbylo?
Jiste ne fakta; zapomenu-li nejaký fakt, nezbude nic. A asi
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ani ne zpusoby, jak fakta vyhledávat (v knihách, slovnících,
na internetu), pokud nejak nevíme, co máme hledat a prede
vším proc). Vetšina faktu (a zvlášte "informací") jsou typ
icky odpovedi, k nimž neznáme otázku, ba ani nevím proc
bychom neco takového meli vedet (a zase beze zbytku
zapomenout). Ale vzdelávání bez faktu prece nemá smysl,
to by bylo jen povídání o nicem. Jiste, bez faktu to nejde,
a presto na nich nezáleží. (Když jsme u "faktu":
vzpomenme na nedávnou aféru s prijímacímj zkouškami na
pražské právnické fakulte, kdy se všechno soustredilo na to,
kdo a jak testy vynesl nebo na to, že nebyly stejne obtížné,
nikoli na to, že vubec o žádné testy nešlo, nejen proto, že
nebyly normalizovány a hlavne validizovány, ale predevším
proto, že se prijímalo na základe kvizu, jímž se overovalo,
zda uchazec na daný stimulus odpovídá požadovanou
reakcí, tedy na základe podminování, které vyhasne po pár
dnech; nevím, co bych si pocal se studenty, kterí by na daný
stimulus odpovídali danou reakcí.)
Henri Bergson kdysi prirovnal vzdelání k impregnaci.
V jeho prímeru se do sklenice s vodou pustí nekolik kapek
ruzných barev, které se ve vode rozplynou a zbarví ji. Tech
kapek nemusí být moc, musí být ale zvoleny peclive, musí
být "konkrétní", musí být vyvážené - aby výsledné zbarvení
ci impregnace byla "harmonická", vytvárela nejaký celek,
názor. Podstatné ovšem je, aby na hladine nebylo smetí 
predsudky. Vubec se nemusí probrat "celá látka predmetu",
lépe je vybrat nekolik málo míst (kapek) a zustat u nich tak
dlouho, dokud se v techto místech neotevre svet fyziky,
dejepisu, poezie atd. (a totéž platí i pro obory vysokoškol
ské). Zkrátka misto popisu prožitek. Znovu: je to založeno
na "faktech", velmi konkrétních faktech - jinak se takové
svety neotevrou, ale na faktech samých nezáleží, jsou tady
jen k tomu, aby se zapomnela a neco zbylo. (Zvláštní je, že
pokud se to podarí, tak se vetšinou ani ta fakta sama neza
pomenou.)

V pravý cas a v dobré míre

S touto úvahou souvisí druhá podstatná otázka, navazující
na první: kdy. První, pripomínám, se týkala toho, co vybrat,
aby když se to zapomene, neco zbylo. Ted jde o to kdy:

místo otázky, co se má ucit, nastupuje otázka jiná: k cemu
je daný vek príhodný. Které svety je kdy treba otevrít, kdy
se neco musí udelat, protože pozdeji to už nikdy nepujde
napravit, nikdy se už daný svet neotevre, a obrácene, co se
nesmí udelat - budto proto, že je to príliš brzy, nebo proto,
že pokud se to udelá, už to nikdy nepujde napravit. Tak
treba tzv. množinová matematika: nejde o to, že to samozrej
me nebyla žádná teorie množin, ani o to, že se deti ucily
vyjadrovat jednoduché veci složite a obradne misto pravého
opaku, ale o to, že "stadium formálních operací" nastupuje,
jak víme z genetické epistemologie, o mnoho let pozdeji.
Další príklad: jestliže se vzdelání ztotožní s množstvím
faktii a informací (vcetne toho, jak je nacházet v beztvarých
hromadách, v nichž jsou si lážovány v informacních
mediích), které si pamatujeme, steží to pujde kdy pozdeji
napravit. A konecne: projdeme-Ii predmety, osnovy - kolik
je z toho možno vyházet, protože se to lze kdykoli pozdeji
podle potreby doucit - pokud se v tom prostoru, který se
takovou cistkou získá, vytvorí k tomu predpoklady, prede
vším to, proc bychom to vubec se meli doucit.
Druhá definice vzdelání je obsažena v krásné a známé
pasáži z Platónova dialogu Faidros. Sókratés tam vypráví,
jak za králem celého Egypta Ammonem prišel jeden ze
starých bohu, Theuth, který vynalezl kde co, mj. také
písmo, na než byl zvlášte pyšný a které vychvaloval pred
Ammonem jako nauku, která uciní Egyptany moudrejšími
a pametlivejšími. Ammon mu odpovedel, že presný opak je
pravdou: "Nebot tato nauka zanedbáváním pameti pusobí
zapomínání v duších tech, kterí se jí naucí, protože spoléha
jíce na písmo budou se rozpomínat na veci zevne, z popudu
cizích znaku, a ne zevnitr sami od sebe; nevynalezl jsi lék
pro pamet, nýbrž pro upamatování. A co se týce moudrosti,
poskytuješ svým žákum její zdání, ne skutecnost, nebot
stanouce se scetlými bez ústních výkladu, budou pusobit
zdání, že jsou mnohoznalí, ackoli budou vetšinou neznalí,
a ve styku budou nepríjemní, protože z nich budou lidé
zdánlive vzdelaní místo lidí vzdelaných opravdu".
Tedy vzdelání jako rozpomínání se zevnitr. A když už jsme
u Platóna: najdeme tam i odpoved na tretí podstatnou
otázku: jak. Odpoved·, nikoli návod. Platón v sedmém listu
hovorí o tom, jak s vyucováním je tomu tak, jako když
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treme dve drívka: až vyskocí jiskra, plamen se už živí sám.
Po tri století ovládal novovekou vedu princip, podle nejž je
úcinek úmerný prícine. Velké príciny mají velké následky,
malé príciny malé. Použito na vyucování: když toho
naucíme málo, budou toho málo umet. Když se jim toho
rekne hodne, budou toho vedet hodne. A ted se prišlo na to,
co každý samozrejme vedel a ví: že malé príciny mohou mít
velké následky (a z velkých prícin nebývá nekdy nic).
A prišlo se na to uvnitr té nejexaktnejší vedy - matematiky.
Ríká se tomu (deterministický) chaos. Pohybováním se
a brouzdáním ve "fázovém prostoru" lze obcas pri troše
štestí projít nekterým ze singulárních bodu a fluktuace,
která pri tom nastane, se zacne sama zvetšovat tak, že se
nestacíme divit. A stejne tak pri vyucování: ucitel prece
nemuže žáky ci studenty neco naucit (ledaže bychom
vyucování pokládali za behavioristické podminování, pak
ovšem výsledkem rozhodne nebude vzdelání), muže se jen
pokoušet zesílit, ampl ifikovat nekterou ze štastných
a nadejných fluktuací. Plamen se pak živí sám. Že je to
težké a že se to podarí málokdy? Ovšemže je to težké, ale

myslí si snad nekdo, že vyucování je snadné? A stací, když
se to podarí treba jen párkrát, kdo to opravu zažije a prožije,
nezapomene na to a bude po tom toužit. A ostatne: když se
technikum darí na základe deterministického chaosu

navrhovat zarízení, která skoro nic nežerou a pracují jak
divá, proc by se to v nejaké míre nemohlo podarit i ve
vyucování? No jo, ale nejde na to dát žádný návod, nelze
dát žádný postup, který když budeme peclive dodržovat
(jako metodu), pak se dostaví zarucené výsledky. Práve
jedním z krásných výsledku deterministického chaosu je
poznání, že mohou být systémy zcela deterministické, rídící
se podle presného návodu a postupu - pricemž se však
chovají, jak je zrovna napadne, takže o nejaké predikci
nemuže být ani rec. Ale to snad je zpráva radostná, ne?
Lze se ale takovému vyucování naucit? Jiste. Známe prece
každý nekolik vynikajících ucitelu. Je možno se tomu
naucit od nich - totiž práve tak, jak jsme popsali, že
vyucování vypadá. Predpokladem je ovšem zbavit se smetí
- predsudku.

Príliš špatných otázek

Jeden z techto predsudku bije do ocí tak, že si jej skoro
nikdo nevšimne. To, že jsou spousty otázek, na než
neznáme odpovedi, je banalita, nebýt toho, že vetšina tech
otázek je špatných a že jsme si je vymysleli sami.
Významnejší a duležitejší však je, že máme neprehledné
spousty odpovedí, k nimž neznáme otázky. Príklad jsem už
uvedl: informace je odpoved bez otázky; vetšinou ani
nevíme, proc bychom ji meli vedet. Typicky jsou tyto
odpovedi Ersatz: protože na podstatné otázky se odpovedi
nedockáme, spokojíme se s nejakou jinou odpovedí (na
otázku, kterou neznáme, a která ani za to nestojí), aby se tak
uspokojila naše touha po odpovedi. Stací jednou sledovat
z tohoto hlediska napr. televizní zpravodajství.
Nuže, zdá se, že vetšina vyucování dnes spocívá v tom že se
dávají odpovedi, aniž by žák ci student pochopil a prožil
otázku. A co hure, mám velmi silný dojem, že vetšina
vyucujících sama tuto otázku nezná, a vubec už nezná
otázku po této otázce. Nejde o historii, jde spíše o psy
choanalýzu: maléry dnešní doby mají koreny hluboko
v minulosti ve špatných otázkách, anebo v dobrých
otázkách, na než se odpovídalo špatne, tj. odpovídalo se fak
ticky na otázku jinou. Toto hlubinné hledání otázek
k dnešním odpovedím je jedním z velkých úkolu filosofie.
A pro filosofii vzdelávání a výchovy by to mel být úkol
nejprednejší.
Tretí definice vzdelávání je tak krásná, že ji nebudu kazit
žádným komentárem. Pochází od velkého nemecko
židovského filosofa Franze Rosenzweiga a zní: vzdelání je
die Fiihigkeit zum Verstehen, je to schopnost rozumet,
rozumet sobe, jiným, spolecnosti, svetu. Ocituji zde
Rosenzweigova slova: Vzdelání je schopností rozumet,
nikdy není látkou samou, nýbrž je vždy nad látkou; není
objektivní, ale vždy osobní, subjektivní; nelze je mít. Není
vedením o vecech, nýbrž je smyslem pro toto vedení.
A teprve tím pusobí, práve tím, cím není: práve proto, že
zustává nad látkou, dovoluje tuto látku uchopit.

Podmínka svobodné spolecnosti

Otevrené vzdelávání je nutnou podmínkou vzniku a udržení
otevrené spolecnosti. Je to vzdelávání, v nemž je kladen
nejvyšší duraz na kritické (tj. rozlišující) myšlení, na
respektování jiných názoru, neautoritárské, nepredhazující
poznatky, informace, pravdy o nichž nelze pochybovat,
odpovedi bez otázek. Toho nelze dosáhnout žádnou refor
mou, nelze podat žádný návod, metodiku, metodologii.
Možná to ale zase tak težké není, možná by stacilo vzdát se
nekterých premis a principu jakožto nepochybne pravdi
vých, možná by stacilo zacít se pohlížet po otázkách k tem
odpovedím, které pokládáme a predhazujeme jako nezpo
chybnitelne pravdivé a jisté. Nemáme na vybranou: budto
bude naše vzdelávání otevrené, nebo se dríve ci pozdeji
znovu ocitneme v nejaké podobe uzavrené spolecnosti
a budeme ve strachu pred pronásledováním, tajnou policií,
cenzurou apod. premýšlet, jak bychom se zbavili toho, co
jsme si sami a svobodne zvolili.

Jirí Fiala (1939)
Zabývá se filosofií matematiky a vedy, pusobí na MFF UK a Západoceské

univerzite v Plzni.
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Otazníky kolem tretího odboje

ZPRA VODAJCI PROTI
KOMUNISTICKÉMU
REŽIMU

Karel Pacner

Za první a druhé svetové války pusobili

v zahranicí lidé, kterí tajnými cestami získá

vali z ceských zemí, prípadne i ze Slovenska

duverné informace duležité pro boj Spo

jencu. Málokdo si uvedomuje, že obdobný

zpravodajský odboj v zahranicí pusobil

i proti komunistickému režimu v jeho

pocátcích.

Po složitém pátrání jsem získal osobní svedectví více než 20

lidí. Jenom v menším poctu prípadu se jejich vyprávení

doplnují a navzájem potvrzují. Jde o svedectví, která nemusí

být vždy presná, nicméne urcitý obraz podávají. Existuje

i zdejší literatura. Avšak ta je nejen poplatná dobe, nýbrž

sloužila jako dezinformacní zdroj. V roce 1966 vyšla v edici

Magnet brožura Dirigent zákulisí G. Gutha a O. Mi.illera.

Skutecní autori byli Ladislav Bittman z dezinformacního

odboru centrály ceskoslo-venské rozvedky a novinár

Miroslav Hladký. O ctyri roky pozdeji se objevila kniha

Eduarda Páry a Ludka Nápravy Sedmnáct let ceskosloven

ským agentem na Západe o bývalém diplomatovi Michalu

Pánkovi. Západních pramenu existuje velmi málo. Pouze

jeden ze šéfu operací proti komunistickému svetu ve 40.

a 50. letech, Harry Rositzke, napsal pameti. V nich tyto akce

obecne charakterizuje a potvrzuje, že jim Washington,

Londýn a Paríž prikládaly velký význam. Overit si cinnost

techto skupin v amerických, britských a francouzských

archivech není možné. Žádná výzvedná služba je dosud

neodtajnuje.

Nemecko 1948: pocátek
Po únoru 1948 uteklo do západních sektoru Nemecka

a Rakouska nekolik desítek tisíc lidí. Mezi nimi spousta

mladých, kterí považovali boj proti komunistickému režimu

za vec své cti. A zrejme v tom spatrovali i kus dobrodružství.

Mnozí bývalí politici si brzy uvedomili, že zvýší svou prestiž

v ocích západních velmocí tím, že budou mít zajímavé a cer

stvé informace z Ceskoslovenska. Proto nekteré z mladých

nadšencu najímali a posílali zpátky. Je prirozené, že brzy se

chopily organizování techto agentu-chodcu ci kurýru ame

rické, britské a francouzské tajné služby. Jednotlivé skupiny

vetšinou zakládali bývalí cs. dustojníci, kterí za války pusobili

na Západe a z CSR po Únoru museli utéct.

Rada skupin vznikala živelne v uprchlických táborech: bývalý

armádní ci policejní dustojník premluvil nekolik mládencu.

Ti nemeli výcvik, mnohé pohranicníci ci esenbáci chytili.

Presto nekterí prinášeli zajímavé zprávy a umožnili svým

patronum, aby s nimi Americané, Britové ci Francouzi zacali

pocítat. Všechno probíhalo chaoticky. Navíc v západních

zónách Ne-mecka a Rakouska pusobili protikomunistictí

vyzvedaci z rad uprchlých slovenských I"udáku a prchalovcu.

První, kdo zacal tyto skupiny organizovat, byl zrejme ame

rický major Charles Katek s pomocníkem Kurtem Taubem,

krycím jménem Frank Taylor. Oba byli puvodne cleny válecné

zpravodajské služby OSS a pozdeji výzvedné služby CIA, pra

covali na vojenské misi v Praze, odtud byli koncem brezna

1948 vyhošteni. Major Katek pak sídlil ve Frankfurtu.

Zpravodajská služba atomových výzkumu JNEIC vyslala

nekolik lidí z USA do Mnichova, aby získávali informace od

uprchlíku z oblasti težby uranu a atomového výzkumu, prí

padne je analyzovali.

První dve skupiny vznikly ve stejné dobe. Podle svedectví

Franka Taylora založil plukovník Kašpar-Pátý skupinu v kvet

nu 1948. Rudolf Boleslav udává, že jeho strýc Alois Šeda ji
ustavil 22. kvetna.

Taylor založil predsunuté pracovište v Rezne pod oznacením

Economical Research Unit. Zde se konstituovaly skupiny

vedené majorem Rudolfem Drbohlavem, majorem Fran

tiškem Bogatajem a Jaroslavem Polachem, odbojárem

a potom západním vojákem. Taylor si ho cenil nejvíc - jeho

skupina mela na 50 agentu, kterí nosili cenné informace.

Ve Frankfurtu meli základny Kašpar-Pátý, podplukovník Alois

Šeda, odbojár Václav Klabík a bývalý poslanec a slovenský

odbojár dr. Michal Zibrín.

Vedoucí skupiny posílali agenty za svými kolegy, kterí zustali

v ceskoslovenské armáde ci ve vládních úradech, ci ke

kamarádum z druhého odboje. Cást sítí 3. odboje se for

movala na základech 2. nekomunistického odboje. Vzhledem

ke zkušenostem z války mely dobré zdroje informací

a zpocátku i dobrou konspiraci. Francouzi a Britové v té dobe

nemeli žádné systemizované skupiny. Francouzi posílali do
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CSR jednotlivé agenty. Nekterým dávali speciální úkoly.

Radovan Luža mel v cervenci 1948 zjistit, jestli by mohlo

francouzské komando unést bývalého prezidenta Beneše

s chotí na Západ malým kurýrním letadlem. Podobný stroj už

nekteré politiky - napríklad Ripku - odvezl. I Katek uvažoval

o únosu exprezidenta. Ostatne Harry Truman to v polovine

srpna slíbil vlivnému Cechamericanovi Valouškovi. Ale zusta

lo u úvah, plán byl neproveditelný pro Benešovo chatrné
zdraví.

Potíže agentu - chodcu
Mezitím jednal generál Sergej Ingr, který si získal renomé

u Spojencu jako ministr obrany londýnské vlády, se západní

mi vládami o založení cs. exilové zpravodajské služby, která

by operacne podléhala službám techto státu.

Hubert Ripka uspel v Paríži. Výsledkem byla smlouva s fran

couzskou vládou o financování cs. zpravodajské služby, kter

ou v zárí podepsali Ripka a Ingr. Koncem roku 1948 Ingr

v Londýne požádal plukovníka Karla Procházku, aby se ujal

organizace skupiny nazvané CIO (Czechoslovak Intelligence

Office). Nejsložitejší rozhovory mel Ingr od února 1949 ve

Washingtonu. Americané už meli fungující organizaci

a nechteli, aby tato služba podléhala Rade svobodného

Ceskoslovenska, tedy pol itickém u orgán u.

Generál František Moravec, za války šéf exilové zpravodajské

služby, mel stejné ambice jako Ingr, ale chybela mu autorita

a podpora exilových politiku. Americané mu nabídli, aby si

zrídil vlastní skupinu. Zakládal ji nekdy v zime 1948-49

v amerických kasárnách ve Frankfurtu. Moravcuv prístup

k operacím byl ze všech velitelu skupin - možná s výjimkou

Polacha - nejprofesionálnejší. Krome toho vybudoval dve

rezidentury v Berlíne a ve Vídni, pres které vysílal agenty.

Nove vytvorená CIA se rozpínala. U dustojníku uprchlické

kanceláre CIC to vyvolávalo závist. Krome toho CIA mela

dojem, patrne oprávnený, že mezi spolupracovníky CIC, kterí

proverovali nové uprchlíky, je hodne komunistických agentu.

Tahle atmosféra zpusobovala agentum-chodcum nepríjem

nosti. Hodne agentu se z Ceskoslovenska nevracelo - byli

chyceni a odsouzeni. Nekteré se podarilo cs. kontrašpionáži

preverbovat a poslat zpátky. Bohužel chybí podklady, nelze

delat ani hrubé odhady.

