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Volební zákon
jako tune'
o novém volebním systému prosazeném 0pozlcne
smluvním kartelem už bylo zdánlive receno vše, zejména
pokud jde o jeho možnou protiústavnost. O této otázce
nakonec po právu rozhodne Ústavní soud. I kdyby ale
soud rozhodl, že je zákon v souladu s Ústavou, pravdou
zustává, že nový systém je hluboce nemorální - a to
nejen proto, že pravidla hry, kterými se má rídit celá
politická scéna, by si nemeli urcit jen dva z mnoha hrácu
na pomyslném hrišti.

Je nemorální, protože se jedná o dobre promyšlenou
politickou loupež nebo, chcete-Ii, tunel. Rozdelením
zeme do velkého poctu malých obvodu a zavedením
prazvláštní matematiky pro prepocítávání volicských
hlasu na mandáty budou strany, které získají méne než
patnáct procent hlasu, v nebezpecí, že se vubec nedosta
nou do parlamentu. Jejich hlasy budou v zájmu pomyslné
stability prerozdeleny mezi strany úspešnejší. Ty si tak
vlastne "naloupí" hlasy a mandáty, které volici dali
jiným stranám - a to v množství mnohem vetším, než se
deje v prípade petiprocentní klausule ve volebním
zákone používaném až dosud. Pomohou tomu i speciální
bariéry pro koalice. Pokud by napríklad koalice ctyr
stran (která potrebuje podle nového systému prekrocit
dvacetiprocentní bariéru) neuspela o jedno jediné

procento, naloupí si nejvetší strany plných devatenáct
procent hlasu a jim odpovídajících mandátu, které jim

nepatrí.
Ve skutecných vetšinových systémech je politická
nespravedlnost tohoto druhu vyvažována nejen tím, že
takové systémy skutecne garantují stabilní vetšinové
vlády, ale i tím, že se souperí v jednomandátových
obvodech. Jeden poslanec je pak odpovedný za jeden
konkrétní obvod, což má samozrejme mnoho výhod.

V neposlední rade tu, že volici vedí, kdo presne je zastu
puje. V novém ceském systému budou ale obvody
i nadále vícemandátové a volit budeme nikoli konkrétní

osobnosti, ale stranické kandidátky.
Ve spojení s novými pravidly o financování politických
stran, podle kterých strany dostanou ze státní kasy jeden
milion korun za každého poslance senátora a dve ste tisíc
za každého krajského zastupitele, si velké strany ke
svým vlastním volebním výsledkum ješte naloupí nejen
hlasy a mandáty stran menších, ale i jim odpovídající
financní prostredky z kapes danových poplatníku. Ve
srovnání s tímto politickým tunelem bledne vetšina
prípadu polistopadového hospodárského tunelování.
Jirí Pehe

Prípad Lachnit
Ministr pro místní rozvoj a místopredseda CSSD Petr
Lachnit se nedávno vyjádril k priznání svého poradce
Zdeneka Munzara, který zproneveril 25 miliónu korun
ve firme Hawlet Armatury v roce 1997. Firma se

zabývá výrobou zarízení pro rozvod plynu a vody
a Munzar byl jejím spolumajitelem. "Byl na hodinu
zbaven spoluvlastnictví a mel zákaz do budovy," potvr
dil soucasný jednatel firmy Josef Jánský. Mezitím

Komercní banka, které Munzar nesplácel osmimiliono
vý úver, požádala soud o vyhlášení konkurzu na jeho
majetek. Tohoto návrhu využila i spolecnost Hawlet
Armatury a pripojila se k žalobe.
Nicméne pan ministr nepovažuje tyto skutecnosti za

prekážku v Munzarove pusobení na ministerstvu.
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"Nedelá mi to problémy ani morální ani žádné jiné. On
mi prece neradí, jak tunelovat podniky."
To treba opravdu neradí, ale k nejakému tuneiování už
na ministerstvu pro místní rozvoj došlo. Vzal pri nem
za své etický a morální kodex politika ve vysoké
funkci.

Petr Bílý

Jak je to s chudobou
našich detí?
Je vždy užitecné, když premýšlíme o ceské situaci, uvedo
mit si širší souvislosti a srovnávat se s jinými. UNICEF
vydal v cervnu tohoto roku studii "Detská chudoba
v bohatých zemích". Bohaté zeme si byly v polovine 20.
století jisté, že se jim díky hospodárskému rustu a rozvoji
sociální politiky podarí pomerne rychle odstranit detskou
chudobu. Její další trvání, zejména v bohatých zemích,
podrývá totiž rovnost príležitostí a spolecné hodnoty, které
drží spolecnosti dohromady. Ale presto, že se od roku 1950
v nekterých bohatých zemích sveta podarilo zdvojnásobit
a v nekterých dokonce zectyrnásobit národní duchod, žije
i dnes významný pocet jejich detí v rodinách, které jsou tak
chudé, že jejich zdraví i rozvoj jsou ohroženy. Jak jsme na
tom my? Kupodivu pomerne dobre. Z rozboru ukazatelu
tzv. relativní chudoby merících míru sociální nerovnosti,
kterým UNICEF dává prednost, patrí Ceská republika mezi
osm clenských zemí OECD - celkem je jich 23, kde je
detská chudoba nejnižší. Je to skupina, v níž jsou všechny
skandinávské zeme. Umístili jsme se mezi Dánskem
a Holandskem. To není špatné sousedství.
Jirí Musil

Špatný jazyk
a prolhaná rec politiku
"Vecem je jedno, mají-Ii pojmenování nebo ne," ríká
Claude Hagege ve své knize Clovek a rec. Vecem bezpo
chyby ano, lidem bezpochyby nikoli. Zejména tehdy,
uvádí-li ten který uživatel jazyka svou recí posluchace do
rozpaku pojmenováním prekvapivým, ba co více neade
kvátním, neobvyklým.
Pro špatný jazyk, usilující o casto až kýcovitou obraznost,

o banální metaforiku, ujal se termín žurnalismus. Zdá se
mi, že to pojmenování zastaralo. Znám, ctu a poslouchám
ceské novináre, jejichž jazyk není ani v nejmenším žurna-

listický v onom pejorativním smyslu. Zato však ctu,
poslouchám a vidím, ano, vidím kdekterého politika,
znešvarujícího jazyk zpusobem, který pocituji jako nebez
pecný. Televizní debaty v Ceské televizi, v televizi Nova ci
Prima jsou prevážne, pokud se jich úcastní politici, príkla
dem ztráty jazykové kultury par excellence. Jen si, prosím,
povšimneme, kolika gesty jsou zde nahrazována slova, ba
celé vety. Nedostává-li se úcastníkum debaty casu ci

argumentu, jimiž by vyvrátil partnerovo stanovisko, krcí
rameny, vrtí hlavou, obrací oci v sloup, dává, jak by rekl

odborník, nonverbálními gesty na srozumenou, že neco tak
neuveritelného muže ríci pouze clovek mentálne zaostalý,

zkrátka blbec. Ríci v takové debate partnerovi, že je idiot,
to se samozrejme pokládá za neslušné, dokonce i tehdy,

byla-li by to pravda. Volat však sprásknutím rukou diváky
besedy za svedky toho nevysloveného pojmenování, to se
považuje za prijatelné. Já to za prijatelné nepovažuji. Mám
to za sprostárnu stejného druhu, jako zlovolnou ironii,
kterou diskutující triumfuje, ci spíše trumfuje jako v mariá
ši. Až príliš casto však je ta ironie pouhé blufování. Trumf
v ruce není.

Nonverbální gesta, triumfující ironie a rafinovane prolhaná
metaforika jsou recové postupy, které mají ryze manipulac
ní povahu. Píšu-li zde o metaforice, mám na mysli cíleve
domé matení významu. Nazve-Ii politik rozkol ve vlastní
politické strane Sarajevem, pojmenuje-li dodatek
k vyderacské dohode omezující na minimum svobodnou
vuli partnerské strany tolerancním patentem, neupreme mu
vynalézavost, nicméne vynalézavost ve prospech lži.
Metafora je nám v jazyce k dispozici zejména a predevším
k prohloubení básnicky vyjádrené pravdy o podobnosti ci
souvislosti jevu ci vecí. Znám jen málo politiku, kterí jsou
zároven básníky. Ani Václav Klaus, ani Miloš Zeman
básníky nejsou. A tak navrhuji tam, kde jde o špatný jazyk
a prolhanou rec, užívat namísto termínu žurnalismus slovo

politicismus.
Luboš Dobrovský
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Nasazení v Sudetech
V soucasné diskusi o odškodnení nucene nasazených za
války zaráží zjištení, že my sami nemúžeme pripustit, aby
byli odškodneni ti, co byli nasazeni v Sudetech. Brání
nám v tom zásada, na níž vehementne trváme, totiž že

mnichovská dohoda byla neplatná od samého pocátku.
Tato její neplatnost je, jak se nekdy ríká, dokonce
"samozrejmá, protože dohoda nám byla vnucena násilím".
Což není tak ocividné, jak bychom si práli. Kolik meziná
rodních smluv bylo uzavreno jen díky násilí? A nekdy
i v náš prospech. Treba versaillský systém dohod po první

svetové válce byl rade zemí vnucen, a presto nám nevadí,
abychom právem trvali na jeho tehdejší platnosti. Zjevná
je ovšem dLlležitost uvedené zásady. Byl to klícový

požadavek ceské politiky za války, který se tehdejším
vúdcúm, zvlášte Benešovi, podarilo prevtelit v mezinárod

ní právo. O ni se opírá legitimita Ceskoslovenské republi
ky od války po soucasnost.
Když na této zásade nyní v otázkách, jako je napr. odsun
NemcLI, trváme, meli bychom ji ale dodržovat se vším
všudy. Jenomže opakovane lze zaznamenat hlasy 
v novinách, v rádiu-, které se pohoršují, že ti, co byli
nucene nasazeni za války v Sudetech, nejsou zahrnuti do
odškodnení. Dovolávají se toho, že Sudety byly tehdy
soucástí ríše. Tak jaképak rozdíly v odškodnení! Nejak si

ti rozhorlení bojovníci za práva Cechú na odškodnení
neuvedomují, že popírají onu ústrední zásadu, na níž stojí
obnova demokratické republiky. Popírají totiž, že Sudety
nikdy neprestaly být soucástí Ceskoslovenska. My ale
tvrdíme, že ti, co žili a pracovali v Sudetech, žili a praco
vali na okupovaném ceskoslovenském území.
Nejhorší je dovolávat se práva jen tehdy, když se to hodí.
Zmínená ceská zásada zatím postihovala prevážne sudet
ské Nemce. Ty bylo možno ucinit trestne odpovednými
za jejich skutky behem války. Podle našeho práva totiž
tehdy nebyli obcany ríše, ale žili na našem okupovaném
území.

Predstava o dejinné spravedlnosti vyjádrená v tezi o nulite
Mnichova od samého pocátku však tentokrát nepríznive
dopadá též na radu obcanu ceského puvodu, kterí

nemohou právoplatne tvrdit, že pracovali v Reichu.
Nemecká strana by tyto naše obcany mohla odškodnit,
kdyby chtela, vždyt ona dobovou platnost mnichovské
dohody uznává, stejne jako tehdejší zaclenení Sudet do
ríše. Lec nikdo nic takového nenabízí a zjevne nenabídne.
Ale i kdyby nakrásne nemecký stát chtel tyto naše obcany
za nucenou práci odškodnit, nemohla by to ceská strana
prijmout.
Milan 2noj

Pruvod divných bytostí
Co to vlastne pochodovalo nevšímavou Prahou za divné
lidi? Vykracovali si rozjarene, zcela nevšímaví k naší
rozbujelé chandre. Lhostejné kulisy mesta nápadne kontra
stovaly s citove vypjatou atmosférou prúvodu a odpovídaly
trpené návšteve vzdálených "príbuzných". Ani Národnímu
muzeu, ani Národnímu divadlu nestáli Sokolové za cerve

nomodrobílý pozdrav. Pro jakou príležitost si vlastne
schováváme národní vlajku?
Tisícovky pozitivne naladených a sporádaných spoluobca
nú, soustredených kolem sokolských a národních tradic,

nijak nepritahují pera a kamery. Nedá se ocekávat vytlou-

kání výloh, házení kamení, nemilosrdné vyrizování protiv
níka. Ani metari nemusejí odstranovat hromady odpadkú.

Ukáznená masovost se prežila.
Dobrovolná kolektivita techto podivných bytostí ale zustá
vá úplne normální lidskou potrebou. A múže prinášet, zdá
se, i radost.
Jirí Jirásek

Haiderizace
ijako naše vyhlídka
Rakousko si také ciní nárok na titul Srdce Evropy, dnes ale

musí sedet v její oslovské lavici. Trest je to neprimerený,
ale je to tak. Evropa je dnes Evropskou unií, a ta nemá
srdce, zato má stred a periférii. Stredem je nekdejší

Montánní unie, cím dál od ní evropanství ubývá. Vlast
Mozartova (Gril1parzerova, Brentanova, Freudova ... ) do
Evropy patrila, ale dnešní Rakousko se šprajcuje. I naše
vlast bývala kusem Evropy ...
Novejší dejinná zkušenost nás od Rakouska vzdálila: pobyt
v sovetském bloku nás lumpenizoval (zludracil). Ale
hlubší podloží jsou si stále blízká. Odtud i podobnost

jistých vektorú, napríklad reakcí na evropskou výzvu. Ta
se týká spíše aparátú, institucí, hlubší zakotvenost jí chybí,
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ale na víc asi nikdo nemá (vcetne nás). Jak bychom reago

vali, kdyby evropanství znamenalo étos, ideál? Spechali
bychom tam radostneji?
Lepší vrabec v hrsti ... V podloží Rakouska i Ceska klící
pocit, že pozápadnením lze prijít zkrátka. Zvláštní:
donedávna nám bylo Rakousko mile altruistickým
vzorkem Západu ...
Haider je, zdá se, mluvcím "prumerných Rakušanu".

Mluvcího "prumerných Cechu" jsme zatím nedelegovali
(v poslední dobe se o to uchází Klaus, byt by byl vhodnejší
Macek, Haiderovi naturelem i zevnejškem bližší), ale
starosti tech "prumerných" zde i tam jsou si opet podobné.
Shodné imperativy: netrápit se príliš minulostí (u nich
nacistickou, u nás stalinskou), neriskovat otevrenost vlivum

zvencí (migrantum, Bruselu), nedat na vrtochy vlastních
intelektuálních elit a radeji si hledet tech našincu, kterí cítí,

že mají co ztratit. Rakousko i Cesko je unaveno prevratný
mi zmenami evropské scény v posledním desetiletí, byt
každé jinak. Zde i tam touha po "Geborgenheit", po bezpec
ném provincním zátiší. Vrabec v hrsti je lepší a košile

bližší. Haiderizace proste znamená zelenou populismu.
Príští Haiderovo Rakousko však muže žít ze solidní podsta
ty, má prosperující ekonomiku a fungující justici.
Petr PF[hoda

Jak chutná bezmoc
Dnešní politická a spolecenská scenérie v pohledu zdola:
upevnování dobytých mocenských pozic, plíživé obsazo

vání dalších postu, úcelové prepisování Ústavy, strategický
ústup do partajních sekretariátu, mediální žvanivost

pomazaných hlav, rozkradení dvou nejvetších bank v zemi.
Ceská chobotnice v akci.

Tak co, prátelé, porád vám jede nedelní obed?
Pokud jde o me, trpím stále casteji nechutenstvím.
Naposled pri debate v divadle Archa. Téma znelo Kdo
prijde po Havlovi? Prirozene nešlo ani tak o osoby, jako
spíš o budoucnost této zeme. Ceká nás více nebo méne
demokracie až bude po ústavních zmenách? Anebo nebude
už skoro žádná? Težko bychom hledali vážnejší otázky.
Ocekávala se ostrá názorová konfrontace soucasných
držitelu moci s právníky, novinári, obcany. Vecer však

probehl hladce. Spolecne jsme si zanotovali, že Ústava by
se nemela prepisovat, stací prece dodatky. Prijetím nového
volebního zákona skutecne došlo k narušení demokratic

kých principu. Smluvneopozicní dvojhlavice provádí tichý,
plíživý puc.
Iniciátori techto zmen, reprezentanti dnešního establišmen
tu, však neprišli. Opakovaná zkušenost: oni už na podobná
setkání nechodí. Nemají to zapotrebí. Rozsedeli se u moci,
monologisté.
Debata v Arše vyšumela do éteru. Éra sametové norma

lizace práve zacíná. Vzájemná duvera pryc, zase už
žijeme v kategoriích MY a ONI. Nic nového pod
sluncem, jen staré známé normalizacní pocity.
A žaludecní nevolnost.

Martin Blizký

Manilské memento
Z periferie filipínské metropole prinesly agentury otresné
varování. Tajfunové prívaly podemlely mamutí skládku
a lavina jedovatých odpadku pohrbila nekolik stovek
chudasu.

Už dávno jsme si zvykli precházet katastrofy z exotických
koncin mávnutím ruky: to se u nás stát nemuže! Ale toto
neštestí zdá se dost naléhave predznamenávat celé príští

století - i naše. Že velkomesta produkují celá pohorí
odpadku, to bychom znali: už dávno ani my neumíme své

odpadní produkty obracet ve šrot, mrvu ci kompost. Že
manilské hypersmetište skýtalo obživu tisícum paberkují
cích - i to si dovedeme predstavit; z pohodlnosti prece
vyhazujeme taky leccos stravitelného, užitecného. Ale
Manila navíc predznamenala zkušenost, která nás teprve
ceká: i naše hnijící odpady jednou prebují, vzkypí a zavalí

nás - a treba nejen obrazne.
Dnes je nám Manila mementem mori; zítra už muže její
vzkaz znít mene, mene tekeJ.
Jan Horálek
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Mrácky na jasné jižní obloze

Zatímco pohled na velkého souseda na
severu a západe je stále rozporuplný
a zejména nejstarší generace bude vždy
spatrovat v Nemecku hrozbu pro naši
samostatnost, Rakousko se stalo pro nás
príkladem, kam to ekonomicky i politicky
muže malá zeme uprostred Evropy
dotáhnout. V posledním roce se však
témer jasné nebe vzájemných vztahu
zacalo pokrývat prvními mrácky.

Ostnaté dráty z našich hranic zmizely behem nekolika dní.
Ale zažité názory, mínení i predsudky vuci jiným zemím
mají mnohem tužší život. Mení a posouvá je teprve pozna
ná zkušenost i generacní výmena. STEM sleduje tyto
názory pravidelne od roku 1994 a zvláštní pozornost

pritom venuje - vedle zemí hrajících rozhodující roli
v celosvetovém vývoji - vztahum k zemím v našem

nejbližším okolí.

