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Naše pránía Put,nova
realita
V minulém císle Prítomnosti (412000) psal Luboš
Dobrovský o Rusku a Evrope. Názory bývalého novináre,
ministra obrany, šéfa kanceláre prezidenta republiky
a posledního velvyslance Ceské republiky v Rusku nelze
prehlédnout.

Dobrovský tvrdí, že ten, kdo se obává ruských zbraní
hromadného nicení a zároven se domnívá, že podporou
Vladimira Putina se tato rizika oslabí, se dopouští omylu.

Putinova popularita totiž nepochybne vyrustá z obnovy
ruského velmocenského sebevedomí. Konkrétní ciny,
kterými se Putin predstavil Západu, se dosud vyznacovaly
tím, že bez jediné výjimky z této predstavy nevybocují.
Tyto ciny jsou: rešení domácího etnického konfliktu
genocidou, konsolidace vnitrních pravomocí, trvalé

státníkem uchváceni. Joschka Fischer je nadšen Putinovou
nemcinou. Behem uspechaných návštev v Moskve západní
ministri diktátora poplácávají po rameni a s úsmevy tvrdí do

kamer, že Putin prece reprezentuje nadeji, že dokáže
stabilizovat stát a posílit centrální moc a tak zabránit

rozpadu Ruska. Jiní ministri zahranicí a evropské orgány
upozornují na porušování lidských práv v Cecensku. Pouze
nezávislí analytici však považují "potlacování teroristu" za
taktiku odvádení pozornosti ruských obcanu od toho, jak
Putin centralizuje moc do vlastních rukou a do rukou svých
kolegu z KGB.

Pri ctení clánku Luboše Dobrovského nelze zapudit
neodbytnou myšlenku, která se skrývá v opakovaném
opomíjení dejin. Vezmeme jméno Putin, a nahradme ho
jménem Hitler, místo Cooka a Fischera dosadme
Chamberlaina a spol., rok 2000 vymenme za rok ·1938.

V otázce sjednocení národa prostrednictvím genocidy se pak
Cecenec snadno promení v Žida. V cem je rozdíl? V nicem.
Zdá se, že zbabelost, slepota a neustálý zlozvyk namlouvat
si, že naše vroucná prání se rovnají realite, se stále opakuje.

Martin Jan Stránský

opovrhování stávajícími smlouvami se Západem a obno
vení vlastní velmoci pomocí šírícího se spolecenského
semknutí proti "neprátelum" .

Západní ministri, svedení neobvyklou kombinací
strízlivosti s absencí senility, se zdají být novým ruským

Mnoho povyku,
lI1álo inforll1ací
Kdo v Praze se nejvíc teší na svetové bankére? Odpoved je
jednoduchá: podzimního zasedání Mezinárodního

menového fondu se už nemohou dockat žáci vyšehradských
škol v blízkosti Kongresového centra. Koncem zárí
dostanou týden mimorádných prázdnin.

Co vlastne MMF a Svetová banka v globálním svete
znamenají? Obe instituce vznikly 1. cervence 1944
v horském letovisku Bretton Woods ve státe New

Hampshire, kam z Washingtonu prijeli zástupci 44 státu
OSN, aby urcili pravidla pro poválecný ekonomický rád.
Šlo o "vytvorení dynamické ekonomie, v níž všechny
národy sveta budou rozvíjet mírumilovne svuj potenciál",
deklaroval americký ministr financí Margenthau. Puvodní
kapitál 10 miliard stoupl do r. 1993 na 80 miliard USD.

Svetová verejnost privítala obe organizace s velkým
ocekáváním. Pocet clenu exekutivy sice postupne stoupl na
24, ale navzdory tomu tito clenové brzy zapomneli, že
podle stanov mají pomáhat, ne vydelávat. Financní kapitáni
SB a MMF se zamerili predevším na rozvojové zeme, kde
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investovali hlavne do prehrad a silnic, umožnujících

využívání dosud neprístupných deštných pralesu. Celková
strategie, kterou volí SB a MMF, má jeden neblahý
následek: nužky mezi bohatými a chudými se rozvírají.

Lze vubec zabránit tomu, aby se v Praze neopakovaly

masové protesty ekologicky zamerených skupin, jichž jsme
byli svedky pri zasedání WTO (Svetové obchodní
organizace) v Seattlu a ve Washingtonu? WTO se dopustila
nejvetší chyby v tom, že verejnost dostatecne
neinformovala o svých cílech a uverejnila je až po
hromadných nepokojích. Chtejí poradatelé v Praze
opakovat stejnou chybu? Dockáme se seriózních informací
o jednání svetových bankéru vcas, anebo až bude pozde?
Zatím jsme se dockali jen mnoho povyku - pro nic.
Bam Merhaut

Otec vlasti,
Masaryk
a národní oslavy
Ríká se, že jsme málo proevropští a príliš "zakopaní",
zkrátka nadmíru "ceští". A že tohle už se nenosí. Naposledy

jsem se takto zastydel u ranní kávy nekdy pred týdnem.
V novinách stálo, že budoucnost prý patrí následníkum
Otce vlasti. Že v jeho dobách sloužil Ital vedle Nemce a ten
vedle Cecha. Že je pro Evropu dneška kult národa jen

prebytecnou veteší. Nepreji nikomu vedet, jak mi bylo po té
prudce odhalené pravde. A to vše jen nedlouho po
velkolepých pompách, jaké provázely výrocí dalšího

velikána našich dejin - tatícka Masaryka. Tehdy jsem se
stydel ješte více. Ríkali nám, že byl vznešený a neohrožený.
Po celé zemí se zaskvely jeho pomníky. Zachvátil me
strach, že nejsem hoden jeho památky. Od nejhoršího mne
zachvátilo už jen jediné - zacal jsem premýšlet.

Socialismus, demokracie a nacionalismus, tak to tehdy
Masaryk ríkal, když mel vytycit pilíre svobodné Evropy.

A stát, který spoluvytvárel, byl veru státem de
mokratickým a národním. Pravda, cechoslovakismu jsme
stihli již notne vyspílat. Melo jít o úcelový konstrukt,
o umelý klín proti nevítaným Nemcum a Madarum. A ta
naše demokracie mela též nejednu mouchu. Atsi. Ale
fungovala. A našli se i Nemci, co s ní spojili své osudy. Ceši
a Nemci na sebe plivali pres plot, na poli kultury si však
pres nej dokázali podat ruku. Národní stát se sice chvel
v pretlaku národních antagonismu, presto vydal své plody
na všech úrovních, z nichž ochutnáváme dodnes.

A kdoví, zda by nakonec Otec vlasti neocenil v Masarykovi
svého nástupce. I navzdory tomu proklatému "kultu
národa".
David Svoboda

Zajíll1avá
kontraproduktiv;ta
Chystá se vydání "Lexikonu 21. století". Má se jím stát
Velká všeobecná encyklopedie Diderot, od vydání Ottova
slovniku naucného prý jediný velký projekt toho druhu
u nás. Dvacet svazku, trináct tisíc stran, sto padesát tisíc
hesel. - Co do poctu svazku je to pravda, Masarykuv slovník
naucný, encyklopedický monument první republiky, jich
mel sedm.
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Schválne jsem si rekl, že nebudu pátrat po pozadí tohoto
pocinu a že se nechám unášet pouze reklamou, jakou si jeho
iniciátori sami porídí. Vydání encyklopedie je totiž
epochální kulturotvorný akt, což ilustruje zrod Pramáti

všech moderních encyklopedií (i tahle ji vzpomnela tím
"Diderotem"). Shromáždil jsem pár typu reklamních
letácku, všímal si ohlášení v tisku, dozvedel se o cene,

vazbe, jejích materiálech, o zlaté orízce, o kratších verzích.
Zato jsem se nic nedozvedel o autorech, o jejich
fundovanosti ve vedách prírodních i humanitních, o jejich
orientaci v soucasném diskurzu o povaze poznání i jsoucna,
zkrátka - nic o "dílne". Nic o nakladateli, o lidech, kterí za

tím stojí a nesou kuži na trh.
Pripadám si jako clovícek uvažující o koupi auta, oni mu

ukazují ladnost karosérie, ba i slicnou devu, jak se o ni
opírá, ale nic o jízdních vlastnostech, o kubature válcú,
vlastne nevím, je-Ii to na benzín nebo na drevoplyn.

Je tomu tak, že si pecliví editori znamenitého díla vybrali
reklamní agenturu na jogurty, protože jsou jinak nepraktictí
a nevedí, jak to ve svete chodí? Anebo je to šlendrián, který
poznamenal stavbu díla samotného, byt se zlatou orízkou?
Nevím. Vím jen, že šetrit do prasátka na "Diderota" zatím
nezacnu.

Jinak je to vlastne zjištení spíše úlevné. Neutešená si
tuace dnešní ceské spolecnosti svádí ke spekulacím o skry
tých destruktivních silách, z cehož naskakuje husí kuže.
Zde je evidentní prípad neumetelství dobromyslného: editor
Diderota nemllže mít úmysly sebevražedné, nýbrž práve
naopak. Je možné, že i všude jinde, v partajích, bankách
a investicních fondech, v managementu podniku, které

nevyplácejí mzdy, v orgánech cinných v trestním rízení atd.

panují jen a jen ty nejcistší úmysly. Nekde mají jen smúlu,
protože si prizvali experty na jogurty.
Zbývá otázka, co je horší: hloupost, anebo zloba? Zloba,
anebo hloupost?
Petr Príhoda

Zap~lI1enutí
svatí
Pred sto lety se narodil Prokop Drtina - Pavel Svatý, jak
znel jeho jeho válecný pseudonym v BBC. Vzpomínkový
podvecer v intimním prostredí divadla Kolowrat dýchal
nostalgií. Sešli se rodinní príbuzní, prátelé, clenové Klubu
Milady Horákové. Zašlé casy. Pametnická záležitost.

Že by tento muž mohl být dnešním politikúm vzorem
svou obcanskou hrdostí, statecností a oddaností ideálúm

demokracie? Ale kdo o takový "vzor" dneska stojí. Že za
své demokratické presvedcení strávil dvanáct let v komu
nistických veznicích? Dejte pokoj s minulostí, koho to ješte
zajímá. Že zustal až do konce života veren rodinné tradici
a svému cešství? To už je skoro prežitek. Že se v osmacty
ricátém jako bývalý ministr spravedlnosti radeji pokusil
o sebevraždu, než by žil na kolenou? Nebyl jediný, tako
vých zoufalcli bylo víc. Že i po triceti letech nejruznejších
perzekucí neprestal myslet na dobro této zeme a napsal pro
príští generace pameti, které jsou nad román? Ach jo, zase
nejaké memoáry!

Anglický historik Thomas Carlyle napsal, že základem

spolecnosti je úcta k vlastním hrdinúm a velkým
osobnostem. Z nich lidé cerpají mravní sílu, pocit

sounáležitosti a odpovednosti. Ceská spolecnost by mohla
být pokládána za príslovecnou výjimku potvrzující
pravidlo. Ke svým svatým si uchováváme vzácnou
netecnost.

Milan Hanuš

Zápecníc; všech-zell1••••
Škarohlíd by si na nedávné konferenci o médiích a politice
v Budapešti (porádal Open Society Institute, pomohli Rada
Evropy, Freedom House, British Council a Goethe Institut)
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mohl libovat, jaký to všeobecný úpadek, jaká sodoma
a gomora, jak si dnes v té hruze, východ, západ, jeden
nevybere. Kam oko pohlédne, primitivní a prodejní

novinári. Jenže by nemel pravdu. Všude jsou i chytrí
a neúplatní novinári a média, zaplatpánbuh. Avšak rozdíl
mezi východem a západem je i v médiích - zaplatpánbuh

alespon pro západ - stále patrný.
Máme tedy - východ, západ - vubec neco spolecného?

Jiste. Máme jednoho spolecného neprítele, obzvlášte
záludného proto, že je naší nedílnou soucástí. Jmenuje se

provincionalismus a bují stejne v Londýne jako v Moskve
a v Praze. Provincionalismus je stav duše, je to smes
velikášství a komplexu ménecennosti, je to nedutklivá

jistota, že pravdu máme my a ne druzí, ona Rechthaberei,
která se v médiích projevuje tím, že nutí lidi prijímat

hotové, prefabrikované názory a s nimi jednotný životní
styl.

Provincionalismus nesouvisí s velikostí zeme. Nesouvisí

ani se zdravým lokálním patriotismem ci regionalismem.

Hejtmani - a nejen korutanští - zacnou být nebezpecní až

Kveten 2000

ve chvíli, kdy zacnou diktovat své pravdy. Na chytré no
vináre zbývá, aby si toho všimli vcas.
Tomáš Vrba

Jaký
kapitalismus
Prezident Havel rozcíljl Václava Klause pojmem mafiánský
kapitalismus. Krome toho, že vyjádril to, co si myslí mnoho
lidí, otevrel tím otázku, jaký typ kapitalismu tu u nás vlastne
vzniká. A to je ovšem otázka zcela legitimní a velice
duležitá: nestací konstatovat, že žijeme v postkomu
nistickém kapitalismu a že pojem mafiánský kapitalismus je

zavádející.
Dokud existovalo rozdelení Evropy na dve neprátelské

cásti, z nichž jedna se vyznacovala tržním hospodárstvím

a v druhé byla ekonomie podrobena centrálnímu plánování,
rozdíly mezi rozlicnými typy kapitalismu se zdály
neduležité. Dnes jde však o to, jaký druh kapitalismu
chceme. I takto položená otázka muže nekoho dráždit.
Studenti ekonomie a sociologie se ale na dobrých vysokých

školách už i u nás ucí o tom, že mezi kapitalismy nekterých
zemí rozdíly jsou a ucí se také o tom, cím byly zpusobeny.
Lze ovšem definovat obecný model kapitalismu, i když to

není snadné. Zajímavejší je však zkoumat jeho práve
obmeny. Nedávno jsem cetl knihu britského autora Davida

Crouche o sociální promene západní Evropy. Autor
popisuje evropské zeme roku 1960 a pak roku 1990 pomocí
dostupných informaci o ctyrech rozmerech kapitalismu:
o dobrém fungování trhu v závislosti na existenci
rovnocenných partneru na trhu, za druhé o míre úcasti státu

v hospodárství merené mírou státního vlastnictví a státní
regulace, za tretí o vlivu sdružení, komor a asociací, které
jsou mezi státem, trhem a jednotlivci a konecne pomocí
informací o neformálních sítích a spolecenstvích, která
mohou zasahovat do fungování trhu. Jejich zasahování není
rozhodne bezvýznamné. Nemusí mít vždy kriminální
podobu. Avšak zacnou-li se propojovat síte politické,
bezpecnostní a ekonomické s cílem získat na trhu výhody,
vzniká fenomén, který Václav Havel oznacil právem
pojmem mafiánský kapitalismus. Na celé veci je
pozoruhodné, že liberálne konzervativního ekonoma
Václava Klause tento jev neznepokojuje.

Jirí Musil
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-I Mezi mlýnskými kameny
Vztah Cechu k Nemecku a k Rusku

Jan Hartl
zprostredkovanou a jejich strach z Ruska je slabší. Obavy

rostou ve skupinách stredního veku. Nejméne se Ruska
obává nejstarší, "válecná" generace.

Na rozdíl od Ruska, které zustává trvale pro naše obyvatele
potenciálním nebezpecím, se vztah k emecku v poslední
dobe významne promenuje. Ješte pred nekolika lety byl
pohled na Nemecko predevším pohledem generacním: mladí
lidé meli k Nemecku pozitivní vztah a vnímali ho obdobne
jako treba Velkou Británii ci Spojené státy, pro starší lidi
predstavovalo Nemecko osobitý problém. Starší lidé byli ve
vztahu k Nemecku rezervovanejší, mnozí byli citliví na
sudetonemeckou otázku, jejich názory byly rozporné, když

odlišne hodnotili pozitivní a negativní ekonomické a po
litické vlivy. V roce 1996 oznacilo vztahy s Nemeckem za
dobré jen 46% našich obcanu, v breznu 2000 to již bylo
74%. Vztahy s Nemeckem casteji považují za dobré lidé
mladší a vzdelanejší, lidé financne zajištení, príslušní
k vyšším spolecenským skupinám. Velmi podstatné je
pak to, že své hodnocení vztahu s Nemeckem v posledních
letech výrazne prehodnotili stoupenci stredových a le
vicových stran, nejen KDU-CSL a CSSD, ale i komunistu.
Možná to v jejich mysli dokládá promenu cizáckých firem
usilujících o naše rodinné stríbro v solidní zahranicní
partnery, promenu ideologických protivníku v bežné
sousedy.
Vztah k Rusku a Nemecku však nestojí jen v této obecne
politické rovine. Existuje i jistá subjektivne pocitovaná
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Vztahy našich obcanu k Rusku
a k Nemecku

D hodnotí naše vztahy s Nemeckem jako celkove dobré

D myslí si, že Rusko muže pro naši republiku predstavovat

hrozbu do budoucnosti
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Tak ci onak, problém Ceské republiky mezi Nemeckem
a Ruskem v mysli znacné cásti našeho obyvatelstva zustává.
Závažným a trvalým problémem je strach z Ruska. Rusko
muže pro naši republiku predstavovat hrozbu do bu
doucnosti podle více než 50 procent obyvatel a v posledních

peti letech se tento podíl príliš nemení. Celkem pochopitelne
je Rusko vnímáno jako hrozba pro stoupence stran od stredu
doprava. Je zde patrna i generacní souvislost: mladí lidé,

kterí dospívali po roce 1989, mají historickou zkušenost

Je tu ješte jeden duvod, který muže vysvetlit rozpornost
hodnocení mezinárodních otázek v naší verejnosti. Lidé
citlive vnímají naši zranitelnou polohu mezi Nemeckem
a Ruskem: nekterí akcentují potenciální (a historicky
doložitelné) nebezpecí jen z jedné této strany, pro jiné
predstavují obe strany zhruba stejne velké nebezpecí, ve
kterém si ceský clovek "proste nevybere". Ohlédneme-li se
napríklad do roku 1997, kdy podpora našemu vstupu do
NATO klesla až pod 50%, bylo to krome nekolika dalších
duvodu proto, že pro starší obcany stredové a levicové
orientace bylo subjektivne pocitované nebezpecí z Ruska
i Nemecka témer shodné a vládní kruhy ani masmédia jim

neumely srozumitelne vysvetlit, co na tom náš vstup do
NATO muže zmenit (pocit typu "z bláta do louže"). V té
dobe nebylo príliš slyšet argumenty, že postup integro
vaného mezinárodního spolecenství vlastne vymezuje
Nemecku urcitou roli a že vztahy k Rusku je do budoucna
nutno rešit lépe než kombinací zastrašování a ústupku.

Sledujeme-li dlouhodobe sociologické výzkumy a výzkumy
verejného mínení, celkem jednoznacne zjištujeme, že naše
obyvatelstvo je plne ponoreno do domácích problému
a okolní svet stojí spíše na okraji jeho zájmu. Nemusíme
však tuto sebestrednost emotivne hodnotit jako ceský
provincialismus nebo cecháckovské zápecnictví. V období
bezprecedentní spolecenské transformace, v níž se vyjevuje
rada zásadních problému a potíží, je totiž prirozené, že lidé
ve svých starostech zustávají spíš doma. Z druhé strany je
subjektivní distance od zahranicních ci mezinárodních
otázek i výrazem dedictví zažitého izolacionismu minulého

režimu. Není proto divu, že napríklad otázka našeho vstupu
do NATO byla v minulých letech ceské verejnosti dosti
vzdálená, stejne tak jako nyní otázka našeho vstupu do
Evropské unie. K tomu všemu pristupuje geopolitická

poloha Ceské republiky i jistá vágnost koncepce ceské
zahranicní politiky. V takové situaci vlastne není divu, že
napríklad podpora NATO i EU je váhavá, povrchní a melká.
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t; lovicní a v prípade snatku
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Vrátíme-li se tedy k titulku,
mužeme ríci, že pocit sev
renosti mezi obema mlýn
skými kameny se oslabuje

D 1999/4 a kvalitativne promenuje.
D 2000/3 Zatímco ve vztahu k Ne

mecku jsou historické vý
hrady prekrývány soudobou, prevážne pozitivní zkušeností,
ve vztahu k Rusku ostražitost a odstup zustávají.

Jan Hartl (1951)
Sociolog.

NemceRusa

Jak byste nesl(a), kdybyste mel(a)
za souseda? (podíl odpovedí "velmi

dobre, bez problému")
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distance k lidem techto

zemí, která se zakládá na

zprostredkovaných sku
pinových i bezprostred
ních osobních zkušenos
tech. Podíváme-li se na
Rusko a Nemecko z této

strany, zjištujeme, že
Nemci jsou vnímáni v da
leko príznivejším svetle
než Rusové a že vztah

k Nemcum se zlepšuje, zatímco vztah k Rusum se spíše
zhoršuje. Skutecnost, že nekdo by mel za souseda Nemce,
by vnímaly velmi dobre a bez problému více než dve
petiny obyvatel, manželský svazek dcery ci syna
s Nemcem by pozitivne prijala zhruba tretina obyvatel CR.

Podíl príznivého hodnocení Rusu je oproti tomu v prípa-

Východná alternativa?
v ruských odborných kru hoch s významným vplyvom na
tvorbu zahranicnej politiky sa na zaciatku roku 1997 ozvali
hlasy volajúce po zmene prístupu k regiónu strednej
a východnej Európy (SVE) s darazom viac na geoekono

mické než geopolitické faktory. Bola sformulovaná
koncepcia tzv. asymetrickej odpovede, ktorej podstatu
predstavuje téza: na vojenskú expanziu NATO by Rusko
malo odpovedat hospodárskou expanziou do regiónu SVE.
PodIa autorov koncepcie, strategickým cieIom pre Rusko by
mala byt snaha o rozvoj spolupráce a zblíženie

s EÚ v regióne SVE. Rusko sa maže stat strategickým
partnerom EÚ v SVE, ak otvorí svoje trhy pre tie sektory
ekonomiky asociovaných krajín EÚ v regióne, ktoré majú
najvacšie problémy s transformáciou (tažký priemysel,
strojárenstvo, energetika, poInohospodárstvo) a tým im
uIahcí integráciu do EÚ. Vytvárajúc priaznivejšie podmienky
pre rast exportu partnerov zo SVE na vlastný trh, Rusko by
malo mat právo žiadat ústupky a zohIadnenie svojich
záujmov v rámci trojstrannej súcinnosti: EÚ - SVE - Rusko.

Hospodárske elity v SVE spaté s bývalými cen
tralizovanými a vysoko subvencovanými štátnymi sektormi
sú náchylné hIadat v Rusku "mákký trh", kvali problémom
s uplatnením zastaralej produkcie na vyspelých trhoch.
Po vítazstve postkomunistických strán vo voIbách
v PoIsku a Madarsku v roku 1994, sa v týchto krajinách

obnovilo volanie po vacšom pragmatizme vo vztahoch

s Ruskom a návrate na východné trhy. Kfúcový význam pre
další postup krajín SVE mala predovšetkým diskusia na
túto tému v PoIsku. V PoIsku prevládol názor, že využitie

ruskej ponuky makkého trhu hrozí spomalením
ekonomických reforiem, rusifikáciou ekonomiky a naopak,
oddialením vstupu do EÚ. K podobnému záveru dospela
i diskusia v Madarsku. V Ceskej republike tejto otázke ešte
nebol a venovaná široká pozornost. Prahu možno ešte len
caká diskusia na túto tému v budúcnosti. Rozhodnost
demonštrovala iba slovenská vláda na cele s Vladimírom

Meciarom, ktorá v dlhodobej ekonomickej stratégii do roku
2005 rátala s oživením strojárskeho priemyslu práve vdaka
predpokladanému zvýšeniu exportu na východné trhy.

Rusko, tak ako sa sformovalo v dasledku vývoja v 90.
rokoch, predstavuje alternatívny model politickej i hospo
dárskej transformácie pre postkomunistické krajiny, ktoré
sa ešte stále nachádzajú v procese budovania nových
a stabilných demokratických inštitúcií. Ruský model
transformácie sa maže stat za urcitých krízových
podmienok vývoj a prítažlivý pre politicky i hospodársky
inercné postkomunistické štruktúry a autokraticky
orientované politické sily v krajinách SVE.

Z knihy Alexandra Duleby Rusko na konci Jelcinovej éry,
Bratislava 1999
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Co se skrývá za Putinem
Magda lena Bartošová

Od ruských prezidentských voleb uplynuly

bezmála dva mesíce a svet jakoby nevede'7,jak
s nimi naložit. Stále se ceká na to, co ude'7á

Vladimir Putin - teprve od toho se má odvíjet

reakce. Pozorovatelé pouze sledují situaci,

místo aby použili volební výsledky jako

odrazový mustek k výkladu procesu, které se

v Rusku už dejí. Toto váhání je neustále

omlouváno tím, že Putin je pro všechny. ""
"ta}emstvzm .

Putin není Rusko!
Výsledky voleb rozdelily spolecnost na dve cásti podle toho,
pro jaký typ budování ruské státnosti se lidé vyslovili.
Osmdesátipetiprocentní vetšina, tedy volici Putina,

Zjuganova a Žirinovského, hlasovala de facto pro posílení
státu na úkor lidských práv a svobod. Naproti tomu
šesti procentní menšina, volici jediného demokratického

kandidáta Grigorije Javlinského, se v duchu blízkém
evropským demokraciím vyslovila pro stát respektující práva
obcanu.

Volby tak ukazují naprosté prepólování spolecnosti ve
srovnání ze zacátku 90. let, kdy vetšina lidí sdílela ideu
demokratizace ruské státnosti Gen proto mohl být zevnitr
rozložen Sovetský svaz), zatímco komunisté byli v menšine.
V dnešním Rusku jsou naopak menšinou demokraté. Jejich
mluvcí Javlinskij kritizoval válku v Cecensku a po volbách
varoval, že v osobe Putina si Rusko zvolilo "jen jiný zpusob
navázání na sovetskou tradici, než jaký predstavují
komunisté". Ztotožnovat Rusko s Putinem (a orientovat se

tedy jen na nej) znamená ignorovat miliony Rusu, kterí volili
demokratické hodnoty a zároven predstavují populaci mladší,
s vyšším vzdeláním a z mest.

Tajemství cerného ctverce
Svet za ruskými hranicemi je v téže situaci jako Rusové pred
volbami - ani oni Putina neznali. Ruské nezávislé centrum

sociologických výzkumu ROMIR zkoumalo v únoru v deseti
mestech pri diskusích s obcany jejich spontánní asociace pri
vyslovení jména jednotlivých kandidátu. Putina lidé
spojovali s predstavou temnoty, neproniknutelnosti, a to bez
ohledu na to, zda šlo o jeho príznivce ci odpurce.
Nejcastejšími asociacemi byly: "cerný kun", "cerná skrínka",
"neznámý predmet". Obzvlášte pozoruhodný prímer byl

"cerný ctverec Kazimira Malevice". Ve volných asociacích
se zrcadlil fakt, že Putin nebyl verejný politik a nikdo ho

dríve neznal. Jenomže po ruském volici ten "cerný ctverec"
žádal okamžité rozhodnutí.

Nakonec do nej svou duveru vložilo padesát tri procent

volicu. Zatímco šestiprocentní preferenci pro Javlinského
mužeme vnímat jako hlasy proti Putinovi, tak naopak volici
hlasující pro Zjuganova a Žirinovského by za jistých
okolností mohli hlasovat i pro Putina. Znovu tak vidíme
menšinu (víceméne se kryjící s volici Javlinského), v níž
Putin vyvolává nesouhlas ci zdešení - a proti ní nekolika
násobnou vetšinu, která je z nej nadšena nebo ho toleruje.
Potvrzuje to neprímo, lec výstižne další výzkum ROMIRu,
podle kterého Putinovy kroky jen 10,7% Rusu zcela neschva
lovalo, zatímco celých 65,4% naopak zcela schvalovalo.

Jde tedy o dva zásadne odlišné typy reakcí. Menšina
reagovala zcela racionálne, sledovala, jak se Putin projevuje,
a protože neudelal vubec nic (dokonce nezverejnil ani
volební program), jen vedl válku v Cecensku a omezoval
svobodu slova, ztratil pro tuto menšinu hodnovernost.
Vetšina naopak prokazatelne zareagovala podle tisíckrát
obehraného mechanismu projekce: do "cerného ctverce" si
jednoduše promítla své predstavy, touhy, ocekávání.

Jen tak si lze vysvetlit, že do Putina vložily své nadeje
skupiny volicu, které by za jiných okolností byly naprosto
nesmiritelné. Takzvaní "reformátori" ze Svazu pravicových
sil (Anatolij Cubajs, Sergej Kirijenko, Jegor Gajdar aj.) volili
Putina v nadeji, že provede reformy. Proto podporili
Putinovo tažení v Cecensku, ackoliv proti Jelcinove
rozpoutání této války mnozí z nich plamenne vystupovali.
Naopak volici vnímající reformy jako puvod zla volili téhož
Putina v nadeji, že reformy ukoncí a potrestá ty, kdo si s nimi
zahrávali. Kolchozníci verili, že podporí kolchozy,
monarchisté, že bude vládnout se suverenitou cara,
kolonialisté, že získá ztracená území ... Za tím vším lze císt

stejnou touhu po silném státu, silném vudci, který zavede
porádek, avšak tento porádek si zjevne každý predstavuje
jinak. Z tohoto hlediska lze volbu Putina vnímat jako reakci
na chorobné procesy, které zachvátily soucasné Rusko - jako
syndrom blouznící iracionality.