Vrchol a zánik
Výzvedná práce kurýry a jejich rídící dustojníky rychle vycer

pávala. Není proto divu, že už na podzim 1949 zacali první

z nich opouštet západní Nemecko smerem do USA. Menší

týmy zanikaly, jiné dostávaly nové velitele. Velké skupiny

zlepšovaly organizaci, výcvik a prípravu agentu.

Když v léte 1950 zaútocili komunistictí Severokorejci proti

jižnímu sousedu, obávali se Americané, že Rusové otevrou

frontu v Evrope obchvatem pres Rakousko a Prusko. USA

nebyly dobre pripraveny, protože musely hodne vojáku

poslat do Koreje. Katek tehdy objel všechny skupiny

a zjištoval, jestli jsou schopné dorazit za Pyreneje do Španel

ska nebo na francouzský breh Atlantiku, odkud by se pre

plavily na britské ostrovy.

V léte 1951 si pracovníci Moravcovy skupiny všimli, že

Rudolf Slánský byl zbaven funkce generálního tajemníka

KSC. Chteli mu nabídnout útek na Západ pres východní

Nemecko. Akci Velký metar delali bez vedomí Katka a Ingra.

Úkolem navázat spojení se Slánským a prevézt ho pres hra

nice poverili agenta, který soucasne pracoval pro StB. Na

tomto dablérovi celá operace ztroskotala, možná Slánského

zatcení urychlila.

V cervenci 1951 Ceskoslovensko uzavrelo hranice se západ

ním Nemeckem. Jediné schudné ilegální cesty vedly pres

NDR a Rakousko. K doprave zpráv se krome toho používaly

mrtvé schránky ve vagónech mezinárodních rychlíku.

Na pocátku roku 1952 vzniklo v Moravcove skupine oddelení

rezistence. Major Herbert Nemec vybíral velitele partyzán

ských skupin a sabotážních komand pro 3. svetovou válku.

První skupinu zacali Americané cvicit, ale zacátkem léta celý

program zrušili. To byl signál, že válka v nejbližší dobe

nehrozí. V té dobe probehla reorganizace v Rezne. Taylor

odešel, jeho funkci prevzal jiný American, nekteré skupiny se

rušily, lidé vetšinou odcházeli do USA. Katek predal všechno

Moravcovi; Kašpar-Pátý zustal. Koncem roku existovaly tyto

dve skupiny.

V zime 1952-53 se shodli americtí a cs. dustojníci na taktice

posílat do CSR méne agentu, ale kvalitneji

vycvicených. Proto odjeli na jare 1953

nekterí cs. dustojníci na nekolikamesícní

zpravodajský výcvik do USA.

Moravec skupinu redukoval a Americané

ji presunuli do kasáren v Mnichove, kde

už sídlil Kašpar-Pátý.

Tehdy také zahájili na britských ostrovech

výcvik agentu pro lety ve speciálních

balonech. Dva první balony havarovaly pri

pristání, protože výškomery ukazovaly ve

stopách, ale posádka se rídila mapami

v metrech. Oba agenti zahynuli. Jenom

tretí, Ladislav Krivohlavý, úspešne 31.

ríjna 1953 pristál, ale po dvou týdnech ho
StB zatkla na Cínovci.

Etapa agentu-chodcu koncila. Zacátkem roku 1954 odjel

Moravec natrvalo do USA. Jeho skupina živorila ješte rok.

Približne ve stejné dobe skoncil cinnost Kašpar-Pátý.

Paríž: ríjen 1948
Cs. politická zpravodajská služba vznikla v Paríži v ríjnu 1948.

Jejím velením byl poveren generál Cenek Kudlácek-Hutník,

stycným dustojníkem k francouzské výzvedné službe SDECE

byl plukovník Ferdinand Monzer, clen Obrany národa ze

zacátku války. Postupem doby skupina vytvorila filiálky
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v Innsbrucku a ve Vídni, výcvikovou základnu v Paríži a u

Bodamského jezera v Rakousku. Protože její zakladatelé

nesehnali spolehlivého Slováka, zamerili se na cinnost

v ceských zemích.

S CSR sousedilo americké pásmo Nemecka. Proto musel

Kudlácek používat k vysílání agentu bud služeb amerických

skupin, nejcasteji Kašpara-Pátého, nebo Vídne. Podle

Radomíra Luži, který pracoval s Kudláckem, bylo v akci

neustále 10 až 15 agentu.

V roce 1952 se zacala opevnovat cs. hranice i proti

Rakousku. Poslední agent tudy šel do CSR v roce 1954.

Podle Karla Škrábka, který vídenské operace rídil, to byl jed

iný kurýr, který se za jeho dvouletého pusobení nevrátil.

Vídenská rezidentura ukoncila cinnost v prosinci 1955.

Zacátkem roku 1956 se rozpouštelo i parížské velitelství.
Vetšina lidí mírila do USA.

Od roku 1949 vysazovala SDECE nekteré agenty ve východní

Evrope vcetne CSR z letadel DC-3. Údajne jich byla vysazena
stovka.

Londýn 1949
Skupina plukovníka Karla Procházky v Londýne CIO

(Czechoslovak Intelligence Office) fungovala od února 1949.
Casem zamestnávala centrála 6 až 8 dustojníku a nekolik
úrednic, od roku 1950 se ve vetších západoevropských
mestech vytvárely rezidentury; dohromady nanejvýš 24
zpravodajcu.
První kurýry vyslal Procházka do CSR v léte 1949 pres Víden;
nekteré s vysílackami. Nebylo jich víc než pet - jedna v okolí

Revnic, Slruhá na východním Slovensku, kam li v zárí 1950
donesl Stefan Krajger; po roce se odmlcel. Cs. radiokon-

trarozvedka jeho stanici
zamerila, ale nikdy nevypá
trala. Podle Jana Frolíka z
archívu Ministerstva vnitra

Krajgerovo jméno neprochází
spisy StB.
Podle Procházky používali jeho
agenti vysílacky vždy nekolik
mesícu a potom se vrátili.
Nikoho z místních do obsluhy
nezaucovali, pred odchodem
stanice zakopali.

Prechody hranic byly stále

obtížnejší. Proto pracovníci

CIO premluvili nekolik kapi

tánu Cs. plavby labskooder

ské, kterí priplouvali do Ham-

burku, aby pro ne vozili lidi a zásilky, vetšinou vysílacky.

K vysazování agentu v CSR se užívaly i malé balony. Koncem

roku 1955 na všechny agenty pricházející lodemi a balony

cekala StB. Teprve po zatcení britského zpravodajského dus

tojníka v Berlíne George Blakea v roce 1959 se prišlo na to,

že od roku 1955 pracoval pro KGB. Také Karel Zbytek 

"Light", úredník v centrále CIO, pracoval pro cs. rozvedku

a poslal do Prahy seznamy hamburských spolupracovníku.

V roce 1953 komunistický režim trochu uvolnil cesty na

Západ - obchodníkum, sportovcum, vedcum. Britové si toho

všimli a dávali Procházkovi seznamy cestujících z Prahy, kterí

meli objednané letenky u jejich aerolinií. Pracovníci CIO

odhadovali, koho z nich by mohli získat pro špionáž. Tímto

zpusobem vybudovali pomerne efektivní sít, tzv. Bílé linky.

V léte 1956 ji prozradil Karel Zbytek, který mel jako admini

strativní úredník CIO prehled. Postupem doby získala StB

dokonalý prehled o všech britských agentech v CSR a poza

týkala je. Dva nejvýkonnejší agenti byli popraveni.

Z profesionálního hlediska cs. kontrarozvedky byla likvidace

techto sítí zásadní chyba. Kdyby postupovala podle pravidel,

mela agenty dlouhodobe sledovat, prípadne mezi ne proni

knout a zahájit s Londýnem zpravodajskou hru. Okamžité

odhalení narídil ctižádostivý ministr vnitra Rudolf Barák,

který chtel politbyru ÚV KSC predvést výsledky.

Na britské strane nikdo netušil, kdo byl strujcem zrady,

a proto v zárí 1957 organizaci CIO rozpustili. Tím tretí

zpravodajský odboj zahranicní skoncil.

Obeti? Hrdinové?
Exiloví politici nebyli s touto zpravodajskou službou spoko

jeni. Vyjádril to Ferdinand Peroutka jako vedoucí Pracovního

sboru Rady Svobodného Ceskoslovenska v dopise ze 26. zárí

1956. Spojení exilu s domovem mel budovat a zajištovat

speciální referát RSCR rízený generálem Ingrem. "Výsledky

cinnosti referátu, at už z prícin objektivních ci subjektivních,

však uspokojivé nebyly a dusledky tohoto stavu exil težce

pocituje." Podle Peroutkova memoranda chtela Pracovní

skupina Rady "prevzít kontrolu a rízení agendy bývalého

referátu pro speciální záležitosti, obnovit jeho cinnost na

zcela novém základe, který by odpovídal potrebám
ceskoslovenské zahranicní akce a rovnež snahám našich

amerických prátel". To se nepovedlo.

Historik Karel Kaplan se na odboj dívá kriticky: "Vysílání

agentu-chodcu bylo výsledkem špatného odhadu mezinárod

ní situace. Západ sázel na válku, která nepr\šla. Málokdo si

uvedomuje, že cinnost protikomunistických organizací na

Západe, které aktivizovaly zdejší podzemní hnutí, posílila poz

ice Státní bezpecnosti a o nekolik let prodloužila její teror.

Tím nechci snižovat hrdinství stovek mladých lidí, kterí bojo

vali proti komunistické vláde. Platili životy a léty vezení za

nedomyšlenost západních i našich exilových politiku i šéfu

tajných služeb."

Jiný názor má Zdenek Mastník, redaktor cs. vysílání britské

rozhlasové stanice BBC: "Konecný výsledek se muže jevit

jako zbytecné obetování duverivých lidí. Ale to bychom se

dostali k opakování názoru, jimiž nekterí hodnotili hey

drichiádu. Mel pravdu domácí odboj, který nechtel atentát na

Heydricha kvuli prípadným težkým následkum? Anebo odboj

západní, který chtel bojovat s neprítelem za jakoukoliv cenu?

To je vecná otázka."

Karel Pacner (1936)
Novinár a spisovatel, redaktor MF Dnes.

Autor prosí všechny pametníky, kterí by k tématu mohli cokoli dodat, aby se

ozvali na adresu redakce.
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Bedrích Utítz

I TUHÝŽ'VOT
H'$T9R'CICÝCH
MYTU

Od požáru Reichstagu po trabanty na Malé Strane: leccos bylo jinak

Reichstag se po rekonstrukci promenil v 8undestag - spolkový snem demokratického sjednoceného Nemecka.

Mýtus má casto tužší život než skutecnost, zejmé
na tehdy, slouží-Ii zakorenenému svetovému
názoru. Zvlášt tuhý život mívá mýtus tehdy, když
skutecnost nelze bezpochybne dokázat, když jde 
chceme-Ii hovorit slovníkem detektivek - o indicie,
byt sebepresvedcivejšr Tuhý život mají mýty
zejména tam, kde realita je v rozporu s ideologic
kým presvedcením.

/
Když v roce 1933 požár zachvátil a z velké cásti znicil budovu

ríšského snemu v Berlíne, byl jako jeden z prvních na míste

tehdejší pruský ministerský predseda a ministr vnitra,

Hermann Gbring. Na míste cinu byl dopaden mladý holand

ský anarchista Marinus van der Lubbe. Gbring suverénne

prohlásil, že "komunisté zapálili ríšský snem". Byla to zámin

ka pro vyhlášení tzv. nouzového stavu. Následovaly vlny

zatýkání komunistu, sociálních demokratu a odboráru a zna

menalo to prakticky prevzetí absolutní moci nacisty. Program

byl dávno pripraven a cekal jen na záminku, aby byl vytažen

ze šuplíku.

V následujícím procesu, který se konal ješte pred relativne

nezávislým soudem v Lipsku, byli všichni obžalovaní komu

nisté v cele s pozdejším šéfem bulharské komunistické

strany Jirím Dimitrovem a nemeckým komunistickým

poslancem Torglerem osvobozeni. Odsouzen byl jen Marinus

van der Lubbe, který byl pristižen na míste požáru a který se

také k cinu priznal. Byl odsouzen k trestu smrti a popraven.

Oboustranné
dezinformace
Objevily se ruzné verze o zpusobu,

jak byl opravdu založen požár,

který za krátkou dobu zachvátil tak

velkou budovu, jakou byl berlínský

parlament, jejíž celý vnitrek byl

plameny znicen. Nacisté zpochyb

novali možnost, že jeden clovek by

sám byl schopen na tolika místech

založit radu menších ohnisek, která

se tak mohutne rozšírila. Fáma o

komunistickém spiknutí však

neobstála pred nemeckým sou

dem. Druhá strana, protinacistická,

od levicových liberálu po komu

nisty, pak pricházela s tezí, že van

der Lubbe sloužil nacistum jako

nastrcená figura a že požár vlastne

organizovali a zakládali sami

nacisté. V Paríži byl založen mezi

národní výbor, který vydal tzv. Hnedou knihu, v níž chtel

obšírne dokázat, že - strucne receno - homosexuální van der

Lubbe se stal nástrojem nacistu, kterí požár sami zosnovali

a za jeho pomoci uskutecnili. Hnedá kniha se ovšem v mno

hém až príliš podobá pozdejším dokumentum pripravovaným

komunistickými dezinformacními službami.

Zabýval jsem se podrobne celou tematikou: hovoril jsem se

znalci požárnictví, s intimním prítelem van der Lubbeho, se

žalobcem z Norimberského procesu Robertem Kempnerem,

který vyslýchal Hermana Gbringa, s novinárem, který byl

zároven s Gbringem na schodech ríšského snemu krátce po
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vypuknutí požáru, i s dalšími pametníky a prostu

doval jsem dostupné prameny k námetu

"Reichstagsbrand". Ze všech poznatku jsem

dospel k názoru, že podle chování van der

Lubbeho, jeho príprav i zkušeností i podle úsud

ku odborníku bylo naprosto možné, aby van der

Lubbe založil požár sám, a že pro tezi, že požár

zakládali nacisté, nic konkrétního nehovorí.

Góring jen na míste velice pohotove reagoval, aby

mohl uskutecnit již dávno pripravované plány

o nouzových zákonech.

Byli jsme - já i významní nemectí historici, kterí

nezávisle na mne zastávali stejný názor 

osocováni, že se zastáváme nacistu, že zlehcu

jeme nacistické zlociny. Jako by nacismus se

všemi hruzami, za než je odpovedný, byl méne

zlocinný, méne odsouzeníhodný jen proto, že za

tento, pro bezprostrední život lidí relativne

neškodný zlocin - pri požáru nikdo neprišel

o život - nejsou nacisté prímo odpovedni. To je

ovšem nikterak neocištuje od dalších cinu, zejmé

na od bezpríkladného teroru a vyvraždování

evropského židovstva. Presto dodnes prežívá

mýtus o "nacistickém zlocinu požáru ríšského

snemu".

Dostupné materiály i svedectví ukazují zcela jiným

smerem. Van der Lubbe nebyl komunista, byl

anarchista. Svuj pocin mínil jako výzvu, jako pla

menný signál, který musí zburcovat delnickou

trídu, aby svrhla nacistický režim. Jeho tragedie

je, že dosáhl pravého opaku.

K Reichstagu se váže vetší pocet legend a mýtu. Slavná fotografie sovetského fotografa zachycujíc
dobytí Berlína Rudou armádou byla podle svedku ipodle vzpomínek samotného fotografa
naaranžována až po skoncení boju. Vlajka s velkým srpem a kladivem byla pro úcel fotografování
speciálne ušita a fotografie sama musela být po zásahu politického vedení retušována, protože voj,
podpírající vlajkonoše mel na zápestích ne jedny, ale nekolikery hodinky. Mýtus Reichstagu ješte
akcentoval svým happeningovým výkonem slavný umelec Christo, který v pulce devadesátých let
celou budovu zabalil do gigantického prosteradla.

Hitler také vyhrál volby
Další mýtus, související rovnež s dejinami "tretí ríše", je

tvrzení o Hitlerove "uchopení moci" - "Machtergreifung", Tak

vzniká nebo snad i má vzniknout názor, že Hitler a nacisté se

již v samém zacátku dostali k moci násilne. Tím by se do té

doby existující nemecká republika a její orgány - parlament

a prezident - do jisté míry dostali z obliga. Hitler prece moc

sám uchopil, uchvacoval. Kdo za to muže?

Ve skutecnosti se však Adolf Hitler dostal k moci zcela legál

ne. Jeho národnesocialistická stran vyšla z demokratických

voleb jako nejsilnejší strana, Hindenburg, prezident repub

liky, proto poveril zcela oficiálne Hitlera funkcí ríšského kan

clére. Je pravda, že Hitler od samého zacátku odbourával

demokratická pravidla, zakázal komunistickou stranu a zrušil

mandáty jejích poslancu v parlamentu. Je však rovnež prav

da, že mimorádný zmocnovací zákon, Ermachtigungsgesetz,

který zrušil demokratický rád v ríši, schválili poslanci všech

obcanských stran. Že se tak stalo dobrovolne, dokazuje

skutecnost, že poslanci sociálních demokratu, kterí tehdy

ješte zasedali v parlamentu, hlasovali proti. Nikdo jiste

nezpochybní skutecnost, že Hitler ojedinelým zpusobem

zneužil moci. Dostal se k ni ovšem legálne, hlasy vetšiny

tehdejších nemeckých poslancu.

Prípad wehrmacht
Když jsem jako clen skupiny novináru doprovázel spolkového

kanclére Helmuta Kohla pri jeho první návšteve Izraele,

navštívili jsme také nekolik muzeí. V jednom byly fotografie

z východní fronty: popravy skupin civilistu, zejména židu,

scény, kdy vojáci - byli to zcela neomylne clenové branné

moci, nikoli SS nebo policejních oddílu - škodolibe starým

židum holili vousy, znamení jejich ortodoxní víry, kde skupiny

starcu, žen a detí, podle oblecení starých mužu zcela zjevne

rovnež židé, byly hnány po ulici, také za dozoru vojáku
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wehrmachtu, kde popravcí cety branné moci stály nad hro

madnými hroby. Když jsem se vrátil do Nemecka, zeptal jsem

se svého nemeckého prítele, relativne vlivné osobnosti, jehož

názory se v podstate kryly s mými, proc se o techto

fotografiích v Nemecku neví, proc ješte nebyly zverejneny.

Odpovedel mi, že by to nebylo možné, že branná moc je

poslední bašta s bílou vestou a na tu si lidé - i ti, kterí naci

stické zlociny nechtejí krýt - nedají sáhnout.

Od té doby uplynulo dvacet let, vystrídaly se generace, a vý

stava o zlocinech wehrmachtu otrásla samými základy onoho

mýtu. Jeho síla, jeho hluboké koreny se však ukázaly

v rozhorcených reakcích na výstavu, ba v demonstracích

proti ní. Že prý falšuje dejiny, že uráží celý nemecký národ

a podobne. Pritom výstava zduraznovala v doprovodném

textu, že jde o zlociny nekterých cástí branné moci na

východní fronte a v Itálii, nikoli o armádu jako celek.