Ctyri sousedé
V soucasnosti sdílíme spolecnou hranici jen se ctyrmi
zememi.Vývoj názoru na vztah k našim sousedum zachy
cuje první graf.
Rozporuplný pohled na Polsko se postupne vylepšoval
a dnes již príznivý vztah zretelne prevládá. Totéž lze ríci
i o vztahu ke Slovensku, byt vzestupná krivka v roce 1998
zakolísala. Bylo to práve v dobe, kdy na neklidné sloven
ské politické scéne zatím naposledy vyneslo trumfové eso
Meciarovo Hnutí za demokratické Slovensko. Po pádu
Meciarovy vlády zmizel poslední stín ve vzájemným
vztazích a naplnilo se to, co mnozí ríkali v dobách, kdy se
vášnive diskutovalo o rozdelení federace: musíme se

rozdelit, abychom se naucili žít vedle sebe jako prátelé.
Vztahy k Nemecku lze oznacit za odmerené až rozporu
plné. Teprve minulé dva roky prinášejí zlepšení. Mužeme

Pleehod Laa an der Thaya (Rakousko).
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jen spekulativne odhadovat, nakolik na se nem podílely
dobré výsledky vzájemného obchodu, úspešné evropské
tažení ceskonemecké mladoboleslavské automobilky,
výmena vlády v Nemecku ci poznaná nutnost spolupráce
se státem, který se snad záhy stane naším partnerem

v Evropské unii.
Pohled našich obcanu na Rakousko pocitem obav ze silné
ho souseda, toužícího odedávna po ovládnutí strední
Evropy, nikdy netrpel. Druhý a tretí graf prozrazují, že
sociodemografické rozdíly (mladší, pravicove orientovaní
a vzdelanejší lidé hodnotí vztahy k Rakousku jako lepší,
než osoby starší, hlásící se k levici a s nižším vzdeláním)
existují a mají "stejné znaménko" jako vztahy k Nemecku,
porovnání by nám však ukázalo, že rozmer techto rozdílu
je u Rakouska mnohem menší. Pro ilustraci: z lidí ve veku
do 29 let hodnotí vztahy k Nemecku príznive 59%, nepríz
nive 14% lidí, zatímco nejstarší generace nad 60 let má
pohled opacný: 30% príznivých proti 38% negativních
hodnocení. Celkove jednoznacne ve vztahu k Rakousku
prevládá spokojenost. Soused na jihu je nám vzorem
prosperující, vyspelé demokratické zeme s vysokou životní
úrovní.

i špatném smyslu. Mohli jsme být lépe pripraveni i na
politický posun, který v Rakousku nastal. Ale tyto skutec
nosti - jak mužeme z reakce státu EU soudit - jsme
nezanedbali jen my.
Mírne zvýšená hladina kritiky ve vztahu k Rakousku
neznamená, že by ceská verejnost zmenila svuj základní
názor. Rakousko je pro velkou cást našich lidí stále státem,
s nímž máme velmi dobré sousedské vztahy a spolecné
zájmy. Je príznacné, že nadprumerne pozitivne hodnotí
vztahy k Rakousku obyvatelé jižních Cech a jižní Moravy,
tedy oblastí, které mohou tyto vztahy posuzovat podle
vlastních zkušeností. Práve rozvíjení každodenních kontak
tu obycejných lidí je tím nejlepším receptem, jak vzájemné
vztahy zlepšovat a upevnovat. To není jen prípad Rakous
ka, to je obecný princip, který by si mely pripomínat
všechny státy usilující o lepší perspektivy evropského
kontinentu.

Jaroslav Huk (1958)
Analytik STEM.
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Jsou nám skutecne vzorem?
Za poslední rok vystavili naši obcané vztahum s Rakous
kem však zretelne horší vysvedcení než za predchozí roky.
Zhoršení hodnocení vztahu k Rakousku vyniká zvlášte
v konfrontaci se vztahy ke Slovensku i Nemecku. Toto
zhoršení se projevilo u všech sociodemografických skupin,
nejvýrazneji u tech skupin, jejichž vztah k Rakousku by
bylo možno oznacit dosud za naprosto bezproblémový
(absolventi vysokých škol, lidé pravicové politické orienta
ce, osoby do 30 let apod.). Kde hledat príciny techto
pochyb?
Skutecnost, že horší hodnocení vztahu k Rakousku

uvedly ruzné skupiny obyvatelstva, naznacuje, že duvodu
tohoto zhoršení je více. Data pruzkumu neumožnují
odlišit, jak velký podíl jednotlivé príciny na tomto pokle
su mají, a tak mužeme vyslovit jen opatrné spekulace.

Casová souvislost s volebním úspechem a zejména se
vstupem Svobodných Jbrga Haidera do rakouské vlády je
zrejmá. Jaké dusledky této volby rakouských obcanu však

ceská verejnost považuje za znepokojivé? Je to obava
z oslabení ci dokonce ohrožení demokracie ve stredoev

ropském prostoru ci v rámci EU? Pocitují naši obcané
ohrožení vstupu CR do Evropské unie, který Svobodní
chtejí podminovat revizí Benešových dekretu? Anebo se
na zhoršení pohledu na Rakousko podílí významne také
protesty našich jižních sousedu proti spuštení temelínské
jaderné elektrárny, které bychom podle vetšiny našich lidí
(podle dat STEM z jara 1999 pres 60 procent) nemeli
respektovat?
Je jiste škoda, že pomery v Rakousku byly, koneckoncu
jako vetšina zahranicních událostí, stranou zájmu naší
verejnosti v dobe, kdy se Rakousko pripravovalo na vstup
do Evropské unie, kdy se jejím clenem skutecne stalo
a kdy pak pul roku evropské patnáctce predsedalo. Príklad
Rakouska nám mohl být poucením - v tom dobrém
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Mimorádný talent
k zapomínání

Alexander Loesch

Ceši a Rakušané jsou preborniky
v prizpusobivosti. Tato z nouze ctnost byla
dána vuli k prežiti ve stredni Evrope, na
kterou si brousily zuby mnohé mocnosti
své doby - od Byzance pres Osmanskou
riši, národne socialistické Nemecko až po
sovetské Rusko. Zároven jsou oba
historicky pribuzné sousedni národy mistry
kolektivniho vytesnováni. Oba tyto prvky
spolecné mentality Cechy a Rakušany
spojuji a rozdeluji zároven.

o Ceších a jejich ješte bližších "príbuzných", sudetských
Nemcích, se ríká, že se nemohou dohodnout nikoli proto, že
by byli tak rozdílní, nýbrž protože jsou tak stejní. O vztazích
k Rakušan Lim- a vice versa - to platí neméne. To, co Cechy
katapultovalo z historického "národa Bohemie" (bohmische
Nation), byl teprve jazyk. Jazyk jako jediné kritérium "národ
ní identity", diktované nástupem nacionalismu pred zhruba
150 lety. Od té doby se dejiny ve všeobecném povedomí
premalovaly pozpátku do nových národních barev, co se
nehodilo, bylo príhodne zapomenuto. Tak se v ceském prípa
de stal z krále Cech (Bohemia/Bohmen) "ceský" král,
z protestantsko-katolického klání ceský národní odboj, kultur

ní rozkvet barokních ceských zemí byl dlouho v rozporu
s Jiráskovým obrazem "Temna". Ale i rakouští Nemci (až do
20. století by se težko hledalo jiné oznacení pro nemecky

hovorící obyvatelstvo habsburské monarchie) rychle prevzali
"národní" mýty o kulturní nadrazenosti a výlucném poslání ve
strední Evrope.

Pohodli pretvárky
Pro prizpusobování se vládnoucí realite a její subjektivní
vnímání pomocí vytesnování toho, co se zrovna nehodí, lze
najít radu výmluvných príkladu ze všech trí hlavních
konfliktních údobí, která zásadne poznamenala konec druhé
ho tisíciletí v naší cásti Evropy. Jsou to: Za prvé nacionalis
tická polarizace a následná destrukce rakouské ríše. Dále
zápas s nemeckým národním socialismem i se stavovsko
-klerikálním austrofašismem (vcetne príbuzné madarské
a slovenské varianty). A nakonec zápas s ruským komunis-

mem. Samozrejme, že první perioda není kvalitativne
srovnatelná s totalitárním charakterem dvou následujících,
u kterých casto nahrazovala vedomá, pohodlnejší pretvárka
jedincu i celých národních spolecností nereflektovanou
prizpusobivost. I zde však po case zacalo mizet vedomí
dvojakosti, z predstírání se pozvolna stávalo presvedcení, ba
dokonce "víra". Všechna tri údobí ale mela jedno spolecné:
Nebylo z nich - aspOll v širším merítku - úniku. I ti, kterí se
v druhé puli 19. století v Cechách nechteli hlásit ani
k Cechum ani k emcLlm, protože ješte žili staromódní

zemskou identitou Uako treba znacná cást šlechty), byli
spolecností dríve ci pozdeji "priklepnuti" podle jazyka té
anebo druhé strane. A praxe dvou totalitních systému 20.
století je ješte v živé pameti - kdo nevyl s vlky režimu, ten
byl "neprítelem lidu".
V souradnicích techto tlaku obecných se v ceské a rakous
ké spolecnosti vyvinuly spolecné specifické rysy prizpuso

bování a vytesnování. Americký historik Jeremy King
uvádí ve své pozoruhodné práci o "Nacionalizaci stredový
chodní Evropy od roku 1848 dodnes" príklad z ranných
dob národnostních statistik. Poté, co v první polovine 19.
století c. k. úredníci udávali nemecko-ceskou dvojjazyc
nost ješte jako samozrejmost a pro jejich závery bylo
mnohem duležitejší, že vetšina je "katolická, sporádaná
a pilne pracující", následoval zásadní zlom. Oba antagoni
zující se tábory zacaly tvrdit, že to které mesto je bud
"ceské" anebo "nemecké". Obzvlášte kontroverzní byl
samozrejme prípad zemského hlavního mesta Prahy, kde
kolem roku 1850 ješte prevládala úrední rec nemcina.
Jeremy King cituje v této souvislosti z "Ethnografického
prehledu Království Ceského", v nemž mladý ceský autor
Josef Jirecek najednou odporuje svým vlastním jazykovým
kritériím, když píše, že je "zcela daremné" posuzovat
pražské obyvatelstvo pouze podle rozšírenosti ceštiny
v každodenním živote.

Stridáni stran behem konfliktu
Jak je v anglosaském svete dobrým zvykem (ani akade

mická debata nesmí zustat smrtelne vážná), King pripojuje
anekdotický príbeh z jedné populární americké televizní
série 40. let o "Osamelém lovci" (belochovi) a jeho
indiánském spolecníku Tontovi. Oba jezdci zabloudí
a dostanou se do tábora Apacu. "Tonto, myslím, že jsme
obklíceni," praví lovec. "Ne my, pouze ty, bílá tvári,"
odvetí Tonto.
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Rakousko-uherská orlice nad vchodem do "Iusthausu" v pražských

Vojanových sadech.

"Strídání stran behem konfliktu" nazývá King tento rozšíre
ný fenomén moderních ceských a rakouských dejin. Jejich

nejtragictejší cást, druhá svetová válka, skrývá mnohé
vedlejší kapitoly, ke kterým se oba národy dnes nechtejí
znát. Tak v Rakousku uvítali anšlus v breznu 1938 i sociální

demokraté, protože své úhlavní neprátele videli v predstavi
telích práve pohrbeného stavovského státu, kterí - vedle
Židu - byli první mezi zatcenými. A v Cechách to byla
"Druhá republika", která mela po Mnichovu

a úteku prezidenta Edvarda Beneše do exilu sloužit
jako útocište národa v akutním ohrožení, která se
však ješte pred vlastní nemeckou okupací sama od
sebe, preventivne prizpllsobovala ríšskonemecké
diktature, vcetne zákonu rasových. Tehdy, v dobe

kapitulace bez boje, byly težce poškozeny samotné

koreny právního myšlení a zásad lidské slušnosti
v ceské spolecnosti, která s následky dodnes zápasí.
K tomu patrí zahanbující snímky z Václavského
námestí, kde po atentátu na ríšského protektora
Rei nharda Heydricha v casném léte 1942 Pražané
pri nejvetší manifestaci v dejinách tohoto místa
(vcetne pozdejší komunistické epochy) demonstro
vali solidaritu s ríší. Stejne tak k tomu patrí "Iidové
petice", žádající popravu Milady Horákové, ci 
mnohem pozdeji - potrestání signatárLl Charty 77.
Jiste, ve všech jmenovaných prípadech se mLlže
udat - a také se stále udává - pochopitelný strach
z prímého ci neprímého teroru (zvlášt v prípade
heydrichiády) jako omluva oportunního chování.
V Cechách a v Rakousku se ale z této argumentace
vyvinul specifický pohodlný systém generálních odpustku 

ve smyslu úteku pred vlastní zodpovedností a podle molta:
nikdy my, vždy ti druzí nesou vinu. K tomu patrí ale i dva
Benešovy dekrety z roku 1945, které postavily paušálne
mimo zákon celé menšiny, Nemce a Mad'ary, a které slouži
ly jako startovní signál k vyhnání témer trí milionu sudet
ských Nemcll. Jediná obdoba v ceských dejinách, kdy státní
moc tímto zpusobem diktovala etnickou príslušnost spoje
nou s negativními následky, byla (podle Kinga) léta 1938
39, kdy pražský režim prevzal norimberské zákony na
pronásledování Židu. Že se "odsunem", ješte k tomu prová
zeným masakry, ceská spolecnost snížila na morální úroven
národne-socialistických nemeckých pachatelu, vytesnují
Ceši úspešne dodnes.
Zárným príkladem kolektivní zapomnetlivosti v Rakousku je
rok 1945. A i tehdy to byli sociální demokraté, kterí se 
jako sedm let pred tím - pripojili k novému trendu Ceši a
Rakušané coby obeti doby.

Ceši a Rakušané coby obeti
Spolecne s lidovci a liberály vytvorili celá následující
desetiletí úspešnou národní fikci o Rakousku jako "první
obeti Hitlera". Jásot davu a nadšené vítání "vudce" na

vídenském Námestí hrdinu (Heldenplatz) pred Dvorním
hradem (Hofburg) v breznu 1938 byly zasuty do nejzazší

ho kouta zbytku špatného svedomí, bezprostredne po
válce se témer z každého Rakušana stal pres noc antifašis

ta. Snad práve zde je podle nekterých dnešních rakous-

kých komentátoru a publicistu (napr. Robert Menasse)

treba hledat tajemství úspechu Jorga Haidera, respektive
ideologické koreny jeho prívržencu. Rakousku se totiž na

rozdíl od (západního) Nemecka dodnes nevyporádalo
v širším merítku s vlastní totalitní minulostí. Austrofašisté,

kterí na sebe strhli ve tricátých letech moc, byli odpurci
Hitlera a stali se skutecne jeho první obetí. Po válce pak
byli témer automaticky prohlášeni za "demokraty".

A mnohé projevy krátké pameti lze dnes pozorovat
i v Cechách, kde deset let po "sametové revoluci" nebyli
pachatelé komunistické diktatury pohnáni k zodpovednosti
a kde "pragmatická" politika delá vše pro to, aby zabránila
morální ociste spolecnosti. Obdobne jako v rakouském
prípade "fenoménu Haider", v ceské spolecnosti bují nebez
pecné podhoubí populismu tím, že ze vcerejších viníku se

stali kumpáni nového systému. Tím se kompromituje
v ocích široké verejnosti demokracie jako taková, dusí
schopnost rozlišovat mezi dobrem a zlem a tím i rezistence
vuci nebezpecí totality vubec.

Ideologické konstrukce 19. století, které sloužily antago
nistickému oddelení Cechu a Rakušanu, pangermanismus
a panslavismus, byly ve dvou kritických obdobích století
dvacátého reaktivovány a zavedly oba národy do katastrof.

1938 to byla obskurní idea "pokrevního nemectví", která
otevrela Hitlerovi brány Vídne. V letech 1945-48 to bylo
slovansko-rusofilní treštení v Cechách, které usnadnilo

práci komunistum vtáhnout zemi do sovetského impéria.

Ceši a Rakušané se však v obou prípadech vidí prevážne
jako obeti. To, co tento obraz sebelítosti ruší, se jednoduše
kolektivne nebere na vedomí.

Alexander Loesch (1947)
Novinár, redaktor berlínského deníku Tagesspiegel.

Jeremy King: Nacionalizace stredovýchodní Evropy od roku 1848 dodnes

Josef Jirecek: Ethnografický prehled Království Ceského
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Rakušan v nás
má tuhý korínek

Rozhovor s biologem, filosofem a esejistou
Stanislavem Komárkem o síle spolecné tradice, klamnosti
prvního pohledu a zákrutech rakouské cesty_

Milan Ilonu/;

Když Rakušané chtejí o nekom ríct, že je hloupý, užívají

prý oznacení bohmisch - je to pravda?

Používají spíš spojení "bbhmisches Dorf" ve smyslu

španelská vesnice. Oznacují tím neco nepochopitelného,
primitivne udelaného, zimprovizovaného, kdy clovek
obrací oci v sloup. Slovo bbhmisch má v jistých souvislos
tech hanlivý význam oznacující urcitou primitivnost, nižší
civilizacní stupen.

Proc jste si vybral k emigraci práve Rakousko?

Chtel jsem zustat ve strední Evrope. Pocházím z jižních
Cech a moji prarodice a praprarodice se ve Vídni ucili
rozmanitým remeslum. Pro ne i pro generaci následující
byla centrem Víden, nikoli Praha.

Kdyžjste se ocitl za železnou oponou, cítil jste tam spolec
nou tradici?

Rozhodne. Rakouská mentalita se od ceské liší jen v detai
lech. Zejména vetší duverou k autoritám a úradum.

Rakušana by nikdy nenapadlo, že "nehodného pána netre
ba poslúchati", jak Cechum radil Hus. A také stát by nikdy
nebyl schopen považovat - receno slovy Chelcického - za

"peleš lotrovskou". Vrchnost je vnímána s respektem,
a pokud se nekdy trochu brblá a reptá, tak vždy jen po
urcitou mez. Ve srovnání s rakouskou loajalitou se ceská
neduvera k autoritám jeví jako zcela propastná, a to nás
v jediném bodu od Rakušanu výrazne odlišuje.

Znamená to, že politická kultura má v Rakousku obecne

vyšší úroven?

Spíš je jiná. Akcent je posunut na jihovýchod. V rakouské,
vídenské a dolnorakouské mentalite už prevládají panon
ské rysy myšlení. Dá se ríci, že rakouská politická kultura
je víc podobná madarské ci slovenské než ceské.

V cem podstatném se liší?

Spolecnost je mnohem korporativnejší, je v ní víc zakon
zervovaná stará rakousko-uherská struktura nežli u nás.

Rakušané se pri cetbe Švejka smejí nesrovnatelne více než

my. Duvod je nabíledni: realita, jak ji zažívají, presneji

kopíruje, co je v knize popisováno.
Je v tom urcitý paradox: videno ocima Kosovana, muže se
Rakousko jevit jako naprostý ráj. Je to zeme úžasne stabil
ní, bohatá, rakouská ekonomika prosperuje. Nikomu se
nedeje žádné bezpráví, vládne tam pohodová nálada
kaváren, výkladních skríní a uklizených ulic. Jenomže na
první pohled nejsou nekteré veci videt. Napríklad že mladá
generace nemá žádnou perspektivu, protože veškeré
duležité funkce ve státní správe, ve školství, na všech
úradech se obsazují podle politického klíce. S trochou
nadsázky lze ríci, že s výjimkou soukromého sektoru
nevedou píle ci nadání prakticky vubec k nicemu. A to je
neobycejne frustrující pocit, i když pobíráte pekný plat

nebo slušnou podporu v nezamestnanosti.

o politickém vývoji v Rakousku se ted hodne mluví. Jaké

jsou koreny fenoménu Haider?

Velmi hluboké. V Rakousku pod nes pretrvává skrytá touha
po vláde pevné ruky. U nás ostatne pretrvávala také.
Nezapomenme, že v habsburské monarchii tato vláda
pevné ruky existovala po staletí, byt s urcitým omezením
a vnitrní brzdou. A po tom zbyl jistý stesk.
Jenomže Rakousko prodelalo od roku 1918 zcela jiný
vývoj a pokud neznáme rakouskou mezi válecnou
a poválecnou historii, tak nikdy fenomén Haider nepocho
píme.
Mezi válkami bylo Rakousko naprosto zbídacenou zemí,
která sice mela nejvíc Nobelových cen v dejinách
v pomeru k poctu obyvatel, ale kde byla zároven obrovská
nezamestnanost, hlad a kde dve hlavní politické strany,
krestanskosociální a sociální demokracie, byly na válecné

noze. Mely své ozbrojené složky, které mezi sebou vedly
boj. Napetí se ve tricátých letech vystupnovalo až k velké
mu ozbrojenému stretu, kdy se sociálne demokratictí
ozbrojenci zabarikádovali v Karl-Marx-Hofu. Tento
komplex nájemních domu na okraji Vídne nakonec armáda

pomocí delostrelectva dobyla. Výsledek byl asi 1400

mrtvých a ješte vetší utužení pomeru v Dollfussove a pak
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Schuschniggove diktature. Takže ve srovnání s temito
pomery byla naše první republika obdobím úžasné ekono

mické hojnosti a sociální harmonie.