Média a blouznící iracionalita
Vysílání dvou hlavních celoruských kanálu ORT a RTR se v
prubehu kampane promenilo v nekonecnou reklamu na
Putina. Stejné propagandistické besnení se odehrávalo v
rádiích a novinách a rádiích. Ctenár se dozvídal, že silný a
zdravý muž konecne nastolí porádek. Zásadne se naopak
nedozvídal nic ani o válce v Cecensku, ani o usilovné snaze
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úradujícího prezidenta ukoncit éru svobody tisku v Rusku.

Z urcit 'ho pohl du Iz.eríci, že krome techto dvou vecí se

Putin nicím jiným n z.ab.va\. prípade Cecenska je to
evidentní, v prípade tisku pripomenme rekapitulaci, kterou
nedávno provedl Oleg Panfilov pro casopis East European
Constitutional review. Behem prvního mesíce ve funkci

podepsal Putin ctyri dokumenty omezující nezávislost médií.
Jeho pozornosti neunikl regionální tisk ani nezávislá
.\ • '\1"mí' -(, m ·,a. 'U\' I' u ul:, I'a byla !>voboda !>Io a vc

vL.lahuk. e cn!>k.u.Pan!ílov vyjmenovává radu kroku, jimiž
Putin zcela vycistil Cecensko od novináru a znemožnil

komukoliv psát o tomto tématu s jinou než kremelskou

optikou. Vetšina ruských médií tyto Putinovy kroky bud
nezaznamenala, nebo velkoryse pominula.

Nejvarovnejší je Putinuv dekret z 10. ledna O koncepci

národní bezpecnosti Ruské federace, uvádející mezi faktory
ohrožujícími Rusko "skutecnost, že mnohé zeme vypraco
vávají koncepci informacních válek, která pocítá s vytvo
rením prostredkú nebezpecného ovlivnování informacních
sfér jiných zemí." Tato pasáž se bezesporu vztahuje na
cizojazycná vyslání na území Ruska - tedy BBC, Hlas
Ameriky, Deutsche Welle a predevším Rádio Svoboda.
Ctyri dny po prijetí dokumentu zmizel na území Cecenska
jediný novinár, kterého se nepodarilo vypudit - zpravodaj
Rádia Svoboda Andrej Babickij. Šlo jen o shodu okolností?

Putžnuv vezen
Pro názornost predešlých tvrzení uvedme nekolik

podrobností o prípadu Babickij, které dokreslují Putinovy
zámery. Ruské bezpecnostní složky veznily nezávislého
novináre v Cecensku šest týdnu, a to prokazatelne s vedomím
a na príkaz nejvyšších míst. Kreml vytrvale cynicky lhal

Andrejove rodine a kolegum, Rusúm i svetu, že o jeho osudu
nic neví, pricemž se jednotliví predstavitelé vzájemne

usvedcovali ze lži. Andrej strávil dva týdny ve "filtracním
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tábore" Cernokozovo, který slouží k vyslýchání a mucení

cecenských civilistu. Potom ho Rusové predali pro
mo ke ským Cecencum, kterí ho veznili další ctyri týdny.

Reakce byla dvojí: vetšina médií hájila Putina v iracionál
ním blouznení o síle národa, mizivá menšina hájila svobodu

slova a zbytky racionality. Andrejovi kolegové z Rádia
Svoboda zamerili své vysílání na radu mesícu k tomu, aby
zachránili kolegu a sdelili posluchacum že z jejich pohledu
ncní Pu\Ín 'í.ádn· "cem' ctverec", a\e \l ~\úk7.nO\lU o\á

vající v život to, s cím už Rusko udelalo trpkou zkušenost.

Otázka postoje
Co z toho všeho vyplývá pro postoj Západu, na jehož
pomoci je Putin závislý? Existují dva spolehlivé zpusoby, jak
napomáhat triumfu blouznící iracionality v Rusku. Za prvé je
neprijatelné tvrzení, že Putin sjednotil Rusko a že se díky
této jednote Rusko konecne pohne z místa. Znamená to
prehlížet témer šest milionu stoupencu demokratické
opozice, kterí snad jednou zmení tvár Ruska, nebudou-li
ovšem i se svými názory zadupáni do zeme. Druhým
omylem je meditovat o Putinovi jako politikovi obestreném
tajemstvím a predstavovat si, co asi udelá. V tomto prípade
jde o tvrzení ignorující fakt, že Putin se už svými kroky sám
demaskoval.

Naopak jen jediná reakce západních zemí na výsledek
ruských voleb muže být adekvátní a mravná: podpora tech
ruských sil, které v nelehkých podmínkách vystoupily na
obranu demokratických hodnot a racionality. Jedine ruská
demokratická opozice a média mohou vytváret snesitelné
politické prostredí a kultivovat moc. Tuto úlohu nikdo zvencí
vykonat nedokáže - je však naší povinností podporovat ty,
kdo to udelat mohou.

Magdalena Bartošová (1972)
Komentátorka CRo 6 - Rádio Svobodná Evropa.



IRuská krize
a ceská odpoved'

lefim Fištejn

Ve stati Rusko a Evropa publikované v dubnovém, císle Prítomnosti vyjádril Luboš Dobrovský

vyhranené stanovisko: Mocensky se konsolidující soucasný ruský stát ohrožuje evropskou bezpecnost,

vuci slabším volí politiku zastrašování, vuci Západu politiku vydírání a v.ýhruŽek. Antidemokratickému

vývoji v Rusku je treba se úcinne postavit - klást Rusku podmínky, jejichž plnení by urcovalo, zda

Rusko do Evropy vstoupí ci nikoliv. Na tento názor reaguje následující polemická poznámka. (red.)

Soucasná ruská krize je vícerozmerná: je to krize historické
podoby ruské státnosti, krize ekonomická, sociopolitická
a demografická zároven. Velká zeme se zmítá v kreci,
která muže znamenat agónii stejne dobre jako meta
morfózu. Naše odpoved na ruskou krizi muže být dvojí:
aktivním, cíleným a citlivým zasahováním uchovat si
urcitý vliv na dení v tomto duležitém regiónu, aniž bychom
museli vposledku prevzít za jeho usporádání nesnadnou
odpovednost - anebo si Rusko jednoduše odmyslet, umet
si predstavit život demokratického Západu bez vážnejších
stycných a trecích ploch s prostorem na východ od Polska.
Ta první odpoved je praktická, ta druhá snová. Varianta,
kterou zmínil Luboš Dobrovský, patrí do této druhé
kategorie.

Dávám prednost první odpovedi, která bere v potaz jako
danost soucasnou národní strategi i Ruska, sdílenou jeho
rozhodujícími politickýmj silami I když cíl oné strategie je
notoricky známý - obnovit velmocenské postavení Ruska,
tudíž "dohonit a predhonit", volené prostredky jsou
kardinálne nové: na míste ideologického a mocenské
ho souperení na základe údajné civilizacní alternati
vy nalézáme nyní neomezenou snahu o ekonomickou
spolupráci, o úcast v globalizacních procesech. Projevy
ruského vzdorování a konkurence mají podle této strategie
zacházet až tam, kam to situace a konkurent dovolí, nikdy
však nesmejí ohrozit zájmy ekonomické spolupráce se
Západem, od níž si Rusko slibuje národní obrodu, posléze
i novou moc. Jestliže politici západního sveta mlcky berou

tuto strategii na vedomí, pak nikoli proto, že jsou
nepredstavitelne naivní anebo schopni, receno s Leninem
"prodat Rusku provaz, na kterém je pozdeji obesí", nýbrž
jen proto, že celý projekt pocítá s dobou žití nejméne dvou
generací, jeho výsledek není zdaleka jistý a dvougeneracní
styk se Západem muže nadobro promenit formy ruské

existence. Je to každopádne pravdepodobnejší než

ocekávat, že se Rusko zmení, pokud si ho úcinne od
myslíme.

Jiste, pri troše predstavivosti se dá premýšlet i o Evrope
bez Ruska (a naopak), ale otázkou zustává, k cemu je
politický solipsismus dobrý a zda jsou naši spojenci
ochotni tiše snít spolu s námi. Nezdá se, že by byli. Nic
nepomáhá snášení cetných dukazu o tom, jak málo
odpovídá soudobé Rusko naší predstave o demokracii,
kterou zrovna pokládáme za definitivní. A znovu - nejde
u západních politiku ani o nebetycnou zaslepenost, ani
o cynicky predstíranou naivitu. Jestliže portugalský
predseda Evropské unie je schopen vypustit z úst hluboce
paradoxní sentenci o tom, že ruské vítezství v Cecensku je
otresné, horší už muže být jen ruská porážka, pak spíš než
cynismus, mluví z nej strach - strach, že s prípadným
pádem Ruska všechny ty nepredstavitelne komplikované
problémy východního nedozírného prostoru se rázem
stanou predmetem odpovednosti Západu, který je rešit
neumí, za živého boha nechce a nebude. A protože v rámci
svých geopolitických a energostrategických úvah má
Západ zrovna zvýšený zájem o hospodárské a politické
osvojení oblastí, kde Rusko stále zachovává nezanedba
telný vliv - v kaspickém a stredoasijském regionu, na
Ukrajine a jinde - sotva se najdou seriózní politici ochotní
snít unisono s námi o neexistenci Ruska. A tak nic jiného
od tohoto postoje nelze ocekávat, než frustrovanou pózu
a horkost z domnelého poznání, že zase jednou nejsme
vyslyšeni, ac rozumíme vecem líp než ostatní. Svet totiž
není kolbištem poslední bitvy mezi Dobrem a Zlem, v níž
jsme jako vždycky na té správné, vítezné strane.

JeJim Fištejn (1946)
Komentátor Rádia Svobodná Evropa.
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Prezident Ceské republiky odpovídá
Prítomnosti na otázku:

Potrebuje Evropa Rusko a potrebuje Rusko Evropu?

Rusko je velká euroasijská mocnost ajako takové je vele
duležitým clánkem budoucího svetového usporádání.
Evropa potrebuje Rusko jako svého partnera. Pres to, co
Rusko s Evropou spojuje, si nemyslím, že je nutné je za
každou cenu do Evropy vtahovat a zahrnovat. Je
predevším na samotných obcanech Ruské federace a na

jejich politické reprezentaci, do jaké míry se cítí a chtejí
být Evropany.

Od rozpadu Sovetského svazu v roce 1991 hledá nove
vzniklá Ruská federace svou novou roli, své nové místo
a zakotvení ve svete. Rusko již prošlo za necelé desetiletí
své existence ohromnými zmenami. Po rozpadu

imperiálnÍ ríše postavené na komunistické
ideologii musí Rusko nalézt svou novou
identitu. Predevším si musí uvedomit, kde
zacíná a koncí.

K Rusku je treba se chovat s respektem
predevším k jeho odlišnostem, s respektem,
který zachováváme ke kterému-koli z našich
ostatních rovnocenných partneru. Rusko
není treba mytizovat ani psychologizovat.

Pro základ dalších dobrých vztahu je
predevším nezbytné ríkat pravdu, a to jak
v jednáních bilaterálních, tak na me
zinárodní pude organizací, jichž jsme cle
nem. Platí-Ii pro clenství v techto orga
nizacích, mám na mysli Radu Evropy
a OBSE, nejaké podmínky, tak musí být
plneny. Evropa a svet by se nemely bát
pojmenovat to, co se deje v Cecensku,
a vyvodit z tamních událostí odpovídající
konsekvence, minimálne morální, a pod
porovat ty principy, které si v Rusku
podporu zasluhují. Pravdepodobne potrvá
ješte dlouho, než se dockáme toho, že
"západní" principy a hodnoty, tak, jak je
chápeme, budou podobným zpusobem
vnímány a prijímány i v Rusku. To je ovšem
práve argument pro to, abychom na techto
principech trvali, a nikoli pro to, abychom
na ne rezignovali. To je také možná
cástecná odpoved na otázku, k cemu Rusko
potrebuje Evropu.

Václav Havel
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Ruská orlice
má dve hlavy
S Josefem Zieleniecem o pravdepodobnosti
katastrofických scénáru, o roli KGB a o cesko
-ruském vyrovnávání se spolecnou historií

Libuše Koubská

Která jsou podle vašeho názoru nejvetší rizika spojená
s nynejším vývojem v Rusku, s tamejším politickým
a spolecenským klimatem?
Prišel Vladimir Putin, nový clovek s novou vitalitou,
s elánem menit a napravovat. Ale jsou fenomeny, ze kterých
Rusko nemuže vyskocit, i kdyby se zjevil nekdo
s nadprirozenými schopnostmi. Ruská otázka a její význam
pro nás, pro strední i celou Evropu úzce souvisí s kulturní
a civilizacní rozpolceností Ruska. Ruská orlice má dve hlavy,
vidíte, jakje to symbolické, jedna jako by se dívala na západ,
druhá na východ. Když si vezmete ruskou kulturu, tradici,
ale i dnešní spolecnost, zjistíte, jak je tohle rozpolcení
výrazné. Na jedné strane obdiv smerem k západním
hodnotám, už tradicne ruská elita prece komunikovala se
Západem. Na dvorech ruských caru vždy pobývali západní
intelektuálové i generálové. Na strane druhé pak ono
zakotvení východní, asijské, jež je také duležitou soucástí
ruské státnosti. A tyto dve tendence v Rusku nikdy nenašly
stabilní rovnováhu.

Nemyslím, že když ted prišel nový, energický clovek,
Putin, který vyhlašuje, že Rusko má být silné
a sebevedomé, že vše urychlene vyreší. To je naivní
predstava a kdo na ni politicky sází, pohorí.

Málokdo si totiž uvedomuje vazbu mezi výkonností
ekonomiky na jedné strane a kvalitou obcanské spolecnosti
na strane druhé. Putin mluví o tom, že zavede výkonnou
ekonomiku. Pripomíná mi to vizi, s níž kdysi prišel
Andropov - také clovek z KGB jako Putin - totiž, že se
obklopí trochu poctivejšími lidmi z KGB ci z armády, a že
udelají porádek. Perestrojka seshora nemuže vést k nicemu

jinému než k autoritativnímu režimu, ekonomicky
nevýkonnému.

Do budoucna musíme s Ruskem pocítat jako s velkým
problémem pro nás Evropany. Bud dojde k dezintegraci,
chaosu, rozkladu, nebo vznikne autoritativní režim, jenž
naváže na ruskou tradici posledních ctyr set let.

Vidíte to tedy cerne.
Nechci sýckovat, jen ríkám, že ten problém je dlouhodobý.
Ovšem soucasná doba má obrovskou dynamiku, když se
podíváme, jak se premenují spolecnosti - nejen naše, ale
i americká nebo asijská, jaký vliv má globální komunikace,
internet, stále bežnejší znalost anglictiny - je tedy možné, že

utvárení Ruska a ruské spolecnosti získá jinou dynamiku než
dríve. Urcite to ale nebude za dva tri roky. Jde trochu mráz
po zádech z nekterých zahranicne politických predstav
nastupujícího ruského vedeni: nedávno jsem cetl rozhovor
s Putinem, kde si stežoval, že Sovetský svaz tak rychle
vyklidil prostor ve východní a strední Evrope. Pro svá slova
hledal potvrzení v úvahách Henryho Kiessingera. Atje tomu
jakkoliv - v moderní dobe Rusko nemuže být vojensky silné,
nebude-li silné ekonomicky, a nemuže být silné ekonomicky,

jestliže nevsadí na rozsáhlé obcanské reformy. Ale o tom se
tam zatím vubec neuvažuje.

Oba eventuální modely, tedy Rusko chaotické,
destabilizované, dezintegrované, stejne tak jako jeho
protipól, silnou rukou rízený stát, považujete za rovnocenne
nebezpecné pro Evropu. Jak sejim ubránit?
Tyto dva scénáre jsou skutecne nejpravdepodobnejší.
Evropská ci západní politika vuci Rusku by se mela utváret
u vedomi této ruské Scylly a Charybdy. Meli bychom se
snažit udržet velmi aktivní vztahy s Ruskem a v jejich rámci
se snažit pomoci Rusum proplout mezi obema úskalími.
Neznamená prece, že jsou nutne a jedine ruským osudem.
Nesmírne záleží na tom, aby Rusko bylo vedeno mužem,
jenž si je vedom oné potreby vzniku obcanské spolecnosti.

Na kolik to je bývalému dustojníkovi KGB Putinovi jasné,
nevím.

Chápete Putinovu minulost jako prednost nebo zápor?
V sovetském Rusku KGB soustredila elitu pokud jde
o výkonnost a intelekt, Putinuv puvod nemusí nutne zname
nat zápor.

V povedomí Americanu, když nekdo spolupracuje s CIA
nebo FBI, ješte neznamená, že jde o cloveka s pochybnou
morálkou.

Ale tohle neni ani v ruském povedomí!

Ve zdejším ceském však urcite.
Ano, ovšem predevším proto, že komunistický režim byl
Ceskoslovensku vnucen zvencí, a nic nám neprinesl. Ba
naopak. Tak tomu ale není v Rusku. Ruský komunistický
systém tu zemi sice devastoval, zanechal obrovské obeti, ale
soucasne prispel k ruskému vedomi síly a hrdosti, které pro
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Rusy vždy hodne znamenalo. Pro velmocenský národ je to
duležitý argument na misce vah. My oprávnene považujeme
lidi, kterí pracovali pro StB, za zrádce a to, že s ní ko

operovali, za duvod, aby se stydeli po celý život. V Rusku
tomu tak není - z duvodu, které jsem práve uvedl. Dokonce
byla období v dejinách Sovetského svazu, kdy KGB, byt
v tehdejších pokroucených merítcích, predstavovala tzv.
progresivní sílu.

Která období máte na mysli?

Celá 80. léta. Jeden z duležitých impulsu pro perestrojku, pro
demokratizaci pocházel práve z KGB. Z duvodu pragma
tických. Oni meli monopol na informace a nejlépe vedeli, že
pokracování tuhého autoritativního režimu vede zemi do

zkázy a že otevrenost, zejména pro potrebu prijímání nových
západních technologií, je duležitá. Ruské hodnocení KGB je
z techto dllvodll odlišné od našeho hodnocení StB.

Je soucasná zahranicní politika Západu vltci Rusku

schopna pomoci mu proplout mezi onou Scyllou

a Charybdou? Zatím jakoby západní politici spíš privírali

oci pred leccím - v údajné snaze prospet Putinovi, aby byl
silný, Rusko stabilizoval a zbavil okolní svet obav z Ruska

chaotického a nevypocitatelného.

Jde o politiku, která má nekolik casových horizontu,
s nimiž musí pracovat. Jájsem mluvilo dlouhodobém vývoji

Ruska, kdežto dnešní praktictí politikové, kterí jsou odpo
vední za politiku Spojených státu nebo jednotlivých zemi
Evropy, musejí rešit i problémy, které nastoluje dnešní doba.
Rusko, ac slabé, zmítající se ve vnitrních problémech, je zemi
tradicne velmi vlivnou. Treba balkánský konflikt bez úcasti
Rusu nelze vyrešit.

Praktická politika vuci Rusku bude mít vždy nekolik
horizontll. Pres všechny meandry, jimiž prochází zahranjcní

Doc. Ing. Josef Zieleniec, Csc.

Narodil se v roce 1946 v Mos/we, je polské národnosti.

Absolvoval VŠE v Praze. Do roku 1989 pracoval v
ekonomickém výzkumu. V Ekonomickém ústavu CSA V vedl

seminár, jehož cleny byli mnozí pozdejší polistopadoví
ekonomové, novinári a politici. Pathl k zakladatelum

Obcanské demokratické strany, byl hlavním autorem jejího
volebního programu a šest let jejím místopredsedou. V roce

1992 se stal ministrem mezinárodních vztahu a po rozdelení
Ces/wslovenska v letech 1993-1997 ministrem zahranicních

vecí CR. Byl tvurcem zahranicne politické doktríny nove
vzniklého státu. Na protest proti neochote vedení ODS rešit

závažné problémy, které se vyskytly ve financování strany,
odstoupil v listopadu 1997 ze stranických a státních funkcí a
pozdeji rezignoval také na clenství ve strane. Nyní se zabývá
e/wnomickým poradenství:m a ucí na Newyorské univerzite v
Praze. V letošních podzimních volbách se chystá lwndidovat
do Senátu.

Je ženatý, jeho žena Pavla vyucuje na Matematiclw-jyzikální
fakulte UK.

politika Západu, což je dané predevším jejím demokratickým
charakterem a složitým postupem v rámci parlamentního

systému, pres tohle všechno, když se podíváme zpet na vývoj
západní politiky vuci Rusku, nalézáme v ní významnou
logiku. Tato logika dlouhodobe prinesla osvobození nám,

prinesla demokracii strední a východní Evrope, prinesla
rozpad komunismu. Verím, že pokracování této politiky by
mohlo perspektivne znamenat stabilizaci Ruska. Západní
politika nebývá tak naivní, jak se zdá dobovým po
zorovatelum. Vzpomínám si na zahájení helsinského procesu
v sedmdesátých letech, jakou vyvolalo smíšenou reakci

i u nás, mezi lidmi, kterí neschvalovali tehdejší cesko
slovenský režim. Divili jsme se, že se Západ rozhodl spo
lupracovat se Sovetským svazem, dodat mu moderní

technologie za pouhé sliby dodržování lidských práv.
Vzdychali jsme, že zase Západ tem komunistum naletel! To
byly ony tri proslulé košíky: politická spolupráce, eko
nomická spolupráce a lidská práva. Nakonec se ukázalo, že

práve tretí košík komunismus položil. Stal se základem pro
legitimizaci opozice.

Vuci dnešnímu Rusku by mel Západ také zaujmout
podobnou strategii nekolika pohybu a vytvorit tak trajektorii,
kterou by se Rusko mohlo pohybovat smerem k obcanské
stabilizaci. Tudíž i k stabilizaci ekonomické a politické. Pak

by se Rusko mohlo stát integrální soucástí, ne snad západní,
ale rekneme severní spolecnosti. Což je duležité, protože
globalizující se svet prinese cím dál víc spolecných zájmu i s
Ruskem - tvárí v tvár vývoji ve zbytku sveta, stejne jako
bourlivému vývoji technologií.

Zkusíte casove odhadnout, kdy by se mohlo Rusko stát

soucástí severní spolecnosti?

Ve dvacátých letech bych asi mluvilo desetiletích, ale dnešní

vývoj má takovou dynamiku, že casové odhady by
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znamenaly strílet od boku. Rozhodne však jde nejméne
o deset až dvacet let.

I to zní optimisticky, že by tu mohlo být takhle brzy takové
obcansky usmernované Rusko ...
Berte spíš v úvahu ony dva mnohem pravdepodobnejší
póly, tedy bud úplný chaos nebo naopak tvrde autoritárský
režim.

Jak hodnotíte soucasný ruský vztah k evropským
integracním procesum?
Rusko se na tyto záležitosti dívá mocensky. Vždycky to
tak cinilo. Rusko se snažilo postavit proti sobe Evropu
a Spojené státy, ríkalo NATO net, Evropejskaja integracija
da. Ale myslím si, že i evropská integrace predstavuje pro
Rusko problém, zvlášt kdyby mela zasáhnout blízké státy
jako treba pobaltské zeme. Proto obcas slyšíme z Ruska
bud silnou kritiku nebo naopak prohlášení, že by Rusko
melo vstoupit do Evropské unie nebo dokonce do NATO.
Muj nekdejší partner ruský ministr zahranicí Kozyrev
mluvilo tom, že chtejí vstoupit do NATO témer pri
každém setkání. A soucasne dštil síru proti Alianci.
Hodnotová základna techto organizací je Rusum hodne
vzdálená, jejich hledisko je pouze geopoliticky mocenské.

Dokážete si predstavit, že by Rusko bylo clenem
Severoatlantické aliance?

To se vymyká logice NATO. Všichni to dobre vedí.
A ruský požadavek, který zní - bud zrušte Alianci, nebo
nás do ní prijmete - znamená v ocích Rusu totéž. Likvidaci.

Co si myslíte o soucasné úrovni vztahu mezi Ceskou
republikou a Ruskem? Domníváte se, že porád ješte
existují citlivá místa, problémy, nejaká tabu?
Ceské vztahy k Rusku jsou urcite jednodušší než vztahy

polsko-ruské. Nás to zasáhlo až v moderní dobe,
s komunismem, kdežto Poláci mají v tomto ohledu
dramatickou historii. Na druhé strane je tu neco, co nebylo
prítomno ani v Polsku, ani v jiných bývalých komunistických
zemích. Jakási panslovanská nostalgie. Už vyprchává, ale
v 19. století a na pocátku dvacátého byla duležitou soucástí

ceského politického premýšlení. Sem tam dozvuky
panslovanství mužeme ješte zaslechnout, naposled v podobe
bizarní argumentace se objevily, když naše politické špicky
hledaly vysvetlení pro svuj hanebný postoj pri spojenecké
akci v Kosovu.

Ted jsme prešli do další fáze vztahu s Ruskem. Rok 1990

až 1996 byl poznamenán frustrací Rusu z toho, že toto území
ztrácejí. Ale dnes už to prijali a akceptují nás jako soucást
Západu. Což je mimorádne duležité, protože to umožnuje
ceské politice se vuci Rusku víc otevrít. Zatímco na pocátku
jsme museli být ve vztahu k Rusku velice opatrní, vyhýbat se
pokusum vtáhnout nás zpet do ruské orbity, dnes už tohle
neplatí. Tahle kapitola je uzavrená, všechny nástrahy jsou už
za námi. Jsme integrální soucástí Západu. Rusové u nás
ovšem mají rozsáhlou sít kontaktu, nepochybne se pokusí
uplatnovat politické vlivy, nepochybne jsme významnou
základnou jejich tajných služeb, duležitým nástupištem pro

jejich ekonomické pronikání na Západ. K tomu je treba
priradit organizovaný zlocin. Ten ruského puvodu je zvlášt
nebezpecný, brutální. Toho všeho si budeme muset být vedo
mi, ale celkove otázka vztahu s Ruskem se už dostává z rovi

ny emocionální do roviny velmi vecné a praktické. Nastává
období, kdy budeme moci využít jistých komparativních
výhod, které máme, zejména pro naši ekonomickou expanzi
do Ruska.

Rezidua odporu ke všemu ruskému, daná sovetským
diktátem posledních padesáti let, z ceské spolecnosti už
definitivne vyprchala?
Co se melo udelat, už se udelalo. Rekli jsme si pravdu
o našich vzájemných vztazích v historii, a to je základ pro to,
aby emocionální prvek nefungoval destruktivne.

Konstatujete, žejsme si rekli pravdu. Co máte na mysli?
Posledních deset let znamenalo nejen verejné zhodnocení
komunismu, ale také role Sovetského svazu v našich

moderních dejinách. To, co vyvolávalo velké emoce práve
proto, že nebylo zhodnoceno, už je bežnou soucástí našich
dejin. Navíc, jak už jsem rekl, ceský historický prožitek
nebyl tak dlouhodobý a složitý jako u nekterých jiných

národu, treba pobaltských nebo Polska.
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--:S Ruskem jednejme
sebevedome a otevrene

Jirí Dienstbier

Základ novým cesko-ruským vztahum položila ihned po listopadu 1989 "revolucní"
diplomacie Obcanského fóra, již v ocích naší svetové verejnosti ztelesnoval Jirí
Dienstbier. Zajímalo 'nás, co soudí o Rusku a našem vztahu k Rusku dnes.

Ptáte se, jaká jsou rizika spojená se soucasným klimatem v
Rusku a zda skutecne existuje "ruská hrozba", Zvážíme-li
šíri a hloubku politických, hospodárských, historických,
nacionálních a náboženských problému, je vývoj od
Gorbacovovy perestrojky a rozpadu Sovetského svazu
mnohem príznivejší a klidnejší, než mohl kdokoli cekat.
Nesplnily se katastrofické predpovedi o rozpadu státní
moci ci o možné obcanské válce. Cecensko je spíše
výjimkou než pravidlem.

vývoj však v žádném prípade neodpovídá ani
ocekáváním, která vzbudila perestrojka a pokus o po
litickou a hospodárskou transformaci v prvních letech
Jelcinovy vlády. Demokratické síly nedokázaly prosadit
nezvratné záruky dalšího vývoje ke standardní, byt
nedokonalé demokracii, ani k tržnímu hospodárství,
opírajícímu se o osobní iniciativu, právní systém
a solidaritu, a zaclenit Rusko do globální ekonomiky.

Za hlavní riziko nepovažuji hrozbu nové ruské expanze
do Evropy ci na východ. Ta je dlouhodobe nemožná
vzhledem k vnitrní slabosti Ruska a k nepomeru vojen
ských sil Ruska a NATO. Není ani politickým cílem
soudobé mocenské elity - postoje Žirinovského a nekolika
dalších extremistu nemají širší podporu. Rizikem
a hrozbou muže být spíše ruský izolacionismus v prípade,
že by ruská politika reagovala na zahranicní starosti
o vývoj zeme odmítave. Zeme s jedenácti casovými pásmy
a pritom izolovaná, xenofobická, s autoritativní vládou
porušující lidská práva by ve svete pusobila jako obrovský

rušivý prvek.