Ukázalo se, a byl to na prvním míste polský historik Bogdan

Musial, který na to poukázal, že nekteré vystavované

fotografie pripisují popravy a hromadné hroby wehrmachtu,

prestože jsou to prokazatelne zlociny sovetských jednotek.

Ústav, který výstavu usporádal, po zkoumání Chyby priznal

a výstavu na tri mesíce zavrel, aby nezávislá komise vedcu

posoudila obrazy i texty. Je treba podotknout, že jde o rela

tivne malou cást vystavovaných materiálu. Z více než 800

vyobrazení devet ukazuje zlociny NKVD, nikoli wehrmachtu,

a u 24 nesouhlasí text s fotografiemi. Sílu mýtu ovšem

dokazuje reakce tech, kterí již pred odhalením omylu a chyb

výstavu napadali a odmítali. Nekritizují nedostatecnou péci

pri výberu obrazu a textu, ale zpochybnují i nadále celou výs

tavu. Jako by relativne nepatrnými chybami byl OCišten

I trabanty už s ubírají do ríše legend.

wehrmacht jako takový, a svedectví, které ve své podstate

neztratilo vubec nic ze své verohodnosti, jako by neexistovalo.

A co my?
Nemusíme ovšem pro mýty tohoto druhu chodit tak daleko.
V souvislosti se zmenou režimu v únoru roku 1948 se bežne

hovorí o "únorovém puci". Zmena vlády, k níž došlo, však

nemá charakter násilného prevratu. Nekomunistictí ministri,

kterí nesouhlasili s politikou predsedy vlády a komunistic

kých ministru, podali demisi jako výraz protestu a pocítali

s tím, že s pomocí presidenta Beneše najdou cestu z kritické

situace. Je pravda, že se konaly masové demonstrace odboru

a zemedelcu, že lze vystopovat i nekteré pucistické prvky.

K bezprostrednímu násilí ovšem nedošlo. Nemocný a zrejme

zesláblý president nakonec demisi nekomunistických mi

nistru prijal a poveril Klementa Gottwalda sestavením nové

vlády. Co se poté delo, již s demokracií nic spolecného nemá.

Po legálním nástupu k moci zneužili komunisté a jejich kola

boranti z ostatních stran tuto moc k odstranení zbytku

demokracie a k nastolení zlocineckého režimu. Zpochyb

nování únorového puce neznamená jejich obranu. Hovorit

o puci ovšem popírá skutecné politické dení.

Existují i mýty z nedávné doby. Za jeden z techto mýtu nám

nedávno nejvyšší predstavitelé sousedního Nemecka

podekovali: že Ceši, Ceskoslovenská republika, významne

prispeli k demokratickým zmenám tím, že umožnila Nemcum

z NDR, kterí hledali útocište na nemeckém velvyslanectví

v Praze, vycestovat do západního Nemecka. Je pravda, že se

našli lidé, kterí nosili utecencum namackaným v zahrade

západonemeckého zastupitelského úradu caj a snad i nejaké

to jídlo nebo deky. V úhrnu však podpora obyvatelstva byla

spíš velmi skrovná. A vláda? Vláda ucinila to, co se od ni dalo

ocekávat. Žádné odvážné rozhodnutí jako v Madarsku, kde

proste prestríhli ostnatý drát a otevreli hranici. Pražská vláda

se uchýlila k Honeckerovi a prosila jeho o povolení, co by

smela ucinit. Co se pred ocima celého sveta delo na Malé

Strane, bylo pro Honeckera tak ostudné, že dovolil Husákovi

odvézt uprchlíky zapeceteným vlakem do západního

Nemecka, ovšem nikoli prímo, ale pres území NDR. Zvonení

klíci prišlo až pozdeji, kdy už Honeckerovi bylo odzvoneno.

Jsou však i mýty opravdu mýtické. A presto se

leckterý Švýcar zlobí, když mu reknou, že Vilém

Tell nikdy nežil, ale byl vybájen, a leckterý Cech,

když mu odhalí, že nejaký Dalibor snad byl

skutecne veznen v Daliborce - ale rozhodne bez

houslí. S mýty se casto žije lépe než bez nich.

Bedrich Utítz (1920)
Novinár a publicist~, od roku 1968 žije v Nemecku. V roce
1998 mu byla za celoživotní dílo udelena novinárská cena
Karla Havlícka Borovského.

Giambattista Vico, Základy nové vedy a spolecné prirozenosti

národu, Praha, 1991

Milan Znoj, Nad nekolika politickými mýty, NP 10/98
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ZATíM_NEPRíSTUPNÁJ
MINULOST

Petr Príhoda

Co znamená" vyrovnat se s minulostí"? Bežný výk
lad zní: poznat ji a cosi z toho vyvodit nejprve pro
sebe, pak pro ty druhé a pro všechno ostatní.
K takovému poznání lze ovšem také nedospet,
nebo ho lze prípadne zaprít.

S minulostí je totiž možné nakládat nepoctive, napr. falšovat

ji. Toho jsme si užili dost, proto chceme být ostražití, ale deje

se tak nadále: ve specifických prostredích, která sdílejí

"hluboce vkorenené city" vížící se k tématum jako první

republika, sudetští Nemci apod. Verejná rozprava se tu

pokaždé ocitne mimo oblast racionality.

Castejšími úskoky v nakládání s minulostí jsou dnes bud

poprení jejího významu ("tlustá cára", "nechme historii his

torikum"), nebo využívání údaju z minulosti k pranýrování

druhých, když se to hodí.

Postkomunistická spolecnost si prináší z minulosti nezho

jené rány. Už proto by nemela její inventuru odkládat.

Poznání destruktivního vlivu urcitého prostredí na lidskou

osobnost a podíl osobnosti na jeho destruktivite, tot nezbyt

ná podmínka našeho zdárného prežití.

Lidovky to zkusily ...
Otevrít toto téma v celonárodním merítku je neschudné.

Pokus ucinit tak reprízou Triceti prípadu majora Zemana se

nezdaril pro neprozíravost projektantu, bezradnost v mo

derování televizních debat, jež mely uvést veci na pravou

míru, ale i pro nepripravenost mnohých diváku, zejména

jejich neschopnost pojmove odlišit zlo individuální a zlo
stru ktu rál ní.

Prakticky schudnejší by snad mohlo být omezení takové ini

ciativy na užší oblast, kde i tlak totalitního režimu a pokušení

služebnosti mely specifické rysy.

Tato príležitost se naskytla Lidovým novinám, když otiskly

clánek Heleny Krejcové a Martina Svatoše s úderným titul
kem Stanou se ceské vedecké instituce útocištem nestoud

ných? (LN 10.11.1999). V hledácku se tak ocitla obec his

toriku. To není špatná volba. Profese je to zranitelná, vy

stavená politickým tlakum. Kdo pamatuje, kolik verzí ucebnic

dejepisu zažila jedna generace, ví, oc jde.

Clánek ilustroval težkosti obce morálním pochybením trí

kolegu. Jeden podvádel pri vykazování svých publikací. Chtel

se stát docentem a seznam "nafoukl". K necemu takovému

muže dojít kdykoli, proto nám s inventurou politické minu

losti nepomuže. Druhé dva prípady jsou zajímavejší. První se

týká historika, který byl po listopadu jmenován profesorem

a je predsedou komise, která posuzuje disertacní práce. Pred

listopadem donášel na StB, což lze dokázat: stací zajet do

Pardubic. I ten druhý dnes zastává významnou akademickou

funkci, pritom v roce 1983 vypracoval kandidátskou práci

údajne v tehdejším režimistickém duchu. To je pro

blematictejší než donášení. Mnozí jsme byli ochotni k úlitbe;

meli jsme sice každý svuj "tolerancní práh", byt každý asi

jinde, ale záleželo nejen na osobní zásadovosti, ale i na situ
acním tlaku.

Bud jak bud, clánek obou autoru, první svého druhu, byl

hozenou rukavicí, výzvou adresovanou skupine, která to

potrebuje. Jaká byla odezva? Alespon ta v Lidovkách?

... ale nepovedlo se
Donašec nereagoval, druzí dva ano, protiútokem. Toho, co

psal kandidátskou práci podle režimního gusta, se energicky

zastala jeho nynejší kolegyne Eva Broklová (Mravní rozmer

má nejen veda, ale i psaní do novin, LN 3.12.1999).

Upozornila na prekérnost situace v našem nekdejším vedec

kém svete, jíž v prímocarém clánku obou "vyzyvatelu" neby

lo dbáno. Zašla však dál: prisoudila jim hanebnou motivaci

(což nedoložila), aniž uznala, že memento, které vyslovili, je

na míste. Vida, snadný a úcinný zpusob, jak rozpravu na tak
závažné téma zmrazit.

Dernier cri dosavadní polemické odezvy je clánek Marie

Neudorflové (Destruktivní zámery vuci ceské vede, LN

14.12.1999) s výmluvným citátem v podtitulu: "Existují

nebezpecnejší ohrožení našich vedeckých institucí než nejaký

vroubek z minulosti" Je plný temných náznaku, aniž by ta

ohrožení pojmenoval, címž se ocitl mimo pole strízlivé

racionality. Ponechává ctenáre na pospas nejasným obavám.

Kdo že to usiluje o destrukci ceské vedy? Zahranicní rozved

ky? Nadnárodní firmy? Nechají se snad naši naivní mladí hi

storikové obalamutit sudetonemeckou publicistikou, prípad

ne podplatit "Iandsmanšaftem"?

"Vyzyvatele" podporil historik-exulant Borivoj Celovský

(Ceští historikové jsou spoluodpovedni za smutný stav náro

da, LN 24.11.1999) a trojice spoluautoru potvrdila, že ten, co
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uvádel seznam vlastních publikací, skutecne podvádel. Jinak

se neozval nikdo. Jinými slovy: k výzve Heleny Krejcové

a Martina Svatoše se nikdo nepridal, trebaže mohla slibne

spustit samocistící proces. A když byli oba okriknuti, nikdo se

jich nezastal.

Chybí nám cistý rejstrík
Optal jsem se v Lidovkách, proc zašla debata na úbyte. Prý se

obrátili na renomované pracovníky oboru, ale nikdo o tuto

príležitost nestál. Pripouštím, že praní špinavého prádla ved

ního oboru asi není vhodným tématem pro deník. Ptal jsem

se jinde, proc se této iniciativy nechopil nekterý z odborných

casopisu. Informátor, který si nepre

je být jmenován, mi rekl, že to nejde,

protože každý takový casopis ovládá

nejaká užší skupina (on rekl "klika"),

proto by byla taková akce pokládána

už predem za tendencní, neverohod
nou.

Tak tedy dopadl pokus vyrovnat se

s minulostí mezi temi, kdo mají její

zkoumání v náplni práce.

Proc to tak je? Napadá me vysve

tlení. Tak jako k uzamceným dverím

s dvema zámky potrebujeme dvojí

klíc, musí i inventura minulosti pro

behnout v dvojím plánu soucasne:

v plánu objektivního zkoumání a v

plánu osobního sebezpytování. Zdá

se, že žába na prameni pusobí práve

v tom druhém. Trvalo to dlouho, cty

ricet let. Byli jsme presvedceni, že se

konce nedožijeme. Skoro každý má

me ve svém rejstríku nejakou úlitbu,

kompromis, ne-Ii neco horšího, a je

nám stydno. Nechceme se k tomu vracet. Je to tedy na tech

mladších, co mají kratší, dosud neznecištený rejstrík? Zkusili

to loni na sjezdu historiku. Zatím neprorazili. Snad pozdeji, až

urcité procento tech starších mezitím odejde na vecnost?

Kudy na to líp
Dosavadní vetšina by možná takový odklad uvítala. Urcite ale

existuje menšina, která se s tím nespokojí, a je to dobre. Jak

to zarídit, aby to nedopadlO jako tentokrát v Lidovkách?

Je lépe nezacínat adresným pranýrováním. Takový postup

totiž vyvolá solidaritu všech, kdo mají nejaké máslo na hlave.

Od tricítky výš má panenskou minulost málokdo. I ti, kdo

pozdeji osvedcili príkladný vzdor a výdrž, se dopoušteli na

pocátku své dráhy nepravostí, které dnes pusobí trapne.

Nejeden zacínal jako marxleninsky indoktrinovaný trouba, ale

postupne strízlivel, aby pak podal výkon, který má co ríci.

Vskutku odpovedný úcastník takové debaty bude nejprve

v tichosti zkoumat pusobení totalitního režimu na sebe sama.

Toto poznání mu otevre scenérii, která ho zbaví pokušení

spechat s obvinováním druhých.

I pátrání v obecné rovine muže být

užitecné, protože rozšírí instrumen

tár rozumení. Tak treba taktika "úlit

by". Nejeden autor ci pedagog si jí

zjednal mimikry pro ty "nahore",

aby mohl zverejnit, co by jinak

neprošlo, ale už nevážil, jak to zapu

sobí "dole", na ctenáre, na studen

ty. I tak je nesnadné rozlišit, zda šlo

o pouhou "úlitbu" (za tu se clovek v

duchu stydel), anebo o nástroj kar

iéry (ten si nejak zduvodnil a hájí

dodnes). Práve tak je obtížné odlišit

myšlenkové zrání od úcelového ide

ologického manévrování. To vše, a

ješte více, však musíme odhalit,

abychom porozumeli genezi auto

cenzury, ale i odpornému fungování

"samoobsluhy", kdy jsme nakonec

zdešene zjišfovali, že sami manipu

lujeme jinými lidmi.

Na neslavnou minulost, na poní

žení, prohry, predstírání, úcelové

sebe klamy i padoušství rádi zapomínáme jako na zlý sen.

Pokud by se ale její inventura zdarila, zapusobila by nejen

ocistne, ale snad i preventivne.

Petr Príhoda (1939)
Psychiatr, vysokoškolský ucitel, publicista.

MJ.Stránský, o komunismu v nás, NP 11/99
Antonín Klimek, Strany a stranictví v mezi válecném Ceskoslovensku, P 3/99
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I Mi'éto a mi'énium I

Vím, máte jako všichni rozumní
lidé dost jiných vecí na práci, než
se stále babrat v pseudoprob
lémech tisíciletí. Prece však si k

tématu dovolím pridat poznám
ku.

V letošním pátém císle Lite
rárních novin se rozciluje Pavel
Kohout ve fejetonu Skvele pro
dané milénium: "Jeden každý
obcan ( ..) by pekne vybehl s
filutou, který by mu chtel tisícov
ku vymenit za 999 korun." Autor
pak vyvozuje, že "tento ocividný nesmysl" nafoukli všichni,
kdo na nem mohli vydelat - snad prý v cele s producenty
pocítacu, tudíž jak pachateli, tak placenými rešiteli problé
mu Y2K. Všichni ti kšeftsmani chtí ovšem kasírovat dvojmo:
ti pocítacoví na prestupnosti roku, ostatní na novém prode
ji tisíciletí, až se rok 2000 matematicky naplní.
Kdo má rád porádek a cisté úcty, jiste souhlasí, že novou
tisícovku lze nacít až tehdy, máme-li tu predchozí splacenou
(anebo utracenou) - do posledního halíre penez, do posled
ní vteriny casu. Do nového sto- a tisíciletí vstoupíme, až si
poctive odkroutíme celý letošek.
My však máme rádi nejen presnost a porádek, ale i
spravedlnost: ta nevystací jen s holou fakticitou litery
zákonu a poct~l, nýbrž také s jejich úcinkem na jednoho
každého (aspon trochu gramotného) smrtelníka. V daném
prípade je prece nutno prinejmenším respektovat psycho
logický úcinek letopoctu, v nemž se naráz vymení všechny
císlice.

A nemusí jít jen "vynulované" datum. Náš letopocet se
pocítá od jistého - Kristova - narození. Ponechme stranou,
že nejen sám rok, ale i rocní dobu techto "narozenin"
uzákonila církev pozdeji. Svuj západoevropanský cas
pocítáme tak, jako by se Nazaretský narodil 1. 1. roku
1. Dvoutisící rok od jeho narození se naplní až Silvestrem
roku 2000. Smím však namítnout, že my všichni svúj cas 
totiž swlj cas osobní - pocítáme jinak?
První svícku na svuj narozeninový dort jsem dostal až
tehdy, kdy jsem si poctive odžil svých tristapetašedesát dní
(neprestupného roku). Pak mi "byl jeden ". V deseti jsem
sice místo deseti svícek dostal Tri mušketýry, prece však
jsem pak zacal žít už jedenáctý rok svého života. Pokud
bych se byl dožil tisícovky (chtelo by to nový gramatický
cas: pokud bych se budu dožiju? dožít? dožil?), maminka by
mi na dort místo tolika svícek vykouzlila milé slóvce M 
takovou gotickou majuskuli, pekne po macdonaldovsku
vykrouženou, jako rímskou císlici; ten den by mi bylo tisíc 
a NA CAL BYCH NOVÉ TISÍCILETÍ svého života. Stejne tak
druhé: dosažením poctu dvou tisíc let bych nacal své miléni
um už tretí. Proc? Jednoduše: narodil jsem se léta Páne
1947; ale muj individuální osobní cas se zapocal prvním
dnem mého 1. mesíce mého roku 0000. A jen co mi bylo
padesát, nacal jsem už druhé púlstoletí svého života - tohle
mám empiricky potvrzeno. Nebo: TGM má v úterý 7. brez-

na LLL (totiž CL let), a stredou
mu zacíná už pulstoletí ctvrté.
Nedá se nic delat, my ten svuj
letopocet MM konzumujeme tak
trochu na dluh: v kalendári užjej
máme, na dort jsme si ho ješte
nezasloužili. Naštestí z toho

žádné neštestí nepovstalo. To já
se musím priznat, že pro podobne
nevyjasnenou casovou hranici
jsem pár mrzutostí už zažil. Rád
totiž odjíždím vlakem na poslední
chvíli, a protože odjezdy vlahl

jsou znaceny v minutách, pocítám s casem odjezdu až do
poslední vteriny, do poslední sekundicky. Má-li vlak odjet ve
20:00, predpokládám, že stihnu nastoupit, dokud hodiny
tento cas ukazují. Jenže ouha: když ukazují 20:00, nabíhá
už první minuta hodiny jednadvacáté; a dbalý výpravcí má
už vlak odeslaný.
Ale vratme se k letošním trampotám našeho krestanského

letopoctu. Svatá církev rímská jich tak trochu využila a vy
hlásila tento rok jubilejním, což neznamená rok významný
toliko císelne. Cesky se takovému roku už od stredoveku
ríká milostivé léto (za latinské annum iubilaeum), lze v nem
totiž za urcitých podmínek dosáhnout omilostnení hríchú,
tedy odpustku. Léto milostivé meli už starí Izraelité jako rok
odpocinutí a svobody každý 50. rok (po uplynulí periody
7 krát 7 let). Krest'ané chápou jako jeho naplnení príchod
Ježíše Krista. Ve stredoveku bylo papežem poprvé vy
hlášeno v roce 1300, v posledních stoletích se vyhlášelo se
ctvrtstoletou periodicitou.
Pro nás je zajímavé i jazykove. Nejstarší známý ceský
lexikograf a slovotvurce, mistr Bartolomej z Chlumce zvaný
Klaret, z milostivého léta vytvoril zkráceninu miléto. (Jan
Gebauer je považoval za chybu vzniklou špatným zápisem;
ale Klaret takových zkratkových slov vytvoril víc, napr.
širokne ze "široká sukne" aj.)
Netreba pripomínat, že hlásková podoba milénia a miléta,

jež tak pekne ozvucují náš letošek i dnešní clánek, je jen
nahodilá. Latinské mille (tisíc) se nám objevuje v rade slov,
vedle délkové jednotky - míle - v pojmenování uhlírského
milíre; ale ceská slova se základem milý s ním nesouvisejí.
Ta jsou zase príbuzná s reckýmfilos téhož významu. A když
jsme u rectiny: její oznacení tisícovky (chilioi) zná ceština
jednak v odvozeninách kilo-, jednak ve slove chiliasmus.
Pres nahodilost jejich puvodu shodneme se, že jsou to slova

pekná, milá. Nechtje nám toto léto ne-li milostivo, tedyale
spon milo - at už jím milénium koncí, nebo zacíná. Pred
rokem 1900 spory o to, kdy vlastne nové století zacíná (prý
že už nulami), pro Nemecko rozhodl císar Vilém befélem. Já
bych se primlouval za kompromisní rešení jednoho
železnicního inženýra, užité v casopise Ceských drah:
letošek budiž nultým rokem tretího tisíciletí.