Ale nemeli bychom hledat bezprostrední prícinu "haideri

zace" spíš v poválecném období?

Jiste, jenomže duležité je sledovat kontinuitu problému.
Pro další politický vývoj Rakouska po válce melo zásadní

význam opatrení nazvané "die Proporz" - proporce. Jde
o paritní obsazování úradu a rozmanitých funkcí predstavi

teli obou etablovaných politických stran, to jest opet strany
lidové a sociální demokracie. Druhým krokem smerujícím

ke kýženému sociálnímu partnerství bylo narízení, že
predstavitelé zamestnavatelú a zamestnancú jsou povinni
jednat o spolecných pravidlech mzdové a cenové politiky.
Striktne dodržovaná opatrení atmosféru stabilizovala
postupem doby natolik, že vývoj vpodstate ustrnul. Politic
ká a spolecenská struktura se stala naprosto nepružnou.
Obe hlavní politické strany se premenily v jakési svazy
protekcionáru se stejnými politickými cíli: uchvátit co
nejvíc moci a vést pritom sociálne kapitalistickou politiku.
Starí sociálne demokratictí cinovníci by se asi obraceli
v hrobech, kdyby zjistili, že budoucím šéfem jejich strany
se stane bohatý bankér Franz Vranitzky. Naopak program
lidové strany, který byl púvodne monarchisticko-klerikální,
se zmenil v program témer sociální. Není proto divu, že
vývoj vedl k velké koalici trvající tak dlouho, že se
nakonec ukázalo být neduležité, zda jsou to strany dve
nebo jedna. A púvodne málo významná Strana svobodných

Doc. RND1: Stanislav Komárek,
narozen 1958 li Jindricho1'e Hradci, vystudoval biologii

na Phrodovedeckéfakul((! UK, 1983-1990 bvl
li emigraci l' Rakousku (MinistersT1'o zemedelství.

Zoologický ústav 1'ídeihké uni\'erz.ity). Od roku 1990

predná.fí dejiny biologie, 1'ztahy príroda - kultura

a hiologickou estetiku /la katedlefilos(!/ie prF UK.

V roce 1994 se habilitoval v oboru entomologie. Je

autorem odborn.\'ch publikaci, es(~ju, básní

a reportá;'ních crt Z cetn.ých ::.ahranicních cest.

se postupne vypracovávala Haiderovou zásluhou do
mocenské pozice umožnující ovlivnovat budoucí osud
zeme.

Byl jste v Rakousku zrovna v dobe, kdy se Haiderova

strana vyšvihla. Jak k tomu došlo?

Dodnes si vzpomínám, že od té doby, kdy se Haider coby

zcela neznámá osoba stal predsedou strany (bylo to tuším
v roce 1984), se v médiích naprosto pravidelne opakovalo:
tento politik se svými výroky natolik znemožnil, že ted už
konecne musí opustit sál. Samozrejme se tak nikdy nestalo,
naopak hlasú pro nej pribývalo takrka lineárne, zhruba

o jedno procento rocne. Nezávisle na tom, co Haider delal,
ríkal nebo neríkal, výsledek byl tentýž. Dnes už ho volí
pres dvacet procent volicu.

Co by nastalo, kdyby strana získala ješte více hlasu, nežli

má dnes, a Haider se stal kanclérem?

Vzhledem k tomu, že Rakousko je soucástí evropského
spolecenství a že každý radikálneji mluví, nežli potom ve
funkci jedná, lze predpokládat, že Haiderovy státnické ciny
by byly mnohem méne radikální, než je jeho nynejší rétori
ka.

Po pravde receno tem, kdo Haidera volí, se príliš nedivím
a príliš je neodsuzuji. Je to výraz touhy nekterých Rakuša
nu, aby došlo k jakékoli zmene, byt by to byla zmena
v necem k horšímu. Samozrejme cílem každé byrokracie je
stabilita a to, aby i zítra bylo zhruba tak, jak je dnes. To je
cíl zajisté chvályhodný. Ale jestliže se to nejakým zpuso

bem prežene, tak potom získáme stát, který je naprosto
stabilní a kde každý zaujímá postavení, které už bude mít
s nejvetší pravdepodobností nadosmrti. A nejvetší klid

vládne na hrbitove. Rakouský úredník má výsadu takzvané
pragmatizace - pokud neprovede nejaký trestný cin, tak
nemuže být z úradu odstranen. Byrokratický systém chce
spolehlivý prumer.
A tady jsme u jádra veci. Rakouský systém se totiž za
svou dlouhou periodu fungování jakýmsi zpusobem

optimalizoval a nelze na nem nic podstatného vylepšit.
Všechny chyby a potíže, které soucasné Rakousko má,
jsou tomuto systému vlastní. A když se neco z domecku
z karet vytáhne, celá stavba se zhroutí. Jakým zpusobem
by mely etablované strany postupovat, buh sud. Vzhledem

k tomu, že se jim stranu svobodných nepodarilo vyradit
doposud, není ani pravdepodobné, že se jim to podarí
v budoucnosti.
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Novinári casto plšl o rakouské ceste. Jak tomu oznacenl

rozumlte, opravdu nám neco takového hrozl?

Rakouská cesta rozhodne hrozí, a to témer ve všem.

Z jednoho prostého duvodu: tri století jsme byli soucástí
téhož státu jako dnešní Rakousko, ve srovnání s tím je
neco pres osmdesát let oddelené historie velmi málo. Cili

pokud se u nás obnovuje tržní systém a otevrená spolec
nost, tak se nutne vyprodukuje neco, co pripomíná Rakous
ko, nikoli Ameriku nebo Japonsko. Proto také zpusob,
jakým se u nás buduje kapitalismus, nápadne pripomíná
rakouský vývoj po 2. svetové válce. Platí totiž zákonitost,
že každý systém vyvedený z rovnováhy má tendenci vrátit

se do svého výchozího stavu a postupne se stabilizovat
v puvodních pomerech. Síla tradice je neuveritelne mocná,

C.&K. perioda našich dejin v nás zapustila neobycejne
pevný a hluboký koren. Z toho vyplývá, že pro nás jiná
možnost než rakouská cesta v zásade není.

Ostatne všimnete si, že ani v ére komunismu se u nás

neprosadilo z typicky ruských praktik na delší dobu

prakticky nic. To, co jsme zažívali, bylo spíš prebujení
byrokratických, policejních a sociálních tendencí, které

byly starému Rakousku vlastní, nikoliv necím importova
ným z východu. Vzpomenme na civilního strážníka

Bretschneidera a jeho praktiky. Takže ta vazba na Rakous
ko je daleko silnejší, než si myslíme, a ani sebevetším

chtením ji nemužeme vykorenit. Mužeme se jenom uvaro
vat nejhorších excesu, nikoli však rakouské cesty.

U nás dnes usilujl dve hlavnl strany o zabetonovánl svých

pozic. Vede to k podobné situaci, jaká byla v Rakousku?

Vede, ale fenomén Haider se muže objevit až tak za dvacet

let. Nejdrív se takríkajíc dobuduje kapitalismus, pak teprve
lidé pocítí potrebu zmeny, a to treba za každou cenu.
Ackoli nebezpecí ceského Haidera nevidím ihned, zacínám

rakouské rysy, které jsem zažíval, stále zretelneji rozpo
znávat i u nás.

A presto pretrvává dojem, že Rakousko je od nás dál, než
ve skutecnosti. Clm to je?
Prekvapive je témer nikdo nezná. Poznat Rakousko zname

ná v nem žít, a to pokud možno nekolik let. Výlet do Alp,
Vídne ci do Salcburku príliš jasný obraz neprinese. První
pohled je klamný, mužeme videt jen krásné kulisy.
Ve skutecnosti žije Rakousko v mnohém minulostí, která

byla v necem lepší a v necem horší. Dlouho jsme se
domnívali, že jsme se od starého Rakouska emancipovali
politickým odtržením od Vídne. Je to stejne naivní predsta
va jako predstava detí, že se emancipují od svých rodicu
prostým odstehováním. Samozrejme se neemancipují. Jak
dorustají, tak postupne opakují všechny jejich chyby
i prednosti, ale pritom se domnívají, kdovíjak nejsou origi
nální a nezávislé. Rakušan v nás má tuhý korínek, a reálné
odrakouštení si ani nedovedu predstavit. Dokonce si
nejsem jist, zda je to vubec žádoucí. Staré Rakousko melo

totiž i spoustu pozitivních stránek. Napríklad pestovalo

neco, co už se u nás ponekud rozvolnilo, a to byl dobrý
prumer. Absolventi rakouských gymnázií a vysokých škol

byli vzoroví odchovanci. V rakouském státní aparáte se

sice obcas defraudovalo, ale jen málo, zhruba tak do deseti

procent sverených financí. Byla zde tradice nezávislých
soudu a spravedlnosti padni komu padni. V tomto prípade
by nám trocha austrofilie urcite nezaškodila. Takže

Rakousko napodobujeme a dál budeme napodobovat
v dobrém i zlém.

Máte nejakou recepturu na to, jak si lépe uvedomovat
vzájemnou pHbuznost?

Jediná možnost, jak staré i nové Rakousko pochopit, je
naucit se plynne nemecky a mluvit s lidmi, císt literaturu

v originále, a tak si uvedomovat, že obe zeme patrí k sobe.
Vec se vubec nevyreší tím, že rakouskou cestu jednoduše
odmítneme. Budeme-Ii ji ignorovat, riskujeme tím, že ji
ješte tvrdohlaveji a detailneji napodobíme, vcetne tech

nejobskurnejších kroku, které ješte navíc preženeme. Na

tehdejším mocnárství ležel nepochybne jakýsi stín a jeho
rozpad neprišel jen tak zbuhdarma. Precteme si treba
Rothuv Pochod Radeckého ci Musilova Muže bez vlast

ností. Je v nich jak nostalgie, tak zároven vyprázdnenost
a únava. Je jisté, že C.& K. Rakousko melo i svou stinnou

a desivou stránku, ale cím více budeme proti necemu
takovému zámerne bojovat, tím více nás to dostane do

vleku a bezezbytku uchvátí. Je nutno se naucit, abychom
meli Rakušana v nás rádi.

To znljako proklamace, jenže jak zaclt?

Treba návštevou nejaké kavárny ve vídenském stylu. Sám
bych se primlouval za obnovení techto kaváren v Praze,
zachovali bychom tak jeden z odkazu staré monarchie.

Meli bychom uchovat aspon kousek "sveta vcerejška", po
nemž se tolik stýskalo Stefanu Zweigovi a v jistém smyslu
se po nem stýská i nám. Proc si to nepriznat.
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Bude idiot
opravdu užitecný?

Ivana Stepánková

Už pul roku trvají sankce Evropské unie
vuci Rakousku. Unie svého clena

nevylucuje, jeho diplomaté se zúcastnují
zasedáni, dostávaji slovo, ale jaksi se
kolem nich udržuje ponekud štítivé ticho.
Zpravidla nejsou vyzýváni k bilaterálním
jednáním, ostatne existuje mnoho odstínu
chování, jak Rakušanum ztížit jejich
clenstvi poté, co ve vláde zasedla strana
Svobodných neboli FPD. A nemusí to být
jen preškrtnutý papírový motýlek, který na
posmech rakouskému kancléri Schiisselovi
nosili úcastníci breznových zasedání EU.

Od lonského ríjna plní zahranicní stránky novin analýzy
situace v Rakousku, rozbory pokoušej ící se odhadnout
další vývoj. Pomalu lze i bilancovat. Jisté je, že nástup

rakouských Svobodných se nedá brát jako jev, který spadl
z nebe a až se haiderovci za jedno volební období zdiskre

ditují, Rakousko a s ním celá Evropa za tím jednoduše
zabouchnou dvere. Prínosnejší by bylo, kdyby byly tyto
události zasazovány do širokého proudu, který muže ovliv

nit klima celé dekády. Chceme-Ii se ohlédnout co nejobjek
tivneji, pak by bylo dobré si pripomenout pet bodu.

Haiderovo milieu
Že je Jorg Haider korutanským zemským hejtmanem
a býval predsedou FPQ, který puvodne marginální stranu

privedl až k triceti procentnímu podílu volicu v ríjnových
volbách a který si rád "pouští hubu na špacír" podle prání
obecenstva, to se vedelo dlouho. Málo investigativcu však

zaujal natolik, aby zjistili, kdo byl jeho otec a kde vlastne
prišel ke krásné korutanské usedlosti s I 600 hektary lesu
Bi:i.rental neboli Medvedí údolí. Už na techto faktech šlo

totiž vysledovat, jak to opravdu bylo s Rakouskem, které
Jaltská konference ve snaze urychlit porážku Nemecka ze
striktne strategických duvodu oddelila od Tretí ríše
a oznacila ho za "první obet Hitlera". Vždyt nemeckou
armádu prijali Rakušané s bourlivými ovacemi, 600000
jich vstoupilo ihned do NSDAP, 70 000 Židu bylo posláno
do koncentracních táboru a v referendu o pripojení k ríši
hlasovala zdrcující vetšina lidí kladne. Rakušané tvorili jen
osm procent obcanu ríše, ale podle statistik "dodali" pres
dve petiny mužú nacistické elity. Zato ilegální protinacis
tická cinnost tu byla mizivá. Poválecné neutrální Rakousko
samozrejme provedlo denacifikaci, lidové soudy odsuzova

ly nacisty a z verejné služby bylo propušteno na sto tisíc
lidí. Jenže zatímco v Nemecku behem poválecného púlsto

letí pocit viny skutecne zakorenil, Rakušané meli pocit, že
jaksi lehce z viny vyklouzli, byli prece "první obetí".
Nejlépe je pro tuto situaci pripomenout vzpomínku Adama
Michnika na poznámku dlouholetého nemeckého ministra
zahranicí Hanse-Dietricha Genschera: Rakušané proste
dokázali presvedcit svet, že Mozart byl Rakušan a Hitler
Nemec.

Haiderúv otec se zúcastnil puce nacistických bojuvek proti
rakouskému kancléri Engelbertu Dollfussovi. V cervenci
1934 byl kanclér zavražden, oddíl SA vedený Robertem
Haiderem dobyl jednu z pohranicních celnic a vztycil tam
vlajku s hákovým krížem. Nikdy se od svého cinu
nedistancoval. Syn Jorg se narodil až po válce, ale je jasné,
v jakém milieu vyrustal. Ostatne na gymnáziu vyhrál
soutež v prednesu s vlastní esejí na téma "Proc jsme my
Rakušané Nemci". Haiderúv prastrýc Josef Webhofer byl
nacistickým cinitelem v Korutanech a v roce 1941 se

zasadil o to, aby mu rodina židovského obchodníka
z Milána Giorgia Roifera prodala ono Medvedí údolí za
slušnou cenu. Ostatne Roiferova vdova s tremi detmi se

chystala uprchnout do Palestiny a tak usedlost prodala
prudce pod cenou, jinou možnost stejne nemela. Po válce jí
rodina Webhoferu dala zhruba 120 tisíc dolaru, zatímco

nynejší rakouský tisk cenu odhaduje na 16 milionu dolaru.
Webhoferuv syn Wilhelm daroval Bi:i.rental v roce 1986
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lVa všem zlém se dá nalézt cosi
dobrého - Haiderova invaze na

rakouskou politickou scénu
zpusobila vír, který zvedl ode
dna dlouho usazené bahno.
Než se zase usadí, mohou

verejné diskuse mnohé
napravit, ocistit bolestným
procesem vliv minulosti na

prítomnost.

Haiderovo Rakousko není moje Rakousko, volali mnozÍ
Rakušané.

Haiderovi. Neujde bezpochyby nepnJemným soudním
žalobám Roiferových potomku z Izraele. Zatímco
donedávna muselo celit výtkám
v souvislosti se zneužitím židov

ského majetku hlavne Švýcarsko,
nyní se dostává "na výsluní"
rovnež Rakousko. A tak Peter
Green v International Herald Tribu

ne napsal: 65 000 rakouských Židu
zemrelo v koncentracních táborech,

21 000 z tech navrátivších se ješte
žije a desítky tisíc z nich obvinují
Rakousko, že jejich majetek je
v rukou státu ci soukromníku typu
Haidera. Zatímco Nemecko

uspokojilo vetšinu nároku postiže
ných Židu, Rakousko vrátilo jen
malou cást zabavených nebo pod nátlakem levne proda
ných pozemku, umeleckých del ci dalších vecí.

Užitecný idiot?
v Rakousku vládla znacnou cást poválecné éry koalice
sociálních demokratu a lidovcú, kterí se nedali oznacit jako
pravice ani levice, nebot se tak dlouho proplétali a rozdelo

vali si posty mezi sebou, až zkostnateli. Volici jim už
v minulých volbách naznacovali, že tudy cesta nevede, až

konecne se Haider prosadil. Na všem zlém se dá nalézt
cosi dobrého - Haiderova invaze na rakouskou politickou
scénu zpúsobila vír, který zvedl ode dna dlouho usazené
bahno. Než se zase usadí, mohou verejné diskuse mnohé
napravit, ocistit bolestným procesem vliv minulosti na
prítomnost. Lze posloužit konkrétním príkladem - nový
predseda sociálne demokratické strany SPO Alfred Gusen
bauer ve snaze vymezit nyní opozicní stranu od koalice
zacal hovorit o "hnedých skvrnách" na povesti socialistu
a pripomnel treba i netecnost starosty Welsu k pomníku SS
ci útoky bývalého kanclére Kreiského na lovce nacistu
Wiesenthala.

Velmi zajímavé názory na rakouskou minulost i prítom
nost má spisovatel Robert Menasse, který díku otcovu
púvodu žije strídave ve Vídni a v brazilském Sao Paulu,
což mu dodává jistý mezikontinentální nadhled. Rakouské

volice žene podle neho k Haiderovi zklamání. A když jim
reknete, jak múžeš volit Haidera, když má takový vztah
k národnímu socialismu, odpovedí - to už je 50 let, to mne

je jedno. Mnozí videli zcela pragmaticky jedinecnou šanci,
jak rozbít padesátiletou rudocernou koalici sociálních

demokratú a lidovcú, tvrdí Menasse. Takže to je paradoxne
další "klad" Haiderova vzestupu. Podle spisovatele je
vlastne prvním politikem poválecného Rakouska, který
opravdu usiluje o moc - všichni ostatní chteli jen funkci,
on chce moc. Až zmizí ze scény - všechno chce ovšem

svúj cas - bude zjevné, že rozbil socialisticko-lidovecký
klientelismus, címž nabídl parlamentu zpet jeho suvereni
tu. Ne že by to byl jeho zájem, ale Haider tu podle Menas
seho muže zafungovatjako "užitecný idiot".
Je v tom paradox: populistická vláda lidovcu a Svobod
ných vyprovokovala takový tlak ze zahranicí, že si nebude
už moci dovolit odkládat rešení treba problému odškodne
ní nucene nasazených za války, nebot i "první Hitlerova

obet" profitovala z otrocké práce.