Jacíjsou?
Lze pokládát Rusko za demokratickou zemi? Obešla by se
Evropa i bez Ruska, nebo je ekonomická podpora Ruska
a spolupráce s ním nezbytností?
Formálne Rusko demokratickou zemí je. Politické síly

respektují výsledky voleb, duma je kolbištem ruzných
názoru, vycházejí nezávislé noviny. Steží však lze hovorit
o demokratické spolecnosti, o nezávislých institucích
obcanské spolecnosti. Neúspech reformátoru v minulých
letech vývoj k demokratické spolecnosti zbrzdil. V my
slích mnohých ruských obcanu se dnes demokracie
spojuje s rozpadem ekonomiky, s hospodárskou nadvládou
úzké vrstvy financní oligarchie, propojené s mocí, s ko
rupcí, s mafiánstvím a s rustem zlocinnosti všeho druhu.
Odtud volání po silné ruce a závratný vzestup Vladimíra

Putina, který "chladnou hlavu a pevnou ruku" nabídl.
Zda se za Putinovy vlády bude Rusko približovat
demokratické Evrope, zda bude rovnocenným a du
veryhodným partnerem, nebo zda bude Evrope spíš na

obtíž, dnes nelze predpovedet. Putin se zatím v ruské
verejnosti prosadil jen nemilosrdnou válkou v Cecensku.
Pred volbami se obratne vyhnul tomu, aby predložil
jakýkoli konkrétnejší program. Jistý zahranicní státník,
který mel príležitost s Putinem debatovat o jeho plánech,
shrnul své poznatky do trí bodu: chce uskutecnit
ekonomickou reformu ve spolupráci se Západem, zastavit
další rozpad Ruska všemi prostredky a oživit Spolecenství

nezávislých státu.
Putin ríká, že chce uvést ekonomiku do souladu s pra

vidly, platnými v prosperujících západních spolecnostech.
Jeho narychlo vytvorená volební strana však v dume

uzavrela koalici s komunisty. Pred volbami podporili
prezidenta cetní oligarchové, guvernéri a starostové.
Mnozí z nich získali nesmírné majetky rozkrádáním
státního sektoru a korupcí. Príkladem muže být arogantní
guvernér Kaliningradu Leonid Gorbenko, za jehož vlády
jsou fyzicky napadáni nepohodlní novinári, a místní
parlament, který kritizoval jeho zacházení se státními
penezi, byl potrestán: osm mesícu byla vypnuta elektrina
a poslanci nedostali platy.
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Mnozí pozorovatelé proto pochybují, že Putin muže být
úspešný v ohlášeném boji s korupcí a zlocinem. Podarit by
se mu to mohlo jen s použitím "všech prostredku". Jako
dlouholetý zamestnanec a posléze šéf tajné policie k tomu
má potrebné informace i osobnostní predpoklady. Skeptici
presto pochybují, že k tomu bude mít dost sil. Avšak už
samotná snaha posilovat represivní aparát, at už bude
v boji proti zlocinu úspešný ci ne, muže vést k dalšímu
omezování obcanských a lidských práv, svobody projevu
a rozvoje obcanské spolecnosti.

Válka v Cecensku ukazuje, že použití "všech
prostredku" není Putinovi proti mysli. Potíž je v tom, že
ani demokratické státy zatím nenašly prostredek, jak celit
modernímu terorismu, který casto disponuje modernejší
vojenskou a komunikacní technikou než státní instituce, je
stále více internacionální a propojený s ilegálním obcho
dem, s drogami, naftou, pašováním alkoholu nebo cigaret.
Teroristé Basajev a Chattáb jsou spoluzodpovedni za
masakry cecenského civilního obyvatelstva, z kterého
ucinili rukojmí, když své operace proti ruské armáde vedli
z jeho stredu - jejich zlociny však neznamenají polehcující
okolnost pro plošné nicení mest a vesnic ruskou armádou
a pro vyhánení obyvatel do uprchlických tábon\ a už
vubec ne pro brutalitu, která takové akce doprovází. Pro
približování Ruska Evrope je proto rozhodující, jaké
závery z cecenské operace vyvodí jak Rusko samo, tak
i demokratický svet. Ruská politika ovšem tradicne
odmítá jakoukoli kritiku zvencí jako vmešování do
vnitrních záležitostí.

Mužeme se jen dohadovat, co by znamenalo oživení
Spolecenství nezávislých státu. Putin si jiste nedelá iluze,

že by obnovil Sovetský svaz, bude však prosazovat užší
svazky s "blízkým zahranicím", v nichž by Rusko svou
vahou dominovalo. Bude záležet na tom, má-Ii na mysli
integracní proces podobný Evropské unii, nebo obnovu
ruské nadvlády. Cílevedomé sbližování s Evropu vyžaduje
vstrícnost vuci úsilí baltských republik zapojit se do
Evropské unie, prípadne do NATO. Jejich clenství
v NATO zatím v Moskve zásadne odmítají. Skutecným
zkušebním kamenem však je Ukrajina. Bude Rusko pod
porovat zaclenování Ukrajiny do evropských a euro
atlantických struktur, klást mu prekážky, nebo se pokusí
Ukrajinu vrátit do ruské sféry vlivu a oddelit tuto sféru od
Evropy spuštením modernejší verze nekdejší opony?

BilI Clinton ocenil Putinuv prístup k ekonomické
reforme, Tony Blair a jiní ho jeli podporit ješte pred
volbami. Vedí, že Evropa a svet budou jiné s Ruskem
vyvíjejícím se k demokracii a multilaterální spolupráci a
jiné s Ruskem uzavreným do sebe, xenofobním a
autoritárským. Nelze házet do cerné díry miliardy dolarLI,
které skoncí na soukromých zahranicních kontech, je však
potrebné otevírat všechny kanály do ruské spolecnosti,
poskytovat ekonomickou a financní podporu rozvoji
právne zajišteného tržního hospodárství. Na úspechu snah
zaclenit Rusko do spolupráce s demokratickým svetem
záleží, jaká bude Evropa v príštích desítiletích. George
Soros právem poukázal na odpovednost západní politiky
za soucasný stav; dávala mnoho moudrých rad, casto
ponižujících, ale nedokázala prijít s cíleným a financne
zajišteným plánem, podobným tomu, který po druhé
svetové válce prispel k obnove demokratické západní

Evropy.
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Ceský zájem
Jaké jsou vztahy Ceské republiky s Ruskem, jak jsme se
vyrovnali s minulostí, jaká úskalí pretrvávají? Ceská
republika mela a má jiné priority - predevším clenství
v NATO a prípravu na clenství v EU. V poslední dobe
ožila spolupráce stredoevropských zemí, rozširuje se
cinnost visegrádské skupiny i Stredoevropské iniciativy.
Spolupráce s Ruskem se soustredila predevším na
hospodárské vztahy, které znacne oslábly po odstranení
"vzájemné výmeny neefektivnosti", jak se prezdívalo
nekdejší Rade vzájemné hospodárské pomoci. Cas od casu
se v nich projevuje neduvera - nekdy oprávnene, jindy
jako projev malého ceského chvastounství vuci med
vedovi, který prišel o své sovetské tlapy a zuby.

Pro Rusko jsme malou zemí, která ani netvorí svetovou
politiku, ani nepatrí do jeho sféry vlivu. V Moskve zrejme
o vztazích s námi nijak zvlášt nepremýšlejí. Náš zájem je
ovšem podstatne vetší. Jednak se budeme cítit bezpecneji
pri neprerušeném ruském vývoji k Evrope a jejím
hodnotám; jednak je Rusko velkým budoucím trhem, na
kterém už dnes zápasí mnohé svetové firmy a státy. I když
vetšinou zatím nevydelávají, zakotvují se, aby si vytvorily
výhodné pozice.

Prehnané obavy z vazeb na Rusko, které se u nás stále
ješte vyskytují, jsou liché. Naši bezpecnost zajištuje

Rusko je schopné prežit
Ekonomická reforma v Rusku bola v prevažnej miere
zredukovaná na privatizáciu, pricom nebola sprevádzaná
politickými reformami a budovaním demokratických
inštitúcií. Naopak, práve záujmy rýchlo sformovanej
postprivatizacnej oligarchie zainteresovanej na udržaní
status quo v spolocnosti za každú cenu, potrebovali za
vedenie autokratického režimu (model "elektorálnej

demokracie"). Rusko, vdaka svojmu surovinovému
bohatstvu, je schopné ekonomicky prežit i v prípade, že
odmietne podriadit sa západným kritériám hospodárskej
efektívnosti. Ak sa tento model presadí a všetko tomu
nasvedcuje, Rusko sa bude modernizovat v rámci tradicné
ho industriálneho vývinového modelu. Vo vacšine krajín

SNŠ vznikla špecifická forma korporatívneho kliente
listického kapitalizmu s velmi úzkym prepojením medzi

štátom a ekonomikou. Postsovietsky priestor ako hospo
dársky, politický, sociálny a bezpecnostnopolitický vztaho
vý systém pretrváva i nadalej. Existuje reálna hrozba, že

z tohto zaostalého ekonomického a politického priestoru
budú posobit gravitacné sily na bývalé socialistické štáty

a strednú a východnú Európu (SVE). Najvacšou hrozbou
z východu pre krajiny SVE v súcasnosti nie je možnost

clenství v NATO. Vetšina naší obchodní výmeny probíhá
s Evropskou unií. Naše ekonomika již nestojí a nepadá s
pohybem ruky na kohoutku ropovodu z Ruska. Mužeme si
proto dnes už sebevedome dovolit otevrenou a tvurcí
východní politiku. Rovnoprávná spolupráce je a bude
výhodná; napr. transitní plynovod je zdrojem významných
zisku. Máme mnohé komparativní výhody ve znalosti
prostredí, jazyka a v tradici nekterých našich výrobních
znacek. I tady ovšem platí, že Rusko už nebude prijímat
zaostalé výrobky.

V politice mužeme zcásti uplatnovat ceské zájmy v prí
mých jednáních s Ruskem. Jak známo, "castá krupej i ká
men proráží". Predevším však mužeme posílit vlastní roli
snahou o koordinaci postoju s dalšími stredoevropskými

zememi, které mají s Ruskem podobné zkušenosti.

Jirí Dienstbier (1937)
Politik, novinár, od prosince 1989 do roku 1992 ministr
zahranicí CSFR.

Tomáš G. Masaryk: Rusko a Evropa. Praha, Ústav TGM 1996.

Edvard Beneš-Tomáš G. Masaryk: Otevrít Rusko Evrope: 2 stati k ruské

otázce 1922. Jinocany, H&H 1992.

Rusko, Polsko, strední Evropa:dedictví minulosti a soucasnost. Praha,
ÚMV 1998.

priamej vojenskej agresie, ale destabilizácia politických
a hospo-dárskych inštitúcÍÍ podTa východného vzoru.( ...)

Po rozpade ZSSR, Rusko stratilo priame vojenské,
politické a ideologické nástroje vplyvu v regióne SVE.
Avšak, už v priebehu rokov 1992-1993 sa ukázalo, že nie
všetky krajiny SVE sú rovnako pripravené realizovat

reformy, a že proces transformácie si bude vyžadovat
podstatne dlhšiu dobu, než boli povodné ocakávania.
V niektorých krajinách sa proces reforiem zacal stretávat
so silnejúcim odporom anti-reformných politických síl.
Postkomunistickú SVE zacal znova mátat strašiak

nacionalizmu. Vznikol celý rad nových medzinárodných

problémov, vyvolaný národnou rivalitou a zdrojmi etnické
ho napatia. Takýto vývoj vrátil politicky Rusko znova do
SVE. Ruská diplomacia preukázala pripravenost (pre

dovšetkým po roku 1993) politicky podporit tie politické
elity v SVE, ktoré sa pokúsili o hTadanie tretej cesty
v transformácii a ktoré sa dostali do sporu so západnými
partnermi v dialógu o demokracii. Najilustratívnejším
príkladom v tomto smere bolo Slovensko.

Z knihy Alexandra Duleby Rusko na konci Jelcinovej éry,
Bratislava 1999
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Co se zmenilo co zustalo

Ze zápisnzku bývalého moskevského zpravodaje Ceské televize

Martin Dorazín

Rusko se rozumem pochopit nedá. Tak mi
odpovídali prakticky všichni ruští prátelé
na otázky, procje neco tak a nejinak,
proc s tím, co sejim nelíbí, neco neudelají.
"Hlavne se nesnažte uplatnovat logiku'~
zne'7aobvykle další rada, a to
ipresto, že zkoušku z formální logikyjsem
získal práve v jejich zemi, na Leningradské
státní univerzite na konci osmdesátých let.

Úmorné paneláky a nejdražší mercedesy
Rusko v posledním tažení Sovetského svazu jsem na vlastní
studentskou kuži poznával v bourlivých letech 1986 - 1990.
Zeme byla vydrancovaná, obchody prázdné, ulice rozbité
a špinavé, politbyro paralyzované vekem jeho clenu a tvrdým
vnitrním bojem. Dely se veci nevídané. S otevrenými ústy
jsme sledovali programy leningradské a moskevské tele
vize. Porady Vzgljad, Páté kolo, Šest set sekund s každým
novým vydáním rozširovaly kruh dovoleného a vstupovaly
na neznámou pudu svobody názoru a jeho verejného pro
jevu. Vzpomínám, jak nás profesor politické ekonomie
mucil pri studiu ekonomie kapitalismu, ale po roce, kdy
melo prijít vyvrcholení v podobe ekonomické teorie so
cialismu, se postavil pred tabuli a prohlásil, že TO nás ucit
nebude, protože žádná ekonomie socialismu neexistuje, tím
spíše politická. Zatímco historikové a experti ve spole
cenských vedách dál obhajovali neobhajitelné, ekonomové
velice rychle zavrhli sovetské ucebnice, pravda nekterí ješte
zustávali pod vlivem teorie o konvergenci systému.
Gorbacov tehdy snilo Evrope od Atlantiku po Ural a vše se
zdálo na dosah. Zároven s tím se však rodily procesy, které
se naplno rozbehly až o nekolik let pozdeji. Z podzemí už
byly tu a tam slyšet projevy mohutnející mafie, Pobaltí
zacalo zvedat hlavu a z Kavkazu se ozývala karabašská
predzvest pozdejších hruz, které postihly nejen celý region,
ale i Rusko. Na každém kroku bylo cítit, že dál to nejde, že

musí prijít zmena s velkým "Z", dosahem podobná zme
nám po roce 1917. S takovým pocitem jsem z Ruska v léte
roku roce 1990 odjíždel a tady se mé ruské vzpomínky na
osm let prerušují.

Když v léte 1998 dosedal ceský Boeing na šeremetevské
letište, nic zvláštního jsem nepozoroval. Stále stejné radary
s výrazným logem pardubické Tesly, titíž podezrívaví
celníci, tatáž ponurá budova.

Kilometry paneláku a chrušcovek se táhly ve stejném
úmorném rytmu a jen obrovské reklamní panely vnášely do
mesta trochu barevnosti. Spíše však jen zakrývaly bídu
moskevské periferie. O to více prekvapilo centrum Moskvy:
opravené domy, banky, sídla firem, preplnené výlohy,
dobre oblecení lidé a na mnoha místech obrovská, rychle
rostoucí stavenište. Místo žlutých volh se mestem pro
hánely ty nejdražší mercedesy, džípy, volva a kupodivu
také ceské felicie.

Ceny jako v Paríži
Moskva se zmenila k nepoznání. Šedivého clovícka na ulici
nahradil spechající obchodník, nálevny a levné jídelny
ustoupily stylovým barum a drahým restauracím. Není divu,
Moskvou protéká devadesát procent ruského kapitálu a to
už se projevit musí. Stejne tak se projevilo i to, co my
nemáme príliš rádi - fenomén ruského turisty. Za tech osm
let stacili Moskvané objet svet a z každého koutu si domu
neco prinesli. Udelali obrovský skok v životním stylu,
i když ne vždy se jim darí zahranicní zkušenosti vhodne
a vkusne naroubovat na ruský kmen. Ale i to už je pomalu
minulostí. Styl vyšších vrstev navrhují západní nebo na
západe vyškolení vizážisté a imagemakeri. Pocet prí
slušníku horní trídy kolísá. Odhaduje, že po krizi v roce
1998 jich zustalo kolem deseti milionu - a dobrá tretina
z nich žije v Moskve. "Prijdte k nám nakoupit. Máme ceny

jako v Paríži", jásal jeden reklamní slogan. U nás by asi
podobná reklama zákazníky spíše odradila, v Moskve tím
chtel obchodník dát najevo, že se ceny zboží neuveritelne
snížily - až na úroven parížských butiku. Veškeré západní
zboží je totiž nekolikanásobne predražené. Kupující platí
v jeho cene nejruznejší úplatky, které obchodník musel
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Ani komunisté už nevidí obrat o sto

osmdesát stupnu reálne. Ukazuje se,
že se docela komfortne zabydleli
v dravém prostredí, na úrovni

gubernátoru mají nyní daleko více
moci, penez iklidu než v dobách
"demokratického centralismu ".

odvést úradum, dopravcum, celníkum a danové policii.
I presto obchod s drahým zbožím kvete - pocítá se sno
bismem zbohatlíku.

Hranice bídy
MKAD v prekladu znamená Moskevská okružní dálnice 
slavný silnicní prsten kolem hlavního mesta. A je to prsten
kouzelný. Kdo žije uvnitr, má stonásobne vetrí šanci na
dobrou práci i život. A ten, kdo je mimo? Stací ujet jen pár
desítek kilometru po výpadovce kterýmkoli smerem
a zacíná jiné Rusko. V jedné
z vesnic podmoskevské oblasti
žijí pouze tri staré ženy. Musí
vystacit s tím, co jim vyroste
na zahrade. Duchody nedo
stávají a peníze vlastne ani ne
potrebují - široko daleko není
žádný obchod. Obcas za nimi
prijedou deti z mesta, aby si
nabraly brambory a jablka.
Rusko za hranicí MKAD je
plné techto príbehu.
Existují však i ostruvky lepšího
života: kaliningradská oblast,
která je svobodnou ekonomkkou zónou, saratovská oblast,
jejíž gubernátor navzdory federálnímu zákazu schválil
prodej pudy do soukromých rukou, a to i cizincum,
Tatarská republika - ta má v cele osvíceného prezidenta
Šajmijeva - nebo cernomorské pobreží, žijící z turistického

ruchu. Objevil jsem relativne prosperující a upravená mesta
i naprosto ztracené aglomerace, ovládané mafiány, drogami
a vodkou. Podobne jako Amerika, má i
Rusko mnoho tvárí. Zmizela sovetská unifikace. Jejím

symbolem pro me byly stejné sklenice, lžicky a príbory od
Užhorodu až po Vladivostok.

Nespokojenost a konformita
Vetšina Rusu je podle pruzkumu verejného mínení hluboce
nespokojená se soucasnou situací. Mnozí by sice chteli zpet

- nejlépe do casu Brežnevova
blahobytu a stagnace, ale ne
navždy, spíše jen na výlet nebo
na prázdniny. Ani komunisté už
nevidí obrat o sto osmdesát

stupnu reálne. Naši i ti ruští
komunisté jsou v tomto ohledu
stejní. Ukazuje se, že se docela
komfortne zabydleli v dravém
prostredí, na úrovni gubernátoru
mají nyní daleko více moci,
penez i klidu než v dobách
"demokratického centralismu".

Výsledky panování gubernátoru
tzv. rudého pásu najihu Ruska paradoxne zajištují stabilní
prísun volebních hlasu komunistické strane. Triceti

procentní výsledek Gennadije Zjuganova v prezidentských
volbách budiž dukazem. Centrum komunistu však postrádá
jakýkoli revolucní zápal, o idejích se témer nemluví,
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Rozvíjet vzdelanost,

nakupovatcníwchnowgi~

opustit politiku naschválu
a trucování na mezinárodním

poli je príliš zdlouhavé,

neefektní a z hlediska" politiky

pro jeden den" vlastne velmi

nevýhodné.

Martin DorazÍn (1968)
V letech 1998-2000 zpravodaj CT v Moskve.

milionu obyvatel. Na islámském Severním Kavkaze se tato
dve vyznání dostala do otevreného konfliktu. Cecenský
polní velitel Šamil Basajev se netají tím, že boj za
cecenskou nezávislost je džihádem - Svatou válkou.
Cecenci jsou v islámu z historického hlediska novácky.
Islám jim slouží prevážne jako príhodný nástroj boje
s Ruskem a prináší vlivné spojence. Z této zkušenosti se
mohou ucit i ostatní národy vyznávající islám. Cecenci
jako první prišli na jeho politické využití. Národy Severního
Kavkazu postupne prestávají vnímat Ruskou federaci jako

své prostredí. V Dagestánu mají
velmi silné podhoubí radikální
islámské proudy, které pri neprí
znivém vývoji mohou velmi rychle
ovládnout celý region. Objektivní
okolností je spojení dagestánských
kriminálních a mo-cenských struktur
s islámem. Dosta-nou-li se tyto
skupiny do konfliktu s federální
mocí nebo moskevskými klany,
nebudou váhat využít v tomto boji
moc islámu. Zatím k tomu nedošlo,

protože složité národnostní pomery
v Dagestánu brání sjednocení, ovšem

to múže být pouze otázkou casu.

Spor zapadniku se slavjanofily
Obrácený proces - poevropštení Ruska - však také príliš
nepostupuje. Intelektuální elita dál vede nekonecný
a zbytecný boj mezi "západniky"
a "slavjanofily", ráda a casto mluví o

chybející národní identite nového
Ruska nebo naríká nad ztrátou iluze

o velmocenském postavení. Tyto
názory se objevují v nekolika he
slovitých sloganech: "jen velké a sil

né Rusko muže prežít", "Rusko musí
jít vlastní cestou", "naše výrobky
jsou nejlepší". Ekonomické názory
nového prezidenta se pohybují rovnež
v techto mezích. Rozvíjet vzdelanost
Uazyky, stáže v zahranicí), naku
povat cizí technologie (ropný a ply-
nárenský prumysl, elektronika), opustit politiku naschválu

a trucování na mezinárodním poli (NATO, Irák) je príliš
zdlouhavé, neefektní a z hlediska "politiky pro jeden den"
vlastne velmi nevýhodné. Lze proto ocekávat, že v této
oblasti pujde Rusko cestou posilování zbrojní výroby,
rabování ropných nalezišt a zastrašování okolních státu.

Strední trída muže na nekolik let zapomenout, že chtela
vzniknout. Z Ruska budou dál utíkat miliardy dolaru,
možná ješte vetším tempem než dosud. Nový prezident
slíbil šlápnout na krk bohatým oligarchum. Ti se musí se
státem rozdelit o korist, jinak skoncí. V lepším prípade
v exilu za hranicemi, v horším - v rozstríleném mercedesu.

Pomineme-Ii prodej zbraní pochybným klientum, ani tento
vývoj svet nijak dramaticky neohrožuje, naopak - nekterým
státum a bankám vylepší jejich bilanci.

Dve opory politiky
Zustává otázkou, jak daleko pujde Moskva v zastrašování
malých státu v tzv. blízkém zahranicí. Lze však
predpokládat, že v nejožehavejším prípade pokud Pobaltí
nebo Gruzie vstoupí do NATO nepujde za rámec
ekonomických sankcí. Jako vedlejší produkt tím vznikne
dodatecný argument pro rozvoj vojensko-prumyslového
komplexu. Z dostupných údajú však vyplývá, že v rade
situací dosud zústalo pouze u slova ruská zbrojní výroba
nezaznamenala žádný prevratný boom.

Novým jednotícím prvkem obrí ríše se stala pravoslavná
církev, což politikové velmi dobre chápou. Proto se bývalý
prezident Jelcin i jeho nástupce Putin tak casto objevují ve
spolecnosti ruského patriarchy Alexije II., navštevují
chrámy a ctí pravoslavné svátky. Jednotící síla pravoslaví se
však nutne dostává do konfliktu s druhou nejvetší konfesí 
s islámem. K tomu se ve stopadesátimilionové Ruské
federaci hlásí podle ruzných odhadu od deseti do dvaceti

prevládá všeobecná kritika pomeru. Profesionální ko
munisté se verbálne pridávajík masám nespokojených,
ackoli podle "revolucních teorií" by to melo být naopak.

Strany extrémní levice jsou z celkového pohledu
marginální. Z této strany tedy ne-bezpecí novému Rusku
príliš nehrozí.
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lje to jiný_s_v_e_t _

o kontinuite ruských dejin

Václav Veber

V ceském tisku se objevila pozoruhodná stat Richarda Pipese, v níž známý americký expert na ruské

dejiny uvažuje o historii a poucení z ruských dejin (LN, príloha Orientace, 1. dubna 2000). Velká

cást clánku je venována obhajobe historie jako vedy a její užitecnosti pro politiku

a chování lidí. Aby to Pipes dokázal, uvedl ruskou zkušenost. Predstavil se jako objevitel teorie

o kontinuite ruského vývoje, a tedy hodnocení bolševické vlády v Rusku jako ruské ríše 20. století. Tvrdí,

že jeho "teorie o spolecenské a politické kulture Ruska" vychází z ruského "souvislého vývoje od pocátku
vzniku státnosti ve stredoveku až do soucasnosti ".

Pipes rozhodne není první, který s touto myšlenkou
prišel, a strucnost této informace je tak ponekud
zavádející. Této myšlence byl již naklonen Masaryk,
když psal své fenomenální dílo Rusko a Evropa (uverejnil
ho poprvé v roce 1919), a i v dalších svých studiích
a pracích - bolševik byl pro neho ruský mnich popletený
Feuerbachovým materialismem. Ješte jasneji v tomto
duchu ohledne kontinuity ruských dejin formuloval
J. Bidlo, meziválecný profesor východoevropských
dejiny na Filosofické fakulte Karlovy univerzity. Ten
dokonce v roce 1934 vyvolal evropskou odbornou
diskusi na toto téma svým referátem na historickém
kongresu, referát prednesený nemecky mel název Co

jsou východoevropské dejiny. Se svýmvýkladem tehdy sklidil
spíše nesouhlas a odmítavou reakci, ale podíváme-li se
na rok debaty (polovina tricátých let), snadno sestavíme
duvody. To, že Bidlo zustal v izolaci a že se proti nemu
postavila vetšina historiku zabývajících se Ruskem a zmá
mených tehdejší Stalinovou orientací, vubec
neznamená, že nemel pravdu. V téže dobe, tj. v mezi
válecném období, tvoril své podobne orientované
mnohosvazkové dílo polský historik J. Kucharzewski.
Všimneme si, že okruh historiku, kterí s takovou
interpretací Ruska vyrukovali, je lokálne (stredo
evropsky) vymezen, ostatne sám Pipes je polského
puvodu, i když se ve svete vedy prosadil jako historik
americký.

I soucasní ceští historikové zabývající se ruskými
dejinami diskutují o této otázce již delší dobu, dokonce
v roce 1998 ustavili jakousi "pražskou skupinu historiku
ruských dejin" a hodlají produkovat práce osvetlující
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zmínené stanovisko. Zatím zjejich pusobnosti vyšlyteze
Kontinuita ruských dejin, které jsou otišteny v casopise
Slovanský prehled (1999, c. 4, str. 537-540).

Diskuse "pražské skupiny" došla k následujícím
záverum (ve formulaci Z. Sládka). Kontinuitu ruských
dejin odjejich pocátku až po dnešek tvorí tyto základní
faktory:
1. Despotická státní moc s nízkou politickou kulturou,
zamerená na výboj a koloniální expanzi.
2. Ekonomika vlastnená ci regulovaná státem, zamerená
prevážne na zbrojení.
3. Prevážne agrární charakter zeme s nerozvinutou
infrastrukturou bez tradic meštanského stavu a bur
žoazního individualismu.

4. Nízká životní úroven obyvatelstva žijícího v prostredí
právního vakua.
5. Stereotypy chování spolecnosti.
6. Pomer Ruska k Evrope se záverem: Rusko je proste
jiné.

Diskuse na toto téma je prinejmenším užitecná,
z tohoto pohledu zcela jinak vypadají úvahy o možné
ruské demokracii a jejím eventuálním charakteru. Je
užitecná také z toho duvodu, jak praví Pipes, že minu
lost nás zcela jiste dožene, nejpozdeji v budoucnosti.

Václav Véber (1931)
Historik, spoluautor Dejin Ruska, Praha 1995.

Richard Pipes: Dejiny ruské revoluce, Praha 1998,

Václav Veber: J.V.Stalin - strucný životopis, Praha 1996,

Ryszard Kapusciriski: Impérium, Praha 1995.



Komercné nástroje
národných záujmov

Alexander Duleba

Znacná závislost višegrádskych krajin
od dodávok energetických surovín, ropy

a zemného plynu z Ruska bude pretrvávat
aj v budúcom desa tro cí. Tento faktor bude

jediným hospodárskym nástrojOTn v politike
Moskvy voci týmto krajinám, ktorý bude
mód, v prípade potreby, úcinne využit'.

Jeho použitie však do znacnej miery limituje niekorko
faktorov. Z bezpecnostno - vojenského hradiska je to
predovšetkým clenstvo troch z týchto krajín, porska,
Madarska a CR v NATO. Pokus o využitie ropy a plynu
ako politického alebo ekonomického nátlakového
prostriedku by urcite vyvolal reakciu NATO, pretože by to
ohrozovalo bezpecnost týchto krajín. V prípade Slovenska
clenstvo jeho susedov v NATO má tiež limitujúci faktor na
využitie tohoto prostriedku, pretože obmedzenie dodávok
na Slovensko by urcite viedlo aj k obmedzeniu dodávok do
CR a Madarska. Postavenie Slovenska posilnuje aj jeho
pozícia kl'úcového tranzitéra ruského plynu do krajín EÚ.
V prípade ropy tento faktor už nehrá tak rozhodujúcu úlohu,

pretože aj Slovensko, aj ostatné krajiny višegrádskej

štvorky majú prístup k na Rusku nezávislým trasám
ropovodov, ktorými by mohli vykryt výpadok dodávok
z Ruska ...