Jan Horálek

Brezen 2000 / 29



l Civilní hrdz_en_a __
Život TGM byl plný tvrdých intelektuálních a politických boju

Jirí Musil

Sto padesáté VýroCl narození T. G. Masaryka nyní

7. brezna 2000 se stává právem príležitostí ke konferencím,

které se budou zamýšlet nad jeho filosofickým, sociolog

ickým a politickým dílem. Je stále mnoho myšlenek tohoto

muže, které jsou plné napetí, výzev a jež jsou i dnes živé

a inspirující. Jsou ovšem i takové, o nichž je zrejmé, že jsou

príliš poplatné dobe, ve které vznikly.

Masarykova osobnost však zahrnuje neco, co zustane

nepochybne trvalou hodnotou a poselstvím, které bude

oslovovat i budoucí generace. Je to jeho statecnost a odva-

ha psát a vyjadrovat nepopulární názory, které smerovaly

proti nejrozšírenejším ceským mýtum a predsudkum.

Masaryk neumel mlcet o vecech, které považoval za

nepravdivé. Až na krátká období klidného akademického

soustredení byl jeho život od príchodu do Prahy z Vídne

roku 1882 plný tvrdých intelektuálních a politických boju.

V Capkových "Hovorech s T.G.Masarykem" - které vznikly

v dobe, kdy TGM byl již prezidentem - je ostrí techto sporu

a konfliktu ponekud zastreno. Práve dnes je však vhodné

pripomenout si tvrdost a zákernost útoku, kterým Masaryk

celil. Ceská verejnost nesnášela jeho otevrenost, neobvy
klost a kriticnost. Provinciální a na sebe soustredená

spolecnost byla hluboce znepokojena chováním a my

šlenkami cloveka, který pricházel z intelektuálne

otevrenejší a tím i myšlenkove bohatší Vídne. Sám o tom

rekl v rozmluvách s Emilem Ludwigem: "Delal jsem jiste

chyby, neznal jsem lidi, byl jsem už proto bezohledný ... Tak

jsem všude narážel a musel jsem se pak hájit." Ale zároven

neváhal poznamenat, že ho znechucovala malost pomeru na

ceské univerzite a že mu scházela volná výmena názorú

a kritické myšlení.

Jeho konflikt s ceským intelektuálním establishmentem té

doby vypukl naplno, když se pridal k Janu Gebauerovi

a Jaroslavu Gollovi, kterí oznacili Rukopisy Václava Hanky

za falzifikáty. Dusledky se brzo dostavily. Nerozhodné

tajné hlasování profesorského sboru o jmenování TGM rád

ným profesorem vedlo k tomu, že musel cekat patnáct let,

než byl rádným profesorem Univerzity Karlovy konecne

jmenován. Jeden z jeho kolegú podal žádost na jeho

vyloucení z univerzity, a i když se to nestalo, bylo mu

nicméne sdeleno, že bude-li se chovat nadále stejným zpu

sobem, bude se uvažovat o jeho vyloucení. V policejních

zprávách z té doby byl popisován jako kosmopolita.

A samozrejme, že byl obvinován z toho, že kazí a korumpu

je studenty. Tak jako ostatní kritici Rukopisú byl i TGM

oznacován za zrádce národa, za národního nihilistu,

zastánce národní sebevraždy a samozrejme také za ko-

Prítomnost / 30



smopolitu. Pozdeji byl vyzýván k tomu, aby odešel z "této

svaté zeme". Jeho odpoved byla jednoduchá: " ... cest náro

da vyžaduje, aby byla hájena a rozpoznávána pravda - a nic

více; je daleko morálnejší. .. uznat omyl nežli se ho zastávat,

a to i tehdy, když se v nem ocitá celý národ."

Vlna nenávisti vuci TGM dosáhla vrcholu, když zacal

bránit roku 1899 Leopolda Hilsnera, který byl odsouzen

k smrti za vraždu Anežky Hruzové z Polné. Vražda zacala

být v ovzduší tehdejšího ceského antisemitismu

považována za vraždu rituální. Na tomto pojetí se podílel

i obhájce rodiny Anežky Hruzové dr. Karel Baxa, pozdejší

primátor Prahy. Výsledkem bylo, že se z Masaryka stal

tehdy asi nejizolovanejší clovek v ceské verejnosti. Byla

proti nemu rozpoutána tisková kampan, ve které byl obvi

nen z rozvracení národa, z filosemitismu a z toho, že je pla

cen Židy. Studenti ceské univerzity proti nemu ctyrikrát

demonstrovali a zabránili mu v prednášce, dekan filosofické

fakulty docasne pozastavil Masarykovi právo prednášet.

F. L. Rieger, ke kterému se hlásí dnešní predstavitelé

ceského konzervativismu, se pridal k vlne antisemitismu

a Masaryka oznacil za "opovedného neprítele Pána Boha".

Cást tisku, zejména realistického a sociálne demokratického,

se za neho však postavila, nicméne tlak verejnosti byl tak

velký, že ani jeho prátelé z univerzity se nepridali na jeho

stranu a nebránili ho. Tehdy, zdrcen stavem ceské

inteligence, jejím konformismem a zbabelostí, vážne

uvažovalo emigraci.

Masaryk byl hluboce náboženský clovek, ale jeho výroky,

podle kterých je autentické krestanství náboženstvím Krista

a nikoli papeže, církve, kaplana ci hejtmana, a jeho konsta

tování, že pro katolickou církev všechno, co se ucí na uni

verzite, je bludem, musel nutne vyvolat rozhorcení. Po

preložení jistého stredoškolského ucitele za trest na jinou

školu, které bylo zpusobeno udáním katolického kneze, a

po obrane tohoto stredoškolského profesora vzplanul opet

velký konflikt. Pres tri sta katechetu se pricinilo o soudní

projednávání celé veci a Masaryk byl obvinen z toho, že

pošpinil jejich cest tím, že je obvinil z denunciace. Masaryk

soudní spor vyhrál, ale to nemohlo zastavit útoky proti

nemu. Masarykovi to však nezabránilo v tom, aby se za dva

roky nepustil do dalšího boje. Když byl na základe inter

pelace dr. Luegera - vudce rakouských krestanských

sociálu - ve vídenském parlamentu zbaven roku 1908 místa

profesor církevního práva na univerzite v Innsbrucku

Ludwig Wahrmund, Masaryk ho v parlamentu houževnate

a úcinne hájil.

Když pak bylo v Záhrebu na základe falešných dokumentu

obvi neno roku 1909 padesát tri Chorvatu a Srbu

z velezrady, byl to opet Masaryk, který se ujal ve

vídenském parlamentu jejich obhajoby. V samotném proce

su vetší cást obvinených byla odsouzena, ale za pul roku

odvolací soud zrušil rozsudek. Ale to nebylo vše, Masaryk

vystupoval jako svedek ve slavném Friedjungove procesu,

který se Záhrebem souvisel. Friedjung totiž v rakouském

tisku tvrdil, že obžalovaní se dopustili skutecne velezrady.

Masaryk poukazoval na to, že dokumenty, které predklá

dala rakouská strana, byly zfalšovány, což se o neco pozdeji

potvrdilo. Celý prípad tak skoncil velkou ostudou ra
kouského ministerstva zahranicí.

Na všech techto príbezích, kterými chceme pripomenout

civilní kuráž T.G. Masaryka, je pozoruhodné to, že se mu

do sporu a konfliktu nechtelo a že byl do nich vždy vtažen

svým presvedcením, svou povahou a zrejme také pomery

v Praze. Emilu Ludwigovi rekl velice rozhodne, že nehledal

boj a že pred tím než, prišel do Prahy, nikdy nepolemizoval.

Jak v Hilsnerove prípadu, tak i v Záhrebském procesu a ve

všem, co s ním souviselo, bylo zásah požádán. Rekl doslo

va: " .. .jako vždycky, byl jsem do boje vtažen." Klícovou

otázkou je ovšem, proc se dal vtáhnout. Není nesnadné na

ni odpovedet. Protože nebyl pouhým akademickým teo

retikem a protože soudil, že pravda není abstraktním

pojmem, nýbrž výzvou k životu v pravde.

Jirí Musil, (1928)
Sociolog. Profesor stredoevropské univerzity.

T. G. Masaryk, Nesnáze demokracie, Praha 1990
Emil Ludwig, Duch a cin. Praha 1996

V Rudce u KUIl.\:cáru suirala 1/(~i\'(rt\í A4a.mrykova socho na .\\'eli'J. Do plYrodnílw

piskovc(}\'ého skaliska ji lyfesal 11Il"lJ1í mJlaténk.,~ unu'th'L' StallÍ.\laF Rolint>!.:.

TOTalitním rC:l1llf11l1 /l1asarykovr SOc/LV neh}'ly vl/Od, Itl/.. byla i lato leslIl jJ07.0ru/wJ

nosl odstrant!1w. Zhyly jen hoty. V ,H'dmde.\(il)~ch le/ech hrály skupi1lky bnll~n.\'k.ÚJl

a praž,sk,ú:1t di",idewÍl s 1l(jnou policii groteskní hru: snažily se .\l!lhJst jJromhle

dovll!l'!L' (/ l' drojntisob ironickém M<'.wUrn':iclui;t1r J1cI'hli!l'{m;mlt PI"L';idl'1l1u osvo-

boditeli ho!r vy/eX!i!. .
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Ceský ~ríbeh
vratné lahve

Ze zápisníku Jakuba Patocky

Ekologické prednosti hospodárství, které minulý rezlm
odkázal nastupující demokracii, bychom snadno spocítali
na prstech jedné, možná i dosti pochroumané ruky: verejná
doprava a systém sberu vratných lahví výcet zrejme zkom
pletují. Jízdní rády verejné dopravy zacaly rídnout už na
pocátku devadesátých let (zrejme za intervencí západních
automobilek, což je okolnost, jejíž detaily snad jednou vy
jdou najevo). Relativne propracovaný systém sberu vrat
ných lahví, ackoliv rovnež po celá devadesátá léta zvolna
upadal, utrpel težký otres až na sklon ku lonského roku, kdy
se prakticky zhroutil systém sberu lahví od minerálních
vod.
Úpadek vratné lahve je klasickým príkladem pusobení vol
ného trhu, jemuž chybí dostatecné ekologické regulace.
Mezi dodavateli minerálních vod se zákonite musel objevit
nekdo, koho napadlo získat výhodu oproti konkurenci
prodejem v plastových lahvích, které již dríve zacala
používat firma Dobrá voda i jiní obchodníci se stolní vodou.
Antiekologického experimentu se ujala firma Podebradka,
která v roce 1997 koupila linku na výrobu PET lahví a v
roce 1998 zacala takto balenou minerálku dodávat na trh.
Loni na jare zacala zkoušet další linku, zahájila vlastní
výrobu PET lahví z polotovaru a množství vody v plastu
zvýšila na ctyrnásobek. Tudíž se jí zacaly ve skladech hro
madit prázdné sklenené lahve. Firma, navzdory zákonu
o ochrane spotrebitele, prestala odebírat prázdné lahve nad
stanovený limit. V zápetí snížila cenu zálohy nejprve ze
4 Kc na korunu a pozdeji dokonce na symbolický desetník.
Ostatní dodavatelé minerálek se museli prizpusobit.
Všichni majitelé pramenu nicméne tvrdí, že mají obalové
linky obou druhu a vodu proste lijí do tech lahví, které si
prodejny objednají. Snaží se tedy svalit odpovednost na
druhého ústredního viníka, za nejž lze považovat síte super
marketu, které ze svého hlediska výhodné balení v PET
lahvích striktne vyžadují (Julius Meinl, Ahold).
Je smutným príznakem podlomené duvery ve vymahatel
nost zákonu, že drobní prodejci i velkoobchody místo toho,
aby po firme Podebradka a jejích napodobitelích dusledne
vyžadovali plnení zákona na ochranu spotrebitele (mnozí
prišli o velké cástky, když se až z dodacích listu dozvedeli
o radikálním snížení záloh), proste prenášejí bríme na své
zákazníky
a prírodu. Jiná vec je, že zákon na ochranu spotrebitele sám
o sobe není vyhovující - dovoluje libovolne menit výši zálo
hy a neobsahuje úcinné sankce. Kontrolou dodržování
zákona je poverena Ceská obchodní inspekce, jež zastoupe
na inženýrkou Jarmilou Hubenou v dopise z 5. ledna 2000,

sepsaném po urgenci, nachází snadno takový
právní výklad, který umožnuje inspektorum setr
vat v pohodlné necinnosti.
Na rozšírení PET lahví mají však prvotní zájem
producenti nápoju, jimž tento druh obalu snižuje
výrobní náklady. Vedomi si své ekologické
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slabiny a poucky, že nejlepší obranou je útok, založili Ceské
prumyslové sdružení pro obaly a životní prostredí (sdružuje
napríklad Coca-Colu, Tetrapak ci Unilever), jehož reditelem
je bývalý tiskový mluvcí firmy Coca-Cola Zbynek Kozel.
Sdružení systematicky šírí klamný dojem, že PET lahve
mají stejné, ci dokonce menší dopady na životní prostredí
než vratné lahve. Nikdo nepochybuje o tom, že tento záver
firma Coca-Cola umí prokázat stejne presvedcive, jako
firma Marlboro po desítky let dokládala zaplacenými
"vedeckými studiemi" zanedbatelné zdravotní dusledky
kourení. Ve skutecnosti nás v tomto prípade selský rozum
nešálí a dopady nevratné lahve na životní prostredí jsou
v úhmu pri zapocítání celého "životního cyklu" neko
likanásobné oproti lahvi vratné. PET lahve casto zdobí
ikonka presvedcující zákazníka, že jde o predmet recyklo
vatelný - což ovšem neznamená, že bude recyklovaný.
V ceských zemích bývají lahve využity dvojím zpusobem:
bud se ve smesi s jinými plasty lisují a dále používají napr.
ve stavebnictví ci jako lavicky, anebo, jsou-li vytrídeny
zvlášt, lze z nich vyrábet silon. Jenže chvála bohu nikdo
nepotrebuje tolik vkusných lavicek a silonu, kolik se vyhodí
PET lahví, takže až devadesát procent z nich koncí
v komunálním odpadu. V Bme, Liberci a Praze se odpady
spalují, z PET lahví pritom vznikají i toxické dioxiny, na
skládkách zase prázdné lahve zabírají místo a prispívají
k jejich nestabilite.
Klícová prednost vratných lahví tkví v jejich nevycíslitelné
"osvetové" hodnote. Princip opakovaného využívání vecí je
jedním ze základních predpokladu prechodu k udržitelnému
hospodárství. Naopak používání predmetu, které se "proste
vyhodí", ackoliv by tomu tak být nemuselo, ekologicky
ohleduplné civilizace jednou jiste posoudí jako zvláštní pro
jev dekadence, jímž vskutku je.
Na osudu vratné lahve je zajímavé i to, že skutecne do
znacné míry závisí na obcanské odpovednosti každého
z nás. Jsem si jist, že vedením Podebradky by hnulo, kdyby
dostalo sto ruzne stylizovaných dopisu, v nemž bychom
vysvetlili, proc už nemáme zájem o jejich vodu. A konecne
každý muže dát svému obchodníkovi najevo, že si ho váží,
ponevadž vede minerálku v lahvi, a naopak naléhat na nej,
aby ji objednal, pokud ji nemá.
Co se "velké politiky" týce, budeme muset dbát, aby paní
Hubená z Ceské obchodní inspekce byla pri príprave novel
právních predpisu, jež mohou systém výkupu lahví
ochránit, privedena k poznání, že všestranné zvýhodnení
vratné lahve je prospešným zámerem, i když "není
v souladu s koncepcí tržního hospodárství"; takto se ona
dáma ješte v lednu 2000 vskutku neostýchala argumentovat.

Jakub Patocka (1973)
Sociolog, novinár, šéfredaktor Literárních novin.
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Libuše Koubská

V Lisabonu bydlíme v hotýlku pár kroku od hlavní trídy A venida da Liberdade v postranní ulici, která se jmenuje po bá

sníkovi Machadovi. Znám Z nej sice jen jedinou vetu, ale duležitou: "Jsi na mé ceste voda, nebo žízeií?" Antonio Machado

byl Španel, ale ta otázka zní velmi portugalsky.

Za pár dní jedeme na jih, pozde v noci, v aute pijeme Porto Messias, branco extra se co. Nejlepší mezi portskými, suché,

lahodné, vzbuzuje neurcite smutnou, ale neodbytnou, silnou touhu. Ve tme lze tušit korkovníky, sukovité stromy s šedoze

lenými listy a surove obnaženými tely kmenu. Rídce rozestavené po zvlnených svazích, trcí si každý sám pro sebe pod hvezd

natou oblohou. V malé taberne si dáváme kafe. Je vyzdobená azulejos, kachlíky, které jsou v Portugalsku všude. Na

fasádách domu, na vnitrních stenách kostelu, dokonce na oltárích. Na hrobkách, kašnách, kolem lavicek v parcích, na

nábytku. S ornamenty, kvetinovými motivy nebo dramatickými výjevy Z bible a Z portugalských dejin. Nebo s žánrovými

obráZ/...)Ijako v téhle zapadlé tabernicce. Jedenje zvlášt vyvedený: obdélníkové kachlícky skládají scénku, v níž hrác na man

dolínu s tmavomodrým knírem a máchovským širákem upírá smutné oci do dálky, zatímco pololežící buclatá vesnicanka

vedle nej ztrácí poslední zábrany. O fado! Pantofel jí padá z nohy, cigareta z ruky, když roztoužene naslouchá hrácovým

tesklivým písním. Ríká se jim fado a údajne nejlíp vyjadrují pro portugalskou mentalitu typickou težkou melancholii. Stesk.

Touhu, jejíž hlavní puvab spocívá v tom, že nebude nikdy naplnena. Tady se tomu ríká saudades. Ješte v Lisabonu to vysve

tloval ceský velvyslanec Václav Hubinger. Zpocátku se ho prý Portugalci ptali, zda nemá saudades po Praze. Nemel, ale

když zaskocil domu do Prahy na vánoce, takje konecne dostal. Po Lisabonu. Postupne pak zjistil, že si saudades lze lécit ..