Koneckoncú se nynejší vláda
dostala k moci také proto, že
Rakousko se s otázkou spoluviny
po léta nevyrovnávalo a tolerovalo
i hesla "koho to ješte zajímá"

a "melo by se s tím skoncovat".
Otázkou je, zda se modrocerná

vláda pustí do zvažovaného
referenda o vyplácení odškodného.
To múže prinést už takhle frustro
vaným Rakušanúm spoustu vnitr

ních i mezinárodních problému.
Vždyt na stole newyorkské
soudkyne Kramové leží žaloba na

Republiku Rakousko proslulého právníka Eda Fagana.

Haider se rovná Svobodní?
Jbrg Haider ucinil sice strategický manévr a odstoupil z cela
Svobodných. Z titulu funkce zemského hejtmana totiž muže
spíše jezdit provokovat do regionálních institucí Evropské
unie v Bruselu, jako predseda koalicní strany by se tam sotva
dostal. Z provincního zákulisí múže velkohube komentovat

domácí i evropské dení a vzápetí se opravovat - podle zájmu
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Sankce vuci Rakousku jsou
dvousecná zbran, svou pravdu

mají Víden i Brusel.

médií i volicu. Zatím není príliš jasné, zda zaútocí na pozici
kanclére, teprve se ukáže, zda najde i v roce 2003 dost
príznivcu. Donedávna si funkcionári Svobodných mysleli, že
bez Haidera by jen težko získali na tricet procent volicu. Ale
v mnohem vetším centru pozornosti jsou ted treba 39letá
vicekanclérka Susan Riessová-Passerová ci 3LJetý ministr
financí Karl-Heinz Grasser. Zatím vedou "domácnost"

Rakušanu bez velkých chyb - jsou
mladí, fotogenictí, nemluví o chamti
vých Židech, o nutnosti vyhnat cizin
ce. Možná si to jako Haiderovi žáci

myslí, ale umejí zachovat dekorum
a povinnou normu slušnosti. Strana
Svobodných je dost nevypocitatelná vzhledem k extrémní
cásti svých cleni:!,ale lze si i predstavit situaci, kdy si umírne
né krídlo rekne, že Haidera už nepotrebuje, a bude se ho chtít
zbavit. Zatímco o Riessové-Passerové se mluví spíše jako
o "králove kobre", tedy Haiderovi velmi oddané, Grasser
zjevne ceká na svou príležitost a naucil se být trpelivým. Cást
provincních funkcionári:! niu nedi:!veruje a oznacuje ho za
Cesarova Bruta, zejména vyšší manažeri ho však chválí
a doporucují mu, aby se ovšem nejdríve osvedcil ve funkci
správce státní kasy. Když pi:!jdedobre ekonomika, pak poros
te i popularita. Sám Grasser o sobe ríká, že chce být Haidero
vi tím, cím byl Theo Waigel Helmutu Kohlovi.

Sankce ano, ci ne?
Ctrnáct státi:!z evropské patnáctky prosadilo ihned po vytvo
rení modrocerné vlády ve Vídni politický bojkot vi:!ci
Rakousku. Stalo se tak dost nakvap a na popud velmi
vlivných clenu, treba Francie a Nemecka. Evropská organiza
ce nikdy podobný krok nemusela ucinit, a tak nejsou konse
kvence zcela jasné. Je otázkou, jak rozhodnutí omezit
dvoustranné vztahy presáhne do kontextu mnohostranných
vztah i:!- obával se už v únoru reditel Centra pro evropskou

politiku John Palmer. lniciativní Francie ujistila, že je pripra
vena prijmout všechna opatrení k politické izolaci, nemecký
kanclér Gerhard Schr6der prohlásil, že evropští partneri
nechtejí sedet za jedním stolem s Haiderovou FPU. Jeho

poradce Michael Steiner vyloucil, že by Evropa prijímala
di:!ležitá rozhodnutí spolecne se Svobodnými. Jenže Rakous

ko má hlasovací právo a už se pokusilo v prípadne jednání
o podobe daní ve sjednocené Evrope zablokovat konsensus.
Do sporu o Haidera je tak vtahována Unie, která má letos
pred sebou zásadní rozhodnutí o vnitrní reforme a tudíž
podmínce pro prijímání nových cleni:!. A další problém,

týkající se i Prahy: mela by i neclenská zeme Unie, ale
zároven soused Rakušani:!, dodržovat striktne sankce

urcené Bruselem? Predseda parlamentu a ODS Václav
Klaus v cervnu na Evropském fóru v rakouském Wachau
zaradil letošní zacházení EU s Rakouskem dokonce do

"jednoho soudku" se zvláštním zacházením Unie s aspiran
ty na její clenství ze strední a východní Evropy. Meli
bychom být papežštejší než papež? Víden pochopitelne
poukazuje na tradice spolecné minulosti, na rakouskou
pomoc emigrantum, na mimorádný zájem Rakouska rozší
rit Unii za jeho hranice (i pres problémy s jadernou
energií). Jenže Ceši slyší i Haiderovo pokrikování o zruše-

ní Benešových dekretu, o tom, že evropské úrovne dosáh
neme až za desítky let, že kvuli protirakouským sankcím
zablokují Svobodní další rozširování na východ.
Sankce vi:!ci Rakousku jsou dvousecná zbran, svou pravdu

mají Víden i Brusel. Rakušané se mohou ješte více zatvr
dit, usporádat referendum o sankcích, mohou blokovat
klícová rozhodnutí Unie. Brusel zase nechce ponechat bez

povšimnutí extrémistické pozadí
Svobodných. Izolace Vídne múže
oslabit pozice opozicních sil,
demokraticky smýšlející vetšinu
Rakouska. Unii ted do konce roku

predsedá Francie, jejíž nejvyšší
predstavitele Haider osobne urazil. Zdá se, že nejprijatel
nejším východiskem by mel být slušný a nikoho nepreferu
jící kompromis. Treba práve zrízení onoho nezávislého
grémia, které zkontroluje dlouhodobé dodržování

Z protihaiderovské demonstrace ve Vídni.

demokratických principi:! v alpské zemi. Rakousko se mLlže

dobre prezentovat a Unie získá cas pro prekonání situace,
nepríjemné vlastne pro všechny.

Ivana Štepánková
Novinárka.

Blanka Ríchová, Vladka Dvoráková, Jirí Kunc: Komparace politických

systému. VSE. Praha 1995

Theo Waigel: Naše budoucnost je Evropa, Institut pro stredoevropskou

kulturu a politiku, Praha 1997
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Libu,ve Koubská

Po ker
kanclére Schiissela vyšel,

tvrdí Karel Schwarzenberg

Když Evropská unie letos v únoru uvalila
sankce na Rakousko vzhledem k tomu, že se
do rakouské vlády dostala Strana
svobodných vedená Jorgem Haiderem, vydal
kníže Karel Schwarzenberg prohlášení,
v nemž vyjádril pochyby a znepokojení nad
postupem Unie. V prohlášení, které tehdy

podepsalo 22 predních osobností - predevším
z rakouské intelektuální, politické a kulturní
scény, vcetne známého lovce nacistu Simona
Wiesenthala - se mimo jiné praví, že
"Rakousko je dnes stabilní a demokratická
zeme, která plne patrí k evropské rodine.
Rasismus a pronásledování jinak
smýšlejících sice má ve své historii, proti
tomu však už dlouho stojí tradice tolerance
a otevrenosti - dovnitr i ven. Tato zeme si

zaslouží duveru a dialog - a ne vyloucení
z evropské rodiny. Demokraticky smýšlející
vetšina Rakouska a jeho silné demokratické
instituce nás naplnují duverou, že je schopné
se se svými problémy vyrovnat. Izolace
Rakouska vyplývající ze sankcí oslabuje
práve ony spolecenské a politické síly v zemi,
které jsou schopny se možným nebezpecím
postavit", napsal Karel Schwarzenberg ve
svém prohlášení.

Nyní, po pul roce jsme se ho zeptali, jak hodnotí aktuální
politickou situaci v Rakousku?

Zmenila se konstelace politických stran, úplne se to obrátilo,

Strana lidová kanclére Wolfganga SchUssela je dnes daleko
na prvním míste. Sociálne demokratická na druhém a Strana

Svobodomyslných - tady v Cechách se vytrvale píše omylem
Strana svobodných klesla na pouhých 17 procent. Takže se
zdá, že poker kanclére SchUssela vyšel. Protože on vždycky
tvrdil, že Haiderova strana se musí dostat do vlády, aby
Haider ztratil povest cloveka, který vždycky všecko spasí,
který všechno vycistí, až bude konfrontován se skutecnými
problémy vládnutí a politiky. Vypadá, že tohle se podarilo.

Na mezinárodní úrovni a v zahranicní politice delají
Rakušani chyby nadále. Pritom by se meli snažit dokázat,

že jsou dobrí sousedi a Evropani. Jednu vec ale prece
udelali dobre, to bych jim uznal, totiž odškodnení nucene

nasazených. Všechny strany, vcetne Svobodomyslných to

v parlamente odsouhlasily. Druhá oblast, kde by mohli
dokázat zac stojí, je vztah k sousedum. Ke Slovincum,
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Madarum, Slovákum a k nám! Meli by být mnohem vstríc
nejší. Projevovat vetší pochopení pro situaci v techto

zemích. Rakousko je dnes bohatá zeme, a bohatý by se mel
umet vúci chudšímu sousedu chovat. Nicméne když ono už

jedno staré ceské prísloví ríká: chudoba cti netratí, serou na
ni bohatí. A to je v rakouské politice smerem k chudším
sousedum trochu cítit.

Ale soucasná SchUsselova priorota je spíš dát do porádku
domácí rozpocet a zpevnit pozici své strany. Ostatní, tedy
i zahranicní politika má pockat.

Schiissel tudíž pokracuje ve svém pokeru, chce vzít

Haiderovi na domácí scéne zcela vítr z plachet?

Presne tak, Haider ted sedí jako zemský hejtman v Koruta
nech, a to, že kamarádí s Kaddáfím a pestuje podobné jiné
tajtrlíciny mu moc nepomuže. Navíc clenové jeho strany,
kterí jsou ve vláde, tedy u moci a u koryta, se chovají jako
vetšina politikú - jsou štastní, že tam jsou a výzvy
a nabádání predsedy jejich strany už pro ne nejsou tak
dúležité, jako drív. Nevylucuji, že kdyby nastala nejaká
vážnejší krize, že by se ješte porád Haider mohl vrátit do

politiky. Ale prozatím nemuže, protože ctrnáctka Evropské
unie dosud dodržuje ony sankce nebo opatrení, jak tomu
ríkají v Rakousku. Tím drží Haidera v šachu, on se nemúže
obrátit proti vláde. Nemuže vpadnout vlastním do zad,
dostal by se do nemožné pozice.

Tedy ona opatrení Evropské unie, která jste kritizoval,

prece slouží ke stabilizaci situace v Rakousku?

Záleží jen na tom, kolik Rakušanu to považuje za príjem
né, ale prozatím nejde o žádnou tragédii. Dlouhodobe to
ovšem nemusí být dobré, ponevadž v Rakousku mezitím

roste horkost: "Co jsme jim udelali, rasismus v Rakousku
prece rozhodne není horší než ve Francii nebo v Cechách."
Což je pravda, za posledních deset let bylo v Cechách
z rasistických duvodLI zabito víc lidí než v Rakousku.

Rakušané cítí, že se s nimi nezachází spravedlive.
Jiste, Haider i nekterí clenové jeho strany pronášejí na
ruzných shromáždeních neprijatelné myšlenky. To lidé
v Rakousku uznávají, nicméne ríkají, že takových kecalu je
po svete víc. Haider sice mluví nemožne, ale nic neudelá.
Na rozdíl od bývalých fašistu nikdy nevyzývá k násilí. Je
naprostý demagog, pohybuje se na hrane, ale prímo
k násilí nevyzývá.

Ve svém prohlášeníjste uvedl, že Evropská unie reagova

la prehnane. Takže už si to nemyslíte?

To je težká otázka. Jak se dá odpovedet sprostákum prehna
ne? To je vec názoru. Neco jiného je, když jsem dnes ráno
slyšel ve zprávách, že se Evropská unie rozhodla zrušit
sankce vúci Rusku a stejné ráno jsem slyšel, kolik letadel

a helikoptér vyrazilo, aby neštastné Cecence bombardovaJo.
Pritom opatrení proti Rakousku trvají nadále, i když tam
prece nikdo nikoho nevraždí. Je v tom urcitá nerovnováha.
Navíc nepovažuju za správné se takto postavit proti

demokraticky rádne zvolené vláde. Nejsem si jist, zda
opatrení EU nejsou kontraproduktivní. Haideruv vliv pokle

sl, protože byl zbaven svého kouzla, když do té vlády vlezl.

"Protože jsme malí, tak si na nás evropská ctrnáctka na
rozdíl od Ruska dovoluje," myslí si Rakušani. "Kdyby se
to stalo vetšímu státu, asi by se to takhle nevyvíjelo." Což
je zrejme pravda. Potom ten rakouský vztah k EU nemuže
být dobrý. Ta opatrení nebyla úcelná.
Ale jednu kladnou vec bych v posledním vývoji prece
našel - je jisté, že politická diskuse poté, co v Rakousku
dlouhá léta spala, se obnovila. Najednou se mladí lidé

zacali zajímat o politiku, což už se dávno nestalo. To je
výborné! Muj syn se vypravoval na protihaiderovskou
demonstraci. Ptal se me, co tomu ríkám? No samozrejme,
že tam pujdeš, když jseš presvedcenej, prosím te, jdi. Když

jsi proti tomu, tak to taky ukaž! Rakušani se probudili.

Schiisselova vláda oznámila, že pokud EU sankce nezru

ší, vypíše referendum .. Co o tom soudíte?

Nepovažuji to za moudré. Mírne receno. Naopak, jde
o zbytecnou emocionalizaci celé záležitosti. Snad k tomu
nedojde.

Co si myslíte o nynejším stavu vzájemných cesko-rakous

kých vztahtl?

Predsudky existují na obou stranách. Ale je jen málo
národu na svete, které jsou spolu tak tesne spjaté jako my
a Rakušani. Dejinami a kulturou. Když si vezmete víden
ský telefonní seznam, najdete tam spousty ceských jmen,
na druhé strane v tom pražském je množství nemeckých.
Vzpomínám si na krásnou scénu pred devíti lety, kdy
prijeli do Prahy rakouští predstavitelé pan Vranitzky
a pan Lacina (ten byl ješte ke všemu ministr financí!).
A na ceské strane stáli Klaus, Dienstbier a Schwarzen

berg.
Když jdu na pivo v GmUndu nebo v Treboni, jsou tam
stejné typy lidí, obdobné pivo. Totéž ve vinných sklepích
na moravské a rakouské strane. Stejní lidé, stejné chování,
stejné varení. A práve v tom je problém té urcité vzájemné
nevraživosti, neschopnosti zbavit se predsudku vuci sobe
navzájem. Je to podobné jako to bývá nekdy v rodinách.
Príbuzní na sebe víc zahlížejí než na cizí, protože na cizích
jim nezáleží, ti jsou jim lhostejní. Jedna moje milá ceská
prítelkyne správne zjistila, že urcitá nevraživost vuci nám,

která vládne ve Vídni, ve meste, jež je z poloviny ceské, je
mnohem vetší než v Salcburku nebo v Tyrolsku, kde nás

berou jako kterékoliv jiné cizince.
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I Strucná historie Strany svobodných I

Strana svobodných (Freiheitliche Partei Usterreich) má
svou prehistorii. Její symbolická barva· modrá· dríve
patrila extrémní nemecké nacionalistické strane, jejíž
vudcí osobností byl Georg Ritter von Schonerer (1842·
1921). Heslem této strany bylo: "Ohne Juda, ohne Rom
bauen wir Germaniens Dom"; pri demonstracích nosili
její prívrženci na klopách chrpy.

1949 - Založení Svazu nezávislých - VdU (predchudce
FPO). Program: právo, cistota, výkonnost.

1951 - VdU prosazuje prímou volbu prezidenta.

1956 - VdU rozpušten, založena Strana svobodných (FPO).

1957 - FPO se predstavuje jako evropská strana. Parla

mentní cíle: boj proti korupci, reforma demokracie. Mezi
cleny je mnoho príznivcu nacionalismu.

1963 - První pokus nahradit koalici Socialistické strany
(SPO) a strany lidové (OVP) cerveno-modrým vládním
svazkem SPO - FPO. Dusledek: vnitrní krize v Socialistic

ké strane (nekterí clenové socialistické strany jsou obvino
váni, že zacínají koketovat se Svobodnými).

1966 - Konec cerno-cervené koalice. Lidovci (OVP) tvorí

vládu jedné strany. Spolkovým kanclérem Josef Klaus. Od
založení VdU vládla velká koalice 13 let.

1970 - Lidová strana odmítá spolupráci se Svobodnými.
Cesta pro socialisty (SPO) a Bruna Kreiského je volná.
Volební reforma zajištuje strane svobodných stejná práva
jako OVP a SPO.

1971 - Bruno Kreisky získává absolutní vetšinu pro SpO.

Strana svobodných je socialisty respektována jako strana
konstruktivní. Naopak i Strana svobodných socialisty tiše
podporila a tak se zviditelnila.)

1975 - SPO obhajuje absolutní vetšinu. Simon Wiesenthal
zacíná kampan proti predsedovi FPO Friedrichu Peterovi
kvuli jeho válecné službe v jednotkách SS. Mezi Wiesent
halem a Kreiským dochází k ostrému konfliktu.

1978 - Zmena ve vedení Strany svobodných. Bývalý

dustojník SS odstoupuje, složení strany však zustává stejné.

1980 - Dr. Norbert Steger se stává novým predsedou Strany
svobodných.

1983 - Socialisté a Svobodní vytvárejí vládní koalici,

kanclérem je Fred Sinowatz. Koalice vydržela pouze tri
roky, došlo ke krizi, odchází Steger i Sinowatz. Bývalý

dustojník wehrmachtu Kurt Waldheim se stává spolkovým
prezidentem. Rakousku se zacíná ríkat zeme skandá1u.

1986 - Novým predsedou Svobodných se stává Jorg Haider

(je mu 36 let). Pocet mandátu rázem stoupá z 12 na 18.

1987 - Uzavrena velká koalice mezi SPO a OVP, kanclé

rem se stává Franz Vranitzky, vicekanclérem Alois Mock.

Stranické protekcionárství roste, koalicní strany otevrene
prohlašují: kdo pujde s námi, ten bude mít velké výhody.

1989 - JOrg Haider zvolen zemským hejtmanem v Koruta
nech.

1990 - Úspech Svobodných ve volbách, pocet parlament
ních kresel stoupne 18 na 33. Prubojný predseda Svobod

ných poukazuje na nešvary vládnouCÍ koalice.

1994 - Strana svobodných vyslovuje nesouhlas se vstupem
Rakouska do EU. Díky vlasteneckým heslum získávají
Svobodní 42 parlament/úch kresel.

1995 - Ve vedení Strany svobodných se silne projevuje
odpor k prílivu cizincu. Ukazuje se, že koalicní strany

postrádají konstruktivní program a chybí jim charismatictí
vudci, kterí by mohli celit Haiderove popularite.

1996 - Ve Vídni se dostávají Svobodní na druhé místo pred
lidovce.

1997 - Vedení FPO predkládá nový stranický program,

Haider provádí ve strane razantní cistky a obklopuje se
mladými lidmi. Sociální politiku státu tíží problém cizincu,
což pomáhá kampani Svobodných, kterí razí heslo
"Rakousko predevším!".

1999 - Senzacní úspech FPO v Korutanech, kde Svobodní

získávají 42 procent hlasu a jasne vítezí. Haider je podruhé
zvolen zemským hejtmanem v Korutanech.

Historický úspech Strany svobodných v parlamentních
volbách, dostává se na druhé místo pred stranu lidovou
a stává se druhou nejsilnejší stranou. Získává 52 mandátu 

za 13 let o 40 kresel navíc. Svobodní vstupují do vlády
v koalici se Stranou lidovou.