Jediným významným ruským hospodárskym aktérom
v regióne krajín sU'ednej a východnej Európy (SVE) s dlho
dobou stratégiou i záujmami zostal monopolný plynárenský
koncem Gazprom. Prostre-dníctvom zakladania spolocných
podnikov v krajinách SVE sa snaží o udržanie svojej
hospodárskej pozície na trhoch krajín SVE, získanie prí
stupu ku kontrole existujúcich a budovaniu dalších
tranzitných plynovodov s cierom udržat a perspektívne
i zvýšit svoj podiel na rastúcich trhoch EÚ. Jedinou
krajinou kde sa mu nepodarilo založit spolocný podnik je
Ceská republika. Gazprom sa pokúsil - s r6znym úspechom
v jednotlivých krajinách SVE - o využitie ich deficitu v ob
chode s Ruskom na inštrumentalizáciu a prehÍbenie ich
závislosti na dodávkach ruského zemného plynu. Na tento
úcel využil model tzv. spolocného obchodného domu,
v ktorom by ciastocne fungovali obchodné operácie podra
vzoru plyn-za-tovar. Táto ponuka, na jednej strane, by
umožnila I'ahšie prežitie problémovým rezortom krajín SVE
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(tažký a strojárenský priemysel, pol'nohospodárstvo
a pod.), na strane druhej by však znamenala konzervovanie
ieh zaostalosti a zhoršenie vyhliadok na modernizáeiu
ekonomiky podIa západného vzoru a tým i clenstvo v EÚ.
S využitím tejto ruskej ponuky a prehlbením
svojej závislosti na Rusku v dodávkaeh zemné
ho plynu súhlasilo spomedzi visegrádskych
krajín iba Slovensko.

Vyskytli sa odovodnené podozrenia, že pri
presadzovaní obchodných záujmov Gazpromu

boli využívané bývalé agentúrne a vplyvové
siete KGB kontrolované z Moskvy (kauzy:
Chemapol - CR, Kauza Oleksy - Pol'sko),

rovnako sa vyskytli i prípady oficiálnych
hrozieb (vel'vyslanci RF v CR N. Riabov a SR
S. Zotov) napomínajúcich vztahy z pred
chádzajúceho obdobia. Zároven vzniklo po
dozrenie, že ruské tajné služby koordinujú, pri
najmenšom, cast ruského organizovaného
zlocinu v zahranicí i cast vyvezeného kapitálu,
na ovplyvnovanie situácie v krajinách SVE pri
obhajobe záujmov ruskej hospodárskej elity
v regióne. Napriek ruskému tlaku, CR
a Madarsko pristúpili k systémovej diverzi
fikácii zdrojov a trás dodávok plynu, co bude
znamenat znižovanie podielu Gazpromu na ich trhoch.
Kvoli podpisu dohod s Gazpromom v súvislosti so
sprevádzkovaním plynovodu Jumal - Európa, miera
závislosti PoIska od dodávok ruského plynu bude rást.
Jedinou krajinou, ktorá zostáva i nadalej jednostranne
závislá od ruských dodávokje Slovensko.

Významnú cast agendy vztahov medzi Ruskom
a krajinami SVE v 90. rokoch tvorila otázka deblokácie
dlhu, ktoré zdedilo Rusko po ZSSR voci svojim bývalým
partnerom v RVHP. Rusko ponúklo všetkým krajinám

SVE splatenie dlhu vo forme dodávok vojenskej techniky,
sledujúc dva ciele: 1. udržat ich vojensko-technickú
závislost zdedenú z cias Varšavskej zmluvy; 2. obnovit
export svojej vojenskej produkcie na trhy SVE. Slovensko
bolo výnimocné medzi visegrádskymi krajinami v tom
smere, že dodávky novej vojenskej techniky v rokoch
1994-1998 realizovalo iba v rámci splácania ruského dlhu.
Madarsko, ktoré ako prvé súhlasilo s deblokáciami vo
forme dodávok vojenskej techniky, nedovážalo výlucne iba
ruskú techniku, ale i napr. techniku z Cíny a západných
krajín. Ceská republika odmietla vyrovnanie ruského dlhu
prostredníctvom dodávok vojenskej techniky. PoIsko
pristúpilo na nulové riešenie vzájomných pohIadávok
z minulosti.

Slovenské skúsenosti dokazujú, že deblokácie ruského
dlhu možu byt za urcitých okolností využité ako komercný
nástroj na presadzovanie záujmov ruských lobbistických
skupín, ktoré využívajú prikrytie štátu. Dosledkom je

riziko korumpovania štátnych úradníkov na jednej i druhej
strane a prenášanie modelových pravidiel správania sa
ruskej politickej a hospodárskej elity do krajín SVE. Bolo
by naivné domievat sa, že slovenské skúsenosti predstavujú
v tomto smere absolútnu výnjmku v regióne SVE.

Další vývoj vztahov medzi Ruskom a krajinami SVE bude
závisiet, predovšetkým, od vývoja vnútornej politickej
i hospodárskej situácie na obidvoch stranách, v Rusku
i krajinách SVE. Cím dalej, tým viac budú tieto vztahy

/- I

.--.----
strácat regionálny charakter ako to, ostatne, už preukázala
i prax 90. rakovo V najpravdepodobnejšom scenári vývoja,
Rusko bude nadalej predstavovat alternatívny model
politickej a hospodárskej transformácie v postkomunistic
kom svete s alternatívnou bezpecnostnou politikou vo
vztahu k transatlantickému spolocenstvu. Rusko už
nedisponuje priamymi nástrojmi vývíjania tlaku na krajiny
SVE. Preto bude závisiet, predovšetkým, od politickej vole
elít jednotlivých krajín SVE, aké ciele budú sledovat vo
svojej vnútornej i zahranicnej politike. Ak Rusko
neprestane predstavovat vnútropolitickú i zahranicnú
alternatívu, rozvoj blízkych vztahov s ním bude znamenat
riziko pre proces transformácie krajín SVE podIa
západného modelu. Ak Rusko prestane byt transformacnou
alternatívou - menej pravdepodobný scenár - vzniknú
priaznivé podmienky pre rozvoj vztahov s vacšinou krajín
SVE.

Z knihy Alexandra Duleby Rusko na konci Jelcinovej éry,
Bratislava 1999
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Sacharov Solženic n
a jejich dedicové

Milan Dvorák

Když generální tajemník ÚV KSSS nechal náhle
zavést telefon do bytu predtím izolovaného
akademika Sacharova, aby si s ním mohl pro
mluvit, a brzy nato ho propustil z gorkovského
vyhnanství, když byl týž akademik Sacharov pres
veškerý odpor vzpouzejícího se stranického a státní
ho aparátu a za mohutné podpory moskevských
intelektuálu zvolen poslancem, když se statecnejako
vždy postavil hvízdajícímu a výsmešne tleskajícímu
Nejvyššímu sovetu, vypadalo to, že desítky let
nerovného boje sovetské inteligence zacínají nést
ovoce. Dnes, kdy cecenská válka, už druhá behem
peti let, prešla do partyzánské fáze, která pri
dostatecném zásobování zbranemi a penezi muže
trvat neomezene dlouho, se zdá, jako by to všechno
byljen prelud, jen krátké dýchnutí teplého vánku,
po nemž znovu uderil treskutý mráz.

Oba pohledy, jásavý i truchlivý, jsou ponekud prehnané.
Nekolik krátkých roku nemúže preškrtnout to, co se vyvíjelo
staletí. Ten vývoj ovšem pokracuje a sotva bude možné ho
zvrátit, zvlášt ve spolecnosti, která, i když jí k ideálu úplné
otevrenosti ješte mnohé schází, prece jen urazila za po

sledních patnáct let obrovský kus cesty k názorové rozma
nitosti a svobode.

Ve vývoji myšlení vzdelané casti ruské spolecnosti nás
jako Stredoevropany prirozene nejvíc zajímá pohled tamejší

inteligence na mezinárodní vztahy, zvlášte s Evropou.
V tomto ohledu je ruské myšlení po dve poslední století
rozdeleno na dva základní proudy, dve skupiny, které byly
tradicne oznacovány za zapadniky a slavjanofily. Zapa
dnictví, jak ríká název, hledelo na západ, na Evropu
a Spojené státy, a vzývalo - byt obcas dost svérázne 
demokratismus, liberalismus, podnikavého ducha, myšlenko
vou i náboženskou toleranci. Slavjanofilství si naopak
zakládalo na ruské tradici a svébytnosti, prosazovalo od
lišnost Ruska od všeho ostatního sveta a bylo prirozenou

duchovní baštou pro ideologickou triádu monarchického
zrízení: samoderžaví - pravoslaví - lidovost. (Lidovost je zde
chápána jako prímý vztah mezi pravoslavným lidem
a bátuškou carem, znamenající nepotrebnost volených orgánu
zastupitelské demokracie.)

Oficiální sovetská ideologie se behem šedesátých

a sedmdesátých let stále více stávala prázdnou skorápkou,

hadrovým panákem, ze kterého se pri každém píchnutí sypaly
piliny. Skutecné úsilí mozku, opravdový vývoj spole
cenského myšlení se odehrával pod povrchem: ne na schu
zích pracovních kolektivu vedeckých ústavu a tvurcích svazu,

kde meli kandidáti ved nebo filmoví scénáristé pokud možno
jednomyslne hlasovat pro rezoluce predložené stranickými
výbory, nýbrž v kuchyních moskevských a leningradských
komunálních bytu, kde se shromaždovali po práci; ne na
stránkách Pravdy, ale na stránkách samizdatu. My, kterí jsme

ten zápas živého ducha s mrtvým byrokratismem pozorovali
zvencí, jsme tehdy rozdíly v názorech mezi samotnými
disidenty príliš nevnímali nebo jim neprikládali duležitost.
Všichni poukazovali na chiméricnost a prolhanost takzva
ného reálného socialismu, všichni chteli, aby spolecnost
smerovala k pravde a svobode, a byli tedy všichni "naši".

Už v sovetském disentu však existovali novodobí dedicové

dvou základních smeru ruského spolecenského myšlení. Pri
jistém zjednodušení mužeme za jejich nositele a symboly
oznacit Andreje Sacharova a Alexandra Solženicyna.

Liberálové versus nacionalisté
Na zacátku devadesátých let získali dost znacný vliv
liberálové. Akademik Sacharov zemrel, ale jeho vdova byla
váženou osobou, jejímž názorúm se naslouchá, Sergej
Kovaljov poslancem a predsedou prezidentské komise pro
lidská práva, Gavriil Popov starostou Moskvy, Anatolij
Sobcak starostou Leningradu, Galina Starovojtovová
poradkyní prezidenta JeJcina pro národnostní otázky. Za
jejich zády se však k moci rychle vyšvihli vecní praktikové
života - lidé, jací v ranném stredoveku vstupovali do knížecí
družiny, na vrcholu moci církve byli biskupy a inkvizitory, za
reálného socialismu okresními tajemníky, dnes jsou bankéri
nebo poslanci, a kdyby jednou - nedej bože - prišli k moci
divadelníci, budou z tohoto lidského druhu režiséri a dra

maturgové. Tato úvaha nemá vyjadrovat opovržení nad tímto
typem našich spoluobcanu, vždyt lidskou spolecnost nekdo
rídit musí. Je to jen povzdech nad tím, jak myšlenky, které
odvážní idealisté kdysi prosazovali a byli ochotni se pro ne
vzdát osobního pohodlí, pracovní kariéry, svobody nebo
dokonce i života, dokáže houf úredníku bezduchým omiláním
vždy znovu promenit v piliny a drt. Zhruba kolem poloviny
devadesátých let odešli z prezidentského aparátu lidé jako
Galina Starovojtovová nebo Emil Pain, zato nabyli moci lidé

jako Oleg Lobov nebo generál Koržakov. Gavriila Popova
vystrídal vcele Moskvy Jurij Lužkov, Anatolije Sobcaka
v Peterburgu Vladimír Jakovlev. Ztelesnením výsledku
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Cubajsovy privatizace se stal Boris Berezovskij a Rusové si
vymysleli nespravedlivou sice, zato však chytlavou slovní
hrícku demokrad.

Nejvýznamnejším predstavitelem druhého základního
myšlenkového smeru je Alexandr Solženicyn. Už
v sedmdesátých letech, když po vyhnání ze Sovetského
svazu pricestoval na Západ, svými názory hluboce zklamal
ty, kterí ocekávali liberálního demokrata. Autor Ivana
Denisovice a Souostroví Gulag se ve vermontském exilu
pokusil napsat hyperpodrobné historizující veledílo Rudé
kolo. To dnes nectou ani milovníci literatury, ani zájemci o
dejiny. V devadesátých letech však vydal dva pomerne
krátké spolecenskopolitické traktáty Jak bychom si meli
zarídit Rusko (1990) a Rusko v troskách (1998). Vyslovuje
tu pochybnosti o pri01ite zájmu obca
na pred snahami státu, jednotlivce

pred spolecností. S velkou neduverou
hledí na systém zastupitelské demo
kracie, v nemž všichni volí celostátní

parlament i prezidenta, tedy osoby,
které osobne neznají a z placených

kampaní v tisku nebo televizi je sotva
mohou doopravdy poznat. Místo toho
doporucuje soustavu takzvaných
zemstev, která mu na papíre vychází
ideálne, jenže se zacíná nebezpecne
podobat komunistickému "demo
kratickému centralismu".

Nejpodstatnejším Solženicynovým
rysem je ruský nacionalismus. Budme
však spravedliví - nedoporucuje
vojenské dobývání územi odpadlých
od Sovetského svazu. Težce jen nese
osud Rusll, kterí na techto územích

zustali a z národnosti privilegované se
v mnoha prípadech pres noc zmenili
v druhoradou. Solženicynovi nijak
nechybí Litva, Gruzie nebo Uzbe-
kistán. Uznává jejich právo na svébytnost a nezávislost. Byl
by však rád, kdyby v jedné zemi žily tri slovanské národy,
ruský, ukrajinský a beloruský, a uprímne nechápe, co to ti
ukrajinští chochlové mají s tou samostijností. On, který pri
psaní Rudého kola prostudoval tolik historického materiálu,
vubec neví o tom, že v polovine minulého století zakázal
carský ministr "vydávat jakékoli tiskoviny v takzvaném
maloruském (ukrajinském) jazyce, jelikož takový jazyk
vubec neexistuje". Uznává, že v carské ríši byli snad
národnostne pronásledováni Židé, všem ostatním však podle
neho v národnostním rozvoji nikdo neprekážel.

Bylo by hrubým zjednodušením tvrdit, že akce ruské
armády v Cecensku doporucil Solženicyn. Ten se naopak
dlouho pred vypuknutím druhé cecenské války zasazoval
o rešení, které by obcany jižních oblastí Ruska ochránilo
pred loupeživými nájezdy únoscu a obchodníku s lidmi, ale
neznamenalo by rozbombardování Grozného a nevyvolalo
protesty mezinárodní verejnosti. Neoznacujme Solženicyna

za fašistu, jak to v elegantních myšlenkových zkratkách

dnes ciní nekterí západni intelektuálové. Fašisté nejsou ani
dnešní pokracovatelé slavjanofilu, kterí si ríkají eurázijci
a poukazují na zvláštní postaveni Ruska jako zeme soucasne
evropské i asijské. V téhle myšlence se ostatne s vetšinou
západních úvah shodují. Ne, nejsou to fašisté, ale pravda je,
že ruzná fašizující hnutí by nekterých jejich myšlenek mohla
lehko zneužít. Už ted se jimi pri hájení vlastních zájmu
vyzbrojuje táž spolecenská vrstva, která se v první polovine
devadesátých let ohánela demokracií.

Nový realismus
Sacharov zemrel, Solženicynovi bude letos dvaaosmdesát.
Co si myslí nynejší generace? Alexandr Kabakov je úspešný

soucasný spisovatel. Nepíše ovšem
rozvleklé filosofické romány, nýbrž
politické thriJlery. Svého casu se
proslavil tím, že v knížce z je
denadevadesátého roku predpovedel
pokus staré aparátnické a cekistické
gardy o státní prevrat. V nedávném
interview rekl: "Vada všech revolucí

je v tom, že slibují zároven rovnost i
volnost. Jestliže je ve spolecnosti
svoboda, nemuže soucasne být úplná
materiální rovnost. Já osobne jsem
pro svobodu. Pri všem, co se dnes
vytýká prezidentu Jelcinovi, mu
nezapomenu, že mi tu svobodu
behem devadesátých let zajistil."
A na jiném míste: "Vetšina naší
inteligence si porád ješte naivne
myslí, že má milovat svou státní
moc a že se za odmenu od ní neceho

docká. Já moc nijak zvlášt rád
nemám. Chápu, že musí být, jsem
ochoten dodržovat rozumné zákony
a platit dane, ale za to chci, aby moc

milovala me. A svou lásku mi dá nejlépe najevo tím, když
výmenou za mé dane zajistí porádek a právo, ale jinak si me
pokud možno nebude všímat. Já se o sebe postarám sám."

Zastánci takových a podobných názoru, reprezentovaní
v ruské politice lidmi jako Sergej Kirijenko nebo Boris
Nemcov, získali v lonských parlamentních volbách osm

procent hlasu. Není to moc, ale není to ani málo. Cím více
bude nositelu takovýchto strízlivých pohledu, tím vetší je
šance na porozumení mezi Rusy a Stredoevropany
v postkomunistických zemích. Nemusíme si hromadne
a celonárodne projevovat lásku, jak kdysi žádali ideologictí
šéfové, ale mužeme nekdy v budoucnu docela sporádane
a klidne žít vedle sebe.

Milan Dvorák (1949)
Rusista, prekladatel.
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I KDYŽ SKONCILA
VALKA

Kuriózní dokument k cesko-nemeckým vztahum

Nad dopisem nemeckých obyvatel $umavy prezidentu

Spojených státu amerických se nabízí otázka: proc vytahovat

na svetlo obskurní anonymní dokument, v nemž je žádáno

nemožné a který je doslova nabitý etnickou nevraživostí

a podezíravostí? Domníváme se, že k vyrovnávání s minulostí

takové dokumenty patrí: nehledejme v nich historickou

objektivitu, ale spíše svedectví o atmosfére v prvních

poválecných dnech a mesících, o lidském strachu, vzájemné

neduvere a podezíravosti. Ostatne - videno ve svetle

soucasné diskuse o nemecké otázce - není ten dopis vlastne
adresován nám?

Dokument poslal do redakce Jan Mareš, pracovník

regionálního oddelení Státní vedecké knihovny v Ceských

Budejovicích. Píše, že pochází z pozustalosti jednoho

šumavského archiváre, puvodne je psán nemecky na

cigaretovém papíre. O pravosti dopisu lze velmi vážne

uvažovat, i když doložena a potvrzena není.

Krummau a. d. Moldau 12. 6. 1945.

Prezidentu Spojených státu amerických

Pane prezidente,

když bylo po vstupu jednotek americké armády do mesta

Krumlova a na naše území vysloveno prání, aby nemecké

obyvatelstvo dalo najevo svou národní príslušnost vyvešením

amerických vlajek, rádi jsme tomu vyhoveli. Vyjádrili jsme tím

jednak loajalitu vuci obyvatelstvem vítané americké armáde,

jejíž prítomnost nám poskytla ochranu, jednak jsme tuto

armádu nechteli nechat na pochybách o naší národní

príslušnosti.

S tísnivou starostí (in banger Sorge) jsme museli vzít na

vedomí, že naše vlast byla priclenena k nové Ceskoslovenské

republice, která neposkytuje našemu mírovému životu a svo

bode v žádném prípade nijakou oporu.

Pochopili jsme správne situaci a chceme si být opravdu

jisti slovy, že americké jednotky pricházejí na nemecké území

nikoli jako utlacovatelé a jako neprátelé, nýbrž jako
osvoboditelé.

Ponevadž pripojení ke státu jako Ceskoslovensko nejen

neopravnuje takovou nadeji, ale dává nám naopak pri znalosti

ceské národní povahy a také u vedomí prohrané války

nemeckého národa ocekávat z ceské strany jen brutalitu,

bezohlednost, neporozumení, útlak a otroctví, prosíme Vás,

pane prezidente, abyste nad naší vlastí prevzal protektorát

pro nynejší i vecné casy.

Nemužeme verit tomu, že byste bez ohledu na názor ctvrt

milionu obyvatel priznal toto území nejakému státu nám

cizímu, který utiskuje a vyvrací menšiny a nicím, zhola nicím

neprispel k vítezství spojencu.

Stavíme se pod Vaši ochranu, ochranu Spojených státu

amerických, a doufáme, že podniknete v duchu mezi

národního práva okamžitá opatrení v tom smeru. Prosíme,

abyste o právu na tuto zemi, na nemeckou šumavskou župu

(an den deutschen Bohmerwaldgau) prostudoval literaturu
o její historii, s níž byl po mnichovské dohode obeznámen

anglický zástupce Chamberlain. Prosíme o neodkladná,

pronikavá opatrení na ochranu našeho pracovitého lidu,

verne lpejícího na rodné pude, pred ceskými utlacovateli.

Jen nekolik slovo naší šumavské župe:

Na kulturním snemu ve Vimperku 27. 4. 1941 promluvil

školní rada Burger z Prachatic, který jasne dovodil, že

Šumava (Bohmerwald) predstavovala v historickém,

kulturním i zemepisném ohledu vždycky jediný celek.

Šumavské území, jak je dostatecne patrné z priložených

dvou map, je cca 2485 km2 velké a žije na nem cca 224 000

nemeckých obyvatel. Jde tedy o území práve tak velké jako

Velkovévodství Lucemburské ci, pro jiné srovnání, o neco

menší než Rhode Island a práve s týmž poctem obyvatel jako
má Delaware.

Na tomto území prevažuje pohorské zemedelství. Jsou tu

jedinecné krajinné krásy, enormní bohatství dreva (51 %
povrchu území tvorí les) a obyvatelstvo predstavuje pracovitý

lid bavorského kmene. Území nemá však nijaký životne

duležitý význam pro Ceskoslovensko.
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My Šumavané jsme v živote uvykli práci a rádi slibujeme, že

jako samostatný svobodný stát, resp. spolkový stát pod ochra

nou Spojených státu amerických budeme s nejvetší radostí

a navyklou vytrvalostí pracovat tak, abychom svému protekto

rovi byli v každé dobe ku cti. Naše území se dokáže samo

uživit. To, co mu chybí, rádi prijmeme od své nové materské

zeme. Máme obecne jen jediné prání: klid a porádek. Chceme

zdvojnásobit své úsilí, pokud nám to prání dokážete splnit!

Naši otcové byli svobodný lid v tomto státe a nám se prící

být otroky. Prijmeme všechno, jen ne to, abychom uznali

Cechy jako pány. Víme, že jsme jako soucást nemeckého•
národa prohráli válku. Ji samu ani pomery, které ji provázely,

jsme však my nezavinili. Poté, co náš národ kapituloval,

žádáme jako zástupci Šumavské župy, která prakticky

existuje už od delení kraju ze 28. 1. 1907, nikoli o milost, ale

slovy amerického Prohlášení nezávislosti ze 4. cervence

1776 o své právo a prohlašujeme zároven:

...že totiž všichni lidé jsou stvoreni stejne, že jsou svým

stvoritelem vybaveni urcitými nezcizitelnými právy, jako jsou

život, svoboda, touha po štestí. Máme za to, že vlády byly

dosazeny jen proto, aby zajistily tato práva, a že práva a plné

moci techto vlád závisejí na souhlasu ovládaných ... (príslušná

pasáž je v dopise citována v anglickém originále - pozn.prekl.).
O tato úvodní slova amerického Prohlášení nezávislosti

opíráme právo usporádat svou existenci tak, aby mohlo být

území naší Šumavy prohlášeno za spolkový stát Spojených

státu amerických a aby mohly být na naši prosbu poskytnuty

i záruky tomuto prohlášení, které se deje ze svobodné vule,

bez donucení, v nadeji, že naše zrale uvážené rozhodnutí

prinese našemu lidu provždycky mír a svobodu.

Predpokládáme, že tato žádost bude Vámi, pane prezi-dente,

co nejrychleji predána ke kladnému vyrízení a že nezapadne.

Chováme k Vaší osobe stejnou duveru, jakou máme vuci

vlastnímu pocitu odpovednosti, vedoucího náš ke kroku, který

reprezentuje tento dopis. Jeho následky jsme plne a zcela

uvážili a pocítáme s jeho co možno nejrychlejším vyrízením.

Autori této žádosti, která je v zájmu obyvatel našeho území,

se ohlásí u guvernéra americké vojenské správy mesta Kru

mlova poté, až uvidí úspech naší žádosti, ponevadž pomsty

chtivost ceských utlacitelu nezná hrallic.

Pokud by mohla vzniknout pochybnost nad znením tohoto

dopisu, nakolik byste se mohl domnívat, že snad neodpovídá

smýšlení obyvatel našeho území, pak prosíme o usporádání

plebiscitu na základe roku 1938 se dvema otázkami:

1) pro samostatný spolkový stát USA (svoboda)

2) pro pripojení k Ceskoslovenské republice (útlak)

V každém prípade dekujeme za ochranu, kterou nám posky

tují Vaše jednotky, a prosíme, aby naše území nebylo vydáno

na pospas ceské zvuli, tj. aby okupacní jednotky nebyly staže

ny, ale ponechány k zajištení Vaší ochrany nad naším územím.

Podle mnichovské dohody, podepsané anglickým minister

ským predsedou Chamberlainem a francouzským ministrem

Daladierem, bylo naše území vynato ze svazku nekdejší

Ceskoslovenské republiky. Je tedy pokus znovu pripojit naše

území k nové ceské republice (neue tsche-chische Republik)

jednáním protizákonným!

Chceme zde na pude našich otcu v klidu a porádku žít jako

svobodní lidé. To je naše jediné prání a my toto prání
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budeme vždy znovu primerenými prostredky dávat najevo. Je

to ten nejprostší príkaz lidského práva a lidské dustojnosti!

Doufáme v nový cas ve vývoji našeho území, snad jako

príklad pro novou Evropu.

Máme opravdovou, nejlepší vuli.

Prijmete, pane prezidente, náš návrh. Kéž pomuže nám

i Vašemu národu domoci se cti a práva.

Lidé, jimž leží osud

Šumavy velice na srdci.

Zde koncí text dopisu. Následuje už jen seznam príloh

(s dopisem se však nedochovaly) v tomto poradí a znení:

a) listina Sobeslava II. o právech Nemcu z roku 1180;

b) prohlášení nemeckých zástupcu roku 1920 v pražském

parlamentu;

c) "Wer war zuerst da?"(Kdo tu byl první?) - historický clánek;

d) mapa Bbhmerwaldgau (protektorátní a zemské hranice);

e) ceská mapa jazykových hranic z roku 1934, vydaná

poceštovacím spolkem;

zde oznacená ceská menšina v jinak nemeckých místech má

sloužit k prosazení ceských úredních míst v tomto území

(pošta, železnice, policie atd.).

Pripravil a dopis preložil Jan Mareš.

Eva Hahnová: Obtížné loucení s minulostí, Praha, 1996, 1999.
Jan Kren: Ceši a Nemci - Konfliktní spolecenství, Praha,
Academia 1990.

Karel Richter: Sudety. Praha, Fama 1994.
Tomáš Stanek: Odsun Nemcu z Ceskoslovenska 1945-47. Praha,
Academia 1991.
Tomáš Stanek: Perzekuce 1945. Praha, ISE 1996.
Tomáš Stanek: Predpoklady, prubehy a dusledky vysídlení Nemcu
z Ceskoslovenska 1918-48. Ostrava, Amosium servis 1992.
Alena Wagnerová: Odsunuté vzpomínky. Praha, Prostor 1993.



I Budeme historicky negramotní?

Dopis Asociace ucitelu dejepisu CR a Sdružení historiku CR, který nám prišel do redakce, nehájí pouze úzce odborné

a profesionální zájmy ucitelu, ale naopak vyzývá širší verejnost k diskusi o vztahu ceské spolecnosti k vlastním dejinám.

S tímto zámerem dopis publikujeme v mírne zkráceném a redakcne upraveném znení.

OTEVRENÝ DOPIS POSLANCUM, SENÁTORUM I OBCANUM O VÝUCE DEJEPISU NA CESKÝCH ŠKOLÁCH

Už deset let se bezvýsledne obracíme na ministerské úredníky
s naléhavými žádostmi a prosbami o zajištení príznivých
podmínek pro vyucování dejepisu.

Zejména po seznámení s posledními úpravami, které
vyvrcholily nezarazením dejepisu do státních maturit (mezi
trináct navržených volitelných predmetu), jsme si s horkostí
znovu uvedomili, jak se historie ve škole systematicky
dostává na okraj pozornosti, a že snad již jedinou možností,
která nám zbývá, je ozvat se verejne, informovat a zainte
resovat širokou verejnost, nebot za nekolik let již muže být na

nápravu pozde.
Zatímco mezinárodní organizace pod záštitou Rady Evropy

ocenují význam historického vedomí pro národy i sjedno
cenou Evropu a podporují aktivity, smerující k jeho rozvíjení,

my se pripravujeme na tolik diskutovaný vstup do Evropy
historickou negramotností.