Tak, jak to delají všichni Portugalci. Proste zajedou k mori a dívají se na ne. Jedna kolegyne mu prý vyložila, jaký je rozdíl

mezi Portugalcem a Španelem: Španel ji ihned na pláži osloví, zacne s ní flirtovat, zkusí ji sbalit. Portugalec si stoupne

opodál a bude na ni smutne, dlouze hledet. Nic víc. A kdyby snad ona sama projevila nejakou iniciativu, odejde.

"Touha je zatracená vec", nazvala Lenka Procházková jednu ze svých básní. Možná ve vecné strední Evrope. Jiný náš bá

sník, František Listopad, který ovšem už nekolik desetiletí žije v Portugalsku, saudades nejen dávno pochopil, ale i popsal:

Ani o hodinu déle! ani o hodinu méne/ bude duše ve mne/ješte zpívej more! stmívej se když zeme/ úzkou postel stele! Dobrou

noc vám preje! v klidu beznadeje.

Slunce rychle zapadá za vesmírne vzdáleným obzorem. More je tu ocividne nekonecné. Tiskneme se k drsné skále v míste,

které stredovecí lidé považovali za konec sveta. Krajina tady na nejzazším výbežku evropské pevniny smerem najihozápad

vypadá kupodivu jako za polárním kruhem. Kopecky netresku ajakýchsi tvrdých, ostrých šedofialových kvetinek. Ze strmého

skalnatého mysu Cabo S o Vicente hypnotizovane zíráme na širou plochu Atlantiku. První moreplavci museli být frajeh

Príboj útocí na sedmdesátimetrové útesy. Pred Kristem, za Fernaa Magalhaense, dnes. Cervánky jsou postupne lososové,

nachové a fialové, pevnost na mysu zcernává ... Najednou je úplná tma. Za skly ochozu majestátního majáku rozhrnují

závesy. Fotograf si lehá na skálu: když to udelám osmi vterina ma, maják se dvakrát otocí, ale musím to naštelovat tak, abych

se toho vubec nedotk, mumlá vzrušene. Strážci majáku vymetli mouchy a rozsvecejí. Svatovicentský maják, nejsilnejší v

Evrope, nekompromisními pruhy ohledává more i horce vonící skaliska. Oslnuje nás ve zpetných zrcátkách auta. Po chvíli

ozárí odbocku do slavného mesta Sagres, odkud na pocátku 15. století Portugalci, vklínení mezi Kastilii

a Atlantský oceán, zkusili vyplout do nekonecna. Tady založil tretí syn krále Joaa I. infant Dom Henrique cili Jindrich

Moreplavec námorní školu, v níž soustredil nejlepší lodivody, hvezdáre a geografy. Bylo za tím jiste víc, nežjen pouhá touha

objevovat. Rozširování krestanství, hráz arabskému svetu, kolonizace cizích zemí. Peníze a moc. Taky poznání. Tenkrát za

znamenali na svých námorních výpravách úspechy jako žádný jiný národ. Tenkrát predstavovali velmoc císlo jedna.
Tenkrát.

Úplne poslední vecer v Portugalsku se vracíme do malého prístavního mestecka Olhao. Zase si nad vodu sedáfialový sou

mrak. Retezovite zakotvené bárky pripomínají cínskou inkoustovou kresbu. Starí muži na lavickách popíjejí víno a prikusu

jí chleba. Milá prodavacka v krámku s plody more mi píše do bloku Santola, Lagosta, Sapateira, Estrela di Mar. Langusta

má jedno klepeto olepené leukoplastí, aby nemohla štípat. Sapateira jsou krabi, ostras ústrice, estrela morské hvezdice.

Vycházíme naposled na nábreží. Ve vzduchu se vznáší saudades. Touha po mori, po vecnosti, po hvezdách, po objevech ...

Vzrušující trýzeií duše. Jsi na mé ceste voda nebo žízen? A odpoved? Odpoved není duležitá.
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Cihla a katedrála'
o genetice a o povaze života

František Koukolík

Predstavte si, že vám nekdo prinese neco
neobvyklého - nemáte ponetí, co by to
mohlo být - a rekne: "Myslím, že to je nebo
bylo živé." To nemusí být jen nepatrná
sporná stopa zjištená elektronovým
mikroskopem v meteoritu, který z Marsu
dopadl do Antarktidy. Stací, když se pri
hledání ropy dostane hrot vrtné soupravy
do hloubky asi peti kilometru pod morským
dnem poblíž západní Austrálie do vrstvy
prastarých pískovcu. Nekoho napadne,
aby se podíval elektronovým mikroskopem
a hle: ze zrnek pískovce vykukují vlákna
dlouhá 20 - 150 nanometru, což ve vedecké
reci znamená miliontinu milimetru. Jsou
asi tak velká, jako viry. Chováte-li se k nim
jen trochu slušne, množí se.
Mikrob i, napríklad bakterie, jsou mikro
skopické podoby života. Tahle vlákna se
mají ke slušné bakterii asi jako myška ke
slonovi. Takže se jim ríká nanobi. Skrývají
kousíc!sYDNA, deoxyribonukleové kyse
liny. Zijí-li pet kilometru pod morským
dnem, muže neco podobného žít na Marsu,
na jiných telesech slunecní soustavy, jinde
ve vesmíru? Proc je tak duležitá jejich
DNA?

DNA, deoxyribonukleové kyseline, se ríká nejchytrejší
molekula ve vesmíru. Její vlákno patrne nese nejvetší
množství informace v nejmenším možném objemu.
Kdybyste je neporušené dokázali vytáhnout z jádra své jed
iné bunky, to je koulicka o prumeru obvykle 20 - 30 tisícin
milimetru, merilo by málem dva metry. Stavba vlákna
vypadá jako dren nudy - AGGCCCTTTTGTTT ACC
TAAACCTCCTTTAGCGACGTT... Ta ctyri písmena
oznacují jednoduché látky, adenin, guanin, cytosin, thymin,
chemik jim ríká baze, v bežné reci se mluví o "písmenech"
DNA. V jednom vláknu lidské DNA jich jsou asi tri mi
liardy.
Nejaký pocet a poradí písmen DNA, obvykle nekolik tisíc,
tvorí gen, "jednotku" dedicné informace. Odhady poctu

genu u cloveka kolísají. Casto se mluví o 100 000, ale také
o polovicním poctu. Geny tvorí jen nekolik procent celé
délky retezu, zbytku se ríká "haraburdí". Cemu haraburdí
slouží, není dobre známo. Nejakým zpusobem si povídá
s geny. Také by mohlo sloužit jako "rezerva" pro další bio
logický vývoj.
Geny urcují, cím nejaká podoba života bude, zda se stane
rasou, krokodýlem, slunecnicí, jestrábem nebo clovekem.
Jak to delají? Kódují stavbu bílkovin. Tím je dáno, jak
budou vypadat a jak se budou chovat bunky, tkáne, orgány,
organismy. Chybející nebo popletený gen muže znamenat
odchylku v množství nebo ve stavbe nejaké bílkoviny.
Dusledkem muže být choroba. Chorob tohoto druhu zná lid
ská medicína asi 4000, od nejcastejších, jako jsou zhoubné
nádory, cukrovka nebo schizofrenie, po velmi vzácné. Ale
jen nekdy mohou geny "za všechno samy". Casto se spoju
je vliv zmateného nebo ztraceného genu s vlivy prostredí.
Precíst dlouhé cásti retezu DNA a zjistit, kde gen zacíná
a koncí, rozlišit jehlu od sena, není nic jednoduchého. Dnes
naštestí umí DNA císt stroje. Cte se horecne. Už se poved
lo precíst celou genetickou informaci, všechny geny nekoli
ka bakterií, napríklad tuberkulózní. Celou lidskou dedicnou
informaci stroje prectou pravdepodobne v prubehu roku
2003.

Proc ta horecka
Jde o vedení, které behem jedné, dvou generací muze
zmenit svet: medicínu, zemedelství, prumysl vcetne zbro
jení. A vše, co s nimi souvisí. Duvodem horecky je vidina
takového bohatství a moci, které svet ješte nevidel.
Nadnárodní vedecko-prumyslové kolosy, napríklad
Novartis nebo Monsanto, vedí, do ceho investují miliardy
dolaru. Vedí to i predstavitelé silných státu. Jestliže nekterý
stát vcas nezachytí, že se vedecký, technologický
a prumyslový vývoj pohnul v tomto smeru, budou se
dusledky podobat tomu, co potkalo státy, které vcas
nezachytily, že nekdo vynalezl strelný prach, ocel, kanón,
lode schopné preplout vzdálenost mezi kontinenty, knihtisk,
pocítac ... Vedení a technologie, které z nej plynou, jsou
moc, at se nám to líbí nebo nelíbí.

Jde jenom o moc a bohatství? To by bylo málo. Jde
o pochopení, co je život. Jak vznikl. Jak se vyvíjel. Kde
všude by mohl ve vesmíru být. Jak dokázal, že muže být
inteligentní. A snad ješte o víc - jak to, že život dokáže nekdy
být krásný, nežný, laskavý a moudrý? Co je tedy život?
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Tak asi tri stovky genu
Klícové vlastnosti samostatných podob života jsou nejméne
tri: látková výmena, schopnost aktivne odpovídat na
promeny okolí a replikace neboli schopnost okopírovat se.
Všechny se odvozují od genu. Takže: jaké muže být nej
menší množství genu, které udrží v chodu neco samostat
ného, nezávislého, s látkovou výmenou, co se bude
kopírovat? Které geny to jsou? Podarí se je sestavit dohro
mady?
Na to se dá jít dvema zpusoby. Namáhavý zpusob je
"odspodu nahoru". Sestavovat retízek gen po genu. O neco
méne pracný je obrácený zpusob "odshora dolu". Najdete
podobu života, která má nejmenší známé množství genu
a presto žije samostatne. Zacnete jí gen po genu odebírat
a sledujete, kam až mL,žete jít, kolik a jakých genu potrebu
je na to, aby ješte byla s to být živá. Samozrejme v prátel
ském laboratorním prostredí. Což se povedlo. Mycoplasma
genitalium má pouhých 517 genu. Jsou schované v retízku
tvoreném jen 518 000 písmeny. Skupina vedcu z americ
kého Institutu genomického výzkumu
(Institute for Genomic Research) dokáza

la, že forme Macoplasma genitalium
k životu stací 265 - 350 genu, tedy asi tri
stovky genu. O stovce z nich se zatím
neví, cemu slouží.

Minimální genom
Slovo genom se užívá pro veškerou
genetickou informaci nejaké podoby
života. Minimální genom je nejmenší
množství genu, které by umožnovalo
samostatný život ve volné prírode, nikoli
jen ve vhodných laboratorních pod
mínkách. Sestavit minimální genom by
tedy znamenalo stvorit velmi jednodu
chou podobu života. K tomu je ješte
hezký kus cesty. Vedci z Institutu pro
genomický výzkum jí ušli pekný kus, ale
jen kus. Z malinkatého genomu Myco

Jato archiv
plasma genitalium odstríhali "nadby-
tecné" geny. To, co zbylo, žije proto, že to je ve vaticce.
Stvorit, nebo spíše vyrobit novou podobu života, která bude
mít minimální genom, znamená dodat malinkatému
bunecnému mozku telo, pocítaci s programem továrnu, kte
rou rídí. Jinak receno - znamená to ke genomu pridat složité
bunecné orgány, které bunku drží pri živote. Neco, co bude
vyrábet bílkoviny, tuky, sacharidy a nejruznejší další látky.
Neco, co tuhle mašinerii udrží pohromade, aby se neroz
padla na soucásti pri prvním kontaktu s bežným prostredím.
K tomu možnost kopírovat se. Olbrímí úloha, pravdepodob
ne splnitelná. Kdy? Není známo.

Mocenský kolotoc
Je možné, že pujde sestavit vetší pocet vzájemne odlišných
minimálních genomu. Tudíž pujde ze známých genu se
stavovat nové podoby života, asi tak, jako deti ze známých
soucástí Loga sestavují nové, nevídané stavby. Již dnes

geneticky modifikované bakterie vyrábejí prumyslové

suroviny, cistí prostredí, tvorí léky, napríklad inzulin.

Podoby života založené na minimálním genomu by mohly

být méne energeticky a surovinove nárocné, tedy levnejší,
tedy technologicky efektivnejší.
Samozrejme, že vypukne ekonomický a politický kolotoc:
cí bude intelektuální vlastnictví, komu budou patrit obchod
ní možnosti, kdo ovládne trh. Protože jde o umele zmenené
podoby života, bude je možné bez obtíží patentovat.
Rizikem patentování a monopolizace je však podvázání
dalšího výzkumu a vývoje. Patentování znamená, že
badatelé ani technologové z chudších zemí nebudou mít
vstup do genomických databází.
Mohou minimální genomy znamenat nové zbrane, proti
kterým alespon zpocátku nebude obrana? Mohou. Pomuže
v tomto ohledu nejaký druh mezinárodní regulace? Ze
zkušenosti s jadernými zbranemi plyne, že to je málo
pravdepodobné. Zastaví z tohoto duvodu nekdo vedecký
a technologický vývoj? To je ješte méne pravdepodobné.
Co však ríci lidem, kterí mají za to, že by pomohl zákaz

nebo omezení vedy a technologie, návrat
k pokore, k prírode, prostote, k Bohu?
V dobách, kdy moderní veda a technolo
gie neexistovaly a lidé byli údajne
prostší, pokornejší a meli blíže k Bohu 
což se spíše týkalo tech chudých a bez
mocných - dokázaly rímské legie vylid
nit a znicit Galii, Hunové kus Evropy,
Arabové severní Afriku, mongolská
armáda severní Indii a križácké výpravy
palestinská mesta tak, že by rozdíl vuci
úcinku neutronových zbraní mohl být
predmetem diskuse.
Máme to v genech? Naucili jsme se to?
Nejspíš od obojího kus. Jestli je pravda,
že nejvetším evolucním motorem, který
hnal vývoj našich predku dopredu, byl
krome sexuálního výberu tlak jiných lid
ských skupin, máme jako druh pouze
dve možnosti: bud pochopíme sami sebe
jako druh a naucíme se s tím zacházet,

nebo prestaneme existovat. To, co mohlo být evolucne
výhodné pri souteži o zdroje v paleolitu, muže být klícem
k zániku našeho druhu v dobe, kdy jeho odlišné skupiny
mají zbrane hromadného nicení a nesnášenlivé ideologie,
které mohou v souteži o zdroje zduvodnit jejich užití. Nebot
druh Homo sapiens sapiens je rozdelený do skupin a ty mají
vnitrní mocenskou hierarchii. Vypadá to, že její nácelníci se
od mocenské a politické mentality staršího paleolitu príliš
nevzdálili. Poznání samo o sobe nedelá lidi moudrejší ani
lepší, což se týká vetšiny lidí - mocných i bezmocných.
Konstrukce minimálního genomu, zdarí-li se, skutecne

vypadá jako jeden z vrcholných úspechu redukcionistické
metody v biologii 20. století. Nesmírne složitý celek se
povedlo rozložit na pomerne jednoduché cásti (i ty jsou
zatracene složité) a na této úrovni vysvetlit, co delá život
životem. Tato "jednoduchá" a "základní" úroven mohla
predstavovat jeden z prvních vývojových kroku života
nekdy pred 3,5 miliardami let. Ne však krok nebo kroky

Brezen 2000 / 35



zcela první. Svetu DNA zrejme pred

cházel svet její sestry RNA, kyselliny
rybonukleové. Jak si vymenily roli, je
jasné jen cástecne.
Život však nemá jen tuto ,jednoduchou
základní" úroven, která nadto plyne ze
soucasné laboratorní podoby. Do
dnešní podoby se život na Zemi vyvíjel v rade velkých
epoch. Zacalo to - snad - replikátory, necím, co se umelo
okopírovat. RNA svet se vyvinul do DNA sveta.
Predbunecné podoby života do bunecných. Jednobunecné
do vícebunecných. Vícebunecné do spolecenstev. Nakonec
se objevuje druh, který má jazyk, abstraktní myšlení, velmi
složitou emotivitu ... Pritom nebylo možné presne pred
povedet, zda se tak s jistotou stane a kam vývoj pujde.
Nepresné prirovnání by mohlo ríci: kdyby byl život na Zemi
složitá, vnitrne propojená, trvale se prestavující stavba
z mnoha druhú cihel, dal by se minimální genom považovat
za plán, jak vyrobit nejaký druh cihly. Jakkoli dokonalý
plán na cihlu nejakého druhu nevysvetlí gotickou katedrálu
nebo mesto Brasilia. Na druhé strane jsou tyhle "cihly"
nepochybne jejich stavební prvky.

Buh jako teorie
Je z toho duvodu nutný k výkladu vzniku života zásah
zvencí, paralelní kosrrllcké vedorrll, jak se na nekterých
našich neteologických vysokých školách zacíná ríkat pánu
Bohu? Nedomnívám se. Vede mne k tomu napríklad
vynález myšlenkového nástroje prisuzovaný františkánské
mu mnichovi Williamu Occamovi ( asi 1290 - asi 1349),
který tradice pojmenovala Occamova britva. Ta ríká, že se
jevy mají vysvetlovat pokud možno nejjednodušeji. Do
výkladu se nemají zavádet neznámé, nepochopitelné nebo
neoveritelné prvky. Existuje-li jednodušší teorie, než je
Buh, mela by se užít.
Rada verících lidí se v tuto chvíli asi usmeje a rekne, že není
nic jednoduššího, krásnejšího a hlubšího, než je Buh.
Myslím však, že v tomto prípade mluví o Bohu jako
o zkušenosti, které se nejcasteji naucili ve vlastních ro
dinách v prubehu detství. Tedy o necem jiném, než je Buh
jako teorie. Podle poctu a síly svazku, které byly v prúbehu
dejin myšlení na téma Boha jako teorie napsány, lze soudit,
že Buh je jedna z nejsložitejších teorií vubec. Což si uve
domil jak svatý Bernard, tak Martin Luther, z nichž první
údajne prohlásil, že kdokoli zacne o Bohu rozumovat, potre
buje holí do zubu, a druhému se pripisuje výrok prohlašu
jící, že rozum je devka dáblova. Kazí víru hlubokou
a uprímnou, temný plamen, jak jí ríkal svetec Bernard, žene
ji do nerešitelných rozporu v sobe samé i v kontaktu se
svetem.

Další myšlenkový nástroj, který mám na mysli, rozhoduje
o tom, zda jde nejakou teorii doložit nebo zamítnout, neboli

testovat. Boha jako teorii doložit ani
zamítnout nelze. Címž se dostává

mimo kritické myšlení. Což Boha jako
teorii nedelá ani lepší ani horší - jde
o neco jiného. V Boha nebo bohy lidé
bud verí nebo neverí. Nedorozumení

nekdy plyne z toho, že kritické myšlení
a jeho organizovanou podobu, které se ríká veda, lze
považovat za jeden rozmer lidství, religiozitu za jiný.
Mohou být ve sporu, užijí-li se jako mocenské a politické
nástroje. Vubec však ve sporu být nemusí, neužívají-li se
tak.