2000 - Vuci Rakousku jsou uplatneny sankce ze strany EU,
Jorg Haider odchází pod vnejším politickým tlakem
z funkce predsedy strany. Jako radový clen a zároven
korutanský hejtman kritizuje provokati vne vládu, EU a její
predstavitele. Popularita jeho osoby i Strany svobodných
v rakouské verejnosti trvá.

Podle oficiálních údaju zpracoval Jan Brabenec.
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Ceho se
Rakušané
nejvíc obávají:
Jak vyplývá ze zprávy, kterou na
základe výz~umu verejného mínení
uverejnil letos v cervenCÍ rakouský
deník Der Standard, v soucasné
dobe znepokojuje prumerného
rakouského obcana nejvíc nebezpe
cí jaderných elektráren, predevším
spušteníjihoceského Temelína. Na
dJ;:uhém míste je to obava z prílivu
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míste jsou sankce Evropské unie
vuci Rakousku a na ctvrtém rešení
otázky zdravotního pojištení .
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Víden spí, Praha žije
Z vyprávení Rakušanky, která se usadila v Cechách

Liblf.~eKoubská

Rakušanka Milena Findeis se pLlvodne jmenovala Renate.

KFestní jméno si zmenila, a~ kdy~ jako dospelá objevila
Milenu Jesenskou. NejdFív prostFednictvím Kafkovy kores

pondence, pozdeji pFecetla všechny životopisné knihy o téhle

mimoFádné ceské novináFce ijejí vlastní c~/ánkya pFedevším

fejetony. Dramatický, tragick.ý osud a síla osobnosti Mileny
Jesenské ji ovlivnily na celý život: "Jesenská ro::.hodne

nebyla jen milenkou

Fran::.e Kajky, jak si

spousta lidí myslí. Za co

všechno ona bojovala!

Kdy~ dnes píšou casopisy

povrchne jen o tom, jak
by Novek mel vypadat,
l'~dycky myslím na ni

jako na novináFku, která
doká::.ala i l' be~ném tisku

psát o hlubších vecech

cloveka. Psala o ženách,

ale ne o tom, jak by mely vypadat, ale jaké by mely být!"

Predtím, než v roce 1990 prišla do Prahy, kde až do letošního

léta vedla cestovní kancelár Osterreich Werbung, žila Milena
Findeis šest let ve Frankfurtu nad Mohanem. Mela tam dost

známých, jazyková bariéra nebránila kontaktum, ale necítila

se tam doma. To až v Praze. Když sem poprvé prijela,
I. listopadu 1990, nechala zavazadla v hotelu a vyrazila. Bez
cíle. Najednou se ocitla pred Obecním domem, v jeho kavár
ne vypila svoji první pražskou kávu. "Neznala jsem tu jediné
ho cloveka, nerozumela reci, ale cítila jsem se bezpecne,
svobodne. Bylo to ciré štestí."

Narodila se ve Štýrském Hradci a nikdy ji nenapadlo, že by
chtela žít ve Vídni. Ted už rozumí tem iracionálním pocitum
pri své první ceste do Prahy. Duševne jsou jí Ceši mnohem
bližší. Ostatne zná radu zdejších Rakušanu, kterí jsou na tom
podobne jako ona.

Cechy a Rakušany podle jejího názoru spojuje spolecná

neschopnost zaujmout k necemu jasné stanovisko. Ono typic
ké ano, ale .... Stejne typické a spolecné je zrejme to, co
vyjadrují slova jedné oblíbené operetní melodie
" .....a zapomen, co se nedá zmenit", která se zdá být životním
krédem mnohých jak v Rakousku, tak v Cechách.

Ceši a Rakušané jsou úplne jiní než Nemci, pro než je ze
všeho nejduležitejší být presný, exaktní, precisní. Když

pracovala v Nemecku, obcas si sarkasticky ríkala "pracuji
s rakouskou dukladností a pruským šarmem". V knize Aleny
Wagnerové "Odsunuté vzpomínky" objevila citát jedné

z postav: "Ne, já nemám ráda Nemce, prestože jsem sama
Nemka. Nesnáším je. Nerozumím jejich zpusobu života,

jejich uzavrenosti a nedostatku spontaneity. Nekdy se dokon

ce stydím za to, že jsem Nemka. Kde se cítím dobre, je
Rakousko. Porád bych jezdila do Vídne. Mám tam intenzívní
pocit života, pohybu."

Milena Findeis to vnímá presne opacne. Vyrostla v Rakous

ku a už jako díteti jí mnohé pripadalo malicherné. Jakoby
Rakousku chybelo vnitrní sebevedomí: budto jsou umínení
jako malé deti, nebo i tak plactiví: vždyt my jsme taková
malá zeme ... Ve Vídni patrí "bedování" k dobrému tónu.

Jiste, ví, že je tu problém se šuplátky, nedá se ríct, že
tenhle národ patrí do jednoho a jiný do druhého. Ale setka

la se v Cechách opakovane s milými lidmi, ochotnými
pomáhat.

Další zdejší pritažlivost spocívá v tom, že Praha mnohem víc

žije, zatímco Víden spí. Všichni Rakušani. kterí sem prijedou
a jdou v noci na Karluv most, když slyší, jak tam mladí lidé
zpívají, reknou - takovou náladu ve Vídni neznáme. Praha

má reku, a to uprostred mesta, když jste na procházce kolem
Kampy, pomyslíte na Paríž, a na Letné si zas ríkáte, že jste
v Benátkách.

Je nadšena z poslední výstavy Toyen, tak skvele instalovanou

expozici by nikdo v Rakousku nedokázal. Pro tohle a taky
pro filmovou tvorbu mají Ceši veliký talent. Taky pro preklá
dání krásné literatury a její cetbu, vždy znovu ji prekvapuje,
co všechno v tak nevelkém národe je preloženo. Nebo inter

net, Ceši ho využívají mnohem víc než Švýcari nebo Rakuša
né. Mladí lidé jsou tu ambicióznejší než v Nemecku ci

v Rakousku. Spousta mladých Cechu studuje v Americe, což

v Rakousku rozhodne není bežné. Rakušani jsou vubec piíliš
pohodlní. Když zacínali po druhé svetové válce od bodu

nula, pomáhali uprchlíkum. A ted - taková bohatá zeme,

a jsou netecní. Nebo dokonce mají strach, aby o neco nepri
šli. A s tím operuje Haider, on Rakušany straší. Pritom
povinnost politika je apelovat na lepší instinkt lidí, ne
naopak.

Milena Findeis, která pred lety, ješte když žila v Rakousku,

prijala pod romantickým dojmem z Jesenské ryze ceské
krestní jméno, se rozhodla, že zustane v Ceské republice.
Ackoliv mela nabídku vést cestovní kancelár Osterreich

Werbung ve Francii, odmítla. Honzíkovi se v ceské škole líbí

a jde mu to tam, ona by nechtela ztratit své zdejší prátele
a taky považuje Prahu do budoucna za perspektivní mesto

s mezinárodní atmosférou. Takže od zárí bude pracovat jako
reditelka Grandhotelu Bohemia. Což je v jejím prípade jiste
dobrá adresa.
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Tímto titulkem uvedl britský týdeník The Economisl komen
tár kriticky prehodnocující velkou letošní aféru na evropské
scéne. Konstatuje se v nem, že v únoru se vetšina zemí
Evropské unie rozhodla pro zavedení sankcí vuci Rakousku,
které následovaly po volebním patu a následném prizvání
Strany svobodných do vlády. Projevy jejího nekdejšího šéfa
Jorga Haidera jiste nesly známky populismu a xenofobie.
Presto se nyní zdá, že ctrnáct ostrakizátoru - jednajících
bilaterálne, nebot jejich rakouský partner neporušil žádný
z predpisu Unie - je pro smích. Jejich postoj

je pokrytecký, zbytecný a trapný.
Pokrytecký proto, že predstavitelé tech
nejhorlivejších z nich, jmenovite Francie
a Belgie, se spíše snažili zalíbit domácímu
publiku, nežli by plédovali za ohrožené skupiny obyvatelstva.
Když významní clenové Unie ve svých vládách trpeli

komunistické a postfašistické pohrobky, jejich vazby na
strany, jež kdysi podnecovaly masové vraždení, byly
mnohem zjevnejší než je tomu u Svobodných, žádná podob
ná gesta nebylo slyšet. Zbytecný postoj je to pak z toho
duvodu, že dnes jsou Rakušané ješte méne než kdy predtím
ochotni otocit se ke své vláde zády. A trapné je to všechno
proto, že onech ctrnáct zemí, které se již zacínají ošívat, musí
nyní ustoupit docela, nebo riskovat ješte vetší komplikace.
Ve skutecnosti na rakouské vláde nic tak hrozného není,

soudí The Economisl. Ješte než se nová vláda ujala funkce,
vydala ze všech dosavadních vlád nejduraznejší prohlášení,
v nemž uznala odpovednost Rakouska za spoluúcast na

nacistických zlocinech. Žádný její krok pak nepotvrzuje, že
byly obavy o práva menšin namíste. Vláda naopak zahájila
radu nezbytných reforem, ke kterým se drívejší vlády
neodhodlaly, mj. odstranování korumpujícího propojení
klícových profesních postu s nejvetšími stranami. Haider
navíc odstoupil z funkce stranického šéfa.
Tvrdit, že príznivý vývoj je výsledkem tvrdého postoje
ctrnáctky, který spocíval v prerušení bilaterálních styku na

vládní a diplomatické úrovni a blokáde rakouských aspirací
na duležité mezinárodní posty, by byl
sebeklam.

Mezitím však rakouští politici uvazuJI
o usporádání nezávazného referenda, které by
melo potvrdit dosavadní pruzkumy, podle

nichž devet z deseti obcanu vcetne socialistu odmítá sankce

Unie. Rakousko by navíc mohlo oprávnene pohnat celou
ctrnáctku pred Evropský soudní dvur. Rakousko, štedrý
prispevatel do rozpoctu Unie, neprestoupilo žádné z jejích
pravidel, když si ustavilo vládu, za kterou stojí vetšina volic
ských hlasu. Presto je pravdepodobné, že uvítá zmírnení
sankcních opatrení alespon do doby, než bude vypracována
zpráva Evropské komise o stavu menšinových práv v zemi.
Pro Unii by to byla nejdustojnejší cesta, jak skoncovat
s neštastnou politikou, která mela prijít ke slovu až v krajní
situaci, uzavírá The Economist svuj komentár.

Z týdeníku The Economist 17. 6. 2000
preložil David Svoboda. Redakcne upraveno.

l linton
st I e s

Z deníku The New York Times 30.4.2000

preložila 1rena Reifová.

V Rakousku se dobre ví, že stávající vládní koalice je príci- Haider zkrátka funguje pro všechny zklamané Evropany jako
nou zmrazení bilaterálních kontaktu s vládami dalších ctrnác- bleskosvod. Sám se rád prirovnává k vlku a každopáde
ti zemí Evropské unie, že práve kvuli této koalici bylo opravdu vzbuzuje strach, i když cástecne iracionální. Jeho
Rakousku doruceno varování týkající se možného pozastave- príjmení má šest písmen, zacíná na H a koncí na R, stejne
ní bených obchodních styku. Rakousko však neprekrocilo jako Hitler pochází ze severního Rakouska ajeho omluvy za
žádný zákon, neporušilo žádnou smlouvu, neomezilo nacistickou minulost byly proneseny spíše z povinnosti než
nicí svobodu. Predstavte si, že by americký od srdce. Evropa nezapomnela, že její pád

prezident stíhal Texas za výsledky zdejších QtbrNrw Uork Qtimrs do ruin v polovine 20. století nabral tempo,
voleb. A to jsou Spojené státy - na rozdíl od když Hitler v roce 1938 okupoval Rakousko,
Evropské unie - opravdovou federací. což pro nej byla zelená na cest ke hledání dalšího životního
Pro rakouské demokraty je to naprosto neprijatelné, hlásá prostoru. V tom, jak hbite Evropa zareagovala na Haidera, je
JOrg Haider, který se zaklíná slovem demokracie velmi casto. tedy nepochybne jistá dávka podvedomí a kompenzacního
Deláme rozhodnutí. Volíme, jak chceme. Ne, jak nám úsilí, snaha opravit minulost tím, že tentokrát budeme
napovídají cizí státy. Na nátlak zvencí však nepristoupíme. o nekolik kroku napred.
Rakouskou vládu vedli po tricet let socialisté, kterí zmobiJi

zovali své kamarády ze zahranicí k útoku, protože nemohou
prekousnout, žejim ubíráme volicské hlasy.
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NATO musí zacít hledat
svuj nový smysl

Geopolitika versus hodnoty
Lubo.Y Dobrovský

Od sveta, do nehož jsme vstupovali po
osvobodivém rozpadu totalitního systému
po listopadu 1989, jsme ocekávali
zásadní zmenu v jeho usporádání.
Predpokládali jsme, že geopolitické,
prostorové, vlivové delení Evropy padne
spolu s rozpadem totalitního systému
v tech zemích, které se tragickým úradkem
vítezných velmocí po druhé svetové válce
staly víceméne bezbrannou koristí
ideologicko-strategického zájmu a vlivu
Sovetského svazu.

V dokumentech ceskoslovenského disidentského hnutí,

zejména v dokumentech Charty 77, nalezneme formulace
zakládající tuto nadeji. Ceskoslovenský disent významne
prispel - dávno pred rokem 1989 - svými argumenty
k prosazování zmeny stavu požadavkem na sjednocení
Nemecka jako rozhodujícího kroku k novému pojetí
Evropy, vymanující se z geopolitického, prostorového
clenení, jemuž se velmi nepresne ríkávalo výsledky II.
svetové války a rozumelo se tím potvrzení sovetského
velmocenského vlivu na zeme evropského stredu a výcho
du.

Po listopadu naše ceskoslovenská zahranicní aktivita
smerovala rozhodnými kroky, rozhodnejšími než diploma
cie prevážné vetšiny nekdejších zemí tzv. social istického
tábora, k odmítnutí a k odstranení takových znaku nekdej
šího ideologicko-geopolitického delení Evropy, jako byla
Varšavská smlouva nebo Rada vzájemné hospodárské
pomoci. Propadli jsme své nadeji v novou hodnotovou
koncepci usporádání našeho kontinentu do té míry, že se
na okamžik objevily i predstavy o možnosti ztLIšení obou
tehdejších vojenských aliancí, tedy nejen Varšavské
smlouvy, ale i NATO. Vzápetí jsme se však vzpamatovali
a pochopili, že i svet vyznávající a uplatnující takové
hodnoty jako demokracie, obcanská svoboda a respekt
k lidským právum, že svet vyjadrující samozrejmou úctu
k soukromému vlastnictví, ke svobode vyznání, ke svobod
nému uplatnování politického názotLI, ke svobode slova ci
ke svobode pohybu, musí být chránen nejen silou myšlen-

ky, ale i silou vojenskou. A tak i ten, kdo zprvu nakrátko
zauvažovalo zrušení obou bloku, Varšavské smlouvy
i Severoatlantické aliance, totiž Václav Havel, se stal

rozhodným zastáncem nejen zachování NATO, ale i naší
budoucí úcasti v nem. Prezident i nekdejší ceskoslovenský
zahranicní ministr Jirí Dienstbier vynakládali veškeré úsilí,
abychom dali svetu najevo prání a odhodlání stát se vskut
ku evropskou zemí se vším všudy, to znamená i se spolu
odpovedností za politický, hospodárský a bezpecnostní
stav kontinentu.

Neblahá snaha být první
Významným krokem, který mel charakterizovat naši
schopnost mezinárodní kooperace na nových hodnotových
principech, byl vznik neformálního spolecenství trí stredo
evropských státu, Ceskoslovenska, Polska a Madarska,
které se práve osvobodily od totalitních systému a od
sovetské nadvlády. Toto spolecenství vešlo do politického
povedomí jako Visegrád. Po Havlove, snad nepreženu,
reknu-li prímo dejinne významném politování nad krutost
mi, jichž jsme se, my, Ceši, dopustili pri vyhánení sudet
ských Nemcu z jejich domovu, po této Havlove, u nás
doma dosud bohužel ne zcela prijaté, zásadní reflexi vlast
ních, ješte živých dejin, jejichž dusledek tíží naše ceské
historické svedomí, bylo vytvorení Visegrádu dalším
krokem k posílení principu hodnotového usporádání sveta.
Nicméne tak, jako byla nekterými obcany ceskoslovenské
ho státu, zejména v jeho ceské cásti, mezi nimiž nejvýraz
neji se vyjadrovali soucasní a bývalí komunisté, zpochyb
nována oprávnenost Havlovy lítosti nad vyhnáním
sudetských Nemcu, tak byl nekterými politiky, zejména
lidmi kolem Václava Klause, zpochybnován a ironizován
Visegrád. Nad zájem spolecne vyznávaných hodnot obcan
ských bez nacionálního omezování byl staven princip
zájmu národních. Byly-li vubec tyto tzv. národní zájmy
nejak vymezeny, pak pouze a jedine, zejména pokud jde
o Václava Klause a jeho Obcanskou demokratickou stranu,
výhradne argumenty ekonomické povahy. Iluze, že tehdej
ší Ceskoslovensko si hospodársky stojí lépe než Polsko
a Madarsko, byla základní tezí tech, kdo se staveli proti
Visegrádu. Tvrdili, že by koordinace našich transformac
ních a integracních procesu s Polskem a Madarskem
znamenala brzdu našeho výjimecného tempa. Namísto
kvalifikované mezinárodní spolupráce v zájmu návratu do
evropského hodnotového prostredí dávali prednost prestiž
ní otázce, kdo bude první. Samozrejme že v techto
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pravdepodobne cekají na Balkáne. Rekl to - mezi recí - na
samém zacátku roku 1990 v Praze behem rozhovoru

s prezidentem Havlem, jemuž jsem byl prítomen. Jeho
obava mi tenkrát pripadala
prehnaná. Ani já, tenkrát ve
funkci námestka ceskosloven

ského ministra zahranicí, ani

mí spolupracovníci nevenovali
jsme Mazowieckého obavám
valnou pozornost. Teprve když

nemecká diplomacie, vedená
Hansem Dietrichem Gensche

rem, predcasne, ba ukvapene
uznala nove a násilne se ustavující a etnicky se ocištující

národní chorvatský stát, vyjádril své obavy z budoucího
vývoje v Jugoslávii jako jeden z prvních a velmi rozhodne
tehdejší ceskoslovenský ministr zahranicí, Jirí Dienstbier.
Další vývoj událostí bohužel prekonal všechno, co jsme
byli schopni v dané chvíli s onemi obavami spojovat.
Záblesk nové nadeje na zmenu situace, na zastavení nacio
nálne motivované krvavé iracionality prineslo pozdeji
rozhodnutí Severoatlantické aliance užít k zastavení etnic

kých sporu - po tragických zkušenostech z Bosny - vojen
ské síly. Prezident Havel nazval vojenskou akci Severoat
lantické aliance v Kosovu válkou v zájmu prosazení
etických principu. Dostalo se mu za to od mnohých tvrdé
kritiky. Mezi temi, kdo vyjádrili rozhodný nesouhlas
s tímto postojem, byl i Jirí Dienstbier. Zdálo se mu absurd
ní vLlbec jen uvažovat o vojenské akci v zájmu prosazení
etických cílu. Já naopak jsem názoru, že svým rozhodnu
tím o vojenské akci proti Miloševicove armáde a policii
v Kosovu, po neúspechu jednání v Rambouillet, primelo
NATO náš euroatlantický svet nove vnímat spolecnou
odpovednost za situaci obcanu evropských státú bez
ohledu na jejich národnost. Nikoliv tedy národní zájmy, ale
obrana lidských a obcanských práv, to je priorita našich

Mazowieckého obavy,
Genscherova ukvapenost
Vybavuji si, bohužel pozde, zprvu hluboko do pameti
zapadlá slova nekdejšího polského premiéra Tadeusze
Mazowieckého o nebezpecí etnických konfliktu, které nás

Je treba zacít z gruntu a co nejdríve
s analýzou situace, v níž se

v prubehu vojenské akce v Kosovu,
a zejména po ní, ocitlo NATO.