Nemyslíme, že je možné trpne cekat, až zacneme ztrácet své

jistoty, koreny posilující každý národ, a rozplývat se v multi
kulturní Evrope. Základy pro poznání hodnot vytvorených
našimi predky, pro seznámení s velkými osobnostmi a jejich
myšlenkami, stejne jako s kulturními statky, se kladou ve
škole. U nás jsou díky nepríznivým podmínkám v techto
letech nadmíru chatrné.

Nedostatecné zarazení dejepisu
Za deset let se u nás na žádné odborné úrovni nediskutovalo

o tom, jaké poslání, obsah a cíle má mít dejepis v soucasné
škole, v soucasné Evrope. Pojetí zustává na úrovni minulých
desetiletí.

Osnovy pro dejepis jsou pripravovány ve velmi úzkém
okruhu autoru za krátkou dobu (v roce 1990 napr. osnovy

pro jeden rocník za jeden den). Na rozdíl od zahranicních
osnov jsou jen chronologickým seznamem témat.

První setkání detí s dejinami se odehrává ve vlastivede ve
4. a 5. tríde. Do hlav devíti - až desetiletých žáku je nacpána

celá historie od lovcu mamutu po vznik CR. Stejný postup

s povrchním, a tudíž nutne deformujícím vylícením
historického vývoje se pak opakuje v 6.- 9. tríde a znovu na

vyšším gymnáziu.
Ceská školní inspekce zjistila v roce 1998, že jen 43% ZŠ

ukoncilo výuku podle osnov (vznikem CR); ostatní koncí
výuku rokem 1945 (asi 20%), ev. 1968.

Neúnosná redukce výuky
Dejepisu je na základní i strední škole venováno nejméne hodin
v celé Evrope - na základní škole prumerne jednu
a pul vyucovací hodiny týdne.

Na osmiletých gymnáziích byl v letech 1995/-99 dejepis
v ucebních plánech jen do sexty; od roku 1999 byl zarazen

i do septimy, avšak zato vyrazen ze 4. rocníku ctyrletých
gymnázií. Na ostatních našich stredních školách (SOŠ a SOU)
je dejepis vetšinou pouze rok nebo vubec ne.

Nedostatecné podmínky výuky
V dusledku redukce poctu hodin a zdánlive malé nárocnosti na
prípravu ucí dejepis stále více ucitelu bez odborného vzdelání
(aprobace), kterí ho dostávají k doplnení úvazku. (Zpráva
Ceské školní inspekce z r. 1998 uvádí 23% neaprobovaných
ucitelu dejepisu. Stav se dále zhoršuje.)

Neuspokojivá komunikace
Casove posledním projevem vztahu ministerstva k historii je to,
že komise pro prípravu státní maturity, vedená námestkem
mjnistra, ke trinácti výberovým predmetum státní maturity
zpracovaným v I. 1999-2000 dejepis nezaradila.

Všechny podnety historiku, clenu Historického klubu (dnes
Sdružení historiku CR), kterí od roku 1990 nekolikrát

úredníkum ministerstva nabízeli svou pomoc, byly odmítnuty.
Pro nejbližší období považujeme za potrebné:

upravit pocet hodin dejepisu na minimálne dve hodiny týdne
v každém rocníku základních škol i gymnázií (a minimálne ve
dvou rocnících SOŠ);

- doplnit a upravit podmínky pro udelování tzv. doložek
ucebnicím dejepisu;
- ustavit odbornou komisi pro dejepisnou výuku a pomucky
a zaradit dejepis mezi volitelné predmety státní maturity již
v 1. etape príprav.
Veríme v príznivý ohlas u našich volených zástupcu
i u ostatních obcanu. Uvážíte-li, že se mužete a chcete k tomuto

problému vyjádrit nebo necím prispet, prosíme, neváhejte.
Praha, brezen 2000

Za výbor Sdružení historiku CR PhDr. Jirí Kocián, tajemník
Za výbor Asociace ucitelu SHCR PaedDr. Helena Mandelová
Vlašská 9, Praha 1, 11840; Bozdechova 7, Praha 5, 15000
e-mail: kocian@usd.cas.cz e-mail:mandel@tnet.cz
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Muj sovetský
korespondent

Libuše Koubská

Do trídy vešla ucitelka ruštiny, v ruce vejír exotických obálek.

S barevnými obrázky kosmonautu a brezových háju. Kdo si

chce dopisovat se sovetskými detmi? Hlásily jsme se hlavne my,

holky. Stejné to patrne bylo i na sovetské, nebo, jak sejedine

ríkalo doma, na ruské strane. Náhodou jsem však presto

vyfasovala kluka. Borise z ukrajinského ZáporoŽí. Choval se

jinak než všechny ty pricinlivé Zinocky a Galji. Nezdravil se

svátkem Prvního máje a Velké ríjnové socialistické revoluce. On

trináctiletý, me dvanáctiletou. Zinocky posílaly kapesnícky

s vyšitým Leninem a peclive uhlazené stanioly od cokolády,
Boris mi ke ctrnáctým narozeninám nadelil Evžena Onegina.

S romantickými ilustracemi ve stylu Adolfa Kašpara. Prevážne

na nich snežilo. "A žít kvapí, a milovat spechá, " preložilajsem
si molto do sešítku. Puškin vzrušoval zvláštní zatuchlou vuní

a dopisem Tatány. Ted; když tohle píšu, sahám do knihovny
a upresnuju: autor ilustrací Ingatev, cena 1 rubl, 50 kopejek.

Zatuchlost vyvanula. A Tatána? Mela postupovat

rafinovaneji. Nebo neme'7a?
Když Boris dodal vlastní fotku, jásala jsem. Stál pred svojí

školou, již nazýval lysé}. Vysoký, štíhlý, cernovlasý, kudrnatý.
Ješte hezcí nežJosef Laufer ve Starcích na chmelu. Vytahovala

jsem se jJred spolužackami. Lícil, jak chodí tancovat twist,
i když to Chrušcov osobne zakázal. Korespondovala jsem jak

divá, v dobe, když už nikdo jiný na perepísku se savetskymi

druzjami ani nevzdechl. Leda tak s mladými A mericany. Nebo

s cerstvezískanými kamarády z Izraele.
Po lyceu musel Boris na vojnu. Na Dálný východ, až nekam

k Sachalinu. Dodal adresu: Primorskij kraj. Lesozavodsk.

Taky ótcestvo, jméno po otci: Davidovic. Na vojnu šel zrovna

v osmašedesátém. Morila jsem se s ces/w-ruským slovníkem

v ruce. Vysvetlovala jsem do té dálky vojínovi Sovetské armády
Borisi Davidovicovi , co to znamená socialismus s lidskou

tvárí. Od nej však pricházely vycítavé dopisy, proc se ne

ozývám, vždyt on putuje každý týden mnoho kilometru

nebezpecnou tajgou (žijou v ní i tygh, ale žádného dosud

nepotkal) na poštu, aby zjistil, že zase nic nedorazilo. Na

obálce jeho posledního dopisu byl vyobrazen IL-62 (turbo

reaktivnyj pasažirsk)j samof:jot) a na známce sputnik s kla-

divem a srpem. Boris radostne oznamoval, že byl v Sovetském

svazu práve prijat zákon, který zkracuje povinnou tríletou

vojenskou službu na dva roky. Urrrá!

Ne7?dyv týdnu po 21. srpnu 1968 položil muj otec otázku,

co proboha udeláme, až u dverí zazvoní Boris. Drív se o nem

zminoval jen v souvislosti s automobilem záporožec. Moh' by
nám jednoho poslat, ríkával, když predválecná tatra 58 A

príliš škytala.

Boris nezazvonil. Taky už nikdy nenapsal. Ani z tajgy, ani

odjinud.
Co následuje, nepochází z ruské byliny. Je to pravda, pri

Kosteji Nesmrtelném. Po 21 letech od onoho 21. srpna jsem se

jako clen dvouhlavé ceskoslovenské novinárské delegace ocitla

v Záporoží. Když jsem predložila svuj dávný dopisovací príbeh,
naši, díky perestrojce kurážní pruvodci rozhodli, že Borise

v miliónovém meste najdou. Za tri dny a tri noci vstoupil do

haly hotelu Inturist vysoký, kudrnatý, prošedive'7ýmuž s kyticí

rudých karafiátu a stríbrnými zubními mustky. Z náprsní

tašky vyjmul vybledlou fotografii hubené holky na lyžích

pózující na krkonošské stráni. Libuše?, zeptal se.
Pred hotelem cekal

d ' , v ••• ,.,,.,~~

o rany zaporozec. lil.. !iÍieifij - _ ~ '" '" ~ ~Posadil me do nej ~ ~~ ~1·'" ~ - ~

i s karafiáty a jeli ~ .A

jsme. Kolem obrího ~ ••Lenina, pres hráz ~

hydroelektrárnyDne- ~

proges, pri jejíž ~stavbe zahynuly

ve tricátých letech ~

desítl?y tisíc lidí ~ Jiii'&..~ '''po-, "",,,,,,,y;;::,,:;cC/' •, ~ ~ hC,(1)4;6c ~'Jc.••~ •.•."'ra~
dolu lt rece. Na ~ Cr é'''o#h';.-~'d~~Z:~:~;;

ostrov uprostred~'''''''''''" I;.~divokých rícních "'~ .I~
prahu - parogu, na nemž pres pogromy všech dob
každé jaro ozelení starý strom. Mocný dub, v jehož stínu psal

kozácký ataman dojJis tatarskému chánovi. Místo

atamanova stanu jsme našli hospodu. Zavrenou. Tehdy jsem

se utvrdila ve svém výjimecném korespondencním štestí.

Žádná Zinocka by nedokázala to, co Boris Davidovic.

Omluvil se, a pak tak dlouho tloukl do oken a kopal do

dverí, až se otevrely. Na sttl.l ubrus jJoložili, džbán s vodou

jJro kvetiny prinesli, láhev šamjJanského otevreli. Jednu,

druhou, tretí. K tomu meloun a bonbóny. Boris me vzal

za ruku: "splnilo se ti v živote neco z toho, o cem jsi snila?

Jsi štastná?"

Téhož vecera jsme z Ukrajiny odjíždeli. Boris me vodil po

peróne. Tam a sem. Z nádražního ampliónu hrmel

Musorgskij. Perestrojkou nadšení pruvodci slzeli.

Zhruba deset let poté, v nedeli v pravé poledne se ozval

v našem pražském byte telefon. Volal neznámý radioamatér

z Vrchlabí. Že zrovna navázal spojení s nejakým Borisem

Davidovicem. Má prý vyrídit pozdrav. A taky vzkaz: Boris je

živ, zdráv, má práci.
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I NmDBYTNÁ
PRITOMNOST
ISLÁMU

Zdenek MilIler

Islám nemá v Cechách dobrou povest. Pred
nekolika lety vypukla aféra v souvislosti se snahami
postavit mešitu v Teplicích - lázenském meste, které
by tak mohlo získat vetší pritažlivost pro arabskou
klientelu. Radnice se proti této myšlence, která
v sobe mela více ekonomického pragmatismu než
náboženské horlivosti, rozhodne postavila.
Nebudeme si tady prece vytváret centrum nejaké
mafiánské, drogové, teroristické a jiné kriminální
aktivity! Není sporu, že apriorní neduvera vuci
islámu a muslimum u nás existuje. Je produktem
predsudku a ignorance. Jsme ochotni proti tomu
neco delat?

Ceská neduvera a lhostejnost
Sympatický podnet zaznel v posledním lonském císle

Literárních novin v clánku Petra Pospíchala. Autor navrhuje

otevrít diskusi o islámu a predsudcích našeho prostredí vuci

muslimum. Jaký je skutecný vztah ceského prostredí k islámu

jako náboženství a kulture? Ceských a moravských muslimu

zatím není mnoho, ale otevrené hranice a volný pohyb osob

privádí do naší vlasti radu lidí, kterí se k tomuto náboženství

hlásí a povedou k nemu i své deti.

Západní Evropa tento problém už duverne zná. Napríklad ve

Francii dnes žijí témer 4 miliony muslimu a není nic

neobvyklého, když se k víre v jediného Boha Alláha a jeho

proroka Muhammada pridávají Francouzi bez jakýchkoliv

prímých vazeb k muslimským tradicím a kulture. Obliba

islámu ve Francii v posledním desetiletí trvale roste a nic na

tom nezmenil ani fakt, že povesti islámu hodne uškodily

atentáty militantních muslimu v Paríži v polovine 90. let.

Jejich pokusy prenést alžírskou obcanskou válku i na

francouzské území však skoncily bezúspešne. Svou

neslavnou roli tu tehdy sehrál tzv. islamismus cili agresivní

forma obrany islámu a šírení jeho víry. Obecne vzato se však

francouzská spolecnost apriorne neobává islámu o nic více

ci méne než spolecnosti v ostatních evropských
demokraciích.

V ceských podmínkách existuje alespon urcitá tradice

v poznávání islámu. Pomerne vycerpávající prehled o tom

podává publikace Islám a ceské zeme vydaná v nakladatelství

Votobia. Existují dokonce tri ceské preklady Koránu a další

knihy se pokoušejí priblížit ceskému ctenári islám z hlediska

jeho historie a soucasnosti. Jiná vec je, jak tato relativne

bohatá tradice ovlivnuje verejnost.

Pokud jde o akademickou obec, príliš velké pochopení pro

zkoumání islámského problému v ní nepanuje. Dostat

napríklad grant na téma vztahu evropského prostredí

k islámu s prihlédnutím k pomerum a názorum v Ceské

republice je prakticky nemožné, a o nic lepší to není

u Sorosovy nadace. Stále ješte se vztah k islámu pokládá za

víceméne marginální záležitost, na kterou je škoda

vynakládat financní prostredky. Takové stanovisko je

krátkozraké. Naopak není žádným tajemstvím, že postup

islámu v Evrope je markantní a že se tento proces v urcitých

kruzích považuje za jednu z potenciálních casovaným pum

21. století. Neznamená to záležitost dramatizovat, ale

sledovat ji bez predsudku, soustavne, strízlive a kriticky.

Pred dvema lety prišla knížka Islám: historie a soucasnost.

Hned v úvodu je položena provokativní otázka: máme se bát

islámu? Odpoved zustává stále stejná: o nic více ani méne

než kteréhokoliv jiného náboženství nebo kterékoliv jiné

náboženské ideologie. Strach a obavy vyvolávají vetšinou

veci neznámé. Pokud islám nebudeme prehlížet, pokud se

nebudeme muslimum vyhýbat, pokud budeme vést dialog

a diskutovat, strach a obavy se mohou jen zmenšovat

a otupovat. Je proto treba ocenit výzvu k diskusi o tom, "jak

vidíme z našeho zorného pole islám dnes," s níž pricházejí

Literární noviny. Jde ted o to, aby se tím mínil skutecný
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Naše vypouklé zrcadlo
Pred nejakými dvaceti ci triceti lety bývalo krestansko

-islámské prátelství jaksi v móde. Islám byl v krestanských

kruzích prijímán vstrícne a srdecne, ale naivne a slepe.

Muslimové byli idealizováni jako verící menšinové, vysmívané

a potlacované komunity. Došlo to tak daleko, že se objevila

ochota zapujcovat jim krestanské kostely s oduvodnením, že

nejsou užívány, zatímco muslimum mešity chybí.

Dnes se tón zmenil. Francouzský profesor Alain Besancon,

naklonený tradicionalistickým katolickým kruhum, varuje pred

hrozbami vycházejícími z iSlamizovaných predmestí velkých

francouzských center. Zároven volá po tom, aby se krestanum

rádení na Východním Timoru. Ve Vatikánu se už jen nešušká,

ale ríká nahlas, že projevy solidarity adresované muslimským

zemím, jako v prípade zemetresení v Turecku, jsou

jednosmerné. Nikdy nevyprovokovaly sebemenší zpetné gesto

z islámské strany. Muslimským zemím jako by chybela
humanita a solidarita ve vztahu k nemuslimskému svetu.

Krestané a muslimové

Prijetí Turecka do EU, o nemž se zacalo vážne

uvažovat v roce 1999, dává problému soužití

s islámem novou dimenzi. S Tureckem by totiž

do Evropy prišlo také 62 milionu muslimu. Už

dnes lze tušit, jaké konflikty mohou vzniknout

z toho, že se do starého kontinentu bude naráz •

integrovat druhé pocetne nejsilnejší svetové

náboženství. Tento "vpád islámu do Evropy"

pritom nemusí být ale nutne hrozbou, naopak se

muže stát novým impulsem, a to jak pro

sekulární politické a spolecenské prostredí

evropských státu, tak pro krestanské církve.

Spolecnosti a politické reprezentace by se mely

znovu zamyslet na svým vztahem k náboženství

a ujasnit si, co pokládají za své základní

hodnoty. Krestané a jejich církve by si zase meli

položit otázku, jak se prizpusobit dobe a zároven

se nevzdávat evangelizace.

I pro muslimy by se však Evropa mohla stát

novou šancí. Mohla by je napríklad naucit

rozlišovat mezi politikou a náboženstvím, mezi

tím, co nezbytne patrí k náboženskému vyznání,

a tím, co souvisí s pozitivními zákony státu.

V evropském kulturním prostredí by si také

mohli lépe osvojit názor, že respektování

náboženské plurality neznamená negaci islámu,

nýbrž je naopak podmínkou pro prijetí

a respektování muslimské specifiky.

Po sekularizaci krestanství možná prijde

v Evrope na radu sekularizace islámu. Co soudí

krestané o islámu jako náboženství? Jaký typ

vztahu mohou nyní navazovat krestané

s muslimy? Má církev vést s muslimy dialog

o evangeliu? Takové otázky si položil italský
kardinál Carlo-Maria Martini v listu Noi e I'islam.

Milánský arcibiskup tím ukázal, že už má hodne velký náskok

pred ostatními.

Existují však i opacné postoje volající po konfrontaci, odmítání

nebo ustupování.

Není na míste zacpávat si uši a zakrývat si oci pred fakty.

Dvacítka krestanských koptu byla zabita nedávno v Egypte.

V Indonésii si vyžádaly strety krestanu a muslimu na sedm

stovek mrtvých. Podle proroku neštestí budou války v 21.

století etnické a náboženské. Fanatici z obou táboru,

muslimského i krestanského, neprestávají dávat temto

prognózám za pravdu. Nové vlny násilností oživují vzpomínky

na vraždy kneží, mnichu a jeptišek v Alžírsku a na nekonecnou

válku proti krestanum a animistum v jižním Súdánu. Všechny

tyto prípady podporují protiislámské nálady, které využívá

extrémní pravice i katolictí tradicionalisté.

I z kruhu katolické církve, které jsou relativne otevrené, se

ozývají zneklidnené hlasy. Papežuv "ministr zahranicí" Jean

Louis Tauran projevil Ion i na podzim údiv nad tím, že žádná

muslimská autorita nezvedla hlas odsuzující protikatolické

a otevrený dialog a nikoliv jen monolog úzkého

kruhu lidí, kterí si budou navzájem pritakávat.
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ríkalo, co islám obsahuje, jaké výhrady mají muslimové vuci

krestanum a naopak. Tvrdí, že výroky o trech zjevených ci

abrahamských náboženstvích (judaismus, krestanství, islám)

jsou zcestné a že vedou ke smešování neslucitelného.

"Islám je silný naší slabostí," prohlašují ortodoxní krestané,

kterí rádi vyhledávají argumenty proti moderní spolecnosti

a vzájemnému dialogu ruzných vyznání. Naopak ti, kterí jsou

nakloneni modernizaci, viní islám za jeho odmítavé postoje

k nenáboženskosti verejného života. Vadí jim, že muslimové

jsou lhostejní k lidským právum a také k právum žen.

Pri sledování techto názoru vzniká dojem, jako by islám

zrcadlil a v jistém smyslu i kompenzoval tendence projevující

se v západních spolecnostech. Napríklad prohlubující se

individualismus ostre kontrastuje se solidaritou panující

v muslimské umme cili komunite. Sestupný trend

v praktikování víry na Západe je v prímém protikladu s rustem

obliby islámu a s návratem k islámským náboženským

praktikám u detí pristehovalcu z muslimských zemí. Mentalita

"odmítání života" pocitovaná v západních spolecnostech

kontrastuje s vysokou porodností muslimu. Prítomnost islámu

na Západe tak vlastne odhaluje pravou

tvár moderní spolecnosti: nemorálnost,

prízemní materialismus, rozvrat rodiny.

Obecne panuje v nemuslimském svete

názor, že islámský souhlas s polygamií

je morálne a spolecensky neprijatelný.

Pritom dnešní západní zákonodárství

priznává legalitu novým modelum

rodinných svazku (homosexuální

partnerství), které jsou velmi vzdáleny

puvodním základum evropského práva.

Je-Ii tomu tak, ve jménu ceho se

napríšte bude muslimum zakazovat, aby

praktikovali svuj vlastní hodnotový

systém, vcetne oné tolik odsuzované

polygamie?
Diskusi s islámem v soucasnosti

paralyzuje i neprítomnost verohodných
mluvcích.

Kdo má vlastne právo hovorit za

muslimy a jejich zájmy? Není výjimkou,

že se mezi sebou neshodnou i ve výhradne svých vlastních

záležitostech. Nedávný prípad neshody francouzských

muslimu ohledne okamžiku ukoncení pustu a zahájení svátku

íd al-fitr je v tomto ohledu typický. Parížská mešita po

konzultaci se svou teologickou radou vyhlásila pocátek svátku

na sobotní ráno. Svaz islámských organizací Francie (Union

des organisations islamiques de France), blízký Saúdské

Arábii, a mešita v ulici Tanger v Paríži oznacili pocátek svátku

také na sobotu. Naopak Národní federace muslimu Francie

(Fédération nationale des musulmans de France) usoudila, že

konec ramadánu se má slavit v pátek jako v Alžírsku.

Cekání na reformaci

Stejne jako my pricházejí i muslimové k poznani, ze

"privilegium" ignorance je minulostí. Elektronická revoluce

konce 20. století jim pomáhá poznávat zbytek sveta lépe, než

jak ho mohli poznávat jejich rodice. Plyne z toho neodbytný

pocit závisti, odmítání, ale i touha podílet se na všech

civilizacních výhodách. Lze predpokládat, že u vetšiny

muslimu, Chudých a zbavených svobody, tato touha

pravdepodobne zvítezí.

Ekonomika moderního sveta prináší alternativu úniku

z chudoby. Jedna skupina stoupencu islámské obnovy tvrdí,

že všichni dobrí muslimové mají mít právo na interpretaci boží

vule. Pokud muže individuální názor platit v náboženství, bude

jiste moci platit i v politice. Analogicky vzato jde o tytéž zmeny,

které se odehrály v krestanství pred peti sty lety. Muslimský

svet žije své 15. století. Ocekávejme tedy islámskou reformaci.

Nová mešita v Porýní
Pocet evropských muslimu narustá a islámští ucenci prestávají

starý kontinent chápat jako dár al-harb, tedy území, kde je treba

vést válku na obranu muslimu a za zájem islámu, a priklánejí se

k názoru, že evropský prostor muže být brán za dár ai-islám,

cili území, kde muslimové mohou žít s ostatními v míru.

Když západoevropské zeme potrebovaly levnou pracovní sílu,

musely se smírit s tím, že "gastarbeitri" pricházejí odevšad 

i z islámských zemí. Jiste by bývalo

pohodlnejší, kdyby se všichni asimilovali

a prijali evropské zpusoby. Že se z nich

nestali všichni krestané, to se jim dalo

odpustit, ale jen do té míry, pokud svými

vlastními tradicemi a zvyky nezacali

vetšinové prostredí dráždit.

Když však politictí extremisté prišli

s nápadem vrátit všechny nepohodlné

pristehovalce tam, odkud prišli, prece jen

se ukázalo, že onen krestanský imperativ

"Necin druhým, co nechceš, aby tobe

bylo cineno!" ve spolecensko-kulturním

vedomí Evropy stále ješte pusobí. Zdá se,

že Evropa se pomalu, ale jiste ucí

toleranci. Jejím symbolem muže být

napríklad nedávno postavená mešita

u Hockenheimeru. Stojí uprostred

porýnské krajiny, v prumyslové zóne, pár

stovek metru od dálnice A61. Postavili ji

arabští pristehovalci, kterí hodlají

projevovat svou odevzdanost Alláhovi i ve své nové domovine.

Co se nepodarilo mecem jejich souvercum pred nejakými

devíti stoletím i a jejich tureckým predkum pred ctyrmi sty lety,

podarí se možná tem, kterí pricházejí v míru: zasadit islám do

evropské pudy a integrovat ho do evropské kultury.

Zdenek Mil/ler (1941)
Orientalista, novinár, spisovatel. Žije v Paríži.
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-lArménie zeme
s neradostnou budoucností

Lidé se bojí, že bude znovu válka

Radek Gális

"Nemocnice v arménském meste Gjumri,
známém spíše pod starým socialistickým
názvem Leninakan, se nachází v budove
z minulého století, kterou dal v roce 1850

postavit car. Za dob sovetského socialismu
vyrostlo sice ve meste obrovské
zdravotnické centrum, to však zemetresení

pred jedenácti lety narušilo, takže ho
shodili a prestehovali se do carské. V téhle
nevyhovující budove v havarijním stavu
zustávají a operují dodnes, " rfká Martin
Siegl, pracovnfk Ceské katolické charity.

Koncem lonského roku odletel do Gjumri, aby tam pockal
na príjezd nákladního vozu s lékarskými prístroji
a zdravotnickým materiálem. Zásilku v milionové hodnote
vypravily z Prahy do Arménie spolecne ADRA, Clovek
v tísni a Ceská katolická charita. Po návratu z téhle nejstarší
krestanské zeme na svete Martin Siegl vypravuje

o tamejších pomerech.
"V celé carské nemocnici se netopí, až na tri místnosti 
v operacním a dvou pooperacních sálech. Pacienti tam trpí

zimou, vždyt mesto leží v nadmorské výšce 1 600 metru.
Do nemocnice si musejí lidé prinést vlastní povlecení.
Kdybychom tohle vedeli, mohli jsme je pribalit do zásilky.
V nemocnici funguje jediný rentgen, který je ctyricet let

starý. I h':Ižek je naprostý nedostatek. Jsou sem svezena
z ruzných popadaných nemocnic po zemetresení v roce

1988." Cím horší je vybavení, tím lepší jsou lékari.
Vzdelaní, šikovní, s mnohými atestacemi. Presto to však
nestací. "Nedivím se vysoké úmrtnosti, která v zemi je,"
pokracuje Martin Siegl. "Lidé si na svuj pobyt v nemocnici
musejí priplácet, takže se radeji lécí doma. Do nemocnice
jdou až tehdy, když jsou na tom hodne špatne."

Za mesícní výplatu kanystr benzínu
Ve zdravotnictví se odráží celá soucasnost Arménie. Ve

mestech je až devadesáti procentní nezamestnanost. Lidé
žijí z výdelku ze zahranicí. Vždycky alespon jeden clen
rodiny pracuje za hranicemi. Nejvíce jich jezdí do Ruska.
Rodinám ve meste pomáhají príbuzní z venkova, kterí si

jídlo pro sebe vypestují na zahrádkách. Arméni jsou mistri
v zavarování na mnoho zpusobu. Tahle šikovnost se jim

hodí posledních deset let, kdy ekonomiku privedlo na
pokraj zhroucení jak zemetresení, tak pozdejší válka
s Ázerbajdžánem o Náhorní Karabach a následná
hospodárská blokáda zeme.
"Prumerná mzda Arména, pokud pracuje, je deset dolaru,"
ríká Martin Siegl. "Jeden dolar je pet set dvacet dramu, což
je dnešní arménská menová jednotka, která po rozpadu
Sovetského svazu nahradila rubl. Kanystr benzínu stojí pet
tisíc dramu, chleba prijde na sto dramu, sušenky na
petadvacet. "

Násilné odvody a nezamestnanost
"V Arménii vládne korupce a policejní zvule," tvrdí
rozhodne Pavel Kolínský, koordinátor celé akce na pomoc
Arménii, který zemi navštívil ješte pred Martinem
Sieglem, aby zjistil, co nemocnice v Gjumri potrebuje.
"V armáde existuje nevysvetlitelných dve ste úmrtí rocne.
Šikana, mucení, odvlékání odpíracu. Kluky násilím
oblecou do uniformy a odsoudí je za dezerci natvrdo.
Jestliže nekdo nenastoupí na vojnu, seberou mu rodinu
a pustí ji, dokud se neprihlásí. Tohle nebylo ani ve
stredoveku! "

Pavel Kolínský priznává, že odjel do Arménie nejenom
mapovat potreby zdravotnického rázu, ale všímat si
i dodržování lidských práv v zemi. "Situaci není príznivá,"
ríká diplomaticky. "V zemi je mezi dvema a tremi miliony
lidí, ale nikdo vám nerekne, kolik presne. Kolik jich
odchází za prací do Ruska nebo na Západ. Mladí lidé se
odmítají vrátit zpátky, protože se bojí odvodu na vojnu.

Vedí, že by je poslali na hranice s Ázerbajdžánem.
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ríkalo, co islám obsahuje, jaké výhrady mají muslimové vuci

krestanum a naopak. Tvrdí, že výroky o trech zjevených ci

abrahamských náboženstvích (judaismus, krestanství, islám)

jsou zcestné a že vedou ke smešování neslucitelného.

"Islám je silný naší slabostí," prohlašují ortodoxní krestané,

kterí rádi vyhledávají argumenty proti moderní spolecnosti

a vzájemnému dialogu ruzných vyznání. Naopak ti, kterí jsou

nakloneni modernizaci, viní islám za jeho odmítavé postoje

k nenáboženskosti verejného života. Vadí jim, že muslimové

jsou lhostejní k lidským právum a také k právum žen.