Jestliže je religiozita kulturní univerzálie - všechny známé
kultury nejaké náboženství mely a mají - pak by mohla být
evolucne a geneticky kódovaná podobne jako je jazyk.
V tom prípade by se religiozita postupne vyvinula do svých,
dejme tomu, 44 skupin zaniklých a soucasných náboženství
podobne, jako se hypotetický "prajazyk", nebo malý pocet
prarecí, vyvinuly do približne 6000 známých vymrelých
i soucasných jazyku. Jestliže se spiritualita dá chápat jako
jedna z nejrozvinutejších podob religiozity - spiritualita je
transkulturální stejne jako religiozita - pak múže mít Boha
osobniho, jako je tomu v judaismu, krestanství nebo islámu,
neosobního, jako je tomu v nekterých podobách hinduismu,
prípadne žádného, jako je tomu v hínajánovém budhismu.
Religiozita a spiritualita mohou mit pro radu lidí a jejich
skupin mnoho prípadne nezbytných významu a funkcí. Ale
jako dobrá teorie vykládající vznik života aktem stvorení mi
nepripadají. Jak jsem se pokusil sdelit: napríklad pro
porušení Occamovy britvy a netestovatelnost. Címž nikomu
nechci brát víru, která není mocenským nástrojem.
Jaká je tedy ta "jednodušší", testovatelná teorie popisující
vznik života? Nebude-li to neodarwinovská syntéza, neboli
soudobá evolucní teorie, pak by to mohla být teorie kom
plexních adaptivních systému, neboli plektika (plectics)
vypracovávaná skupinou vedcu v Santa Fé. První se vyvíjí,
druhá je v plenkách, neúplné jsou z toho duvodu obe.
Nekterým evolucionistum pripadá plektika irelevantní.
Která z obou teorií platí, ukáže budoucnost. Objevil se však
jeden duvod k radosti. Skupina pro biomedicínskou etiku
Stanfordovy univerzity a její výbor pro etiku v genomice
neshledaly, že by konstrukce minimálního genomu narušo
vala základní morální pravidla, ani meze západních
náboženství. Výbor má pri vedomí rizik za to, že mezi
vedou a religiozitou není v problematice minimálního geno
mu rozpor. Po nedávných mocensky podmínených, stále
hlubších a politictejších stretech s náboženskýrrll funda
mentalisty krok dopredu.

František Koukolík (1941)
Neuropatolog.
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Na politice me
zajímá myšlenlca

S profesorem Valtrem Komárkem o tom, kam
jsme došli a proc, a také o vizi Evropy

Vit Ružicka

Cím to, že práve lidé Z Prognostického ústavu Akademie

ved, vjehož celejste v letech 1986 až 1992 stál, se ocitli po

listopadu 1989 ve vládních a politických špickách?

Prognóza se profilovala tak, aby odpovídala dobovým

trendum, že vývoj vyžaduje hlubokou politickou, ekono

mickou, strukturální reformu a reintegraci se západní

Evropou. Meli jsme výhodu, že jsme se temito vecmi zabý

vali už dríve. Možná proto odešlo tolik lidí z

Prognostického ústavu do vlády; krome mne Václav Klaus,

Vladimír Dlouhý, posléze Karel Dyba, Tomáš Ježek, pak

i Miloš Zeman a další. Za úspechem Prognostického ústavu

není tajemství politického týmu nebo centra, ale jeho

svázanost s trendy, znalost situace. Byla to práce a ne his

torickopolitologické intriky a mystéria, která se nekdy

okolo Prognostického ústavu vytvárejí.

vývoj po revoluci byl rychlý a v Parlamentu vyhrál

Klausuv plán ekonomické reformy. Co byste delal jinak,

konkrétne v privatizaci?

Privatizaci jsme chteli provést podle zkušeností západních

státu. Meli jsme možnost ruzné zpusoby privatizace konzul

tovat. Rakouský kanclér Vranitzky nám nabídl pomoc ra

kouských specialistu, mel jsem radu konzultací s ministrem

státního prumyslu Schreierem. Jejich vzory privatizace

obsahovaly tyto kroky: vytvorení státních akciových

spolecností, hledání akciových partneru do techto

spolecností, jak zahranicních, tak domácích, s prednostní

privatizací bank a financních center s tím, že do té doby je

treba postavit do cela profesionální manažéry vybraných

konkurzy. Ti by byli hodnoceni nejen podle ukazatelu

rentability, ale i podílu vývozu, výše produktivity a poctu

zamestnancu, snižování stavu lidí a podobne. Až se podniky

zkonsolidují, budou privatizovány jako dobré, plnohodnot

né podniky za plnou cenu, aby získávaly kapitál. Tento

model privatizace znamenal deset i více let, ale byl spojen

s postupnou konsolidací v našich podmínkách prebujelého

prumyslu, navíc se selektivním prístupem. Pozval Jsem

skupinu svetových podnikatelu vedených Tomášem Batou

a poprosilo expertizu. Navštívili vybrané podniky a velmi

podrobne analyzovali jejich situaci a dali nám podrobná

doporucení pro další vývoj techto podniku i pro jejich pri

vatizaci. Rozlišovali jsme malou a velkou privatizaci;

malou jsme považovali za užitecné provést hned spolu se

silným rozvojem soukromého podnikání. Velká a strední

privatizace byla chápána jako dlouhodobý, standardní pro

ces jako v celém západním svete.

Vyhrála Klausova koncepce. Co si o ní myslíte?

K1aus byl fascinován, že pro fungování trhu je nutné co

nejrychleji najít soukromé vlastníky, a udelal z tohoto vI st

nického vztahu výchozí bod celého pojetí. Celá jeho kon

cepce byla založena na predstave, že trhy jsou natolik sou

vztažné, že mají-li fungovat, musí být prolomen celý regu

lacní systém a být liberalizováno všechno. Jakmile k tomu

pridal i predpoklad privatizace, dostal se k požadavku

ohromné rychlosti. Tak se pro nej stala pomalejší varianta

neprijatelná. Dospel k pojetí jakési šokové terapie se snahou

provést zlom revolucním zpusobem. Nešlo o ekonomickou

reformu, protože reformy mají v sobe vývojový prvek, ale

o ekonomickou revoluci. V konkrétních historických pod

mínkách, pri dané zralosti ekonomiky, mezinárodní

konkurenci, nezralosti subjektivního faktoru, prekonávání

hypertrofie težkého prumyslu, prekonávání naší svázanosti

s obrovským sovetským trhem se snahou preorientovat se

na nárocnejší, pružnejší západní trhy, K1ausovo strnulé

myšlení, prestože prezentované jako novátorské a radikální,

mi pripadalo schématické, scholastické, nerespektující sku
tecnost.

Myslíte si, že byla obetována politika mikroekonomiky ve

prospech makroekonomické rovnováhy?

Byla dramatizována makroekonomická rovnováha, aniž

byla alespon v prijatelné míre kvantifikována. Provádely se

zbytecné manévry . Napríklad cenový skok roku 1991,
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odhady mluvily o nárustu cen o 30 procent, ve skutecnosti

se ceny zvýšily o 56, což by nebyla taková hruza, kdyby se

v dalších letech celkove ceny nezvýšily až na 400 procent.

To nebyl inflacní manévr, ale utajená menová reforma.

Mzdy byly brzdeny administrativne, takže nenastala kla

sická inflace, kdy mzda honí cenu a cena honí mzdu. Rostla

drahota, obrovsky se znehodnotily úspory, protože reálné

mzdy klesly asi na 68 procent. Žádný režim by si nedovolil

takhle hazardovat s duverou obyvatelstva.

Jak chápete problém restrukturalizace?

V naší ekonomické literature a žurnalistice je podávána

jako mystérium. Evidentne spousta našich ekonomu

a žurnalistu nepochopila, oc jde. Podivoval jsem se nad úva

hami ruzných ekonomu v tisku, kterí si pletou restruktura

lizaci s provádením strukturálních zmen v národním

hospodárství. Já vidím v restrukturalizaci proud, který je

možný nazvat manažerskou revolucí 70. a 80. let, kdy se

mení struktury podnikové, financní, výrobní, teritoriální,

organizacní. Hroutí se pyramidy centrálního rozhodování

managementu s generálními rediteli, divizemi a dává se

prednost decentralizaci, dekoncentraci, demasifikaci atd.

Jde o to hledat flexibilní decentralizované zpusoby, které se

posunují co nejblíže zákazníkovi, kjeho potrebám, k trhum,

aby obstály v konkurenci. Dominantou není vyrobit, ale

prodat, být konkurenceschopný. Restrukturalizace je široký

proud, který zasahuje do všech oblastí, ale dominantní je

zmena pojetí podniku a jeho rízení.

Mel stát víc prosazovat podnikovou restrukturalizaci?

Urcite. Pred takovou restrukturalizací, podle mého názoru,

stojí všechny naše podniky a mela by se jí venovat

pozornost. Naše podnikové kolosy pri rozpadu sovetského

trhu nebyly schopny konkurovat na nárocných západních

trzích a musely projít restrukturalizací. Ta je ovšem tak

nárocná, že by to bez vládní pomoci nešlo. Zde došlo

k obrovské chybe. Proto ríkám, že privatizace mela být

selektivní. Ovšem jen a pouze ve spolupráci s mezinárodní

mi koncerny. Proc uspela Mladá Boleslav?

Jaké zpoždení máme za rozvinutými státy?

Krome výjimek jako Škoda Mladá Boleslav, která má vlast

ní sít materského koncernu, byla chyba rozbít stávající

obchodní sít. Nebyla dobrá, ale nejak fungovala. Rozbití do

záhadných privatizacních bunek vedlo k tomu, že nejsme

konkurenceschopní ani výrobne, ani obchodnepoliticky.

Podnikum chybí schopnost kontaktu s trhem, pružnost,

servis, reklama.

Odhadnete toto zpoždení, tuto ztrátu casove?

Souhrnným výrazem našeho propadu je, že se 10 let

nezvýšil hrubý domácí produkt. Oficiálne se uvádí asi 97

procent úrovne roku 1989, což je prušvih, protože je to

deset let stagnace. Západní zeme za tu dobu pokrocily ve

výkonnosti asi o 20 až 30 procent. Podle parity kupní síly

jsme na 12 tisících euro per capita, západní zeme na 24 tisíc

euro na hlavu, napríkJad Rakousko. Tedy na dvojnásobku.

Dohnat je potrvá asi 10 až 15 let.

Podle me je duležité dostat ekonomiku na trajektorii rustu,

a to rychlého, rekneme 4, 5, 6 procent a aspon šest sedm let

rust udržet a pripojit se k západním zemím v kvalite a

konkurenceschopnosti. Pak už není kvantitativní stránka tak
dramatická.

Co ríkáte vstupu Ceské republiky do Evropské unie?

Za prvé: pro nás je životne duležitá snaha dostat se brzy do

Evropské unie. Za druhé si myslím, že se tato otázka príliš

dramatizuje, nekdy z obou stran. Naše clenství by nemelo

být chápáno jako milodar západních zemí, ale jako rešení

evropské otázky. Je nutná iniciativa na obou stranách. Je

tedy i na nás, abychom se pripravovali, co v EU chceme

delat, jak chceme jejich výhod využít.

Chápete Evropskou unii jako významný politický stabi

lizacní faktor na celém kontinente?

Je to živá a aktuální otázka jednotné, demokratické, stabili

zované Evropy. Ne jako protivníka Spojených státu a

Japonska, ale jako další ohnisko pokroku v globálním svete,

kdy USA nese zcela zbytecne tíhu celé rady akcí a Evropa

zustává pozadu.

Evropská otázka zahrnuje i problém Evropa - Rusko.

Nemyslím, že Rusko je soucástí Evropy, ale Evropa není

jasne definována bez ujasnení tohoto vztahu. Šance, které

otevrel prevrat roku 1989 a rozpad socialistické soustavy,

vytvorení retezce postkomunistických zemí, zdaleka nebyly

využity.
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Je Evropa schopna se konsolidovat i do jakési politické

unie?

Myslím, že ano. Melo by být jasné, že všechny zeme si

chtejí zachovat autentickou kulturu, jazyk, literaturu, suv

erenitu. Každý z nás je ale predevším clovek, clovek

Evropan, a až pak je formován národne. Ne naopak.

Jaké jsou prekážky integrace?

Existují urcité extrémní deformace, které by celý proces

mohly znesnadnit: radikální strany zleva i zprava, jeden

príklad za všechny predstavuje Haider v Rakousku.

Prekvapuje me, že je tak málo tvorivých diskusí mezi evrop

skými intelektuály. Nekdy se ptám, kam se podela slavná

Sorbonna se svou tradicí, kde jsou velcí evropští intelek

tuálové, dedicové Balzaca, Dickense, kterí by byli schopni
o techto otázkách otevrene diskutovat a nemuseli

poslouchat nejapné soudy omezených evropských

kvazipolitiku, kterí vyjadrují proti myšlence sjednocené

Evropy primitivní obavy. Proti tomu stojí mnohdy defor

movaná praxe predpisového sjednocování Evropy, které je

podružné a uvázne v pasti procedurálních problému.

Jak se vám zamlouvá Romano Prodi, nový predseda

Evropské komise, který deklaroval podporu další inte

grace?

Je to zajímavá osobnost. Evropa má radu nových zají

mavých osobností. Vedle velkých jedincu, které odcházejí,

jako baronka Thatcherová, de Gaulle, Helmut Kohl, at

o nich historie bude ríkat cokoli, jsou Romano Prodi, Tony

Blair a svým zpusobem Gerhard Schroder nové postavy,

které mají urcité globální vize sveta jednadvacátého století.

Myslím, že Prodi patrí k velkým osobnostem mezi novými

politiky a nemeli bychom zjednodušovat pohled na neho

dohady o jeho minulosti. My, zavreni do sebe v ceské

kotline, se plácáme v provinciálním bahenním souboji.

Není divu, že Prodi je deformován touhle optikou.

Souhlasíte s tím, že by priority naší vlády mely vypadat

zhruba takhle: nastartovat ekonomický rust, podporit pod-

Prof ing. Valtr Komárek, DrSc.
Narodil se v roce 1930 v Hodoníne. V roce 1954

absolvoval Ekonomický institut v Moskve. V letech
1986-1992 byl reditelem Prognostického ústavu

CSA V. Celkem uverejnil 22 vedeckých prací, mezi
než patrí: Strategie sociálního a ekonomického

rozvoje Ceskoslovenska do roku 2000 (1986),
Prognóza a program (1990). Nyní je v duchodu.
Politicky se orientuje na sociální demokracii.

nikovou restrukturalizaci, usilovat o rychlý vstup do EU

a myšlenkove se otevrít svetu?

Dá se to tak ríci. Jen jde o to, jakými zpusoby. Chápu obavy

liberálu z nadmerného vmešování, z nadmerných regulací

a byrokracie. Není dobre, když obavy prerostou ve fanat

ická dogmata "Vládo, ruce pryc od ekonomiky a spolecno

sti". Vláda musí pracovat víc v oblasti motivace, stimulace,

inspirace, pobízení kreativity a obstarávání financních zdro

ju a mezinárodních kontaktu, které by pomáhaly rodícím se

týmum obracet se k sofistikovaným výrobám. V tom má

roli stimulátoru a financního zprostredkovatele.

Verejnost si nemyslí, že vláda je schopna to prosadit,

a proto vznikají hnutí jako Impuls 99 nebo výzva

"Dekujeme, odejdete". Co si o nich myslíte?

Obecne platí, že potrebujeme ve spolecnosti trvalou diskusi,

která bude motivovat, která bude lilJšná, rozporná, ale

soucasne tolerantní a tvorivá. Nesmí to být záplava slov

a emocí. U nás jsou strašne emocionální diskuse, ale argu

menty, fakta, analýzy jsou nám vzdálené. Spíš se pohybu

jeme v ríši spekulací. Nechci jakékoli volání po diskusi

odmítat. Me však zajímá diskuse nárocná, odborná, argu

mentovaná. Diskuse pro diskusi nepomuže. Obávám se, že

to, co se dnes odehrává, jsou spíš nátlakové akce. Jak

daleko mají dnešní televizní bavici ke kulture, tak daleko

mají dnešní diskutéri k seriózní, nárocné, vecné diskusi.

Objevily se zprávy, že hodláte kandidovat do Senátu za

CSSD. COje na tom pravdy?

Praktické politiky bych se nechtel úcastnit. Na politice me

zajímá myšlenka. Není mi sympatická partajní ani formální

práce, kde se politika smešuje s úradem, kde se kontrolují

zápisy a lidé se chovají jako manufaktura na vyrábení

a schvalování zákonu. Tomu nemohu prijít na chut.

Vít Ružicka (1977)
Student Vysoké školy ekonomické v Praze.

Václav Klaus, Cesta k tržní ekonomice, Praha, 1991

"Príprava pridružení zemí strední a východní Evropy na zaclenení do vnitrního trhu

Unie": Bílá kniha, Delegace evropské komise, Praha 1995
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Potlesk pro plírodu
Reportáž Z vubec prvního národního parku na svete

Aleš Jirásek

Jsem u cíle svého putování po severozápade
Spojených státu. Stojím u vstupní brány do
Yellowstonského národního parku a vím, že se
mi splnil další z mých velkých snu. Byl jsem
ješte malý kluk, když jsem poprvé videl
v casopise neskutecne zbarvený Morning
Glory Pool a mohutnou erupci gejzíru Old
Faithful.

Reka žlutého kamene
Tam nekde daleko pod modrými horami
je kraj plný divll a kouzel, vypráveli si od
pradávna Indiáni. Když prišli do hor

a prérií amerického Stredozápadu první
bílí kolonisté, neverili jim. Považovali
jejich povesti o pramenech horké vody
a trhlinách v zemi, chrlících páru a
vyplivujících bahno horké jako ohen, jen
za výplod bujné fantazie. Svým lícením
o gejzírech a gigantických schodištích

plných vroucí bublající vody i hlubokých
kanonech se žlutými príkrými srázy
nepresvedcil nikoho ani lovec kožešin
John Colter, který se v roce 1807 v techto
odlehlých koncinách objevil.
Až v roce 1871 podnikla Americká geo
logická spolecnost pod vedením svého

Joto autor
reditele Ferdinanda V. Haydena první
vedeckou expedici do techto míst. Fotografie porízené
tehdy velmi známým fotografem Williamem H. Jacksonem
byly tak impozantní, že okouzlily nejen americkou vere
jnost, ale i Kongres USA. Ten brzy uznal nutnost chránit

toto jedinecné území a l.brezna 1872 vyhlásil Yellowstone
národním parkem. Stal se prvním nejen ve Spojených
státech, ale i na celém svete. Park získal své jméno podle
tamejší reky, které Indiáni ríkali "Mi tsi a da zi" - reka
žlutého kamene.

Yellowstonský národní park se svou rozlohou zhruba
9000 km2 patrí dodnes také k nejvetším. Trochu mi to delá

starosti, protože jsem tu bez auta a neco jako hromadná
doprava v parku neexistuje.
Ale hned na zacátku mám štestí. Na ceste z blízkého

mestecka West Yellowstone si stopnu auto oznacené sym-

bolem National Park Service, státní organizace, která má
vetšinu chránených území v USA na starosti. Za volantem
sedí muž v uniforme rangera, správce parku, který se však

netvárí moc prívetive. Cekám problémy, protože i když je

tolerováno, je stopování v parku zakázáno. Ale všechno je
jinak. Za chvíli už si povídáme. Bili se zajímá o život u nás,
vyptává se na Prahu a prezidenta Havla. Pak mi radí, která
místa v parku rozhodne nesmím vynechat. Dostanu se s ním

i tam, kam už bežní turisté nemohou.