Hledat jeho novou koncepci, jeho
nový smysl.

argumentech zazníval nacionální podtón: my Ceši jsme
nejlepší, kam se na nás Poláci a Madari hrabou.

Neštastná idea národní suverenity
v té dobe ovšem zaznívaly nacionální, ba nacionalistické

tóny ješte daleko zretelnejší. U nás doma,
v Ceskoslovensku, se s výrazne formulovaným
požadavkem opreným o nárok na národní
suverénní stát ozvala jistá cást - v té chvíli
ovšem rozhodující - politické reprezentace
slovenské. Nic nepomohly argumenty ozrej
mující výhody státu spolecného, obcansky
definovaného. Nic nepomohl výcet rizik vyplý
vajících z rozpadu Ceskoslovenska, z oslabení

geopolitického významu státu nástupnických.
Ukázalo se, že idea hodnotového usporádání
nove se konstitující Evropy narazila na dosud
živou a zdaleka ješte nikoliv vycerpanou ideu
státu národního. A tak ke škode Cechu i Slová

ku došlo 1. ledna roku 1993 k první významné
vnitrní porážce ideje obcanského státu. Zvítezi
la idea národní suverenity. Zaniklo Ceskoslo
vensko, kdysi nadejný pokus o vytvorení demokratického
multietnického obcanského státu uprostred Evropy, jehož
základy, vybudované po první svetové válce Masarykem
a garantované versailleskou
konferencí, byly hrube naruše
ny už vyhnáním Nemcu ze
Sudet a potlacením madarské
ho etnika na jihu Slovenska
krátce po skoncení druhé
svetové války.
Idea národního státu a z ní

vyplývající rozdelení Cesko-
slovenska se naštestí prosadi-
lo bez krveprolití, vzájemnou politickou dohodou a bez
vetších problému pri delení armády, spolecného státního
majetku ci meny. Daleko tragictejší následky však
prineslo nové vytvárení národních státu v bývalé
Jugoslávii. Války, které tam vypukly, vcetne vojenského
zásahu NATO v Kosovu, jsou pro mne dusledkem
tragického obecného podcenení iracionální síly nacio
nální, kmenové ideje. Namísto sbližování, namísto
hledání spolecného zájmu a spolecného prospechu,
namísto spolupráce a posilování jediného, užitek priná

šejícího procesu, jímž je stírání hranic mezi státy,
mezietnická a mezi kulturní spolupráce, byli jsme
a dosud jsme svedky rustu nesnášenlivosti a dokonce
ozbrojeného neprátelství mezi národy, které desetiletí,

v mnoha prípadech celá staletí, žily víceméne bez
problémú vedle sebe ci dokonce uvnitr jednoho státu.
Jsme svedky etnických cistek, usilování o vytvárení
etnicky cistých státních útvarú a nacionálne, nábožensky
a kulturne motivovaného terorismu. Kosovo v bývalé
Jugoslávii a cecenská tragedie v Rusku jsou tragickými
doklady cehosi, co jsme nedohlédli, co jsme neocekáva
li, co jsme neanalyzovali, s tím naše politika jaksi
nepocítala.
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Nikoli národní zájmy, ale obrana
lidských a obcanských práv je

priorita našich dní a našeho sveta.
Odpovednost za jejich dodržování
v hodnotovém svete má a musí být

silnejší než bariéry státní suverenity.
Tak jsme, myslím, mnozí chápali

kosovskou vojenskou akci.

dní a našeho sveta. Odpovednost za jejich dodržování
v hodnotovém svete má a musí být silnejší než bariéry
státní suverenity. Tak jsme, myslím že mnozí, chápali
kosovskou vojenskou akci.

Ceši jako diváci
Vojenský zásah NATO v Kosovu krátce po našem vstupu
do Severoatlantické aliance postavil pred nás nezbytnost
naší vojenské úcasti v nem, nezbytnost prijmout clenství
nejen jako symbol návratu do Evropy, ale i jako spoluod

povednost za naplnování principú a hodnot, k jejichž
obrane bylo NATO svého casu ustaveno. To byla tvrdá
zkouška politické zralosti naší vlády, celého politického
establ ishmentu a obcanské zralosti celé spolecnosti.
Zejména vláda v této zkoušce témer propadla. Váhala se
svými rozhodnutími prímo
riskantne a ješte v prubehu
akce se pokoušela uhnout.
Nechvalne známou cesko
reckou tnlClatl vou dávala

najevo rozpaky nad rozhodnu
tím NATO použít v Kosovu

vojenskou sílu a vyvolala tak
podezrení, že vlastne si není
zcela jista, zda jsme ucinili
vstupem do aliance správný
krok. Prestiž Ceské republiky
jako nového clena aliance
zachranoval predevším prezident Václav Havel. Kritický
postoj k vojenské akci v Kosovu, vyjadrovaný iracionální
mi floskulemi o jakémsi slovanství a o nekdejší válecné
blízkosti Cechu a Srbu, ozýval se nejen z úst clenu vlády,
ale i z úst smluvne opozicního predsedy poslanecké
snemovny Václava Klause. Jak podivná deformace evrop
ských hodnot, jaká málo zodpovedná argumentace ve
prospech pouhého diváctví: jsme v NATO, máme to za
sebou, at se NATO postará, my budeme prihlížet!

Kolik padlých budou volici tolerovat?
Temto postojum, bohužel, další vývoj situace jakoby dával
za pravdu. Úspech vojenského zásahu severoatlantické alian
ce v Kosovu byl výrazne oslaben již na samém zacátku akce
rozhodnutím nepoužít vojenské pozemní síly. Omezení na
pouhou leteckou akci muselo omezit i budoucí výsledky
a stanovené cíle. Politicky to byl signál velmi výmluvný,
velmi zásadní: smí padnout voják NATO, zejména pak voják

Spojených státú, v této etické válce? Smí být cílu, kvuli
kterým NATO existuje a kvuli kterým rozhodlo o použití
vojenské síly proti Miloševicovi, dosahováno za cenu obetí
vlastních vojáku? Kolik z vlastní aktuální domácí politické
prestiže mohou riskovat vlády clenských zemí NATO v tak
zásadních rozhodnutích, jako byla vojenská akce v Kosovu?
Kolik padlých vojákú jim budou volici tolerovat?
Takové nevyslovené, nicméne zretelne tušené otázky oslabi
ly puvodní, rozhodne pozitivní a snad prímo dejinne
významné rozhodnutí zahájit v zájmu obrany demokratic
kých hodnot vojenskou akci, smerující k potlacení etnického

násilí státu proti vlastním obcanum.

V techto souvislostech se ovšem naskýtá zásadní otázka.
Jaký je smysl vojenské síly Severoatlantické aliance, jestli
že její nasazení ve prospech hodnot, které jsme se rozhodli
bránit, je limitováno politicko-volebním zákazem riskovat
vlastní vojenské ztráty? Výsledky, jichž jsme leteckou akcí
v Kosovu dosáhli, neodpovídají cíli'lm, které jsme si stano
vili. Etnické cistky protialbánské byly sice zastaveny,
srbská armáda a policie Kosovo opustila, avšak ozbrojené
skupiny albánských teroristu útocí na srbské obyvatelstvo
Kosova dodnes, aniž by tomu jednotky KFOR byly schop
ny zabránit. Albánští uprchlíci se sice vrátili, srbští uprchlí
ci váhají, nedostává se jim dostatecné bezpecnostní jistoty.
Kam se podíl náš cíl, uchovat Kosovo jako multietnickou
soucást jednoho státu? Nadeje na rozhodnou podporu
obcanského principu a potrení principu militantne nacio

nálního byla oslabena. Nic na
tom nemenl obdivuhodná

aktivita všech, kdo na sebe

vzali odpovednost za obnovu
normálního života v té tragické
provincii. Všichni, od Kouchne
ra po posledního civilního
úredníka, který se rozhodl
nabídnout své služby nové
civilní správe v Kosovu, zaslou
ží si obdiv a úctu za to, kterak

se snaží napravit, co vojáci
nedodelali nebo dokonce

zpackali, oslabeni ve své profesionalite oportunními
pokyny politiku.

Co muže NATO, muže i ruská armáda
Kosovská vojenská akce NATO se složite, ale významne
promítla daleko za hranice teritoria, na nemž se uskutecni
la. Vojenská akce Severoatlantické aliance vedená v zájmu
etických zásad proti etnicky motivovanému násilí vedla
paradoxne k posílení geostrategických ambicí Ruska, které
se s nástupem Vladimira Putina ve svém imperiálním
snažení stalo víceméne dedicem sovetských tradic. Namís
to aby vítezství nad Miloševicovým totalitne nacionalistic
kým konceptem státu bylo také ideovým vítezstvím nad
jeho jediným významným spojencem, jímž bylo Rusko,
usilující o obnovu svého prostorového vlivu, stala se
vojensky nedotažená válka proti Miloševicovu režimu
paradoxne príležitostí pro obnovu a posílení ruské vel mo
censké pozice v Evrope. Cernomyrdinovo mírové
zprostredkování bylo v mediálne vytvárené skutecnosti
dukazem oprávnenosti ruských výhrad k vojenské akci
v Kosovu vúbec.

Paradoxú, pokud jde o význam kosovské akce NATO pro
postavení Ruska, je víc. Jedním z argumentu ospravedlnu

jících ruský vojenský útok na Cecensko bylo tvrzení:
mohou-Ii armády NATO, mužeme i my! Dokonce se

objevily argumenty, že prece ruská armáda v Cecensku,
podobne jako vojáci NATO v Kosovu, usiluje o prosazení

obcanského principu proti principu násilne, teroristicky
etnickému. Námitka, že prece ruská armáda v Cecensku
má rysy armády Miloševicovy, nikoliv armády NATO,
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byla ruským politickým establishmentem snadno prehléd
nuta. Snadno proto, že krome váhavého upozornení na
znepokojení demokratických vlád Evropy nikdo, ani

ATO, ani vlády jednotlive, ani americká administrativa,
nenašel dost duvodu dát Rusku najevo, že chování jeho
armády v cecenské válce je pro demokratický svet napros

to neprijatelné, a neuciní-li vláda opatrení k náprave, sotva
se múže ucházet o místo mezi demokratickými státy
Evropy. Ba sotva bude možné uvažovat o nejaké další
materiální nebo financní podpore. Naopak v okamžiku,
kdy se prvním mužem Ruska stal Vladimir Putin, ten pravý

viník a podnecovatel genocidní války v Cecensku, mohli se
demokratictí státníci pretrhnout, aby mu poklepali na

rameno a vyslovili nadeji, že on konecne zavede v Rusku
porádek, stabilizuje a konsoliduje zemi. Selhala i Rada
Evropy, která svého casu prijala Ruskou federaci za svého

clena zejména proto, aby na jeho vládu mohla vykonávat
vliv, aby mohla Rusko nutit k respektu k lidským a obcan
ským právum. Nicméne v okamžiku, kdy mela ono nucení
zahájit, neucinila nic. Místo aby Rusku pozastavila clenství
vzhledem ke genocidní povaze války, kterou jeho armáda
vedla a vede v Cecensku, spokojila se nekolika bezcenný
mi frázemi. Jako instituce, jejímž smyslem je prosazovat
hodnotový koncept Evropy, v postoji vuci Rusku Rada
Evropy zcela selhala.
Tech státníku, o nichž se zminuji výše, se v Rusku 
a všichni s nabídkou podpory - vystrídalo mnoho, vcetne
generálního tajemníka NATO Robertsona, který prišel
prosit Rusy, aby byli tak laskaví a vrátili se do Bruselu, do
spolecné rady NATO - RF, odkud na protest proti vojenské
akci v Kosovu demonstrativne odešli. Poslední v rade to

byl i prezident Spojených státe Clinton, který pravi!, že

svet musí Rusum pomáhat pokracovat ve zdárne zapocaté
demokratizaci. V jaké demokratizaci, proboha? Pokud

snad byla nejaká v pocátcích Jelcinovy vlády vskutku
zaznamenána, pak s Putinem prece koncí. Od okamžiku,

kdy zasedl do úradu predsedy vlády Ruska a poté do úradu
prezidentského, nejsem schopen nalézt žádné rozhodnutí,
které by mohlo být považováno za podporu demokracie.
Naopak jsem s to vyjmenovat pekných pár prípadu, kdy

Putinovými rozhodnutími dostává demokracie v Rusku
rádne na frak.

Co tedy zbývá, co delat k obnove a podpore oné nadeje, že
svet se prece jen vymaní z etnických sporu a ze závislosti
na geopolitických ambicích tu té, tu oné velmoci?
Znám zatím jen první krok: zacít vskutku z gruntu a co
nejdríve s analýzou situace, v níž se v prubehu vojenské
akce v Kosovu, a zejména po ní, ocitlo NATO. Hledat jeho
novou koncepci, jeho nový smysl. Hledat ho drív, než se
obnoví onen starý, klasický smysl, totiž obrana pred rozpí
navostí Ruska, které se sice již nejmenuje Sovetský svaz,
ale pod Putinovým vedením se jako onen neexistující
Sovetský svaz zacíná chovat.

(2 prednášky na mezinárodní konferenci o strední Evrope

ve španelském San Sebastianu v cervenci 2000)
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Portrét takrka neznámý

Anna Hájková

Když se v roce 1892 Juliovi a Jetty Fischerovým narodila

dcera Gisela, ríkalo se mestu, kde žili, ješte Pressburg
a bylo soucástí Uherska. Fischerovi, stejne jako skoro

všichni Židé, mluvili nemecky a madarsky; to bylo nutné
už kvuli obchodu, jako majitelé hotelu a restaurace se

museli prizpusobit svým hostum; jen chudší vrstvy mluvily
slovensky. Gisi, jak se jí celý život ríkalo, se naucila

slovensky ažjako dospelá a nikdy nemluvila dobre.

Její rodina patrila k verícím Židum: bydleli ve staré židov

ské ctvrti (i když ghetto v té dobe už dávno neexistovalo)
a byli sprízneni s predním bratislavským rabínem
Šmuelem Ungarem. Gisi navštevovala na rozdil od svých

dvou mladších bratru pouze osmiletou meštanku. Což bylo
tenkrát pro devce v jejím postavení bežné. Vždycky se
zajímala o kulrurní události a její knihovna byla jednou
z nejlépe vybavených v celém meste.

Behem první svetové války se Gisi vdala za Josefa Fleis

chmanna o osm let staršího, obchodníka cajem a kávou.
Narodily sejim dve dcery -Alice zvaná Lici v roce 1917

a Judith, Jusi, o tri roky pozdeji. V této dobe se už Gisi

seznámila se sionismem - její bratri premluvili rodice, aby
propujcili rodinný restaurant pro schuzky sionistické
skupiny, na které zacala docházet i Gisi. V ocích ortodox

ních Židu byli heretici. Ve vzrušených letech zacátku

století získaval však sionismus na síle, také díky stupnují
cím se antisemitským útokum.

Gisi se s cíli sionismu ztotožnila už jako mladá dívka, ale

v následujících letech mela dost povinností jako matka
a manželka. Její aktivity zacaly až v polovine 20. let, když
spoluzaložila bratislavskou odnož WIZO (Women's Inter

national Zionist Organization). Díky tomu zacala pestovat

styky s pražským vedením ceskoslovenského WIZO.

Behem svých pravidelných návštev v Praze se sprátelila
s ostatními ženami v celostátním vedení: Hannou Steinero
vou a Marií Schmolkovou.

Byla dvacátá léta, nikdo netušil, k jakým tragédiím dojde
za patnáct dvacet let. Gisi vzbuzovala všude kolem sebe

sympatie a obdiv. Pametníci ješte po letech vzpomínali,
jak vrelý a bezprostrední dojem delala. Umela mluvit,

presvedcovat, mela veliké diplomatické nadání. Navíc byla
krásná, s oblou tvárí, tmavými vlasy a velkýma uhrancivý
ma ocima. Povahove spíše tichá a klidná, ve spolecnosti
plhobila Gisi radeji jako smirující faktor než jako femme
fatale. I když se lze domnívat, že na sionistických kongre
sech vzbuzovala ve spoluzasedajících víc než jen prátelské
pocity, vracela se Gisi do Bratislavy ke svým povinnostem
matky a manželky, na které jí kvuli všem ostatním aktivi

tám zustávalo jen málo casu; presto však mela ke svým
dvema holcickám vždycky blízko.

V roce 1938 zacala Gisi vést slovenskou pobocku HICEM,
mezinárodní židovské organizace starající se o vystehoval
ce do jiných zemí než do Palestiny. V breznu obsadil

Hitler Rakousko, v zárí prišel Mnichov. Ohrožení nacistic
kým Nemeckem, které bylo do té doby relativne vzdálené

- v Bratislave ješte vzdálenejší než v Praze - se priblížilo
na dosah. Pocet uprchlíku se mnohonásobne zvýšil, proto
že Bratislava sloužila jako prirozené místo úniku z Vídne,
kde žila druhá nejvetší nemecky mluvící židovská komuni

ta. Tisova vláda se snažila uprchlíkll zbavit a vydat je
zpátky do ríše; Gisi pro ne organizovala pomoc. V zime
roku 1939 jí bylo prideleno nekolik oficiálních funkcí.

Jako vedoucí slovenské pobocky Joint Distribution

Commitee, americké organizace, která usilovala pomoci
evropským Židum, se dostala na jare 1939 do Londýna.
kde se spolu se svým dlouholetým známým Oskarem

Neumannem pokoušela sehnat podporu pro židovské
emigranty ze Slovenska. Mise se nezdarila, a Gisi se
zrovna vracela pres Paríž, kde se konala konference Jointu

o uprchlících, když ji tu zastihl zacátek války. Brzy na to
poslala dceru Lici do Palestiny, kde už rok žila mladší

Jusi. V této situaci odmítla Gisi nabídku zustat v Londýne.
Proc? Obe dcery už byly v bezpecí v Palestine. Cítila
zodpovednost vuci svému nemocnému manželovi a matce?