Pri sledování techto názoru vzniká dojem, jako by islám

zrcadlil a v jistém smyslu i kompenzoval tendence projevující

se v západních spolecnostech. Napríklad prohlubující se

individualismus ostre kontrastuje se solidaritou panující

v muslimské umme cili komunite. Sestupný trend

v praktikování víry na Západe je v prímém protikladu s rustem

obliby islámu a s návratem k islámským náboženským

praktikám u detí pristehovalcu z muslimských zemí. Mentalita

"odmítání života" pocitovaná v západních spolecnostech

kontrastuje s vysokou porodností muslimu. Prítomnost islámu

na Západe tak vlastne odhaluje pravou

tvár moderní spolecnosti: nemorálnost,

prízemní materialismus, rozvrat rodiny.

Obecne panuje v nemuslimském svete

názor, že islámský souhlas s polygamií

je morálne a spolecensky neprijatelný.

Pritom dnešní západní zákonodárství

priznává legalitu novým modelum

rodinných svazku (homosexuální

partnerství), které jsou velmi vzdáleny

puvodním základum evropského práva.

Je-Ii tomu tak, ve jménu ceho se

napríšte bude muslimum zakazovat, aby

praktikovali svuj vlastní hodnotový

systém, vcetne oné tolik odsuzované

polygamie?
Diskusi s islámem v soucasnosti

paralyzuje i neprítomnost verohodných
mluvcích.

Kdo má vlastne právo hovorit za

muslimy a jejich zájmy? Není výjimkou,

že se mezi sebou neshodnou i ve výhradne svých vlastních

záležitostech. Nedávný prípad neshody francouzských

muslimu ohledne okamžiku ukoncení pustu a zahájení svátku

íd al-fitr je v tomto ohledu typický. Parížská mešita po

konzultaci se svou teologickou radou vyhlásila pocátek svátku

na sobotní ráno. Svaz islámských organizací Francie (Union

des organisations islamiques de France), blízký Saúdské

Arábii, a mešita v ulici Tanger v Paríži oznacili pocátek svátku

také na sobotu. Naopak Národní federace muslimu Francie

(Fédération nationale des musulmans de France) usoudila, že

konec ramadánu se má slavit v pátek jako v Alžírsku.

Cekání na reformaci

Stejne jako my pricházejí i muslimové k poznani, ze

"privilegium" ignorance je minulostí. Elektronická revoluce

konce 20. století jim pomáhá poznávat zbytek sveta lépe, než

jak ho mohli poznávat jejich rodice. Plyne z toho neodbytný

pocit závisti, odmítání, ale i touha podílet se na všech

civilizacních výhodách. Lze predpokládat, že u vetšiny

muslimu, chudých a zbavených svobody, tato touha

pravdepodobne zvítezí.

Ekonomika moderního sveta prináší alternativu úniku

z chudoby. Jedna skupina stoupencu islámské obnovy tvrdí,

že všichni dobrí muslimové mají mít právo na interpretaci boží

vule. Pokud muže individuální názor platit v náboženství, bude

jiste moci platit i v politice. Analogicky vzato jde o tytéž zmeny,

které se odehrály v krestanství pred peti sty lety. Muslimský

svet žije své 15. století. Ocekávejme tedy islámskou reformaci.

Nová mešita v Porýní
Pocet evropských muslimu narustá a islámští ucenci prestávají

starý kontinent chápat jako dár al-harb, tedy území, kde je treba

vést válku na obranu muslimu a za zájem islámu, a priklánejí se

k názoru, že evropský prostor muže být brán za dár ai-islám,
cili území, kde muslimové mohou žít s ostatními v míru.

Když západoevropské zeme potrebovaly levnou pracovní sílu,

musely se smírit s tím, že "gastarbeitri" pricházejí odevšad 

i z islámských zemí. Jiste by bývalo

pohodlnejší, kdyby se všichni asimilovali

a prijali evropské zpusoby. Že se z nich

nestali všichni krestané, to se jim dalo

odpustit, ale jen do té míry, pokud svými

vlastními tradicemi a zvyky nezacali

vetšinové prostredí dráždit.

Když však politictí extremisté prišli

s nápadem vrátit všechny nepohodlné

pristehovalce tam, odkud prišli, prece jen

se ukázalo, že onen krestanský imperativ

"Necin druhým, co nechceš, aby tobe

bylo cineno!" ve spolecensko-kulturním

vedomí Evropy stále ješte pusobí. Zdá se,

že Evropa se pomalu, ale jiste ucí

toleranci. Jejím symbolem muže být

napríklad nedávno postavená mešita

u Hockenheimeru. Stojí uprostred

porýnské krajiny, v prumyslové zóne, pár

stovek metru od dálnice A61. Postavili ji

arabští pristehovalci, kterí hodlají

projevovat svou odevzdanost Alláhovi i ve své nové domovine.

Co se nepodarilo mecem jejich souvercum pred nejakými

devíti stoletími a jejich tureckým predkum pred ctyrmi sty lety,

podarí se možná tem, kterí pricházejí v míru: zasadit islám do

evropské pudy a integrovat ho do evropské kultury.

Zdenek MD/ler (1941)
Orientalista, novinár, spisovatel. Žije v Paríži.
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I ArméniL- zeme
s neradostnou budoucností

Lidé se bojí, že bude znovu válka

Radek Gális

"Nemocnice v arménském meste Gjumri,
známém spíše pod starým socialistickým
názvem Leninakan, se nachází v budove
z minulého století, kterou dal v roce 1850

postavit car. Za dob sovetského socialismu
vyrostlo sice ve meste obrovské
zdravotnické centrum, to však zemetresení

pred jedenácti lety narušilo, takže ho
shodili a prestehovali se do carské. V téhle
nevyhovující budove v havarijním stavu
zustávají a operují dodnes, " rfká Martin
Siegl, pracovnfk Ceské katolické charity.

Koncem lonského roku odletel do Gjumri, aby tam pockal
na príjezd nákladního vozu s lékarskými prístroji
a zdravotnickým materiálem. Zásilku v milionové hodnote
vypravily z Prahy do Arménie spolecne ADRA, Clovek
v tísni a Ceská katolická charita. Po návratu z téhle nejstarší
krestanské zeme na svete Martin Siegl vypravuje
o tamejších pomerech.
"V celé carské nemocnici se netopí, až na tri místnosti 
v operacním a dvou pooperacních sálech. Pacienti tam trpí
zimou, vždyt mesto leží v nadmorské výšce 1 600 metru.
Do nemocnice si musejí lidé prinést vlastní povlecení.
Kdybychom tohle vedeli, mohli jsme je pribalit do zásilky.
V nemocnici funguje jediný rentgen, který je ctyricet let
starý. I lužek je naprostý nedostatek. Jsou sem svezena
z ruzných popadaných nemocnic po zemetresení v roce
1988." Cím horší je vybavení, tím lepší jsou lékari.
Vzdelaní, šikovní, s mnohými atestacemi. Presto to však
nestací. "Nedivím se vysoké úmrtnosti, která v zemi je,"
pokracuje Martin Siegl. "Lidé si na svuj pobyt v nemocnici
musejí priplácet, takže se radeji lécí doma. Do nemocnice
jdou až tehdy, když jsou na tom hodne špatne."

Kveten 2000

Za mesícní výplatu kanystr benzínu
Ve zdravotnictví se odráží celá soucasnost Arménie. Ve

mestech je až devadesáti procentní nezamestnanost. Lidé
žijí z výdelku ze zahranicí. Vždycky alespon jeden clen
rodiny pracuje za hranicemi. Nejvíce jich jezdí do Ruska.
Rodinám ve meste pomáhají príbuzní z venkova, kterí si
jídlo pro sebe vypestují na zahrádkách. Arméni jsou mistri
v zavarování na mnoho zpusobu. Tahle šikovnost se jim
hodí posledních deset let, kdy ekonomiku privedlo na
pokraj zhroucení jak zemetresení, tak pozdejší válka
s Ázerbajdžánem o Náhorní Karabach a následná

hospodárská blokáda zeme.
"Prumerná mzda Arména, pokud pracuje, je deset dolaru,"
ríká Martin Siegl. "Jeden dolar je pet set dvacet dramu, což
je dnešní arménská menová jednotka, která po rozpadu
Sovetského svazu nahradila rubl. Kanystr benzínu stojí pet
tisíc dramu, chleba prijde na sto dramu, sušenky na

petadvacet."

Násilné odvody a nezamestnanost
"V Arménii vládne korupce a policejní zvule," tvrdí

rozhodne Pavel Kolínský, koordinátor celé akce na pomoc
Arménii, který zemi navštívil ješte pred Martinem
Sieglem, aby zjistil, co nemocnice v Gjumri potrebuje.
"V ar'máde existuje nevysvetlitelných dve ste úmrtí rocne.

Šikana, mucení, odvlékání odpíracu. Kluky násilím
oblecou do uniformy a odsoudí je za dezerci natvrdo.
Jestliže nekdo nenastoupí na vojnu, seberou mu rodinu
a pustí ji, dokud se neprihlásí. Tohle nebylo ani ve
stredoveku!"

Pavel Kolínský priznává, že odjel do Arménie nejenom
mapovat potreby zdravotnického rázu, ale všímat si
i dodržování lidských práv v zemi. "Situaci není príznivá,"
ríká diplomaticky. "V zemi je mezi dvema a tremi miliony
lidí, ale nikdo vám nerekne, kolik presne. Kolik jich
odchází za prací do Ruska nebo na Západ. Mladí lidé se
odmítají vrátit zpátky, protože se bojí odvodu na vojnu.
Vedí, že by je poslali na hranice s Ázerbajdžánem.



Nezamestnanost v zemi je hrozivá. Každý reditel tam jde rád
rídit auto, a každá doktorka si ráda sedne k telefonu. Proto

jsem tam mohl mluvit s kterýmkoliv ridicem, protože meli

prehled. Mladí lidé ovládají trojí abecedu - arménskou,
ruskou a anglickou.
Lidé ze Sacharovova fondu, s kterými jsem hovoril, tvrdi, že
soucasný prezident Kocarjan je lepší. Prijímá zákony
a buduje zákonodárství. Petrosjan prý jenom prevlékl kabát.
Jiní zase naopak stojí pri bývalém prezidentovi. Podle nich to
byl clovek s širokým rozhledem, který si dobre uvedomoval,
že zeme je obklícena Turky, se kterými se musí dohodnout.
Soucasný prezident však neni pro Ázerbajdžánce legitimní
partner. Je to vzbourenec, bandita. V zemi vládne bojová
rétorika, lidé se bojí, že znovu bude válka."
Podle Pavla Kolínského nestací jenom privézt do Arménie
plný kamjon vecí. "Nejde o to postavit jim nekde ve vesnici

školu, ale prinutit tamejší lidi, kterí mají pres celou zimu ruce
v kapsách, pokurují a krmí krávy, aby si vytvorili vlastní
výbor a rozhodli se školu vybudovat. Jen co se vesnjce zacne
scházet, dojde k budování zárodku obcanské spolecnosti. My
jim tak potom mužeme lifrovat sešity." Na záver Pavel
Kolínský pripomnel, že z Arménie se ješte nikdy nevrátil
jedjný kontejner. Zustaly tam, lidé v nich bydlí.

Do zahranicí s vojenským doprovodem
Problémy s uzavreností hranic má Arménie dosud. Koridor
pres Rusko do Gruzie je nebezpecný, takže lidé si najímají
vojenský doprovod, pokud chtejí vycestovat z Arménie.
Situaci by hodne napomohlo, kdyby Turecko otevrelo
s Arménií hranice, které uzavrelo na protest arménského boje
o Náhorní Karabach. "Pokud má být Turecko prijato do
Unie, nemuže trvat na uzavrení hranic se sousedním státem.

Hranice s Arménií musí otevrít a ta by se rázem stala
sousedem EU, což její ekonomke nesmírne pomuže," uva
žuje Martin Siegl. Pritom zduraznuje, jak falešne si Turecko
dneska pocíná. "Když v léte postihlo Turecko zemetresení,
pomáhal mu celý svet. A Turecko brání tomu, abychom
pomáhali Arménii, která se dosud ze zemetreseni pred deseti
lety nevzpamatovala." Za zmínku stojí i ta skutecnost, že
okamžite po lonském zemetresení nabízeli zkušení arménští
záchranári svou pomoc, ale Turecko ji odmitlo.

Atentát ze zoufalství
v Leninakanu údajne zahynul v prosinci 1988 pri
zemetresení každý desátý clovek. Nebylo snad rodiny, která

by neprišlo o nekterého clena. "Sedmého prosince nikdo
nepracuje," vypráví Martin Siegl. "Toto datum se pro ne
stalo dnem památky, kdy navštevují hrbitovy." Hrozba
zemetresení v této oblasti trvá stále. IMartin tam pri svém

ctrnáctidenním pobytu jedno zažil, o síle ctyri stupne
Richterovy škály. "Arméni mají jedno prísloví: Chybí-Ii
sousedovi šaty, dám mu svoje. Dneska nejsou schopni

pomoci ani sami sobe. V zemi je nestabilita, lidé nevedí, co
delat. Jeden Armén mi vyprávelo príteli, který ze zoufalství
skocil z mostu. I lonský atentát v arménském parlamente byl
toho dusledkem. Nešlo prý o žádný teroristický cin

s politickými úmysly. Viníci proste nevedeli, co delat. Než
aby zabili sebe, obrátili zbrane proti tem, o kterých si

mysleli, že za všechno mohou. Když se dnes Arméni
k tomuto cinu vracejí, ani ho neschvalují, ale ani nezatracují.
Nešlo o politickou vraždu, jako spíš o zoufalý krok lidí,
kterí nevedeli, jak rešit vznildou tragickou situaci."
Pri svých rozhovorech s hostiteli poznal Martin Siegl i jejich
pohled na okolní svet. "Prekvapilo me, jak souhlasí

s ruským útokem proti Cecensku, stejne jako podporovali
Miloševicovu politiku vuci Kosovu. Arméni mají totiž
takové historické zkušenosti s muslimy, jaké si ani
nedovedeme predstavit. Genocida arménského národa
behem první svetové války, pri které zahynulo pul druhého
milionu krestanu, hovorí za vše. Jugoslávce naopak
podporují, vždyt to byli oni, kdo prijel ihned po zemetresení,
aby jim postavil nové domy. Stejne jako s láskou

vzpomínají na pomoc z Ceskoslovenska." Arméni prý
nedelí státy na dobré a zlé, jako spíš na ty, které jim bud
chtejí, nebo nechtejí pomoci. "A váží si tech, kterí pomáhají,
a tedy i naší republiky," dodává na záver Martin Siegl.

Radek Gális (1968)
Novinár.

Vagan B. Arutjunjan: Sobytija v Nagornom Karabache. Jerevan, Gitutjun
1997.

Burchard Brentjes: Arménie (Tri tisíciletí dejin a kultury). Praha,

Vyšehrad 1987.

Pierre Verluise: Armenia in Crisis. Detroit, Wayne State University Press
1995.
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Svetová média se rok po zahájení náletu vzdušných sil NATO na Miloševicovu
Jugoslávii pokoušela zhodnotit, co intervence Kosovu prinesla. Prinášíme ukázky dvou
dukladnejších úvah, které neskrývají rozpaky nad výsledkem mezinárodní mise, avšak
na rozdíl od cetných komentáru k výrocí zásahu poctive zkoumají všechny duvody
zklmnaných ocekávání.

Anarchie a šílenství
Timothy Garton Ash

Vetšina vyhnaných Kosovanu se vrátila; jaksi prežívají

a chtejí znovu stavet. Zde však dobré zprávy koncí.

Nebot Kosovo je dnes ve všepronikajícím zmatku.

Provincie, pro niž NATO vedlo první válku ve svých

dejinách, se dnes stala nejambicióznejším projektem

mezinárodní správy v celé historii OSN Experiment se
však nedarí.

Domnívám se, že existuje pet hlavních duvodu, proc se
tento bezprecedentnÍ pokus o místní aplikaci svetové vlády
doposud ubíral špatným smerem. Za prvé sotva mohl
nekdo vymyslet obtížnejší místo, kde se neco takového dá
zkusit. ejde pouze o fyzickou devastaci, kdy je více než
jedna tretina domu znicena nebo poškozena. Jde také
o sociální a psychologickou devastaci zpusobenou deseti
roky útlaku, válkou, nuceným exilem a návratem. Dalším
problémem jsou desítky tisíc lidí z venkova proudících do
Prištiny, kterí nemají, kde prežít zimu.

Za druhé zde vládne nejednota, korupce a nezodpoved

nost na strane místních kosovských albánských politiku,
mezi nimiž chce francouzský šéf mise OSN (UNMIK)
Bernard Kouchner najít partnery pro spolecnou správu.
Pred peti lety by mel k dispozici jednu relativne dobre
definovanou místní strukturu, s níž by mohl jednat, a sice

podzemní vedení Kosovské demokratické ligy (KDL) vcele
s neoficiálním prezidentem Ibrahimem Rugovou, který
nebyl kdovijak dokonalý, ale presto se angažoval ve
prospech mírové zmeny. yní je zde jiné velké hnutí, KOA
(Kosovská osvobozenecká armáda neboli UCK),jež - spolu
se svým novým Sinn Fein, stranou PPDK - verí, že má
nesrovnatelnou legitimitu vyplývající z ozbrojeného boje za
nezávislost. ekterí menší konkurenti krouží v pozadí.

Vlldce neoficiální vlády KOA, Hashim Thaci, známý zde
jako "milácek Albrightové", me zdraví oblecen v módním
modrém obleku a hladce ze sebe vydává všechna ta správná
slova o lidských právech, toleranci a stabilite. "Nešlijsme do
války, abychom meli tuto anarchii," ríká. Ale po celou dobu
mu na rtech hraje podivný, lehce tajemný úsmev, jako
kdyby si ve skutecnosti myslel: ,Jaký obrovský vtip, že
Spojené státy, celý západní svet a tento muž z Oxfordu se
mnou všichni jednají, s deckem z Drenice a curyšského
nádraží, s takovým respektem." Dobre informované vyšší
západní zdroje si myslí, že je to skutecne špatný vtip,
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ponevadž tvrdí, že mají jasné dukazy o tom, že Thaci byl
prímo zapojen do vydírání ajiných podobných aktivit KOA.

V malých mesteckách a na vesnicích se samozvaní bossové

KOA chovají jako vládci. Místní lidé si horce stežují na
nespravedlivý zpusob, jak rozdelují mezinárodní pomoc.
(Matka mé mališevské rodiny mi ukazuje vše, co obdrželi:

jednu lepenkovou krabici nadepsanou nejakou staro-
panenskou rukou ze Sussexu "dívcí spodní prádlo".) a

mnoha místech zastrašují místní vudce KDL, kteríjsou stále
loajální k Rugovovi - až tak, že v jedné vesnici v oblasti,
kterou ovládá KOA, v Drenici, se predstavitelé KDL ani
neodvážili se s Kouchnerem setkat. "Thaci si myslí, že je

Castro," rekl mi vydavatel nezávislých novin Baton Haxhiu.
A dokonce i dr. Kouchner unavene poznamenává: "Thaci
chce všechno rídit."

Tato bezostyšná arogance moci si však odcizuje mnoho

Kosovanu. Všude nacházím silnou podporu pro KDL
a zejména pro Ibrahima Rugovu. Sám Rugova je zpátky
a prijímá me v majestátním stylu ve svém velkém
predmestském dome, plném težkého nábytku a drahých
kobercu. Má na sobe oblek a vázanku, ale tentokrát nemá

svou charakteristickou kašmírovou šálu. Obstojnou
francouzštinou mi ríká, jak jej v této místnosti zadržovali
Srbové, spolu s dalšími ctrnácti lidmi, a jak byl donucen jít
do Belehradu a objevit se v srbské televizi, kde si podával

ruku s Miloševicem. Nevycítají mu to lidé? ptám se. "Ne,
protože každý Kosovan byl ve stejné situaci." Podobne jako
Thaci mi nabízí hladká klišé o toleranci, stabilite

a demokracii, ale jeho problémem je slabost strany, kterou
vede, a to zejména od té doby, co Srbové zabili profesora
Fehmi Aganiho - šedou eminenci, který držel stranu
pohromade. Když se loucíme, ukazuje mi svou sbírku
minerálu, a daruje mi jako dárek z Kosova polodrahokam.

Rugova chce, aby byly co nejdríve usporádány tri druhy
voleb: místní volby, "národní" (tj. celokosovské) volby
a prímé prezidentské volby. KOA chce místní a národní

volby a pak chce, aby parlament zvolil prezidenta; obávají se
totiž, že Rugova by v prímých volbách vyhrál. Kouchner

doufá, že zacne s místními volbami, ale nejdríve musí být
obcané a volici registrováni, a tento proces sotva zacal. Jako
nejbližší možný termín se zdá podzim 2000, a takovéto
souperení pravdepodobne vyostrí situaci.

V pozadí je druhá neoficiální "vláda" v cele s Bujarem
Bukoshim, který údajne behem devadesátých let na-



shromáždil stovky milionú nemeckých marek od Kosovanú
žijících v cizine. Thaci ji roztomile nazývá "Bukoshiho
mafie". je zde ješte jedna strana, kterou vede vúdcí kosovský
intelektuál Rexhep Qo~a a která byla stejne jako KOA
a KDL zastoupena na mírových rozhovorech v Rambouillet
najare minulého roku.

Divte se nebo ne, ale zdá se, že islámské duchovenstvo

není víceméne s to jednat jako integrující a umírnt!iící síla.

"Snažíme se," ríká prívetivý hodža z Prilepu, "ale hnev je
vetší, hnev je vetší." Když jsem zpátky v Prištine, ptám se
vydavatele novin Vetona Surroie, proc se nepostaví do cela,
a on odpovídá: ,Já jsem morální autorita." Ríká to však s
unave'ným, témer cynickým pokrcením ramen, jako kdyby
chtel pripojit, "at to zde znamená cokoli".

Tretí dúvod, proc se veci nedarí, je složitost a chaos
samotné mezinárodní prítomnosti, která se pridává
k mísmím zmatkúm aješteje komplikuje. Místní hrde hlásí:
"Balkanizujeme mezinárodní spolecenství!" Ale mezi

národní spolecenství to
ciní samo od sebe. Ta

he XewYork B.eview papíre existuje struktura,
ofBooks která má v dokumentech

KFOR - ted nežertuji 
podobu reckého chrámu. Základnu tvorí KFOR, která
zajištuje bezpecnost. Pak jsou zde ctyri sloupy: UNMIK pro
civilní správu, Vysoká komise OS pro uprchlíky (U HCR)
pro obnovu lidských domovú, Organizace pro bezpecnost
a spolupráci v Evrope (OBSE) pro volby a sdelovací
prostredky a Evropská unie (EU) pro ekonomickou
rekonstrukci. Štít s rímsou je oznacen jako "stabilní
a pokojné Kosovo". Velmi milé. Ale praxe je jiná.
Všechny tyto mezinárodní organizace mají svúj odlišný
byrokratický styl a politická omezení. Všechny mezi sebou

navzájem souperí. Všechny jsou podrobeny bezpoctu

národních tlakú. jejich rozdílné propagandistické
materiály jsou velmi objevným ctením. Skupina Evropské

komise má svúj Reconstruction Weekly. Hlavní clánek v císle
z 21. - 27. listopadu 1999 tvorí zpráva z jednodenního
semináre o výcviku zamereném na rízení, koncící tím, že
"manažéri na nejvyšších úrovních ve spolecnostech
nacházejících se ve spolecenském vlastnictví... budou

potrebovat výcvik v oblasti reakcí na zmeny, organizacním
chování, rízení kvality, public relations, mezinárodních

trhú,jakož i rozvoje všeobecného rízení". Byrokratický jazyk
vás prenese rovnou do Bruselu. Clovek se diví, jaký
uhlazený konzultant dostal zaplacenu obrovskou sumu (za

niž by mohlo žít deset kosovských rodin po dobu jednoho
roku) za to, že zorganizoval toto nádherne samozrejmé
tvrzení. Zprávy pak pokracují diskusí o malých a stredních

podnicích: "Za úcelem získání plne vycerpávajícího
prehledu o potrebách výcviku bylo doporuceno provést
prehled všech existujících malých a stredních podnikú, aby

bylo možné jasneji definovat požadavky na výcvik
a související požadavky Uako je technologie, trhy, zákazníci
a obchodní spolupráce)". Každému, kdo videl chaotickou
realitu v Kosovu, je tato idea "prehledu všech (!) existu

jících malých a stredních podnikú" v Kosovu naprosto
smešná. jsou to práve takové veci, jež mohou vést k tomu,
že i ten nejzarytejší zastánce EU si zoufá z Evropy, kterou
naši otcové budovali.

Když vezmu do ruky KFOR Chronicle, líbí se mi zvlášte
jeden titulek: "REKOVÉ ORGANIZUJÍ CHAOS." je to
presné. Generál Reinhardt mi ríká, že má pod svým velením

tricet ctyri ruzných národních kontingentú - "a ne-myslete
si, že udelají neco jen proto, že jim to narídím". Ne, všichni

odejdou a nejprve se dotazují svých národních vlád. Zjištuji,
že lidé z KFOR, UNMIK a OBSE tráví soukrome hodne casu
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tím, že obvinujíjeden druhého - stejne jako to ciní kosovšú
politikové. Pro porádek by bylo treba ríci, že OSN nikdy
predtím nemela za úkol tak složitý prípad mezinárodní
správya tak krátkou dobou na prí-pravu. Mnoho nadšených,
idealistických, profe-sionálních lidí pracuje dlouhé hodiny
a delá užitecné veci. V tomto babylónu ázerbájdžánských
vojáku, francouzských intelektuálu, švédských diplomatu
a zambijských policistu, kterí se zde pokoušejí realizovat
liberální internacionalistický sen, je neco vpravde
dojímavého. Prál bych si, aby to fungovalo.

Za konflikty místních smrtelníkú stojí polobozi hašterící
se v New Yorku, Washingtonu, Londýne, Paríži, Berlíne,
Moskve a Pekingu. ení žádné tajemství, že Kouchner
strávil vetšinu casu tím, že se snažil zajistit souhlas
generálního tajemníka OS a Rady bezpecnosti s tím ci
oním nepatrným krokem místní samosprávy. Když se ho na
to zeptám, podešene odpovídá: "New York neexistuje!"
(Myslím, že to zní lépe ve francouzštine.) V rozhovoru,
o kterém bych rekl, že nebyl zamerený na jeden cíl, pusobí

dr. Kouchner jako vášnivý clovek s notnou dávkou galské
výrecnosti, ale ne jako clovek svrchovane administrativních

dovedností. A k tomu, aby vec fungovala, je treba
geniálního politika-administrátora.

Problémú jsou stohy. Napríklad: UNMIK se snaží najít
soudce, celní úredníky a ucitele za platy od 100 do 500 DM
mesícne. Ale titíž lidé si mohou vydelat 1000 až 2000 DM

mesícne jako tlumocníci nebo jednoduše jako ridici pro
tytéž mezinárodní organizace. Tak mezinárodní spolecen
ství nevedome púsobí proti svým vlastním cílum. ("Domní
váte se," pripojLUejeden kosovský prítel, "že celník za 500
DM mesícne vybere hodne celních poplatku? Samozrejme,

že namísto toho budou brát úplatky.") Múj ridic-tlumocník
je soudce, kterého propustili Srbové v roce 1991. lepLude
zpátky delat soudce, a to ze trí dúvodú: za prvé kvúli
penezLlm, a pak proto, že se bojí, že mu jeho milí albánští
spoluobcané budou delat problémy, pokud usvedcí

nekteré zjejich vybranejších bratrí, a protože chce tak jako
tak emigrovat do Kanady.

V polovine prosince, krátce po mém odjezdu, se
Kouchnerovi konecne podarilo presvedcit své mnohé
mezinárodní pány a tri kosovské strany zastoupené na
mírové konferenci v Rambouil1et, aby odsouhlasili
strukturu "prozatímní správy". Predpokládá se, že tato sprá
va bude trvat až do té doby, než volby vyprodukují neco
demokratictejšího a trvalejšího.

Ctvrtý dLlvod zmatkú je hluboká nejednoznacnost
rezoluce Rady bezpecnosti OSN c. 1244, která - jako
papírový most mezi západní a ruskou a cínskou pozicí 
vyhlaŠL0e, že provincie podléhá zároven suverenite
Federální republiky Jugoslávie a zároven se má tešit
podstatné autonomii a samospráve. To je kombinace
panenství a materství. Jeto, jak otevrene ríká jeden vyšší
predstavitel UNMIK, "nocní mura". Rusové a Cínané se
velmi vehementne staví proti jakémukoli kroku smerem
k samospráve, jako je napríklad to, že by rozpocet nebyl
vjugoslávských dinárech, ale v nemeckých markách, nebo
to, že by se mely zavést celní kontroly ci vydávat separátní

identifikacní doklady. Ale tyto kroky jsou jediným
východiskem z anarchie.
A vládne zde zmatek v neposlední rade i proto, že svet zde
ve skutecnosti být nechce. NATO a OSN nechtene spadly
do tohoto experimentu, stejne jako nechtene spadly do
samotné války. Napríklad - abychom si vzali ten nejvetší
problém - duvodem, proc tak dlouho trvalo, než sem prišla
mezinárodní policie, je to, že národní vlády nevybraly její
príslušníky a nebudou je platit - vcetne,jak Kouchner trpce
poznamenává,jeho vlastní francouzské vlády. Mrické zeme
protestují: A co my! Mezinárodní pozornost se už presunula
k jiným krizím. Dnes už není zajímavé Kosovo, zajímavá je
Cecna. U MIK musí chodit s kloboukem, aby si vyžebrala
250 milionu USD nutných pro letošní základní rozpocet
administrativy. Casto bylo receno, ale má to stále smysl
opakovat: zahazujeme Kosovo za príliš malou cenu.