Ale nepredbíhejme.

Starý a verný
Yellowstone je známý jako termální
ríše divú. Je tu nejvetší koncentrace

rúzných horkých pramenú, gejzírú,
obdivuhodne zbarvených jezírek a•
bublajících bahenních sopek na
svete. Jejich celkový pocet (okolo

10 000) daleko prevyšuje pocty na
dalších dvou místech, proslulých

svými termálními aktivitami - na
Islandu a na Novém Zélandu.

Yellowstone za toto bohatství vdecí

místní tepelné anomálii, tzv. horké
skvrne, zpúsobené roztaveným mag

matem, které se místy nachází jen pet
kilometru pod povrchem. Podzemní

vody jsou tímto vulkanickým teplem

zahrívány a pod tlakem vystri kují nad povrch v gejzírech
nebo vyverají v horkých pramenech a jezírcích.

Nejdrív se vydávám k nejznámejšímu gejzíru v parku,

kterým je Old Faithful (starý verný), pojmenovaný už pri

první expedici do této oblasti podle pravidelných a mohu

tných erupcí. Doba mezi nimi se pohybuje mezi 30 a 120

minutami, ale díky dlouhodobým pozorováním dokážou

pracovníci parku urcit cas té príští s presností na pet minut.

Prijíždím práve vcas, podle informacní tabule v nedalekém

návštevnickém centru asi deset minut predem. Do plI1kruhu

postavené lavicky se už plní turisty. Samotná erupce, která

zacíná na minutu presne, daleko predcí má ocekávání

a podle typicky amerických výkriku "Wowgh!" a cvakání

fotoaparátú všude okolo, nejsem ohromen jen já. Po ctyrech
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minutách, kdy mocné neviditelné síly zeme vyvrhly do

výšky kolem padesáti metru pres 40 tisíc litru horké vody,

a mohutné dunení ustalo, se ozývá potlesk. Lidé doslova

z celého sveta dekují prírode za nádherné predstavení, které

jim pripravila.
Dalším místem, které rozhodne nechci minout, je Morning
Glory Pool, jezírko známé svými barvami. Ne že by voda
v nem byla barevná, ta je krištálove cistá, ale na jeho

stenách, mizících kdesi v hlubinách, žijí zvláštní bakterie.
Každý druh potrebuje ke svému životu urcitou teplotu vody
a je také urcitým zpusobem zbarven. U kraju v nejchlad
nejší vode (kolem 60°C) žijí hnedé, dále pak oranžové,
žluté a bílé bakterie. Stred jezírka, kde je voda témer varící,
se zdá být modrý, ale to je jen další klam prírody. Tam už
nic žít nemuže. Bohužel dnes už barvy Morning Glory Pool
nejsou tak jasné, jako bývaly. Kvuli turistum, kterí do jezír

ka házejí mince pro štestí.
Další den mi Bili nabízí, abych s ním jel do oblasti Norris,
kde má mít službu. Když nejsou v dohledu žádní turisti,
scházíme z vyznacené cesty a Bili me vede k jednomu

zvláštnímu gejzíru, který bych normálne mohl videt jen
z dálky. Porkchop Geyser byl docela obycejný až do roku
1985, kdy z nej prestala tryskat voda a behem erupcí se z nej
ozýval jen zvuk podobný startujícímu letadlu. Hrdlo gejzíru
se totiž zacalo pomalu zanášet usazeninami, až se nakonec
úplne uzavrelo. Pátého zárí 1989 odpoledne byl tlak pod
povrchem až príliš velký a došlo k výbuchu. Nekteré kusy
skal dolétly dokonce až do vzdálenosti 50 metru. Díky
Billovi si mohu na rozeklaných stranách kráteru prohléd

nout nádherné krystaly, které jsou jinak ukryty v hlubinách.

Ryba varená na udici
Jedinecným místem parku jsou bezesporu také Mammoth
Hot Springs. Tady ze zeme vyverá zvláštní typ horkých pra
menu. Voda na své ceste nahoru rozpouští vápencové

podloží, hornina se na povrchu znovu usazuje a vytvárí
ruznobarevné terasy, po kterých voda kaskádovite stéká

dolu. Jsou opravdu obrovské (mamutí, odtud jejich název)
a neustále rostou. Kdo se vrátí po nekolika letech, rozdíl na

první pohled pozná.
Jednou z fascinujících termálních aktivit v Yellowstonu
jsou bahenní sopky. Na první pohled se muže zdát, že se
bahno, vzniklé smícháním horké vody a hlíny, varí, ale není
tomu tak. Velké bubliny na hladine vznikají v dusledku

unikajícího podzemního plynu. Pohled je to strhující, skoro
jako do kráteru opravdových sopek. Jen roztavené magma
je nahrazeno minerálními prímesemi zbarveným bahnem.
Yellowstone má v severní Americe ješte jeden primát. Na

jeho území se nachází nejvetší horské jezero tohoto konti

nentu. Yellowstone Lake má rozlohu pres 200 km' a jeho
hladina leží ve výšce 2357 m.n.m. Ostatne celá strední cást

národního parku je vlastne široká náhorní planina vulka
nického puvodu s prumernou výškou 2500 m.n.m. Ta je na
jihu, východe, severu a severozápade je obklopena horský
mi retezy a více než trítisícovými vrcholy. Jezero je dodnes
díky velkému bohatství ryb vyhledávaným místem mnoha
rybáru. Dríve dokonce bylo bežné, že se práve chycené ryby
ani nesundávaly z udice, ale hned se varily ve vroucí vode
horkých pramenu.

Na severním konci z jezera vytéká Yellowstone River,
poslední velká reka na území 48 amerických státu, která

není prerušována prehradami. V parku reka nabízí ná
vštevníkum jedny z nejdramatictejších scenérií. Po nekoli

ka kilometrech totiž ústí do yellowstonského Grand
Canyonu (který má mnohem vetšího jmenovce v Arizone),
a to hned více než tricetimetrovým vodopádem Upper Falls.
Co nezvládl ledovec, dotvorila vodní a vetrná eroze. Dnešní

kanon je 32 km dlouhý, hluboký až 360 m a široký až 1200 m.

Jen co se rozbourené vody trochu uklidní po pádu
z Upper Falls (horní), už je mohutný proud strhává znovu,
tentokrát do devadesátimetrové hloubky dolního vodopádu.
Celý kanon si lze do sytosti prohlédnout z vyhlídkových
cest, jež vedou po okraji jeho s ázných sten. Pro ty fyzicky
zdatnejší je tu samozrejme ješte možnost sestoupit po
príkrých, ale bezpecných cestickách až na vyhlídkové
terasy u obou vodopádu. To si nemohu nechat ujít. Po
klikaté stezce se spouštím k hrane dolního z nich. Ohromné

vodní masy se rítí do propasti, mráz beží po zádech z toho,
jakou má príroda sílu.

Když potkáte medveda
Zver je další, pro mnohé dokonce hlavní atrakcí parku, a tak

se tu vyskytuje mnoho "lovcu" s teleobjektivy. Místa
s horkými prameny zvírata pritahují, kolem gejzíru totiž
roste víc trávy, a to i v zime, kdy je všechno ostatní pod
snehem. Nekterí vodní ptáci, kterí v jiných oblastech odlé
tají na jih, zustávají pres zimu.

Pokud nekde dojde k zablokování silnice, bývá prícinou

medved, jelen nebo bizon pasoucí se poblíž. Nejcasteji jsou

takové dopravní zácpy na silnici protínající Hayden Valley.

Toto široké, ledovcem vytvorené údolí leží na brezích reky

Yellowstone River mezi jezerem a zacátkem yellowston

ského Grand Canyonu. V bažinatých meandrech zahlédnete

labute, husy i pelikány, na loukách stáda bizonll. Potkat

mužete i jeleny, losy, antilopy, muflony, vlky, kojoty, rysy.

A samozrejme také medvedy. V Yellowstonu žijí dva druhy
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- cerní medvedi a obávaní grizzly. Nebezpecí se snaží sprá-

a parku snížit výchovou návštevníku. "Zustante na vy

znacených stezkách. Nepribližujte se k medvedum na méne

než 100 metru. Neutíkejte pred nimi. Nechodte sami a delej

te hluk, abyste medveda neprekvapilI. Když ho vylekáte.

mohl by zaútocit. Jídlo vždy skladujte ve zvláštních medve

dovzdorných kontejnerech." To jsou jen nekteré z rad, které

si lze precíst na mnoha informacních místech v parku.

Presto každorocne dojde k nekolika stretum. Úrazy jsou

casto pro cloveka smrtelné a medved je pak utracen. Pro

Evropany je asi nejvíce prekvapující bezstarostnost, s níž se

divoká zver pohybuje po parku, a to i v tesné blízkost] lidí.

Když jsem poprvé projíždel Hayden Valley, byl jsem

šokován klidem, s jakým si bizoni vykracovali po silnici

nebo se pásli tesne vedle projíždejících automobilu. Stejne

tak jsem byl prekvapen jednou ráno, když jsem snídal pred

stanem. "Otoc se," rekl mi jeden ze sousedu. Tesne za mnou

si mohutný jelen pochutnával na boruvkách, kemp plný lidí

mu nijak nevadil. Bill to vysvetlil dlouhou historií parku.

Už víc než sto let se tu na zvírata prakticky nestrílelo.

Horí!
V léte roku 1988 zachvátily Yellowstone rozsáhlé požáry,
nejvetší za celou historii národního parku. Ohne postihly

ruznou merou témer polovinu chránené plochy. At už k
jejich vzniku došlo lidskou neopatrností nebo bleskem,
hlubší prícina spocívala v nevhodné
požární strategii v mi-nulosti. Dríve
byly totiž všechny požáry uhašeny,
jak jen to bylo možné. Tím se v parku
nahromadilo obrovské množství

prírodního paliva a v kritickém roce si

príroda vyna-hradila, co jí bylo po léta
odpíráno. Požár byl tak mohutný, že
proti jeho šírení nepomáhaly ani sil
nice, nor-málne sloužící jako prírodní
prekážky. Prestože se na likvidaci

podílelo pres 25 tisíc požárníku a
dobrovolníku a prestože celkové ná
klady se nakonec vyšplhaly až na 120
miliónu dolaru, poslední ohen na

území parku uhasl až sám s první
snehovou nadílkou v listopadu.
Byla to názorná, i když drahá lekce
o významu ohne v živote lesa. Ohen
vrací odumrelou hmotu do kolobehu,

vytvárí nové pastviny pro zver

a omlazuje les. Ztráty na stavech byly zanedbatelné (mno

hem víc zvírat zahyne v parku každý rok pod koly aut) a
príští jaro nastala na vypálených místech pravá exploze
kvetu. Soucasná požární strategie predpisuje sledovat

všechny prírodní požáry. ale nehasit je, pokud neohrožují
životy nebo majetek.

I já behem týdne svého zdejšího pobytu zažívám tri menší
požáry. BilI dostává každé dve hodiny informace o jejich
vývoji a smeru. Pohled na vypálené plochy s ohorelými

pahýly stromu je smutný, ale záplava malých stromku pod
nimi dává nadeji do budoucnosti. "Je urcite duležitejší, aby
ekosystém nejprve zdrave fungoval a až potom se líbil,"
tvrdí BilI.

Návšteva bez dukazu
Hlavním problémem správy národního parku je minima

lizace dopadu stále rostoucí návštevnosti na prírodu.
Yellowstone navštíví každý rok miliony turistu. Nekterí jen
parkem projedou ajsou s návštevou za pár hodin hotovi,jiní

zde zustanou pár dnu. Jsou ale i tací, kterí tu prožijí i celou
svou nekolikatýdenní dovolenou. Urcite je treba ocenit, že

se víc úsilí vynakládá na výchovu návštevníku, než na
omezení jejich poctu. To je ovšem nezbytné v prípade uby

tovacích zarízení a táborišt, která proto bývají v hlavní
sezóne již kolem poledne plná. Už u vstupní brány do parku

obdrží každý po zaplacení vstupního poplatku krome mapy
i zvláštní noviny upozornující na možná nebe'zpecí, uza

vrené silnice ci stezky apod. Velký

význam mají v národním parku jeho
strážci. Rangeri návštevníkum pomá
hají lépe pochopit a ocenit hodnoty

Yellowstonu. Porádaj í vycházky,

setkání u táboráku, promítání v
amfiteátru, programy pro deti.
Jedno z rangerských hesel ríká, že
nejlepší je návštevník, po nemž nezu

stane žádný dukaz. Což dost presne
vystihuje všechny snahy smerující

k zachování krás Yellowstonu, aby
mohl i nadále "sloužit ku prospechu

a potešení lidí" (National Park Act 
zákon, kterým byl park v roce 1872
založen).

Aleš Jirásek (1976)
Student Vysoké školy ekonomické v Praze.
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Inflace v USA a
nedelní tah Sportky
"A nyní inflace v USA v druhé polovine 80. let:
4,5,3,8,3,7 ,2,1,2,5 ...
Príští týden se teším na shledanou u testu."
Neco jako: A nezapomente si vsadit sportku. Nejcasteji
tažená císla jsou 7,9,33,45 a 49. "Kolik byl rok 1986," ptá
se vyjevená dívenka ve vedlejší lavici. Beda, bude-li jedno
císlo chybet. Kdo neví, nemá šanci.
Pro nezasvecené, nemluvíme o strední škole, ale o vysoké
škole ekonomické. O škole, která rozvíjí myšlení mladých
lidí, ucí je orientovat se v bezedné studne informací a pod
necuje jejich zvídavost a motivaci k dalšímu studiu.
Kontrola vedomostí probíhá formou písemného testu
v posledním týdnu semestru. Otázka císlo 3 jde rovnou na
telo: "Charakterizujte vývoj inflace v USA v 80. letech."
Kdo neví, tri body mínus. Chybí-li deset bodu, máte smulu,
zkuste príšte.
Studium na té naší škole tak nejak není ono, vetšinou jako
by tomu neco chybelo. Jako na základce, naucit se pár císel,
precíst skripta, kde profesor popisuje svoje moudra a tvárí
se, jakoby o tom nikdo nikde dosud nepronesl ani slovo.
Jakoby neexistoval žádný jiný názor. Do testu je treba psát
to, co se vykládá na hodinách, lépe neriskovat, i kdyby se
náhodou nekdo mýlil. Kdo poctive chodí do školy, nemá
proti chronickým absentérum žádnou velkou výhodu.
Možná má méne stresu pri memorování svých poznámek,
ale stejne mu to casem vyprchá z hlavy. Casto je to možná
dobre. Lepší mít v hlave prázdno než jednu tezi, o níž se
predstírá, že je to jediná pravda na svete.
Máme o tom jeden vtip. "Ptají se studenta medicíny, za jak
dlouho se naucíš španelsky? Za rok. A student matfyzu? Za
mesíc. A student VŠE? Jestli jsou na to skripta, tak to snad
do zítra stihnu."

a) Ekonomií se již dlouhou dobu zabývám a její hlubší
studium mi pomuže odhalit tajná zákoutí lidské duše,
pochopit dynamické zmeny v naší spolecnosti a lépe se
orientovat v dnešní turbulentní dobe.

b) Na nejakou školu prece jít musím, jinak by se máma
zbláznila a musel bych jít makat. Po ekonomce se bude hle
dat práce docela dobre. Ijako špatnej ekonom budu mít víc
penez než jako dobrej filosof, možná se naucím pár zají
mavých vecí.
Kdo volí za bé, má sto bodu za uprímnost.
Po peti letech, na dosah slastného Gaudeamus Igltur
a dojemných slz v ocích pyšnících se rodicu nutno priznat,
že to nebylo až tak špatné - naucili jsme se postarat sami
o sebe, vyjednat casto i to nemožné, orientovat se v totálním
chaosu a zdolat radu vecí, které puvodne vypadaly jako
nerešitelné problémy.
Ale ruku na srdce, co nás to v té škole drželo. Ctižádostivci

by rekli "prece nebudu utíkat z boje", ostatní modifikaci
téhož - "prece to po tolik letech nevzdám". Cím víc let za
sebou, tím vetší vule prekousnout ten zbytek. A motor císlo
jedna jsme s profesorkou také objevili. I když naši budoucí
šéfové zpravidla pocházejí ze stejné stáje jako my a svého
casu smyslem výuky rovnež bezmezne pohrdali, diplom stej
né znacky jako mají sami, berou stále co by bod k dobru (už
treba jen proto, jakou houževnatost musel jeho držitel
predvést, že?).
Americanky tomu ríkají: "Bez ohledu na získané vedomosti
vaše spolecnost to proste ocenuje." Uf, ješteže jsme to ne
vzdali.

Jirí Nádoba (1976)
Student VSE a redaktor MF Dnes.

~LISTt

Uf, jejteže jsme tonevzdalI
Milí studenti, i když mi to budete bud závidet, nebo mi ne
budete verit, musím se vám sverit. Predstavte si, šel jsem na
pivo s jednou hezkou a mladou profesorkou. (Sám jsem to
navrhl na usmírenou poté, co mi odmítla zapsat zapocteno.)
A protože nemluví cesky, ale anglicky, tak jsem byl
skutecný. "Víš, jak já už bych chtel mít tohle všechno za
sebou? Ta škola, ta me fakt už štve. Chci chodit do práce
a tohle me ted po peti a pul letech jen zdržuje. Už abych to

mel z krku, pak budu mít tolik casu na všechno ... "
Ale jak už to chodí u tech, jejichž materština není jazyk
ceský, skocila mne do reci a nechápave podotkla: "A proc
tam tedy chodíš? Žiješ prece jen jednou, proc se tedy
zabýváš necím, co nechceš delat?" He?! To je ale rána do
vazu, co?
Takže, vy mátohy, které jste taky nastupovaly pred peti lety,
mužete si to projít se mnou. Jakže to bylo na zacátku?
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Zážitky
z prestižní školy

Alena Skrojková

"Diplom odsud má ve Francii cenu zlata,

v Evropské unii stríbra, u nás žádnou ",

ríká Jirí Plecitý, který absolvoval gymná

zium ve Francii, pak Fakultu mezinárod

ních vztahu Vysoké školy ekonomické v

Praze a ted je studentem Ecole Nationale

d'Administration (ENA), prestižní fran-

. couzské školy pro vysoké státní úredníky.

Do poloviny ledna 2000 byl na stáži na

prefekture v Toulonu (jihofrancouzský

department Var). Zasloužil se o rozkvet

ceské sekce mezinárodní studentské orga

nizace (JEF-CZ, tj. Klub mladých Evro

panu), jíž nekolik let predsedal.

Jak ses vlastne ocitl na ENA?

Za svých studií na gymnáziu ve Francii jsem se o ní

dozvedel, ale mluvilo se o ní spíš jako o sekte budoucích

papalášu, absolutne uzavrené všem cizincum. Jednou jsem

prišel do Francouzského institutu v Praze ve Štepánské

a tam visel plakát o konkllrzu na ENA. Práve jsem koncil

VŠE, tak jsem si rekl, že by to nebylo špatné zkusit. Francie

se otevírá svetu, chce modernizovat státní správu, a proto

zprostredkovává studia na ENA 40 cizincum rocne, jejichž

výber se provádí konkurzem. Smyslem prijetí cizincu je

umožnit pohled zvencí na admi-nistrativu, aby ji pomohli

zdokonalovat a cástecne ji vyváželi do svých zemí.