Anebo ji vázaly povinnosti vuci lidem, kterí na ní spoléha
li? Fakt je, že Gisi byla presvedcná sionistka, a víckrát se
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toužebne vyjádrila o emigraci do Palestiny; krome toho

pozdeji postrádala své dcery.
Koncem prosince 1939 dorazila do Bratislavy skupina
vídenských uprchlíku. Doufali, že se tu dostanou na
nekterý z dunajských parníku, který by je dovezl k cerno

morskému pobreží. Žádný parník ale nebyl k sehnání
a skupina byla internována v jednom z bratislavských
predmestí. Nebyli první: také z protektorátu sem dorazili

uprchlíci, kterí se domnívali, že se jim podarí utéci pres
Slovensko. Pozdeji se objevilo dalších 800 mladých
uprchlíku, kterým se nepodarilo vystoupit z parníku na
jugoslávský breh. Nálada v techto provizorních táborech
byla ubohá: krátkodobá víza, jež bylo treba prodlužovat,
chlad a neustálá nejistota ohledne budoucnosti. Byla to
Gisi, která se o ne starala, dovážela jídlo, vyjednávala
s úrady a podplácela je, než se konecne podarilo najít dva
parníky.
Tak se Gisi dostala do styku s ilegálním vystehovalectvím
do Palestiny, tzv. Alija Bet. V té dobe prišly pogromy
a behem jednoho z nich byl Gisin bratr Gustav smrtelne

zranen. Slovensko, loutkový stát, horlive prejímalo protiži
dovská opatrení po vzoru ríše: arizace majetku, oznacová
ní dokladu i zavedení slovenského Judenratu - židovské

samosprávy, s jejíž pomocí nacisté ovládali židovskou
komunitu. a Slovensku se toto zarízení jmenovalo
Ústredna Židov, ÚŽ. Její zrizování rídil zvláštní nemecký

poradce pro židovské záležitosti, Dieter Wisliceny. Byl to
on, kdo vedl prípravy slovenských deportací na jare 1942.
Slovensko bylo jediné ze samostatných státu, kde vláda
požádala Ríši o deportaci Židu. Samozrejme se mluvilo

o pracovním nasazení pro Nemecko. Židé se zoufale snaži
li deportace zastavit, dokonce se obrátili na Vatikán, který

poslal Tisovi protest. Bez úspechu. První deportace šly
koncem brezna a do konce ríjna bylo bezmála šedesát tisíc

z devadesátitisícové kumunity deportováno do Osvetimi
a Majdanku; prežilo jen pár set.
Od pocátku existence Ústredny Židu se Gisi zapojila do
jejích aktivit a vedla vystehovalecké oddelení. Když

zacaly deportace, snažila se dostat tolik lidí, kolik jen bylo
možné, mimo zemi. V této dobe vedl ÚŽ zbabelý ortodox
ní Arad Sebestyen, uvnitr jejích struktur vzniklo nezávislé

spolecenství, které si pozdeji zacalo ríkat Pracovná Skupi
na. Pracovala tu Gisi, její dlouholetý známý Oskar

Neumann, Gisin vzdálený príbuzný rabín Michael Dov
Ber Weissmandel a další. Je to jediný prípad v celém šoa,
kdy v cele skupiny - navíc skupiny tak ruznorodé, že tu
spolupracovali sionisté s ortodoxním rabínem - stála žena.

Byla to zásluha Gisiny diplomacie, že skupina našla
spolecné cíle.
Snažili se zastavit deportace, nejprve legální cestou, když
vyreklamovávali pomocí "WWJ" - wirtschaftlich wichti
gel' Jude (hospodársky duležitý Žid), systému výjimek.
V cervnu napadlo Weissmandela, že by bylo možné

pomocí ŽidLI z ÚŽ, kterí jsou v kontaktu s Wislicenym,
dotycného uplatit, aby zastavil deportace. Potrebné finance
byly získány od švýcarského Jointu. V polovine srpna byl
úplatek - údajne 25 000 dolaru - predán. Následovaly
pouze dva transporty. To presvedcilo Pracovnou Skupinu
o úspechu její metody. Dnes je skoro jisté, že uplácení
Wislicenyho minulo cíl a že transporty byly zastaveny
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jednak proto, že Pracovná Skupina zároven uplácela
slovenské úredníky, kterí meli deportace na starosti,
cástecne díky tomu, že veškerí zbylí Židé byli oznaceni
jako výjimky, a konecne i díky tomu, že Vatikán obnovil
své protesty.
V této dobe se Pracovná Skupina dozvedela, že transporto
vaní byli posláni "za reku Bug", a zacala chápat, že už je
pravdepodobne nikdy neuvidí. Povzbuzeni svým
úspechem pri zastavení slovenských deportací vyvinuli
Weissmandel a Gisi "Plán Evropa" - chteli pres Wislice
ného navázat kontakt s Himmlerem a za predání urcité
sumy docílit zastavení transportu v celé Evrope. Jakkoli se
tento plán muže zdát naivní, je to jediný pokus, o kterém

víme, kdy se Židé jednoho státu snažil zachránit nekoho
jiného než své spoluobcany. Peníze se mely sehnat od
švýcarského lointu a istanbulské pobocky Jišuvu; behem
jara a léta 1943 se do Bratislavy podari 10 propašovat 200
000 dolaru. Nicméne celému plánu chybel konkrétní
podklad: Wisliceny sice kontaktoval Himmlera a dostal od

nej schválení pokracovat v dalších vyjednáváních, ale
žádné další pokyny neprišly. V léte 1943 mu Himmler
porucil styky prerušit.

Prípravy kolem Plánu Evropa pokracovaly, když se
v breznu 1943 znovu zacalo mluvit o pokracování deporta
cí. Pracovná skupina znovu nasadila masivní úplatky 
a nebezpecí bylo odvráceno. Na zacátku roku 1944 však

prišly úrady na stopu jednoho úplatku, který je dovedl ke
Gisi. Byla uveznena a strávila ctyri mesíce ve vezení, než
se jejím prátelum podarilo dostat ji na svobodu. Když jí
byl nabídnut oficiální certifikát pro výjezd do Palestiny,
znovu odmítla, že nemuže nechat svou nemocnou matku

samotnou; její manžel již zemrel.
V této dobe se podarilo dvema veznum uprchnout
z Osvetimi-Birkenau. Dostali se na Slovensko a zkontakto

vali Pracovní skupinu, která je nechala sepsat zprávu
o událostech v Osvetimi - vcetne varování o zacínajících

transportech z Madarska, kde žila jediná zbývající židov
ská komunita. Zprávu poslali do Švýcarska. Tento
dokument, tzv. Osvetimské protokoly, se dostal do ruky
Spojencum.

Mezitím se události na Slovensku priostrily: vypuklo
Slovenské národní povstání, Nemecko prevzalo faktické
vedení Slovenského štátu a Dieter Wisliceny byl vystrídán

Aloisem Brunnerem, jedním z nejotrlejších Eichmanno
vých asistentli. Gisi se pres varování pokusila ho kontakto
vat, na to byla 28. zárí vetšina Pracovné skupiny zatcena.
Brunner jim narídil, aby poslali zbytek Židu do pracovního
tábora v Seredi, odkud pak šly v zárí a ríjnu poslední
transporty. V jednom z nich byla i Gisi Fleischmannová;
byla zarazena s oznacením "návrat nežádoucí". Poslední
svedci ji videli na osvetimské rampe 18. ríjna 1944.
Z Pracovné skupiny prežil Oskar Neumann a David Weiss

mandel, oba emigrovali do USA. Také Gisin bratr David
prežil a odjel do Palestiny. Neumann i Weissmandel
napsali své vzpomínky, které se pres mnohé rozdíly shodu
jí v jednom: ve chvále statecné Gisi Fleischmannové.

V Izraeli a USA se tak dostala do všeobecného povedomí,
i když Plán Evropa je nekterými historiky kritizován. Jako
sionistka se ale ani prinejmenším nehodila do oficiálního
ceskoslovenského dejepisu pred rokem 1989. Až poté se
zásluhou slovenských historiku Uako Ivan Kamenec) Gisi
objevila v dejinách slovenské šoa. Letos v zime uvedla
Ceská televize trídílný dokumentární porad Martina
Šmoka a Petra Boka o Pracovní skupine "Mezi zaslepený
mi blázny". Pro ceské diváky to znamenalo první setkání
se jménem Gisi Fleischmannové. Kvuli památce této
statecné ženy by byla škoda, kdyby tato možnost mela
zustat poslední.

Anna Hájková (1978)
Studentka moderní historie a anglistiky na Humboldtove univerzite
v Berlíne.

SnímÁ)' pocházejí ~ televizního dokumentárního filmu

..Me~i ~oslepen.'illli blázny".
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Pane malíri~
kam jdete?

o muži, který uskutecnil interetnický projekt Nový dum, romsky Nevo kher

Magda Jogheeová

Výtvarník Pavel Kraus obcas pripomíná
meteorit, který nekam dopadne, vzbudí
úžas, zájem. Jindy zas vlaštovku trpelive
skládající kousek ke kousku, aby stvorila
hnízdo. Je klidný guru i tvrdohlavý Býk
(narodil se 26. 4. 1953), který nabírá na
rohy televizory, hypermarkety a další
výdobytky naší skvelé civilizace vlácí

arénou, aby lidi trochu probral a rekl jim:
Bdete, neblbnete! Tento svet prece není jen
špatná reklama, dobrý kšeft a marné
hemžení.

Jsou lidé, kterí mestem, ve kterém žijí, jen procházejí.
Nakupují, kolují, plní úrady, banky, fotbalové stadiony ...
Kapri v rybníku. Pavel Kraus je štika. Od chvíle, kdy se
v roce 1993 prestehoval na Ceskolipsko, se snaží cerit

poklidnou hladinu zdejšího kulturního života. Protože je jako
prírodní živel, láme ledy, zvedá vítr a snaží se vytvorit

prostor pro lidi, kterí nechtejí strávit život jen statováním
svým televizorum, nadáváním v hospode a oddáváním se
tržním vztahum.

Jediným pohybem, odšoupnutím starých drevených dverí

v podkroví Domu služeb s.r.o. v Klášterní ulici (kdysi tady
bývala tiskárna) se ocitneme ve zvláštním svete. Asi pred peti
lety napadlo Pavla Krause vytvorit ateliér, kde by se scházeli

lidé ze všech sociálních vrstev, bez rozdílu veku. Smes byla
opravdu pikantní. Prišli ti, co meli talent, zároven s temi, co
zakoncili umeleckou éru Ferdou Mravencem. Vetšina stála

pred malírským stojanem poprvé. V ateliéru se objevily deti,
které chtely na umelecké školy, i ženy podnikatelu, které
prestalo bavit cekat doma u kávy. Snad všem bylo spolecné,

že sem vstupovali s jistou nadejí a ocekáváním. "Chtel jsem
vytvorit životné místo uprostred mesta," ríká Pavel Kraus.
"Myslím, že se to podarilo. Bylo jenom nutné oddelit mladé
lidi zajímající se o studium na umeleckých školách od tech,
co prišli jen tak." Ateliér se stal jakýmsi duševním soláriem.

Pravdepodobne nejvíc, co sem lidi pritahuje, je fakt, že tady
není duvod cokoE predstírat.
Ctyriadvacetiletá Elena Nesvadbová má nudné povolání za

Pavel Kraus s dcerou Julií.

prepážkou úradu. "Chodím sem z mnoha duvodu a také

proto, že si se zdejšími lidmi rozumím. Fura lidí nezná nic

jiného než chodit do práce a uklízet byt. Takový svet mi
prijde chudý," ríká Elena.

Stejne stará Bohumila Filipová je malírkou skla. Malování

tady je pro ni úplne neco jiného. "Nádherne se vyrádím. Na
sklo musím malovat, co mi porucí, nekdy mám všech kytek
a ptácku plné zuby." Jana Hujslová si chce osvojit ruzné
výtvarné techniky, reditelka materské školy Josefa Srkalová
sem chodí relaxovat. Adam Šimcík konstatuje, že se tady dají

delat velké veci, které by jinde delat nešly. Lidie Balogová
chodí proto, že muže kamarádit s Pavlem Krausem, a nekteré

pricházejí proto, že ho proste milují.
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Jednoho rána rozrezal nábytek
Cesta malíre, kamenosochare a výtvarného pedagoga na

Ceskolipsko byla témer krížová. "Když jsem se behem trí let
stehoval do ctvrtého ateliéru na sídlišti v Nových Butovicích,

stával jsem celé hodiny u okna a hledel na kolony aut,"
vzpomíná Pavel Kraus. "Z nadhledu osmého patra jsem
pozoroval zástupy spechajících, stále neco mlcky prenášejí
cích postavicek, noci byly prosvíceny okny panelových
bloku. Nemel jsem už žádnou schopnost soustredit se,
a vlastní tvorba, pokud vubec vznikala, se vzdalovala mým
predstavám. Premýšlel jsem nad tímto podivným soužitím
bez komunikace a casto me napadala slova, která jsem kdysi

slyšel na nejakém koncerte: Tak už zapni to svý skvelý tývý
barevný, budou se tam za nás líbat lidi nádherný."
Jednoho rána rozrezal nábytek a odnesl jej ke kontejneru,
sbalil zbytek vecí, vrátil dekret s klíci na OPBH, nasedl do

auta a odjel smerem na sever. Zacal žít v Hermánkách na
Ceskolipsku, kam celé roky vyjíždel z Prahy na chalupu.
"Minulý režim svou urputnou cenzurou a prezíravou drama
turgií filmového a literárního importu nechal nechtene vykrys

talizovat ve frontách pred pokladnami kin a knihkupectvími
v Evrope ojedinele kultivované a vybíravé diváky a ctenáre.
Pravda, jen na urcitou dobu. A stejne tak pouze konzumující,
hlucná, anonymní a arogantní velkomesta produkují jedince,
kterí, jsou-Ii vyvrženi nebo vyrváni, mají zvýšenou potrebu
a schopnost chápat souvislosti filosofie, zákonitosti a principy
soužití s prírodou," míní Pavel Kraus. Sám žije s prírodou, zdá
se, v harmonii. Stejne jako se svými tremi psy, kockou,
kozami, detmi a manželkou. Vodní želvy, které doma choval,
dorostly rozmeru pro chovatele nebezpecných ...
Zkusil si také, jaké je být ucitelem. Když mu navrhli, aby ucil
výtvarnou výchovu na jedné z ceskolipských škol, prijal. Mel
svoji predstavu.Myslel si, že výtvarná výchova by nemela být
jen výukou kreslení a už vubec ne oddech mezi fyzikou
a chemií, ale výchovou cloveka. Brzy zjistil, že tento náhled
vubec nezapadá do zavedeného vzdelávacího systému.
"Základní školství je jednoznacne nejcitlivejším clánkem
vývojového prerodu dítete objevitele, básníka, malíre

a bohéma v cloveka chápajícího napríklad morálku, historic
ké souvislosti," ríká Kraus. "Skutecnost však vypadá vetši
nou tak, že deti jsou v této nejintenzivnejší fázi spoutávány
škálou narízení, norem, zákazu, povelu a hodnocenÍ. Po dvou
letech púsobení na základní škole Pavel Kraus odešel.

Jste dobrí, ale peníze vám nedáme
V srpnu roku 1997 usporádal Pavel Kraus spolecne s výtvar

níkem Jirím Cerným v prostorách atelieru první sympozium
s následnou výstavou "Eastern - a co dál?" Behem ctrnácti
dnú vytvorili výtvarníci zhruba stovku prací s námetem

"Ceskolipsko - emocionální, sídelní, ekonomická, politická
a ekologická situace - predstavy a skutecnost", tak znelo
presné zadání. Pracovali vedle sebe ucitel, žáci i prizvaní
profesionální výtvarníci.
Velké sousto a bolavé téma je tento kraj. Stací pripomenout
jen pár skutecností. V roce 1938 tady vyháneli Nemci Cechy,
v roce 1945 tomu bylo naopak, pak prišel uran a také Rudá
armáda, která se v kraji docasne usadila. Vetšina lidí, kterí
zde žijí, je bez korenu.

Zájmem verejnosti o výstavu byl Pavel Kraus doslova
šokován. "Když jsem si po case procítal knihu návšteva také

z toho, jak jsem mluvil s lidmi, mne došlo, že rada z nich
nejspíš myšlenku úplne nepochopila. Byli jen ovlivneni címsi
pro ne do znacné miry nepochopitelným. Podle me je nejdu

ležitejší, že výstava vúbec byla. Že prišly takové zástupy
a zdálo se, že se tady cítí dobre. Podstatné není aru tak prošla
pávání cesty jakonaznacení smeru," míní výtvarník.
Výstava se stále se opakující otázkou "Eastern - a co dál?"
(na Eastern se prejmenoval také ateliér) bude letos už poctvr
té. Bez nadsázky je možné ríci, že sympozia tohoto atelieru
bývají jednou z nejzajímavejších akcí, které kulturní život

v Ceské Lípe nabízí. Výstava vychází nejen z toho, co dum
dá, ale prispívají i pozvaní hosté, hudebníci, zpeváci ci tanec
níci. Ateliér "Eastern" je živým dukazem, že s lidstvem to

není zase tak špatné, když je ochotno vytáhnout v pozdním
horkém letním odpoledni paty z domu a není to kvuli zlevne
nému zboží. Ateliéru se dostalo také oficiálního posvecenÍ.

Obdržel certifikát, ve kterém osobne ministr kultury CR
ocenuje vysokou kvalitu kulturního a spolecenského prínosu.
Certifikát prišel s notickou, že pokud jde o peníze, nemuže

ministerstvo prispet ani korunou. Necht je prý ale toto
doporucení pobídkou ostatním ... "Napsal jsem tedy asi triceti
ekonomicky nejsilnejším subjektum púsobícím na Ceskolip

sku," ríká Kraus. "Priložil jsem kopii certifikátu a pokorne
žádalo financní prispení na katalog, který by akce dokumen
tovaL Krome pobocky Ceské sporitelny, která stroze odpove
dela, že nemá chut cokoli financne podporovat, nikdo další
neodpovedel. Toto se dalo jaksi predpokládat. Daleko víc me
zaráží fakt, že ani na osobní pozvání na výstavy nereagují
predevším predstavitelé kulturních institucí ve meste ..."

Maják, hnízdo, dopis
Není to tak dlouho, co Pavel Kraus nabídl Mestskému úradu

v Ceské Lípe projekt s názvem "Nový dúm - Nevo kher".
Zabýval se v nem myšlenkou, jak by romské deti mohly
prožít cást svého volného casu. Brzy do atelieru v Klášterní
zacaly pravidelne docházet romské deti spolecne s ceskými.
"Postupne se vytvoril krásný vztah, který zatím nedokážu
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popsat," konstatuje Kraus. "Romské deti se ke mne hlásí na
ulici, stejne jako jejich rodice." Pane malíri, kam jdete,
volává s oblibou na Krause malý Gábor, aniž by cekal na
odpoved.
Vetšina detí, které sem chodí, nemá zrovna na ružích ustláno.

Pavlínce zemrel táta, takže pomáhá máme s mladšími souro
zenci. "Umím varit, prát v pracce i v ruce," chlubí se dvanác
tiletá holcicka. Její obrázek je zvláštní. Je na nem Adam
s Evou, skály, betlém i satan. "Nejradeji kreslím neco, aby
tam byl Buh," vysvetluje a tulí se ke Krausovi. Lidie s Blaže
nou zas kreslí s oblibou kríže. "Verím v Boha," ríká Lidie

a Kraus 'doplnuje: "Kríže zacal kreslit Andrej, a protože
Andreje všichni milují, tak je malují."
Obrazy a výtvarné objekty jsou vetšinou dílem spolecným.
Pavel Kraus zadá nejdrív téma - treba maják, hnízdo, dopis,
hra, ptáci, domy. O tématu se hodne hovorí a velmi casto
tvrde hádá. Práce je to zdlouhavá, protože je kolekti vní
a vyžaduje toleranci. Nekdy deti zurí a kricí, jsou zbrklé
a chtejí všechno hned, pokud možno nejjednodušší cestou.
Když je dílo hotové, jsou všichni hrozne pyšní. "Vznikla
díla nad ocekávání krásná," hodnotí výtvarník. Vyvrchole
ním byla výstava "Nový dum", která se uskutecnila za

podpory Mestského úradu v Ceské Lípe a Ministerstva
vnitra CR. Pavel Kraus ocekával, že se sejdou rodice
romských detí s ostatními obyvateli mesta. Že tato kapka
prispeje k potucku porozumení mezi zneprátelenými tábory.