Toto místo prý dostalo svéjméno po "poli kosú", Kosovo
PoUe, a v pošmourném zimním období se kosové
shromaždují v obrovských hejnech a skrehotají a krákorají
v prištinských stromech. Když si casne zrána mého
posledního dne píši poznámky, shromaždují se a krouží
nad kanceláremi Mezinárodního trestního dvora, jako
kdyby vrískali: "Víme, kde jsou pohrbená tela!" Pak se rojí
nad ústredím administrativy OSN, jako kdyby krákali:
"Nikdy se vám nepodarí privést sem mírový porádek!" Je to

scéna z Hitchcockových Ptáku, a tajuplne zvyšuje muj pocit
temné predtuchy, když odjíždím do Srbska. Západ vyhrál
válku. Obávám se, že prohráváme mír.

Z letošního druhého císla New York Review oj Books preložil Ivo
Lukáš. Pripraveno ve spolupráci s brnenskou revuí Proglas, kde
clánek vychází v nezkrácené podobe.
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Dilema protektorátu
jacques Rupnik

Vetšina lidí na Západe se domnívá, že vojenský zásah NATO
byl oprávnený, nebot bylo nutné ukoncit hromadné
porušování lidských práva etnické cistky. Avšak od lonského
léta byli kosovští Srbové a jiné menšiny, zejména Romové,
("prátelé mých neprítel jsou mí neprátelé") vystaveni jakýmsi

opacným etnickým cistkám. V Prištine zbývá 300 Srbu ze 40
000, kterí zde žili pred rokem. eunikla tomu žádná instituce,
univerzita ani nemocnice. Muže se ovšem zdát, že netolerance

90% populace vuci ostatním 10% není tak "nespravedlivá",
jako netolerance obrácená, tedy jako apartheid, který na
Albánce v roce 1989 uvalil Miloševié. Mezinárodní verejnost
však dnes posuzuje Kosovo a jeho mezinárodní správu podle
toho, jak se zde zachází s menšinami.
A tím nastávají dva problémy. Jednak problém mezinárodního

zásahu ve jménu etických
nebo politických zásad na
pomoc lidem, kterí tyto
zásady nesdílejí. Ale
predevším problém, kam
až je po vlastním vo
jenském zásahu meziná-
rodní spolecenství ochot

no zajít, aby byly tyto zásady uplatnovány. To, co vidíme
v Kosovu, je totiž zavádení "ozbrojené multietnicity",
spocívající v tom, že se u každého prístupu do vesnice obývané
príslušníky menšiny, kterí nemají žádnou volnost pohybu bez
doprovodu KFOR, vybuduje "check point". V Mitrovici to
znamená, že albánské rodiny (které odtud byly vyhnány)

budou pod neustálou vojenskou ochranou usazeny na severu
mesta a srbské rodiny naopak najihu. V zásade se tomu nedá
nic vytknout. Ale je to cesta k "mnohonárodnostní
spolecnosti"? Spíš se to podobá jiné forme segregace, enkláve
uvnitr enklávy, se všemi riziky, které z toho plynou v prípade
eskalace násilí.

Multietnicita Kosova se ostatne nikdy nepodobala
multietnicite Bosny: Priština nikdy nebyla Sarajevem. Tvrdilo

se (nekdy nesprávne), že za bosenské války šlo o stret
etnického nacionalismu s urcitou predstavou multikultura
lismu. V Kosovu o takový konflikt nikdy nešlo, už jen proto, že
venkov byl z 90% albánský a ve mestech jako Priština žila

srbská menšina vnímanájako nástroj všeobecne odmítaného
koloniálního systému. Protektorát tedy má minimální

program: zabránit násilí, zajistit dodržování práva a vzájemné
soužití, byt oddelené. Predevším je tJ'eba "dát cas casu", nebot
teprve casem, teprve hospodárskou obnovou a prechodem
k demokracii možná vzniknou podmínky nezbytné pro
skutecný pluralimus. V nejlepším prípade to bude vyžadovat
desítky let mezinárodní vojenské prítomnosti.
Avšak konecný statut Kosova desítky let cekat nemuže. Vlastne

je na jednacím porádku už dnes. První z vecí, kterých si dnes

všimne každý návštevník Kosova, je totiž naprostá nereálnost

rezoluce c. 1244 OSN stanovující právní rámec mezinárodní
prítomnosti (UNMIK a KFOR) v Kosovu jakožto soucásti
Jugoslávie. Žádný Albánec se nebude považovat za obcana
státu, který se k nemu choval tak jako v posledním desetiletí
okleštený zbytek Jugoslávie, který ho dokonce vyhánel
vojenskou silou, ani nebude žádat o cestovní pas stát, který
pred rokem jeho doklady systematicky nicil. Realita dnešního
Kosova je taková, že k faktickému oddelení už došlo: srbské
úrady se stáhly, oficiální menou je nemecká marka, vlajkyjsou
albánské. Všechny kosovské albánské politické síly od Thaciho
po Rugovu, KDL a bývalou UCK mají tri hlavní spolecné cíle:
nejprve nezávislost, potom nezávislost a nakonec nezávislost

Proktektorát je zpusob, jak se vyhnout volbe mezi fikcí
jugoslávského Kosova a realitou faktického oddelenÍ.
Mezinárodní predstavitelé by chteli nejprve vybudovat

institucionální a demokratický rámec a pak teprve nastolit
otázku konecného statutu. V rijnu se mají konat obecní volby,
do roka mají být volby parlamentní. První demokraticky
zvolené národní shromáždení v Kosovu ovšem okamžite

vyhlásí svou svrchovanost a nezávislost Kosova. Co na to

Kosovanum ríci? Žeje treba reformovat Jugoslávii a doufat, že
se v Belehrade k moci dostane takzvaná demokratická opozice
vedená jejich dobrým známým Vukem Draškovicem? Jenže
i sama Jugoslávie se stala fikcí, když nyní i poslední partner
Srbska, Cerná Hora, opouští lod. A ve Vuka Draškovice ajeho
prátele mají Kosované pramalou duveru, vždyt to není ani
rok, kdy se podílel na Miloševicove vláde.
Krome již neuskutecnitelné Jugoslávie a v nejbližší
budoucnosti nepravdepodobné nezávislosti by se mohla
rýsovat tretí prechodná možnost: na minimum omezený
postupný protektorát a maximální "samospráva" Uen co
zacnou pracovat soudy, policie, administrativa). Po faktickém
oddelení od Belehradu by to znamenalo faktickou nezávislost,
ovšem pod tremi podmínkami: mezinárodní záruky
nedotknutelnosti hranic všech státu sousedících s Kosovem,

veto jakéhokoli plánu na vznik "velké Albánie" a dodržování
práv menšin. Pokud by tyto podmínky dodrženy nebyly,
hrozilo by stažení sil NATO, takže by Kosované museli sami
celit srbské armáde, tzn. obnovení války.Jejich dodržování by
naopak znamenalo otevrení regionální a evropské integraci.
Ti, kdo jako Veton Suroi, reditel deníku Koha Dittore,
s humorem delají z nouze ctnost, vidí nadeji v integraci
konfliktem: "Kosovo vstoupilo do NATO už pred rokem, dríve
než Švédsko. A s nemeckou markou vstoupilo do oblasti 'euro'
dríve než Recko." Aneb jak na Balkáne prejít od evropského
protektorátu k evropské integraci ...

Libération, 21. brezna 2000

Preložila Helena Beguivinová.
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Titanik I materialistické
---- vedy se potápí

Provokativní pohled na "duši vedy"

Tomáš Evan

Když Titanik vedy vyplul, šlo o úchvatnou

podívanou. Budil obdiv a zdál se nepotopitelný.
Nyní má v sobe znicující trhlinu a co nevidet se
rozpadne na dva kusy. První se potopí zád
s motory teorie, které stroj pohání. Príd aplikace se

poté zdvihne do monumentální výše, aby za
okamžik s velkým hlomozem témer kolmo zajela do
studené vody oceánu postmodernismu, jehož ledové
soucásti predtím zpusobily v lodi smrtící otvor.

Dnes jsme v situaci, kdy vedou je to, co za vedu považují
vedci v daném oboru. A vedci vsadili na materialismus.

Není prvotních prícin; Buh je zbytecná hypotéza, není
žádných univerzálních zákonu "vložených" do prírody,
které bychom meli s pokorou poznávat a odhalovat. Jedna
cást vedcu je zahledena do svých logicky bezrozporných
teoretických her bez vztahu k pravde a realite, druzí jsou
zamestnáni technickým využitím získaných poznatku pod
hlavickou aplikované vedy. Pátrat po svorníku, po nejaké
objektivní univerzální definici vedy je zbytecné.

Ve veku rozumu je pokrok vedy prezentován jako
"osvobozování" se od náboženství. O rozumu se nepo
chybuje, jednoduše se mu verí - stejne jako se verí objekti
vismu, statistice, kvantifikaci. Jenomže se ukazuje, že
teoretická východiska materialistické vedy s jejím kultem
objektivismu prestávají platit. Sami vedci priznávají, že
subjekt pozorovatele podstatnou merou ovlivnuje výsledek
pozorování. Presvedcení je prvotní, podle nej si vedec vy
bírá, co bude zkoumat. Ovlivnuje i použitou metodologii,
jak se ukazuje napríklad pri stanovování stárí zeme. Podle
prvotního presvedcení se také interpretují získaná data:
když je dost mucíme, priznají se ke všemu. Jaké z toho
vyplývají závery?

Žádný vedec není tabula rasa: prijímá jen to, co chce
prijmout. Náš fyzický stav, duševní rozpoložení, povaha,
zkušenosti, výchova a vzdelání, prijatá filosofie a hlavne
náboženské presvedcení mají vliv na to, jak vnímáme svet
kolem sebe.

Naše myšlení je moderní prírodovedou (která nejvíce
ovlivnila školní osnovy) nejen formováno, ale i normo
váno. Pojmy a zákony, které jsou neuchopitelné a vše pre-

sahující, se v bežném vedeckém provozu nedokazují
a nevysvetlují. Jednoduše se predkládají k verení a ve
školách se prednášejí a memorují.

Vedci mají "revolucního ducha" jenom v mezích prija
té normy. Každý rád prijde a proslaví se necím zcela "no
vým", ale nikdo nechce být narcen z náboženské inspirace
nebo zesmešnen kvuli necemu spirituálne "bláznivému".

Prežívaj ící poziti vi sticko-material istické paradigma
má svou setrvacní sílu a navíc je zaštíteno mocnými
institucemi. To, co mu odporuje, neprináší podle školních
ucebnic prakticky žádné výsledky. Nikdo nemá rád, když
ho neco presahuje, zejména když je to nepoznatelné. Buh

není, protože být nesmí. Kdyby byl, vyplývalo by z toho
príliš mnoho radikálních a nepríjemných vecí. A to
nejenom pro vedecké teorie, ale hlavne pro každodenní
život. Zkrátka když prijde na otázku víry, která rozhoduje
o prijatých životních pravdách a práci, je na tom každý
vedec úplne stejne jako prostý venkovan.

Ucebnice psané z pozic vítezu
Isaac Newton - krestan? To jsem se ve škole nikdy neucil,
odpovedela by vetšina studentu našich škol. Není divu. Dnes
prevládajícímu pozitivistickému pohledu na dejiny lidského
poznání se filosofické a náboženské pohnutky vedcu nehodí.
V Cechách, zemi, kde se ze dvou nejvetších teologu a mužu
víry stali postupem casu "sociální reformátor" a "ucitel
národu", je vítezství pozitivizmu takrka dokonalé. Jeho
koreny sahají k osvícenským filosofum osmnáctého století.
Tato generace sebevedomých protikrestanských ucencu
vzešlých z Francouzské revoluce potrebovala, dozajista z ji
ných než vedeckých duvode" vytvorit nový rámec celkového
pohledu na život. Jala se prepisovat dejiny s duverou, že
sama historie prokáže nadrazenost osvícenské filosofie.
Byly to, jako pak od té doby mnohokráte, dejiny z pohledu
vítezu. "Pozitivistictí autori merí minulé myslitele metrem
soucasného poznání, jak je vteleno v moderních ucebni
cích ... Myšlenky, které jsou s temito ucebnicemi v souladu,
jsou popisovány jako odvážné, smelé a novátorské 
nehlede na to, zda vzhledem k poznání a predpokladum
daného historického období bylo odvážné nebo vubec
opodstatnené takovýto postoj zaujímat." Naopak myšlenky
neschválené soudobou vedou byly vylouceny z ucebnic
a pripisovány "strachu, konformismu a nerozumnosti - bez
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ohledu na to, jak logický takový postoj byl". vývoj vedy byl
interpretován jako "postup mysli ze tmy povery do svetla
rozumu". Nic by nemohlo být vzdálenejšího pravde, tvrdí
Nancy R. Pearcyová a Charles B. Thaxton, autori Duše
vedy, jedné z nejlepších prací posledních let na téma vedy
a víry. To, že tato pozoruhodná studie nerozpoutala za více
jak dva roky od svého ceského vydání vetší diskusi

v akademických kruzích, svedcí o tom, že zatímco Titanik
materialistické vedy se potápí, na horních palubách našich
univerzit se stále ješte tancí.

Proc krestanství?
Mezi vedou a vírou trval zhruba tri sta let (od pocátku 15.
do pocátku 18. století) vztah spojenectví. Lidé pozorující
a zkoumající prírodní zákonitosti obvykle nepusobili jako
vedci (termínu "vedec" se zacalo užívat až roku 1834), ale

jako duchovní, které ke zkoumání divll prírody vedl
predevším náboženský motiv oslavit Boha. K tomu muselo
být splneno nekolik základních predpoklad li, které
nalézáme v samotném biblickém textu.

Bible ucí, že materiální svet je skutecný (není pouhým
zdáním, jak tomu ucí ruzné formy panteizmu a idealismu),
a jakožto dílo stvorení má pro krestana velkou hodnotu 
stojí tudíž za to ho zkoumat. Podle autorll Duše vedy byla
dalším dllležitým faktorem i dllstojnost práce. Bible ucí, že

hmotných vecí se má užívat k Boží sláve a pro dobro lidí. Za
reformace se práce stala ješte významnejším faktorem.
Pojem "povolání" se z církevní služby rozšíril na svetské
profese. Reformátor Jan Kalvín napsal: "Je zapotrebí umení

a nárocnejší lopoty, aby bylo možno prozkoumat pohyb
hvezd, udat jejich urcená stanovište, zmerit vzdálenost mezi
nimi a zjistit jejich vlastnosti." Takové stanovisko je spíše

než tmárství výzvou vede. Mnozí se jí chopili. Astronom Jan

Kepler psal v jednom ze svých zápisníku o tom, jak byl
"povolán" Bohem a spontánne prešel v modlitbu: "Vzdávám
Ti díky, Stvoriteli a Bože, že jsi mi dal tuto radost z Tvého

stvoreni, a raduji se z díla Tvých rukou. Hled, dokoncil jsem
nyní práci, ke které jsi me povolal." A konecne se o cha

rakter Boha opírá predstava rádu v prírode. Buh zjevený
v Bibli je dobrý a rozumný, duveryhodný a spolehlivý, jeho
dílo bude také takové. Bude mít pravidelný rád, bude
rozumné a spo-leWivé, i když to naší omezené mysli nebude
okamžite úplne jasné. Krestanské ucení tak dalo pred

poklady, souWas a hlavne motiv pro vedeckou práci.
Mnozí historici a antropologové se ptají, proc treba cínská

civilizace žádnou "pozitivní vedu" našeho typu nevyvi
nula. Jeden z podstatných duvodu zrejme spocívá v tom, že
Cínané nemeli ujištení o existenci jakákoliv soustavy
prírodních zákonll. Neverili v rozumnou bytost, která by
takové pochopitelné a poznatelné zákony mohla formulo
vat. Nejde zde o hodnocení kultur, nebot ty jsou nepo
rovnatelné stejne jako zvuk tibetských mís s evropskými
varhany. Pozorovatelné jsou však motivace vedcll
a z nich plynoucí úspechy pri poznání sveta. A ty se dosta
vily v krestanské Evrope prekvapive brzy.

Rehabilitace stredoveku
Cloveka vychovaného soucasnou školou asi prekvapí, že
autori Duše vedy kladou pocátky moderní prírodovedy
hluboko do období stredoveku. Jako príklad za mnohé

berou vedce trináctého století Jordana de Nemore, "který
ve své práci o základech statiky predjímal Leonarda
a Galilea". Jeho "objevením" v historických pramenech
byla odstartována rehabilitace stredoveku.
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Pritom stací zmenit úhel pohledu a mnohé veci se
zacínají jeví jinak - ukázkovým príkladem je príbeh
Galilea Galileiho. V ucebnicích jde vždy o stret mezi
vedcem reprezentujícím Pravdu a Dobro a inkvizicí 
symbolem tmárství a zla. Bližší zkoumání ukáže neco
jiného. "Velká cást církevních vzdelancu byla na strane
Galilea, zatímco nejjasnejší odpor vuci nemu pocházel ze
svetských myšlenek," tedy akademických filosofu, píše
spisovatel Giorgio de Santillana. Sám papež, který jej
nakonec donutil zodpovídat se pred inkvizicí, byl z okruhu
"Galileisti", Galileových stoupencu. A hlavne, pro
Galileovy na svou dobu revolucní názory, odmítající celou
aristetolovskou fyziku, neexistovaly žádné relevantní
dukazy, nebot mechanismus heliocentrismu byl formulo
ván až za Newtona. Za takové situace není odpor vuci
Galileovým myšlenkám ani nevedecký, ani iracionální,

uzavírají autori.
I v dalším velmi známém sporu šlo o život. Mladý

filosof, citlivý na osobní svobodu, se ve své touze po
opravdovém poznání stretl s obávanou inkvizicí. Jmenoval
se Giordano Bruno a bojoval za pravdu a své poznatky.
Neodvolal a stal se jedním z prvních mucedníku
svobodného vedeckého bádání. Tak nám to všem vykládali
ve škole. Není to však pravda, alespon ne celá. Bruno byl
predevším knez a mnich. Po opuštení kláštera místo nikdy
neuskutecneného vedeckého bádání "cestoval po Evrope
a hlásal pohanské evangelium vycházející z mystických
hermetických textu", ríká historicka vedy Frances Yatesová
ve své knize Giordano Bruno a hermetická tradice. Jeho

texty casto predstavují Slunce jako boha - tvrdil, že
"egyptský panteismus, popisovaný v hermetických textech,
je nadrazen krestanství". Bruno zemrel kvuli své
náboženské herezi, což je z pohledu cloveka 20. století
neprijatelné, ale s vedou to nemá co delat.

Jestliže si nekdo hodlá ponechat názor, že krestanská
víra byla a je pro vedecké zkoumání prekážkou, pak pro
nej bude težké vysvetlit, proc bylo mezi zakladateli
moderní vedy tolik uprímne verících. Paracelsus a Boyle
psali rozsáhlé spisy o svých vedních oborech i o teologii.
Kepler a van Helmont zaplnovali své vedecké zápisníky
modlitbami. Newton chtel, aby jeho práce sloužila
k apologetice ...

Tri cesty ke svetu
Biblické ucení tvorilo základ evropské vzdelanosti, ale
nebylo jediné. Zejména antická tradice a recké myšlení
znamenaly obrovskou výzvu na ceste k racionálnímu
pochopení sveta. Pearcyová s Thaxtonem zminují "tri
hlavní kategorie myšlení - aristotelské, novoplatónské
a mechanické".

Aristotelská filosofie zobrazovala svet jako organismus.
Všechny prírodní procesy jsou rízeny urcitým vnitrním
cílem - "konecnou prícinou", oznacovanou jako "forma".
Intuitivne ji pochopit a shrnout do logické definice
znamenalo pro Aristotela vedecké poznání. Scholastici
vrcholného stredoveku "pojem konecných prícin ci forem
prevedli na božské zámery". Buh byl velkým Logikem.

Tradice novoplatónská kladla duraz na Božího vnitrního

ducha. Buh byl velký Umelec ci Mág, který k nám

promlouvá prostrednictvím metafor a symbolu, jejichž
významy máme odhalovat duchovní "zrením", intuitivním
pochopením. Toto stvorení je také samostatne tvorivé,
nebot má vedle své pasivní složky (hmota) složku aktivní
(duše).

V tretí - mechanistické - tradici, která inspirovala
vedeckou revoluci, je prevládajícím obrazem sveta stroj.
Vyzdvihována je pravidelnost, stálost a predvídatelnost,
Buh je velký Inženýr, který stvoril svet jako obrovské
hodiny. Príroda je nemagická, ciste pasivní.

Žádná z techto tradic se však nestala univerzální

Pravdou. Potíž je v tom, že i dnes uvažujeme v techto
myšlenkových kategoriích a máme tendenci jeden prístup
ke svetu' (reprezentovaný materialistickou vedou) povy
šovat nad ostatní. Pritom se casto zapomíná, že napríklad
aristotelská myšlenková soustava má trvalý prínos
v biologii. Nebo že Paracelsus, který je uznáván za
prukopníka užívání chemie v medicíne, byl pri svých
objevech inspirován novoplatónskou a hermetickou tradicí.
O spojení ruzných tradic usiloval také Blaise Pascal, který
byl presvedcen, že svet hmoty se rídí mechanickými
zákony, ale svet ducha se v prírode rídí podle
nevysvetlitelné vule Boží. A Isaac Newton? Od osvícenství
je vedecké dílo tohoto všestranne nadaného muže vydáváno

za príklad zcela mechanického pohledu na svet - "pohledu,
který biblického Stvoritele redukoval na deistického
hodináre, který natáhl svet a pak ho nechal jít podle svého".
Newton sám to však videl jinak. Ve své Optice píše, že
úkolem vedy je "vyvozovat príciny z následku, dokud
nedojdeme k úplne první prícine, která urcite není
mechanická". A ve vede videl, tento možná nejvetší vedec
ze všech, hlavne užitek náboženský a morální.

Dnes se zdá, že opustí-li veda materialistickou ideologii,
nic z ní nezbude. Taková domnenka je však naprosto

neopodstatnená - príkladu, kdy inspirace napr. biblickým
ucením v rámci jedné z tradic privedla na svet nový objev

ci teorii, by byla celá rada. Mnohasetleté soužití vedy
a krestanství mluví totiž o tom, že vedecká pravda a prav
da víry muže být jedna a táž. Vše nasvedcuje, že opet

nadešel cas mísení a kvasu, doba, v níž by plodné part
nerství vedy, spirituality a náboženské inspirace melo být
znovu obnoveno. V tomto hledání nám muže pomoci jeden
ze trí teologických jazyku - hebrejština. Evropský svet
dukazu, polemik a disputací je jí natolik vzdálen, že slovní

spojení "mít pravdu", bez nehož se neobejdeme, vubec
nezná. Má však jiné: "žít pravdu".

Tomáš Evan (1974)
Student VŠE, FSV UK, FF UK, ucitel lZV UK a ucitel gymnázia
Jana Keplera.

Pokud není uvedeno jinak, citace odkazují na knihu: Nancy
R. Pearcyová a Charles B. Thaxton, Duše vedy, Praha 1997.
Nancy Pearcy-Charles B. Thaxton: Duše vedy (Promeny ve
vztahu vedy a náboženství) Praha, Návrat domu 1997.
Max Weber: Autorita, etika a spolecnost: pohled sociologa do
dejin. Praha, Mladá fronta 1997.
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Maticní ulice:
"Je to ješte horší... "

Pavel Kozler

Maticní ulice, Ústí nad Labem. Blížím se k ní výkaly

zapáchajícím podchodem pod nedalekou železnicní stanicí

a premýšlím, kolik lidí ji pred dvema lety znalo. Pár tisíc?

Možná. Dnes ji znají iv Horní Dolní.
Ješte pred ne7wlika mesíci byla Maticní ulice stredem zájmu.

Jezdily sem vládní delegace, strídaly se televizní štáby z celého
sveta, stanovalo se tu, stavelo a zase bouralo.Dnešní Maticní

se od té puvodní príliš neliší, a prece je jiná. Plot už tam

žádný není, ale imaginární zed zustává. Jen se posunula

o ne7wlik metru dál. Ted již budou tvorit opuštené domy

starousedlíku. Jejich majitelé se stehují pryc. Bydlet už tu

nechtejí a ani nemusí. Mesto jejich domy za vládní peníze

vykoupilo, a tak si mohli porídit bydlení jinde.

"Drív tu býval klid, " h'ká Jaroslava Chládková, obývající

jeden ze trí vykoupených rodinných domku. "Privdala jsem se
sem v roce 1947, " vzpomíná a v ocích se jí objevují slzy, "za

pár dnu se budeme stehovat." O tom, co bylo, už nechce

mluvit. "My už si jich nevšímáme, nám je tojedno, už to tech

pár dnu vydržime, " komentuje soucasnou situaci. Zamyká za

sebou na dva západy.

MurQškoje košte
"Pane, dajte i'íáký drobný - budete mít štestí," privítá me
pred jedním z domu pro neplatice starší Romka. Když ji
prosím o rozhovor, opácí, že tu nebydlí. Opodál zkoumají
tri muži motor jistého vozidla ruské výroby. Zkouším to
i s nimi. "A budou za to i'íáký peníze?" dostane se mi
protiotázky. "S vama nikdo nebude mluvit. Je nezajímá
Maticni," sdellue mi opodál stojící žena.

Venku jsem neuspel, a tak zkouším štestí vjednom z domu.
Dostat se do nej není složité - dvere jsou otevrené dokorán.
Schodište nevypadá príliš vábne, prestože pred šesti lety
prošel dum celkovou rekonstrukcÍ. "Muroško je košte," hlásí
jeden z cetných nápisu na oprýskané zdi. Kdesi na konci

pavlace v prízemí bydlí domovnice Gizela Kulenová,
neoficiální mluvcí místních Romu. Na dverích ale nejsou

jmenovky, a tak na ty pravé mám štestí až napotretí. Prestože
jsem prišel zrovna v case, kdy domovnice pro své tri strávníky
pripraVlue obed, neodmítá me a ochotne zve dovnitr.

,Je to ješte horší," reaguje Gizela Kulenová na dotaz, jak se
zmenila situace poté, co z Maticní zmizel plot a ustal

mediální zájem. "Ta zed vyvolalaješte vetší nenávist z druhý
strany k nám," dodává a hovorí o slovních útocích. "Deti
radeji nechodí ven, aby je nekdo nezbil," reaguje
neprehlédnutelná domovnice na otázku, zda nekdo Romy
z Maticní fyzicky napadl. Pozdeji ale pripouští, že si jich
vlastne už nikdo nevšímá. Stížností na chování obyvatel dvou

domu pro neplatice v posledních mesících skutecne
podstatne ubylo. "Od té doby, co jim vláda dala deset

milionu, aby se odstehovali, takjim nic nevadí," ríká Gizela
Kulenová o tech "z druhé strany" ulice, "predtím si stežovali,
i když nekomu zazvonil Eurotel."

Ze stovky dospelých Romu jich tu má práci jen devet. ,Jana,
Renata, Demeter, Badiová ... " vypocítává domovnice jejich
seznam. Ostatní pobírají podporu. Žije tu i 70 detí. Ty si nej

casteji krátí cas pobytem na pískovišti a skluzavce mezi domy.
Ve druhém patre me zaujal u jednoho z bytu zvonek

s úhledne vyvedenou jmenovkou "Rodina Badiova". Nedá mi
to, a zkouším zvonit. Marne. Po zaklepání na dvere jsem se
ale preci jen dockal. Rodina Badiova zrovna sleduje jeden
z nekonecných seriálu TV Nova." ic vám ríkat nebudu," praví
rozhodne Tibor Badi, "máme tady potom jenom problémy."

Zjevne naráží na své nekdejší prohlášení, ve kterém podporil
stavbu keramického plotu. Od obrazovky se v tu chvíli odvrací
jeho dcera a zvýšenýmhlasem me vykazlue z bytu.

Cikánskej baron
Restaurace U Prístavu na rohu Maticní ulice toho už také

hodne zažila. Ted pusobí ponekud opuštene. U stolu v rohu
posedávají dva muži a jedna žena. Všichni jsou z "druhé
cásti" Maticní - bydlí za hlavní silnicí z Prahy na Decín, která
ulici pretíná. Jejich domky nikdo nevykoupil, a tak ted
budou nejbližšími "sousedy" areálu pro neplatice.

"Vyhráli a ted nám mužou delat samý naschvály," steŽLUísi
klienti restaurace. "Predevcírem zase meli akci - ucpali nám
všechny zámky," rozciluje se u sklenice piva sedící žena,
"nedávno nám zase ukradli všechny vokapy, predtim záchody
a plastový vokno. Když ale neco reknete, tak jste rasista,"
pokracuje ve svém monologu. Historek má celou radu, své

jméno ale prozradit nechce: "Serte na to, já už jich mám
plný zuby."

"Víte,jak se tu ted ríká Havlovi? Cikánskej baron," zapojí
se do hovoru jeden z prísedících mužu. "Po tom, co dal tý
cikánce milost, narostly jim krídla. Myslej si, že dostanou
milost za všechno," naráží na prezidentovo omilostnení

jedné z obyvatelek domu pro neplatice, která se proslavila
svým výrokem v televizi.