Co si od studia na tak prestižní škole slibuješ?

Mám nekolik cílu. Predevším poznat zevnitr státní správu

v zemi, kde státní správa skutecne funguje. Za druhé se

naucit spoustu nových vecí. Za tretí získat diplom, který má

ve Francii cenu zlata, v Evropské unii stríbra, zatímco

v Ceské republice žádnou.

Podotýkám, že Francouzi diplom nedostanou, ale obdrží

statut bývalý student ENA a nabí-dnou mu místo. Aby se

mohli cizinci prokazovat ve svých zemích, udelala pro ne

ENA tzv. Master in Public Administration (MPA), který

získal nebo teprve získá mezinárodne uznaný statut ekviva

lentní americkým MBA. Další duvod byl získat kontakty

a ,jméno", což je na téhle škole asi to nejduležitejší.

Jakáje - ta tvoje soucasná škola?

Ecole Nationale d'Administration (ENA) je prímo

podrízená predsedovi vlády. Každorocne z ní vychází stov

ka studentu. Dostat se na ni znamená pro radu Francouzu

vrchol kariéry. Každý rok vláda schválí narízením místa,

která jsou urcena pro studenty daného rocníku ENA: naprí

klad vedoucí odboru na ministerstvu zahranicních vecí,

soudce u správního soudu nebo vedoucí odboru financní

inspekce. To jsou vysoké posty. Podle výsledku

záverecných zkoušek jsou studenti serazeni od nejlepšího

k nejhoršímu a v tomto poradí si vybírají nabídnutá místa.

Každý státní úredník získává statut, který múže postupne 

prostrednictvím konkursu - zvyšovat, ale jen do urcité

úrovne.

Jakmile dosáhne maXima, kam se muže dostat bez

absolvování ENA, jeho kariéra skoncí. Tento statut má

výhodu, že daný úredník je univerzální, muže pracovat

v kterékoliv oblasti státní správy a nemuže být, až na

výjimky, propušten. Výsledkem celého systému je, že se

vytvorily dve skupiny státních úredníku - jedna bez absolu

toria ENA, druhá jsou absolventi. Tito úredníci jsou na

nejvyšších místech. Vytvorila se "kasta", která de facto rídí

stát: všichni mají stejné vzdelání, znají se mezi s sebou atd.

At to kritizujeme nebo obdivujeme, jedno je jisté: podobná

elita se vytvorí postupem casu v každé státní správe a je
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lepší, když se deje pomocí objektivních konkursu a výberu

na základe schopností než "chaoticky" nebo ješte hur - pres

známosti, úplatky atd.

Jak vypadá takové studium?

Francouzum trvá skoro dva a ctvrt roku. Skládá se

z pocátecní rocní stáže a témer ctrnácti mesícu studia "ve

škole". Cizinci mají jen trímesícní stáž, ale studium

absolvují spolecne s Francouzi.

Já zacal v zárí 1999 tzv. prípravným mesícem pro cizince.

Spolu s jedenactyriceti kolegy ze všech koutu sveta jsem

byl ve Štrasburku. Absolvovali jsme prednášky o všem, co

potrebujeme vedet na stáži (napr. francouzské správní

právo, politický systém, verejné finance, evropské právo

atd.). Zacátkem ríjna nám oznámili, kam kdo pojede na stáž.

Jak se na tebe jako na cizince v TouLonu dívají?

Úkolem prefekta je uplatnování politiky vlády na místní

úrovni a vedení prefektury. Má kolem sebe spoustu lidí,

z nichž nejduležitejší jsou tzv. Secretaire general (tajemník

prefektury) a di-recteur de Cabinet (šéf kabinetu prefekta).

Prefektura departmentu Var, který má asi 900 tisíc obyva

tel, zamestnává ctyri sta úredníku. Prefekt a jeho nejbližší

spolupracovníci jsou cleny tzv ..corps prefectoral, ktery ses

tává témer výhradne z bývalých studentu ENA. To všechno

popisuji pro snazší pochopení statutu, který tady jako stu

dent ENY mám. Všichni se na me dívají jako na svého

budoucího šéfa.

Co na prefekture deLáš?

Stážista ENA má v podstate statut jako clen corps prefec

tora!. To znamená, že jsem teoreticky na této prefekture

ctvrtý nejvýše postavený clovek. Protože jsem tady jenom

tri mesíce, je to relativne vysoké postavení. Vetšina stážistu

dostane od prefektury byt, nekdo i služební auto. Každý,

koho požádám, se se mnou sejde a na prefekture mohu

každému úrednikovi zadat práci. S tím souvisí i odpoved

nost - nemužu si dovolit neodevzdat prefektovi úkol, který
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mi zadá. Podstatná je pracovní doba 

jsem v práci každý den od 9 do 22

hodin, stejne jako ostatní clenové

corps prefectoral. Pracovní nápln je

taková, jakou si ji udelám. Mohu ini

ciovat jakýkoliv projekt a dostanu

absolutní volnost. Nemusím delat nic, jen cekat, co ml

prefekt zadá. Ovšem stáž je známkovaná a iniciativa je

hlavní kritérium.

Co by ses mel na stáži naucit?

Okoukat, jak v praxi funguje státní správa v departmentu.

Setkal jsem se asi s deseti šéfy státních úradú (napr. "okres

ní úrad" práce, sociálních vecí, místního rozvoje, ochrany

hospo-dárské souteže atd.), nekolikrát jsem byl na "mi-

nistáži" na policii a mimo jiné jsem prožil noc se zásahovou

jednotkou policie v ulicích Toulonu. Prefekt mi dává ruzné

úkoly. Napríklad syntézy dokumentu, psaní projevu,

odpovednost za urcité projekty. Momentálne pracuji na

plánu aktivit a priorit státu v departmentu na príští tri roky

a na spoctení výdaju státu v departementu v roce 1998, což

je úkol ze všech nejtežší.

Cekala na tebe na prefekture nejaká príjemná nebo

i nepríjemná prekvapení?

Department Var má ve Francii špatnou povest. Protéká jím

spousta penez díky turistickému ruchu, je tady známé Saint

Prítomnost
Národní 11, Praha 1

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

Tropez, a tak me všichni upo

zornovali na korupci a kriminal

itu. Príjemne me prekvapilo, že

na prefekture všichni delají

všechno proto, aby všechno

bylo v rámci zákona. A neprí

jemne? Vlastne nic snad že bydlím v hotelu a tudíž si

nemužu varit.

Jaké povesti se tešífrancouz-ská státní správa?

Funguje. Na muj vkus je ovšem role státu v živote bežného

Francouze príliš velká. Státní aparát je obrovský (na jeden

mjlion obyvatel 60 tisíc zamestnancu státu vcetne ucitelu

a výdaje rocne kolem 17 miliard frankú). Je to dáno repub

likánskou tradicí, kterou se pres veškeré snahy o rozvoJ

lokální demokracie nedarí prekonat.

Co se image francouzské státní správy týce, je treba odlišit

kritiku lidí vuci státu a autoritu státních úredníku. Všichni

vedí, co musí clovek dokázat, aby se stal vyšším státním

úredníkem, a proto si ho váží. O práci ve státní správe je

obrovský zájem, protože dává jistotu zamestnání. Francouzi

jsou hrdí na svúj stát a identifikují se s ním, stát proto musí

mit zákonite dobrou image.

Alena Skrojková (1976)
Studentka Vysoké školy ekonomické v Praze.
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Nová veda • reklama;
p.L.

(Prítomnost, 14. dubna 1927)

Osmdesát procent reklamních komercních tiskopisu jsou

dnes bezcenou makulaturou. Literatura nepomáhá, protože

nelze kopírovat. Reklama se delá u nás diletantsky a po

vrchne. Obchodnictvo samo nechápe pravého smyslu pro

pagandy. Reklama musí slucovati francouzský pojem

"publicité" i anglické "advertising", v nichž poznáváme

ruznost názorovou, ackoliv oba termíny se v praxi

stotožnují. Praktická cesta k reklamnímu a tedy i k obchod

nímu úspechu se musí odborne studovat.

Pred válkou vyšel podnet od grafiku. Ale ciste výtvarné

pojetí reklamy nevede ješte k systematickému podnecování

potreby. Reklamní psychologie vychází z jiných, z vlast

ních predpokladu. Kontrola úspechu presvedcí vás o tom,

že reklama príliš umelecká má málo pomeru k pudum
dnešního davu. Amerika odstranila z železnice, nádraží,

poštovních budov, podzemních drah a dopravních

prostredku témer vubec reklamu. Proc? Protože

se reklama nesmí vnucovat. Zájem o

urcitý výrobek musíme podneco

vati radostne, poucne,

nekdy s humornou

príchutí séance. Kaž
dé zboží má svou

vlastní reklamu. Re

klama je relativní, vyplý

vajíc z podstaty, z reklam

ního záveru. A v tomto poz

natku jest klíc k její psy

chologii.
Reklamní odborník stretá se 

jako žurnalista - s problémy organ

isacními, technickými, vedeckými

a umeleckými. Jeho prední vlastností

musí býti umení bystre pozorovati

a souditi. Jsou tu smerodatny morální

predpoklady. Pocti vá reklama znamená

i boj proti korupci.

V reklame a v tech, kterí ji vedou, ukryty jsou

všechny klady a zápory posice hospodárského cinitele, je

v nich síla a moc. Je v nich odpovednost, nebot zneužití

psychologických zákonu, s nimiž propaganda pracuje, zna

menalo by veliké nebezpecí.

Umení prodávati jest úzce spojeno s umením získávati

kupce: tedy vedecké rízení propagandy a reklamy. Ríditi

vedecky reklamu znamená organisovati verejné mínení,

organisovati prostredky k davovému ovlivnení lidí. Tedy

jde beze sporu o zjev spolecenského a kulturního života,

o vec významu sociologického.

Propaganda, je-li vedena skutecne vedecky, soustavne, na

nejširším základe, má funkci vyrovnávacího a zjednodušo

vacícho prostredku v myšlenkovém proudení lidské

spolecnosti. At už jde o propagandu hospodárskou, poli
tickou, sociální, humanitní, náboženskou, vedeckou,

umeleckou, osobní. Reklama publikuje, doporucuje,

presvedcuje, láká, nabízí. Statky duchovní a telesné

ucházejí se jí o popularitu širokých vrstev. Propaganda

prispívá tak k bezbolestné komercialisaci malých a velkých

vecí a vytvárí atmosféru, v níž je kus soudobé kolektivnos

ti a anonymity.

Obchodní reklama není jen plánovitou snahou udržeti ~

a získati zákazníky. Náveští, nabídka, doporucující

dopis priláká kupce, vzbudí jeho zájem, pozornost, ,~~vzbudí v nem urcité, dobre vypoctené predstavy. ..( 'Iv.
Ale predevším - je-li dobrá uvnitr a zevne, to jest, ••••,.~ f/Jp ~
je-li rízena vedecky a mluví-Ii za kus poctivého 1(</. •••••• ~iQC't1-.výrobku - dává podnety, rozširuje rozhled, J>. Olelol(; •••••,."~
informuje, je více bojem o pravdu a krásu O/i""li:II.s 0'JI"1q tJ, •••••

O 'J'(JIQ fJ(J/ol.

dobrých vecí. .s/OQqI(, eSe 1);>

A ti, kterí propagandu delají, jsou prede- 8/0 ••q•• ql'/q (Jq

v, d vd' . . v I(. PO/i" 'Plrqvs lm o pove nI za tuto organIsacI vere- dJ'Q "Co
"' •...

jného mínení. Proto po nich žádáme, ~;j1J)0-; .sJcQ(Ji Q •

b 'v dh d I' , ~(Jy "'I,,.
a y spravne o a ova J vyznam ,. P<I(JQJ. o~IJQJJ}

v· 'h 'k" hV ••••• ~ fJd;j 'IvereJnyc otaze, JIC z se svou .,.... Prit .
'..... e/~kampaní dotýkají, a spolehlive •.•..•.••..••••,.. lJi••

'", '+.., • J.~
odmerovali její podíl na zrízení lidské' ••~" ••, Qs~ ••

spolecnosti. Propaganda musí býti iniciativní, .......,••, >."
.....•

musí vésti k poznání, jak zpríjemniti a zdokonaliti ••

život na této zemi. Propaganda musí odkrývati všechny

hlubiny lidské vynalézavosti. A ten, kdo reklamu delá,

musí býti predevším altruista a idealista. Zkoumá ducha

a duši lidskou, prekonává fantasií banalitu a zkrášluje tri

viálnost. Jemu predevším musí býti nejvyšším príkazem

cistota materiálu, vecnost, svébytnost a sebeurcení vecí

drobných a anonymních. Tedy je tu tvurcí práce

v nejcistším a nejmodernejším slova smyslu. Od psycholo

gie trhu vede cesta k realisaci odbytu.
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Bratislava
Vážená Prítomnosti,

Jato archiv

píšu Vám v autobuse pri zpátecní ceste z Bratislavy, kam

jsem se vydal na oslavu narozenin jednoho dobrého prítele.

Každá cesta zacíná ocekáváním a nadejí. Každý návrat

slibuje pohodlí a odpocinek.

Jak se autobus blížil k Bratislave, se svou spolucestující jsem

s radostí rozpoznával místa, která jsme tak duverne znali. A

už je videt i vežák, v nemž ješte pred rokem bydlela. V té

cásti Bratislavy není les paneláku tak hustý, jako na sídlišti

Petržalka na druhém brehu Dunaje. Není divu.

V Petržalce je prý nejvetší koncentrace betonových krabic

v celé strední a východní Evrope.

Chvilku nám prijde zvláštní, že dva lidé, kterí bydleli

v Bratislave a nejsou Slováci, ale American a Anglicanka,

tak silne prožívají návrat do tohoto mesta. Ovšem sled let

mých vzpomínek na prátele brzy vystrídá bloudení

liduprázdnými ulicemi, jimiž se prohání vítr. Je mrazivo

a netrvá dlouho a už se pristihuji, jak ríkám: "Je to tu jak ve

meste duchu. Zlatá Praha!"

Hledáme místo, kde bychom si mohli vymenit ceské koruny,

a dostáváme se až ke Starému tržišti. Jak pekne je opravili!

Je pred ním park, námestí s lavickami a stromy - fakt hezký,

jenže tak v léte. Ted je tu zima a tma. Co se stalo s pro

davaci, kterí tam, kde je ted park, po nocích prodávali

noviny, telefonní karty, casopisy a obcerstvení?

Pozdeji, pri setkání s jedním slovenským znamym, jsme

zabrousili na politiku. Ptám se na Meciara. Prítel mi

pobavene popisuje, jak Meciar navštívil Miloševice a snažil

se na nej zapusobit faktem, že Slováci nesouhlasili s bom

bardováním NATO. Pak se rozchechtá a zacne mi vykládat,

že Meciarova strana, HZDS, potichu zanikne. Její volici jsou

už v letech, umírají, a strana tak ztrácí podporu.

Ptám se, zda slyšelo iniciative Impuls 99. Prý ne. Tak prijde

na pretres ceská politika. Znovu se rozesmeje. "Je neu

veritelné, že komunisté mají v Cechách takovou podporu, "

ríká. A vysvetluje to tím, že na Slovensku ve skutecnosti

nikdo nikdy komunistou nebyl. Lidé vstupovali do strany,

aby dostali dobrou práci a mohli se tak starat

o rodinu. Ale Ceši v komunismus verili!

Druhý den mám sraz s Americanem, který ucí

na Americké univerzite v Bratislave. Ríká mi,

že slovenští studenti jsou nárocnejší než drív.

Kladou víc otázek, než v minulosti. Považuje

to za dobré znamení, ale mne je jasné, že mu

to ztežuje život.

Pak cekám v autobuse na odjezd z Bratislavy

a v deníku SME ctu, že Slováci a Ceši se od

sebe liší. Slováci jsou prý príjemnejší a spon

tánnejší, ale ted, když komunismus padl, na ne

doléhají vetší obavy. (K té otevrenosti

a citovejšímu založení: pozdeji k tomu jeden

známý poznamenal, že podobné veci vždycky

tvrdí mestská myš o myši venkovské.)

Zvedám hlavu od novin a ocima ulpím na

muži, který vlácí težký kufr. Za ním pochoduje jeho manželka

a dcera. Dcera jede do Prahy. Rodice si delají starosti a

zároven jsou plni ocekávání. Tolik snu a nadejí vmest

naných do nekolika minut loucení.

Naše životy se skládají Z loucení a návratu. Nakonec nám

nezbude jiný domov než ten, který poskytujeme jiným. Ajá se

musím vrátit domu do Prahy, kde me ceká stejná zima jako

v Bratislave, ale pod jasnejším nebem.

Váš

Mark Lovas
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Z témat, jimž se venoval koncící pátý rocník,

vybíráme:

Na ohranu svohody a demokracie
(šikanování v ceské armáde)
Brána práva dokorán otevrená
(o síti obcanských poraden)
Mají cizinci v Ceské repuhlice právo
na skutecne spravedlivý proces?
V odpadkovém koši života
(porušování práv senioru)
Co je .Nezávislé Sociálne Ekologické
Hnutí - NESEHNUTÍ

(brnenské Nesehnutí se angažuje
i proti rasismu a xenofobii)
Systém menšinových samospráv
v Madarsku

Konzum, válka a naše odpovednost
(rozhovor S Erazimem Kohákem)
Domácí násilí
(postrehy k situaci obetí)

DVOUMEsíCNÍK

PRO SVOBODNÉ

A ROVNÉ VZTAHY

Národní menšiny v Cechách
a na Slovensku
S Jirím Dientshierem o válce v Koso'\'IU
Mužu si taky kopnout?
(šikanování na ceských školách)
Nic než pronárodní fronta?
(Vlastenecká fronta pod zorným úhlem nové
strategie nacionalistu)
Alternativní zpusohy trestního rlzenÍ,
alternativní tresty a ohnovujícÍ justice
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AM 1071
Hradec Kralove • Moravske Budejovice

AM 1287
Ceske Budejovice • Karlovy Vary • Liberec •

Litomysl • Plzen • Strakonice

AM 1233
Brno • Jihlava • Melnik • Ostrava • Praha •

Prostejov

Listen to Radio Free Europe
Broadcasts in

Czech and

Slovak

Slovak Broadcasts
Every Day 0710-0800 and 2000-2310

AM 1287
Poprad • Presov • Velke Kostolany

Promoting
on the Internet

Listen to the Czech and Slovak Services live in
RealAudio on the RFE/RLWeb site.

http://www derl org/realaudio

Democratic

Read news in Slovak every weekday on the Slovak
Service Web site.

http://www derl org/bd/sllslovak/index-sl html

Read and search English language news and
artalyses of the Czech and Slovak republics on the
RFE/RLWeb site.

http://www.derl org

Values

Strengthening

Civil

Receive English language news about the Czech
and Slovak republics by subscribing to the RFE/RL
Newsline email newsletter.

http://www newsline org

Societies

RADIO

= SVOBODNÁ EVROPA

~ CesKÝ ROZHLAS 6
RÁDIO SLOBODNÁ EURÓPA

RFERL SlovEnskÉ vysiElaniE