"Ted se nikdo neprijde podívat, jestli je tu porádek,
policajti se jich ani nevšimnou," rozciluje se žena v restauraci

a svuj vztek zchlazuje dalším lokem ze sklenice piva.

Mediální bublina

Kauza Maticní po nekolika mesících prerostla ve spor mezi
predstaviteli samosprávy a vládním zmocnencem pro lidská
práva Petrem Uhlem. Z ústeckých radních se nejvíce
proslavil tehdejší primátor Ladislav Hruška. "Maticní ulice
mi vzala nekolik let života," vzpomíná muž, který koncem
minulého roku odešel z cela mesta a dnes zastává funkci
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námestka primátora pro vnejší vztahy. "Když celá ta akce
zacínala, netušil jsem, do jakých obrovských rozmeru se
kauza Maticní rozbehne. Stala se z toho obrovská mediální

bublina, každý se chtel zviditehlovat," dodává Hruška.
Pripouští pritom, že jednou z prícin medializace byl návrh,
hovorící o ctyrmetrové zdi jako protihlukové bariére.

Rešení celé situace vykoupením domku považuje bývalý
primátor za výhru - mestu se tak podarilo ochránit "ty slušné
lidi, o které v první rade šlo, vúbec nešlo o nejakou rasovou
otázku". Práve spor o to, jestli je situace v Maticní pro
blémem rasovým, nebo sociálním, byl jedním z klícových
bodú, na kterých jednání dlouho vázla. Vše nakonec
vyvrcholilo výmenou vládního ryjednavace.

Petr Uhl se dnes hájí tím, že nikdy o predstavitelích
ústecké samosprávy nehovoril jako o rasistech. "Vždyjsem
poukazoval na sociální rozmer toho problému. Maticní je
jediným prípadem, o kterém vím, kdy se melo bránit volné

mu pruchodu lidí, v tom bylo porušování lidských práv,"
hodnotí Uhl s odstupem casu kauzu, která prerostla do

mezinárodních rozmerú. Celý problém ale nepovažlúe za
skoncený, a prijaté rešení pokládá za jedno z tech horších.
"Prostredí by se melo zkulturnit a obyvatelé v lokalite
promíchat. Udelat z toho oblast bydlení," ríká o své predsta

ve jeden z nejvýraznejších predstavitelu celého prípadu.
"Byl to obtížný rok, ale nelituji toho," hodnotí dení kolem

Maticní soucasný starosta ctvrti Neštemice Pavel Tošovský,

do jehož púsobnosti ulice patrí. Sám Tošovský nastoupil do
rozjetého vlaku - šéfem radnice se stal až po volbách v roce
1998, v dobe, kdy už celá kauza byla v plném proudu.
K Maticní ulici má pritom osobní vztah - do svých peti

let v jednom z domú dnes obývaném neplatici nájemné
ho bydlel.

"Metr osmdesát vysoký plot se tremi uzamykatelnými

vchody nicí dústojnost nesnižuje," naráží Tošovský na
pripomínky vládního zmocnence. "Když nekdo hovorí
o Berlínské zdi, pak už svá slova težko bere zpet. Pro nekoho
patrne bylo prijatelnejší prispet na nejaké dražší rešení, nežli
pravdive vysvetlit celou situaci," hovorí neštemický starosta

o desetimilionovém vykoupení "problému Maticní". Kauza

podle nej nabyla obludných rozmerú.
Prijaté rešení hodnotí první muž radnice v eštemicích

jako nejlepší možný kompromis. Za zlomový moment po
važuje výmenu vládního vyjednavace. "Dokud plot nestál,
nikdo se s námi seriózne nebavil, bylo to spíše z pozice síly.
Po stavbe plotu a odvolání pana Uhla to bylo o necem
jiném," vzpomíná Tošovský.

Domky na prodej
Opouštené domky v Maticní ulici nabídlo mesto k pronájmu
nebo prodeji. Místní obyvatelé pochybují, že o ne bude mít
nekdo zájem. "Z bílejch sem rozhodne nikdo nebude chtít,"
spekuluje návštevnice restaurace U Prístavu, "a ze slušnejch

Romú asi taky ne," dodává vzápetí. Starosta o konkrétním
využití trí nemovitostí zatím hovorit nechce, i když pripouští,

že jeden z návrhú pocítá se zrízením policejní služebny.
Ponekud jasneji už je kolem nového vlastníka "metr

osmdesát vysokého plotu se tremi uzamykatelnými vchody".
Zdobit ted bude ústeckou zoologickou zahradu, kde by mel

ochránit návštevníky pred hlukem z prilehlé komunikace.
ové uplatnení tak najde približne jeden kilometr od svého

púvodního místa urcení.
Celostátní deníky na titulních stránkách oznámily roz

hodnutí Ústavního soudu z letošního dubna. Zní, že posla
necká snemovna, která Ion i v rijnu po mezinárodní kritice
zrušila usnesení neštemického zastupitelstva zed postavit,
nemela do sporu o Maticní co mluvit.

Odcházím z Maticní ulice a nemohu se zbavit dojmu, že

se tu za deset vládních milionú podarilo rešením ve stylu
"evropský vlk se nažral a maticní koza zustala celá" utvorit
ghetto, proti kterému tu všichni bojovali. Z jedné strany
železnicní trat, z druhé prázdné domky, ze tretí frekventovaná
silnice a ze ctvrté rozlehlý travou zarostlý pozemek. Hlavne, že

zed v Maticní nestojí v naší ceste do Evropy...

Pavel Kozler (1977)
Student Vysokéškolyekonomické v Praze.

Kveten 2000 / 43



Nekrmte medveda
Jan Kratina

Obavy jsou plne na míste, prezíravost politiku wici tomuto

obru se muže krute vymstít. Prvním predpokladem

správného rozhodování ve veci Ruska je využití všech

historických zkušeností, kritická analýza soucasného stavu

a hlavne dostatek informací Z nezávislých zdroj~i. V tom je

práve nejvetší potíž: média informují verejnost jedno

stranne. Až príliš prostoru venují oficiálním stanoviskum

ruské strany, jak lze názorne ukázat na príkladu ruské

agrese vuci Cecensku. Jen zrídkakdy se pripojí stanovisko

druhé strany konfliktu (zejména se to týká poctu obetí),

nehlede na to, že cecenští bojovníci jsou bežne oznacováni

za "separitisty". Cítí se snad politikové, intelektuálové i

novinári pri takovém jednostranném interpretováním

událostí více v bezpecí? Jejich "chápavý", ve skutecnosti

však prezíravý postoj vuci ruské hrozbe a zverstvech

páchaných v Cecne by tomu nasvedcoval (pripomenme, že

"reakce-ne reakce " na srbská zverstva byla nápadne

podobná). Tento pocit bezpecí je naprosto klamný. Možná

se necháváme ukolébávat tím, že jsme již rok cleny

nejsilnejšího vojenského uskupení, že Rusko je ekonomicky

velmi slabé, že jaderné zbrane" rezivejí". Možná se na tom

podílí i politika Západu, který ruského medveda krmí

tucnými sousty financních pujcek, aniž by byla vyžadována

jakákoliv garance a provádena kontrola. Tuto "velko

rysou" pomoc provádí poskytováním mnoha-miliardových

pujcek zejména Mezinárodní menový fond (k tomu výstižne

poznamenal Jaromír Štetina, že každý granát vržený na

Cecnu stojí neKolik tisíc korun).

Nemeli bychom proto ani na vterinu zapomínat, že

jaderné zbrane vubec ne rezi vejí, jsou funkcní a jejich

nosice jsou stále vyvíjeny. Že chemické i biologické zbrane
jsou skladovány za nedostatecných bezpecnostních

opatrení. Že organizovaný zlocin, ruská mafie a terorismus

mohou snadno ohrozit strední Evropu. Že úcta k lidským
právum, dodržování právního rádu je pro Rusy španelskou

vesnicí. Že neomezená korupce sahá až k nejvyšším vládním

postum. Z tohoto výctu hrozeb však vubec nevyplývá, že

Rusku není treba pomáhat. Na prvním míste podporou

demokratických sil, zvlášte pak nezávislého tisku. V úvahu

také prichází možnost stipendií, zejména v humanitních

oborech, které by mely nabízet všechny západní univerzity

v co nejvyšším poctu. Toto jsou pravé investice do vlastní

bezpecnosti a do lepší budoucnosti, nikoliv financní pujcky
ztrácející se neznámo jak a kde.

Nedelejme si však iluze, Ruska respektujícího lidská

práva, demokracii a právní rád se patrne nedož(jeme ani
my, ani naše deti.

Jan Kratina (1977)
Student Fakulty sociálních ved UK.

Státem organizovaný
chaos

Hana Horká

Rusové byli a jsou imperialisté, a proto je pro ne duležité

udržovat velmi tesné vztahy se svým" blízkým zahranicím ",

bývalými sovetskými republikami. O nejaké rovnoprávnosti
techto vztahu pritom nemuže být ani rd. Chtejí si udržet

dominantní postavení za každou cenu. Obycejní Rusové s
takovou politikou. souhlasí nebo jsou s ní prinejmenším
smíreni - jak potvrzuje drtivé Putinovo vítezství. Vítez voleb

si získal obrovskou popularitu práve díky své snaze udržet

"nepremožitelnou ruskou ríši".

V každé volební kampani vyplují na povrch témata, která

jsou pro volice nejpodstatnejší. Pro Rusy je to udržení
pocitu, že Rusko zustává nadále svetovou jednickou, že má

nad ostatními prevahu. Putin dal všem najevo, že tomuto

pocitu velmi dobre rozumí a že bude silným prezidentem,
který bude presne takovou politiku uskutecnovat a to i za

cenu politických, ekonomických a vojenských omezení.

I když nelze Rusku v poslední dobe uprít jisté pozitivní

politické zmeny (svobodné volby, pluralita stran, vetší

snaha prezidenta komunikovat se svetem), osobne jsem v

souvislosti s dalším vývojem v Rusku spíše skeptická.

Rusové potrebují mít v cele silnou autoritativní osobnost,

která vládne pevnou rukou. Umírnení demokratictí

politikové, kterí vidí i jiné než autokratické rešení

problému, mají u volicu mizivou podporu.

Obyvatelé Ruska žijí ve státne organizovaném chaosu a zdá

se mi, že si na tento stav zvykli a považují ho za prirozený.

Mají jiné priority než zbytek Evropy a jsou ochotni ruským

zájmum podrídit témer cokoliv - i své životy. Nevadí mi

odlišnost jejich priorit, ale vadí mi jejich snaha vnutit je
ostatním.

Hana Horká (1976).
Studentka politologie FSV UK, 3. rocník.
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Muj boj není tvým
bojem, Adolfe

Tomáš Volf

Už to nebude tak dlouho trvat a necháme za sebou tohle

století, které ublížilo mnohým z nás, mnohým z našich

rodicu a prarodicu - a ve kterém i nekterí z nás, našich

rodicu ci jJrarodicu ublížili jiným. Tentokrát už mladická

slecna, která tvrdila už loni, že první svetová zacala

v minulém století konecne odpoví správne. A tragédie

tohoto století budou ješte vzdálenejší.

Bolest, nesjJravedlnost, zoufalství - to všechno jsou
úkazy, které není jednoduché prenést na papír, at již do

zašpineného, ohmataného deníku ci do nejnovejší ucebnice

dejejJisu jJro základní školy. Tvár odcházejícího století je

zjizvena hned nadvakrát - nacismem a komunismem.

Nedávno probehla tiskem debata, zda je nebo není zlocin

publikovat spisy velkých zlocincu. Proc zustávat, jako pri

mnoha jiných debatách v nejnižších patrech, proc se pri této

príležitosti nezamyslet nad tím, jak se chceme vyporádat

s minulostí, jak o ní informovat, jak vzdelávat. "Poucit se

z chyb minulosti" se stalo komunisty zprofanovanou frází.

Takže se spíš snažíme utesnit zapáchající truhlice, ze

kterých vykukují dokumenty a myšlenky tech, kdož páchali

zlo, místo abychom je analyzovali a rozcupovali.

Nejsem zas tak naivní, abych tomu nerozumel. Opravdu
si nemyslím, že vetšina našich obcanu má dostatek touhy a

casu ke studiu historických pramenu, k jejich analýze,

hledání souvislostí. Opravdu si nejsem jistý, zda správne

volená slova zlocincu z levého ci pravého brehu neosloví

ctenáre. Mohou se jim treba zdát i jJrozíravá, moudrá,

následováníhodná. Místo, aby je dešifrovali a dali do

souvislosti se skutecností minulých desetiletí. Uvedomuji si
a vnímám, že ne"které nálady stále žijí, vidím strach lidí v

západní Evrope z konku'rence na trhu práce proudící z

východu a jihu. Dovedu si predstavit extrémní situaci, kdy

chudá vetšina usoudí, že nejjednodušší bude okrást

bohatou menšinu. jiste se stále máme ceho bát, presto není

rešením snažit se ostatní ochranovat pred špatnými

myšlenkami. V dnešní internetové dobe je to navíc marný

boj.
Všichni se od útlého veku ucíme rozlišovat dobro a zlo.

Na této pouti nás vedou naši rodice a další lidé, kterých si
vážíme, na mnohem delším úseku cesty však stojíme na

križovatkách sami. Informace nás obklopují, zaplavují,

svou zvedavost dokážeme nasytit hnutím prstu. Mužeme

volne sledovat filmy, kde se vraždí, znásilnuje, v mnoha z

nich je dobro a zlo relativizováno, tvurce se staví na stranu
zlocince. A divák? Pokud PrijJUstíme, že existuje urcitý
vztah mezi hodnotami konzumenta díla a hodnotami

obcana, který poté opustí byt a jde do sveta, mužeme si
IJoložit otázku, jak velký je rozdíl mezi propagandistickými

filmy komunismu ci nacismu a temito díly. jsou

propagandistická díla lépe 'remeslne udelaná, mohou tedy
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diváka a obcana v jeho názorech silneji zformovat?

Potrebujeme vysvetlení, jak tomu všemu rozumet, na jakou

stranu se pridat? jiste, ale taková vysvetlení nejsou nicím
jiným než vedomostmi a zkušenostmi, které cerpáme po celý

život, tím, co tvorí náš charakter. Vysvetlující dokument je

urcite jednou z cest, jak potrebné informace a souvislosti

doplnit, dostanou se ovšem pouze k tem, kterí je chtejí

vnímat. V detském veku jsou zde rodice na to, aby vyvedli

tríleté díte z omylu, že pokud provede bratríckovi totéž, co

provozuje komiksový hrdina, strašne mu ublíží.

jak je to s námi pozdeji? Soucasná právní úprava

vychází z historií overených faktu. I dospelí lidé jsou

manipulovatelní, ovlivnitelní, nedostatecne vzdelaní ci

morální, aby dokázali odolat vábení, které propagandistické
dílo více ci méne umne predestírá. Ackoli je tento prístup

ospravedlnitelný a vychází z minulé zkušenosti, není
dlouhodobe udržitelný, už kvuli výše zmíneným novým

technologiím, a tudíž stále obtížneji proveditelné" cenzure

pro dobro ". Na první pohled idealistická, ovšem z'rejme

jediná možná cesta je, abychom se všichni, predevším ucitelé

a novinári, snažili o to, aby úroven lidí samotných rostla.

To pochopitelne není možné docílit donucováním, nýbrž

nejakou formou do té míry pritažlivou, aby zaujala nejširší

verejnost. Myslím, že se nemusíme bát ani umeleckých

a faktograficky více ci méne nepresných del typu

Schindlerova seznamu. Dnes tolik oblíbený pojem celo

životního vzdelávání by bylo škoda brát jen jako neco, co

nám umožní držet krok s novými technologiemi, s tím,

abychom nevypadli z trhu práce. Melo by jít o celoživotní

rozvoj a zdokonalování sebe sama, v daném kontextu

naprfklad zájmem o stále ješte nedávnou minulost.

Extrémní filosofický názor ci politický postoj mužeme

postavit také tak, že v demokracii, at již jde o volební akt ci

jiné rozhodnutí, musíme vždy nakonec rozhodnout sami.

Navzdory všem rizikum, která jsou s tím spojena, nemá nikdo
právo bránit svobodnému cloveku v hledání pravdy 

i pokud hrozí, že se postaví na špatnou stranu. Snaha

o cenzuru asi není cestou, jak dlouhodobe pomáhat dobru
zvítezit.

Musíme se ucit argumentovat, obhajovat pravdu, o které

jsme presvedceni. Meli bychom znát dobre názory

protivníka, protože to je ta pravá cesta, jak ho porazit.

Myslím, že skinhead svoje peníze utratí radeji za nové boty

nebo baseballovou pálku ci boxera, než za Mein Kampj
Možná si precte tri vety na internetu, aby je pozdeji mohl

prekoktat u piva. A pokud jde o ostatní lidi, existuje
takové množství duležitejších knih, že možná nemá význam

plýtvat casem ctením zrovna Hitlerova spisu. Presto, pokud

si najdeme cas, muže být osvobozující ho precíst, preskocit

rozsáhlý komentár týmu odbomíku, pokrcit rameny a rfci si

s úlevou. "Tohle není a nikdy nebude muj boj, Adolfe".

Tomáš Volf(l977)
Student Vysoké školy ekonomické v Praze.
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Patrí Rusko Evrope
nebo Asii?

V" V" Zjukovskij

Tak zvaní Evrasijci jsou menší skupina mladých ruských dvojsmyslnosti, kterou není težko odkrýti. Crtaje proces
spisovatelu a ucencu, kterí vydali sborník clánku pod civilisace, zduraznuje Trubeckoj, že paralelne s tím

názvem: "Cesta na východ. These Evrasijcu", a brzy potom procesem vzdaluje se národ své samostatnosti, i originality,
druhý sborník pod názvem "Po cestách" (1922). Pred i nacionality, že se ucí vším tímto pohrdati, že ztrácí
sborníkem objevila se malá kniha mladého ruského patriotismus. Jako oporu této these lze zajisté uvésti mnoho
linguisty knížete N. S. Trubeckého "Evropa faktu: ale práve historie ruské inteligence dosvedcuje lépe

a lidstvo", v které poprvé objevuje se mYŠlenk~' než všechno ostatní, jak je tento dukaz dvojsmyslný.

vyjádrená v uvedených sbornících. Kdo by mohl kárati takové západníky, jako byli
Evrasijci obrátili na sebe ihned pozornost Bjelinský, Hercen, Turgenev, že se

všeobecnou. Vycházející v základe ze 'rn vzdálili od nacionálních úkolu
stanoviska osobitosti a svetové úlohy ruské 7Q Ruska, že pohrdali Ruskem,

kultury, která je brána jako synthesa že se jim nedostávalo

hlavních proudu evropského a asijského ~oOIV(" Ilh G patriotismu?
sveta. Rusko nevchází celé v Evropu, -#..(1.1>0 j> Pres to, že je evrasijství

a nespadá ani celé v Asii - spojuje ••~.~ ~.(~ ~C"i- naplneno bezmocným

""
oba díly sveta. Toto spojení Evropy <""IV hnevem na ruskou., '
i Asie chce vyjádrit i termín ", kulturu, tocí se stále v jed-
Evrasija (Evropa + Asie). nom kruhu. Nebot, ac je
Savickij píše: Rusko je Rusko Evrasijí, neznací to
predstavitelem nositelem ješte, že sjednocuje v sobe
ducha sveta, jenž je širší než Evropu i Asii, a že nosí v sobe

'Evropa sama. Nebot i základní principy evropské
spojení Ruska s lesnatým kultury, nebot bez nich by nebyla
a stepním svetem mimo Evrasijí, ale proste Asií. Odríkání se
Evropu dalo ruskému evropské kultury, hlásání, že blížení se
národu zpusobilost, k ní je zlo, neslouží tomuto novému
aby byl nejen ruským, ale smeru njkterak ke cti. Pouze v jediném má
i asiatským národem. tento nový smer pravdu: v ostré a jedovaté
Hlavní úlohou Trubeckého je: ukázati, kritice útocného "kulturtragerovství" soucas-
že evropská kultura není nijak všelidskou, že ného evropanství. V bezohledném odmítání
má význam relativní a nikoliv absolutní. Jak vidíme, tohoto zjevu má Trubeckoj úplnou pravdu. Ctu
v své podstate prijímá Trubeckoj myšlenku Danilevského, u neho následující rádky: "Evropané, setkavše se s
jenže je ta myšlenka u neho ostreji vyjádrena. nerománsko-negermánským národem, vytahují
Evropská kultura - píše Trubeckoj - je produktem historie proti nemu všechny své zbrane, vynášejí pred neho své
urcité skupiny národu, a této kulture, bez jakéhokoliv zboží a provádejí ovládnutí - "evropeisaci" - násilne,
oprávnení, pripisuje se ráz všelidský, - Inteligence Nemuže nikdo popírati pravdu této ohavnosti. Historie
zevropeisovaných národu - cteme jinde - musí osvoboditi koloniální politiky leží na tolika národech jako strašný
své zavázané oci a oddeliti, odtrhnouti se od tužeb nános špíny, že jí nelze nicím odstraniti. Ale znací to, že
románsko-germánské ideologie. Musí pochopiti jasne, ideály Evropy, s jejich krestanským universalismem,
urcite, jednou pro vždy, že byla dosud klamána, že evropská s úlohou osvícení všech národu a seskupení jich v bratrství
kultura není nic absolutního, není kulturou celého lidství, - jsou vinny terruto hruzami? Mužeme, a jsme povinni,
ale je jen produktem ohranicené a urcité skupiny národu. kárati Evropu pro velikou propast mezi jejími skutky
Pojdme ješte dále za Trubeckým. Dokazuje potom velmi a jejími ideály proto, že její prekrásné cíle jeví se pouze
rozhodne, že pridružování se neevropských národu jako zástena, za níž se skrývají její hnusné skutky -, ale

k evropské kulture není dobrem, ale zlem, a že je proto videti v jejích obecne lidských ideálech šovinismus, je
potrebí úporne bojovati proti jakékoliv evropeisaci. Dukazy prepjatost.
pro tuto thesi, vytvorenou s velikou zodpovedností, provádí
s velmi silnou duverou, ale všechny jsou založeny na (Prítomnost, 21. kvetna 1925)
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Lásky cas, cas milování
"Je pozdní vecer, první máj, vecerní máj - je lásky cas. Zve k

lásky hrám hrdliccin hlas ... " - poslyšte, neprišlo vám ne7~dy,

že tyhlety verše nezní jen jako milostná poezie, nýbrž i -ba

možná spíše - jako verše náboženské? " Všeliká vec má jistý

cas, a každé predsevzetí pod nebem svou chvíli. Jest cas

rození i cas umírání, cas sázení a cas vykopání... Cas

milování a cas nenávidení, cas boje a cas pokoje ... "

To, co odveká moudrost (zde starozákonní Kazatel) s poclw

pením prijímá, zároven casove oddeluje. Opozice lásky a ne

návisti, paralelne s kontrastem zrodu a zániku, dává lidem

a životu napetí; jejich usporádání v patricném case dodává

lidskému bytí rádu. Stret techto momenttl prináší konflikty,

krize a tragedie - v pojetí romantiktl obzvlášt bourlivé.

Jenže to, co nazyvame rádem, není ješte totožné s pri
TOzeností. Chvíle milování a nenávidení, cas borení s casem

stavení a casy všemožných dalších protikladných aktivit se

lineárne nestrídají, nýbrž se casto prolínají. Nadto se nejvíc

dispozic k základním lidským aktivitám kumuluje v mládí,

tedy veku romantickém, kdy vetšina prožitku je ješte
neotrelých a zejména konflikt života a umírání je vnímán

obzvlášt jitrive.

Tento odveký, nejen romantismem zduraznený konflikt se
naléhave, nahlas a zretelne ozval ze Spojených státtl 60. let.

Americké spolecenství dosáhlo behem dvou desetiletí od konce

druhé svetové války nezanedbatelného spotrebního blahoby

tu, potvrdilo právní jistoty svým obcanum, dosáhlo politické

stability; podarilo se mu tedy uskutecnit jistý ideál mírových

pomeru. A z techto pomeru pak zacalo vytrhávat své mladé

muže a odesílat je do sveta nepohodlí, nedobrovolnosti,

a hlavne nelásky a zabíjení: do sveta vietnamské války.

Nehodláme zkoumat míru oprávnenosti ci neoprávne-nosti té

války ani odporu k ní; rovnež ji nechceme srovnávat

s válkami dalšími, americkými nebo jinými. Je však zrejmé,

že práve v této válce musela první jednoznacne mírová gene

race mladých A mericantl prožívat konflikt života a smrti,

bytí a nebytí obzvlášt trýznive. Jedním ze sloganu této

generace se záhy stala výzva MAKE LOVE, NOT WAR.

Nerodilý mluvcí si to v prvním plánu preloží slovo od slova

- delej lásku, nedelej válku. Približný smysl té veticky

je tím však vystižen jen zcásti - spojení" delat lásku" je

v anglictine idiomatické. Podle starších slovníku prý

znamenávalo "dvorit se nekomu, chodit za nekým "; v 60.

letech však už znamenalo predevším a prevážne" milovat se

s nekým, souložit ". Tak ci onak: Make love, not war

pripomínalo, oc kvuli válce mladý cloven prichází.

Mladý clovek, pravím; do války sice odcházeli chlapci,

po jejich odchodu však chybela láska i dívkám.

Ovšem víc než pripomínkou bylo to heslo stále

výzvou; a ta byla adresována mužum. Jenže pro

muže práve mládí je casem pNhodným jak pro

lásku, tak jJro boj; casto je dokonce láska

hlavním motivem boje.
Jazyk na muže dokonce prozrazuje, že mezi

skutky lásky a boje úplne OStTOU hranici

nevedou: jak casto bývá milostné úsilí nazýváno

dobýváním! Make love, not war tedy apelovalo

na mladé muže, aby cást své jaré prirozenosti

obetovali ve prospech druhé.

Lze ríci, že mladí muži šedesátých let se duchu té

výzvy do jisté míry prizpusobili. Nejen v Americe

a nejen tím, že se casto válce vyhýbali; ta válka

ostatne nemusela být hlavní prícinou, nýbrž jen

duležitým hybným momentem. Prece však se - už

svým vnejším vzhledem a chováním, jež se pak

stalo i svetovou módou - jakoby kouska své
tradicní mužnosti zrekli. Zacali nosit dlouhé

vlasy, mužské a ženské oblecení pozbývalo odlišností, mladí

muži se casteji zdobili; kvetina se stala atributem generace.

Patrilo k tomu ovšem dusledné odmítání násilí; jedním

z dusledku odmítání sveta s násilím srostlého byl únik

pomocí drog...

Dnes už jsou šedesátá léta i s celým svým kontextem historií.

Z jejich ideálu i z jejich životního stylu zustalo neceho víc,

neceho mín; nekdy mín, vetšinou víc pri-zpusobeno novým

kontextum. A takto transmutována vrací se nám výzva

amerických kvetinových detí - jako reklama na kondomy.

To NEBOJUJ však nevypadá, jako by melo mladého

samopalníka v maskácích odradit od války; a MILUJ! pod

logem prezervativu také nepripomíná hrdliccin hlas.
Alespon mne to spíš pripomíná slogan Po práci legraci.

Ale nic proti tomu. Aspon nezapomeneme, že žijeme ve veku

technologie, výkonu a spotreby. A budeme-li si ta šedesátá

chtít pripomnet autenticteji, porád si mužeme dát džojnta.

Jan Horálek
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Velká všeobecná encyklopedie
DIDEROT ve 20 svazcích
·1. SVAZEK PRÁVE VYŠEL!

Tímto jedinecným projektem nakladatelství
DIDEROT navazuje na své predchozí úspešné

produkty, Všeobecné encyklopedie
ve 4 a 8 svazcích, CD Rom DIDEROT

a Velký slovník naucný.

Opet se jedná o puvodní ceské dílo, jehož vXjimecnost
spocívá predevším v jeho
obsáhlosti, originalite
a kvalite. Celkem zde

najdete 150000 hesel
ze všech vedních
oboru a tisíce

kvalitních ilustrací, map,
grafu, tabulek!!!

Kvalitu zarucuje práce týmu
odborných redaktoru

s mnohaletými zkušenostmi
a stovek externích

spolupracovníku 
špickových
odborníku ve
svém vedním

oboru. Dílo

bude vycházet
postupne
do r.2006
(letos další

díly v srpnu
a v prosinci).

Význam projektu podtrhuje jeho výjimecné grafické
a knižní zpracování. Knihy vázané v imitaci kuže, polokožené
vazbe v kombinaci s plátnem nebo dokonce v kožené vazbe

mají zlatou ražbu na hrbete a zlatou orízku, tištené jsou
na francouzském krídovém papíre. Svým elegantním

designem se tak mohou stát skvostem kterékoli knihovny
. a sloužit nejen dnešní generaci ctenáru.

NEVÁHEJTE A INFORMUJTE SE U NAKLADATELE!

Kontaktujte.: DIDEROT s.r.o., Rybná 14, BurzovnÍ palác,
Praha 1, Tel. 02/21841001-9,

Fax 02/2184~000, e-mail: obchod@bp.diderot.cz .

MAJITELÉ KTERÉKOLl ENCYKLOPEDE
DIDEROTjSOU PRI ODBERU zvýHODNENI.

Informujte se o cenách a možnostech
zvýhodnení i pro nové zákazníky.