"Nevidím problém v rasismu, ale v totální neschopnosti
komunikace," ríká Kraus. "Romové jsou národ s pevne
geneticky zakódovaným kocovným zpusobem života. Jsou

naivní, dobrosrdecní, mají prísnou hierarchii, a pokud nekdo
zneužije toho, co mu nabídnou, napríklad duvery, mstí se

zpusobem, který se neslucuje s trestním zákoníkem. Jsou
štastní kdekoliv, treba v holobyte, ale jen za podmínky, že
rodina je pohromade. Problém je v tom, že Ceši takové

pevné historické specifikum nemají a nemeli, tudíž je nechá
pou."
Jednu z prícin diskriminace vidí Pavel Kraus ve školství.
"Pokud nekomu neco pro nej zásadního sebereš, musíš tu
ztrátu necím adekvátním nahradit," soudí. "Jestli si nekdo

pred padesáti lety myslel, že zabavené kone a povozy nahradí
obcanskými prukazy, že alternativou kocovného života je
život v paneláku, tak to mohl být jedine hlupák. V Evrope je
tento problém jasný a nikdo s ním neexperimentuje.
Romové, jako každé jiné etnikum, mají specifickou motivaci
vzdelávání. Když romské deti prijdou do ceských škol, jsou
po prvním roce vetšinou prerazeny do škol zvláštních, kde se
musí prizpusobit vzdelávacímu režimu detí se sníženou
schopností vzdelávatelnosti. Jak to dopadá, všichni víme.
Inteligentní deti vycházejí do života se sníženou mírou
vzdelání a s pocitem krivdy."
A co nejvíc Pavlu Krausovi vadí? "Mám zlost, když sleduju
na televizních obrazovkách neustálé mlácení prázdné slámy,
kde si romští predáci stežují na to ci ono, aby pak tajemne
zmizeli ve svých luxusních automobilech. Štvou me ceští
aktivisté, kterí vykrikují, že Romy milují a že si ani nevšimli,
že jsou nejak tmavší, a pritom jejich indiferentními nadacemi
protékají indiferentní financní cástky. Pritom se neustále
sklonuje slovo rasismus a krivka xenofobie stoupá."
V Klášterní ulici tentokrát výjimka potvrdila pravidlo.
V rohu místnosti hrála cikánská kapela, na stole vonely
karbanátky a víno bylo zralé, jak má být. Deti se hemžily
a pes, co se zatoulal v lese lidských nohou, ztratil stopu.
Všichni se dobre bavili. Slova o minoritách a majoritách
znela v této atmosfére jako z jiné planety.

Magda Jogheeová
Novinárka, nyní pusobí v prolídrogovém stredísku K-centrum v Ceské Lípe.

Tenkrát na východe
Cinnost mírotvorných sboru KFOR ztežují noví kosovští kovbojové

lolYOll Naegele

Kosovští Albánci se nikdy netešili takové míre svobody jako

dnes. Vzpomenme na staletí osmanských a desetiletí

srbských represí, na dení po roce /989 ci na nedávný

ozbrojený konflikt a po nem následující exodus a návrat.

Albánci konecne nežijí ve strachu. Mládež a dokonce

i mladé ženy si ~ijí naplno, s elánem a vervou.

Albánci díky belehradskému segregacnímu systému rízení
už v prubehu devadesátých let vytváreli základy obcanské
spolecnosti v podobe ruzných paralelních struktLll: vlády,
parlamentu, škol, masových médií. Soucasne však zustaly
zachovány tesné rodinné vazby a silný pocit vlastenectví,
které stále fungují jako nejpevnejší základy kosovsko-albán-

ské spolecnosti. Pri soucasné obnove Kosova hraje duleži
tou roli nenahraditelná zkušenost, kterou Albánci behem

posledních desetiletí nacerpali jako gastarbeitri ve Švýcar
sku a Nemecku. Kosovští Srbové se jim v tomto smeru
nemohou rovnat - pokud vubec nekdy hledali práci za
hranicemi Kosova, zrídkakdy se dostali dále než do Srbska.
Chybí jim pracovní možnosti, zkušenosti a perspektiva.
Kosovští Albánci sice stále ješte nejsou doma plnoprávný
mi pány, ale poprvé mohou chovat opodstatnené nadeje, že
politická nezávislost je na dosah. Mezinárodní komunita

není horlivým zastáncem této vize a parlamentní volby
v Kosovu budou zrejme odloženy. Svet má strach, že
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KOSOl'ská vesnice Junik.

kosovský parlament by okamžite vyhlásil nezávislost
Kosova.

Problém císlo jedna v Kosovu predstavuje etnicky motivo
vané násilí. Pachatelé vetšinou zustávají neodhalení
a nepotrestaní a jedná se o víceméne samostatné jednotliv
ce. Pripomenme si, že napríklad ani Irská republikánská
armáda v dobe své nejvetší slávy nemela ve Velké Británii
více než 400 aktivních cleniL V Kosovu je tech, kterí jsou
odpovedni za násilí vyplývající z etnické nesnášenlivosti,
mnohem méne. Jeden typ násilníkÍl tvorí náhodní pachate

lé, kterí zabíjejí z okamžité príležitosti v domnení, že jejich
obet je príslušníkem neprátelského národa. Príslušníci sil
KFOR ríkají temto vlkum samotárum "kovboji". Ješte
ridceji jsou ve skupine pachatelu etnického zla zastoupeni
fanatikové ci organizované guerilly, které hlídají cesty, po
nichž jezdí Srbové, nebo provádejí atentáty na politiky

a osobnosti politicky umírneného krídla. Tyto útoky
mužeme považovat za terorismus a ríká se - což muže

a nemusí být pravda - že je to import z Belehradu. Podle
této úvahy je jeho cílem dosažení destabilizace v Kosovu
a snaha ukázat, jak neschopná je správa pod vedením OSN
a KFOR. Muže být však motivován i jinými cíli: treba
snahou zastavit návrat více než 100 000 uprchlíku do
Kosova nebo dokonce vyhánet další a další Srby, kterí meli
v plánu zustat.
Príslušníci KFOR a OSN jsou doposud v pátrání po
teroristech neúspešní, protože širší verejnost na obou

stranách barikády není ochotna s policií spolupracovat.
Také politictí predáci nejsou vždy ochotní rázne vystupo
vat proti terorismu. Napríklad bývalý politický vudce
rozpuštené Kosovské osvobozenecké armády Hašim Thaci
sice podepsal výzvu "obcanum Kosova", v níž je žádal,
aby se zdrželi násilí vuci Srbum, ale udelal tak, jen aby

uspokojil mezinárodní komunitu. Bylo to zrejme moc i na
komisare pro bezpecnostní a zahranicní politiku OSN
Javiera Solanu, který se hned druhý den po Thaciho
prohlášení behem své návštevy v Prištine dal slyšet, že
výzvy predstavitelu albánské komunity jsou na nic a že by
už chtel videt ciny a skutecné stop násilí. Násilí však kvete
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dál a KFOR pomalu ztrácí chut se
do jeho omezování zapojovat.
Albánci z Kamenice a Srbové

ze Štrpce napríklad v poslední dobe
násilne vystupují už i proti silám
KFOR v domnení, že za etnické

násilí muže i mezinárodní spolecen
ství.

Peší poulicní patroly už nejsou
tvoreny jen z vojákÍl mírotvorných
sil KFOR, ale doprovázejí je
i civilní policisté OSN a v poslední
dobe i místní príslušníci Kosovské
policejní služby (KPS). V ní jsou
zastoupeni prevážne kosovští muži,
z 1100 príslušníkÍl (v kvetnu 2001
jich má být už 4000) je však také
22 procent žen, 9 procent SrbÍl a 5
procent príslušníkÍl dalších etnic

kých minorit. Albánci disponují rovnež jakýmsi neozbro
jeným vojskem ci civilní obranou, což je vlastne Kosov
ská ochranná síla (TMK), sestavená z príslušníkÍl již

neexistující Kosovské osvobozenecké armády (UCK).
Kouchnerova nedávná dohoda s umírneným srbským
biskupem Artemiji umožní sestavení místní srbské
domobrany. Thaci odpovedel tím, že úcast OSN v docas
né správe Kosova bojkotuje.
Clenové nealbánských kosovských komunit stále žijí ve
strachu. Stávají se tercem teroristických výpadu a pravde
podobnost, že pri nich prijdou o život, je šestkrát vyšší
než u Albáncu, prestože Srbu je v Kosovu dvacetkrát
méne než Albáncu. Vyhánení Srbu, které trvá od lonské

ho cervna, se od predcházejícího úteku takrka miliónu
AlbáncÍl liší alespon v jedné okolnosti. Zatímco exodus

Albáncu spolecnými silami provádely ozbrojené síly VJ,
policie MUP (MV) a paravojenské skupiny, pricemž
tisíce AlbáncÍl prišly o život, vetšina SrbÍl se v cervnu
1999 dala na pochod spolu s odsunem srbských sil, a to

na základe opodstatneného strachu z odplaty za rabování
a vypalování albánských domácností. Srbové, kterí
v Kosovu zustali, se nemeli zac stydet - až na obyvatele
území na sever a severozápad od Mitrovice (kde žili
jednotne v duchu hesla "v etnické cistote je síla) a západ
ního Orahovce, kde príslušníci KFOR zatkli nekolik
podezrelých válecných zlocincu a kde je napetí stále
vysoké. A práve na území Prištiny, v prilehlých srbských
vesnicích na Kosove poli a v izolovaných srbských vesni

cích na jihu provincie nyní dochází k vetšine protisrb
ských útokÍl.
Bernard Kouchner, nejvyšší predstavitel generálního
tajemníka OSN, priznává, že NATO a OSN budou
v Kosovu pobývat ješte desetiletí a že "podobné mírotvor
né akce se pocítají na tucty let".

lalyan Naegele
Zpravodaj rozhlasové stanice Radio Free Europe/Radio Liberty

(RFEIRL).



I Srbsko na prahu zmen
Od roku 1991 mezinárodní spolecenství
a západní média oznacuj[ Miloševicuv
režim za autoritárský a nedemokratický.
Toto v podstate správné hodnocení však
neodráží podstatné zmeny, k nimž
v Srbsku došlo behem uplynulého
desetiletí.

V první polovine svého vládnutí (1991-1995) se Miloševié

tešil relativne vysoké podpore verejnosti a legitimite, založe
né púvodne na nacionalistickém apelu a pozdeji, behem
daytonských mírových rozhovorú, na své schopnosti

Hlavní mešita ze 17. století v ~ápadokosovském meste Djakovica.

manipulovat Západem tak, aby tiše souhlasil s vojenskými
zisky, kterých režim dosáhl behem války. Behem celého
tohoto období režim nechával demokratické cesty otevrené.
Systém by mohl být popsán jako "demokratický despotis
mus", udržovaný nacionalismem a svobodnými, ale nepocti
vými volbami. Porážka vládnouCÍ koalice v místních
volbách v roce 1996 a masové poulicní protesty proti
Miloševicovi, které probehly v zime roku 1996 a 1997,
vyvolaly v charakteru režimu hluboké zmeny. Prijetí nového
represivního zákona o univerzitách a médiích v roce 1998

bylo znamením toho, že demokratický despotismus skoncil
a zacal despotismus bez demokracie.
Miloševié využil úderú NATO k upevnení autoritárského
charakteru svého režimu. V soucasné dobe režim zesílil

represe uzavrením nebo prevzetím témer všech významných
nezávislých médií, když využil právní a regulacní mechanis
my, aby média vycerpal financne, a vystupnoval zastrašová
ní demokratických sil. Po prijetí zákona o univerzitách
a médiích, pokusu potlacit studentské hnutí odporu "Otpor"
a kvetnovém uzavrení všech srbských univerzit na jeden
týden se objevují zprávy, že režim pripravuje drastické
zmeny v zákonech regulujíCÍch verejná shromáždení
a demonstrace a chystá se skoncovat se svobodou projevu
a shromaždování. Existuje dokonce obava, že po zákroku
proti nezávislým médiím dojde k zákazu opozicních politic
kých stran.

Likvidace médií
Pocínaje breznem zacal reZlm systematicky likvidovat
nezávislá média. V breznu dostala federální vláda nezávislý
deník Vecernje Novosti pod kontrolu státního deníku Borba.
Útocníci oblecení v policejních uniformách odcizili vysílací
zarízení z belehradského Studia B. Kvúli rúzným "nesrovna
lostem" byla uzavrena místní televizní stanice ve Vršaci Lav
TV, Rádio Boom 93 v Požarevci, Rádio Tir v éupriji,
televizní stanice Nemanja v éupriji a Rádio Golf v Belehra
de. V kvetnu byly uzavreny nebo prevzaty Studio B, Rádio
B2-92, Rádio lndeks a deník Blic. Opozice prokázala, že je
schopna na tento zákrok za jistých podmínek reagovat, což
se ukázalo napr. v úspešném znovuzískání nezávislých
médií v Kraljevu, které následovalo po nekolikadenních
poulicních demonstraCÍ proti režimu. Skutecnost, že vúdce
Srbské strany obnovy (SPO) Vuk Draškovié neprivedl svou
stranu do ulic na protest proti prevzetí Studia B patrícího
SPO, predstavovala pro demokratickou opozici obrovské
zklamání a byla dalším znakem Draškovicova prizpllsobení
se tlakúm ze strany režimu.

Achillova pata
Nedávné prúzkumy verejného mínení ukázaly, že režim
ztratil znacnou cást svých nejaktivnejších stoupencú. Podle



v odstranení Miloševice a ohlášení prechodu k demokracii
usnadnit tím, že Miloševicovi mlcky zarucí únikovou cestu
a nabídne mu exil ve sprátelené zemi. Opozicní strany
projednávaly 16. února dokument pripravený profesorem
Dragoslavem Avramovicem, prezidentským kandidátem
Svazu pro zmenu, který navrhoval, aby opozice výmenou za
poctivé volby a pokojné presunutí moci Miloševicovi
zarucila, že nebude vydán k trestnímu stíhání do zahranicí.
Takový názor se však neteší široké podpore mezinárodního
spolecenství. Jde o otázku principu, zda umožnit bezpecnou
existenci válecným zlocincum obžalovaným tribunálem
s mandátem OSN.

Otázka státnosti
Šance na pokojný prechod a demokratizaci komplikuje také
skutecnost, že Srbové si zatím nejsou jisti svou státností. To
je v ocividném kontrastu se situací v Chorvatsku, kde
prechod k demokracii probehl teprve po období "budování
státu" od poloviny do konce devadesátých let. Proces
budování srbského státu je neúplný. Srbsko je státem se
spornými a špatne vymezenými hranicemi, nejistým si
svými státnímj symboly a svou budoucí strukturou.
Ze skutecnosti, že otázka srbského státu zustává nevyrešena,
pramení vetšina nejistoty a rozkolísanosti srbské spolecnosti.

Pruzkumy verejného mínení naznacují, že témer každý
druhý obyvatel Srbska se obává toho, aby se z nej nestal
uprchlík. Kosovo, které kdysi vzbuzovalo silné národnostní
city, již pro Srby není nejvetším zdrojem nejistoty a vetšina
z nich se již smírila s jeho ztrátou. Krize ve vztahu mezi

Srbskem a Cernou Horou zpusobuje, že srbská verejnost má
vetší obavy ze své budoucnosti, pokud jde o vlastní srbský
národní stát, než pokud jde o Jugoslávii.

Jak válecné zlociny, tak otázky státnosti hluboce ovlivnují
šance na pokojný prechod v Srbsku a ciní jej méne pravde

podobným. Ackoli v Srbsku není východoevropský model
zmeny založené na dohode použitelný, významné možnosti

pro podporování nenásilné zmeny tam zustávají. Duvodem

Hrozba haagského tribunálu
Rozhodnutí Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou
Jugoslávii v Haagu obžalovat Miloševice z válecných zloci
nu odlišuje srbský prechod od prevažujícího vzoru zemí
strední a východní Evropy. Nekteré transformující se
postkomunistické zeme zarucily v posledních deseti letech
bezpecný odchod ci existenci klícovým predstavitelum
starého režimu. Není snadné urcit, jak by tyto modely mohly
být aplikovány na Srbsko.
Vetšina belehradských opozicních vudcu se však zdá být

presvedcena, že Západ by jim mel jejich úkol spocívající

Šance na zmenu
Opozicní predáci ve mestech mimo Belehrad prokázali Miloševié sá;:Jna armádu idoma.
výdrž a efekti vitu, na rozdíl od neschopnosti mnoha
belehradských vudcu. Ocekávání verejnosti, že režim múže

prinést prosperitu a stabilitu, jsou velmi nízká. Intervence
NATO zmenila povahu režimu z psychologického hlediska.

Srbské úrady zacínají trpet otevrenou paranoiou a dopouštet
se hrubých politických chyb. Zjevný pokus o atentát na
vudce Srbské strany obnovy Vuka Draškovice 3. ríjna 1999

a vraždy obžalovaných válecných zlocincú Arkana
a jugoslávského ministra obrany Pavla Bulatovice vytvárely
v Belehradu nové napetí a nejistoty ohledne toho, kam
takové násilí povede. Zákrok proti nezávislým médiím,
pokusy potlacit studentské hnutí Otpor a predcasné uzavrení
univerzit v kvetnu roku 2000 odrážejí stupen nejistoty,
kterou režim pocituje díky proti Miloševicovské opozici.
Všechny opozicní strany rozvíjejí na verejnosti své strategie
s predpokladem, že k politické zmene muže dojít pokojnou

cestou. Soukrome však témer všichni belehradští opozicní
vudci priznávají, že neverí v to, že Miloševié pokojnou
zmenu dopustí. Ocekávají, že zmanipuluje volební proces,

zruší volební výsledky a v prípade potreby povolá armádu,
aby si udržel kontrolu nad zemí. Je duležité zduraznit, že
verejnost podle všeho nepodporuje svržení režimu násilím

a soucasne že jakákoli pokojná zmena závisí na tom, zda
v prípade volebního vítezství opozice bude režim respekto
vat ústavní proces a predá moc.

techto pn'hkumu by více než 70 procent obyvatel dalo

prednost politické zmene, trebaže vetšina lidí není
schopna urcit, o jakou zmenu by melo jít a kdo by mel
být jejím puvodcem. Úspech režimu v získání si podpo
ry verejnosti behem bombardování NATO byl krátkodo
bý a založený spíše na vlasteneckém cítení než duvere
v režim.

Prúzkumy také svedcí o tom, že státní politika neodráží
zájmy prostých lidí. Více než 60 procent obyvatel uvádí
zlepšení vztahu se Západem mezi nejdúležitejšími

politickými prioritami Srbska, zatímco Kosovo se mezi
šesti nejdúležitejšími oblastmi verejného zájmu ani
neobjevuje. Pn'hkumy tak odhalily silnou podobnost

mezi dnešním verejným mínením v Srbsku a verejným
mínením v Bulharsku na podzim roku 1996, na Sloven
sku v léte roku 1998 a v Chorvatsku koncem roku 1999,

které predcházely prechodum techto zemí smerem
k demokracii.
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je skutecnost, že j ti nejradikálnejší stoupenci režimu se
obávají, že uzavrení možnosti pokojné zmeny vyvolává
riziko, že Srbsko bude uvrženo do obcanské války. Krome

toho se srbské mocenské struktury, které necelí obvinením,
bojí, že alternativou k pokojné zmene by mohla být inter
vence NATO.

Pred volbami
Podle federální a srbské ústavy a zákonu by se tento rok
mely konat federální volby do parlamentu a také místní

volby. Miloševié hodlá využít místních voleb k odstranení
co nejvetšího poctu opozicních starostu srbských mest, kterí
byli zvoleni v roce 1996. Jedním z cílu nedávného útoku

proti nezávislým médiím bylo omezení schopnosti místních
demokratických sil komunikovat se srbským obyvatelstvem
v predvolebním období.
Ve federálních parlamentních volbách spatruje Miloševié

príležitost vnést neshody mezi srbské demokraty (usilující
o to, aby cernohorský reformistický prezident Milo Djuka

novié podporil opozicní blok proti režimu) a Djukanovicovu
vládu, která se priklání k názoru bojkotovat volby, nebot je
považuje za nebezpecnou legitimizaci protidemokratické
federace. Miloševié také ocekává, že mezinárodní spolecen
ství donutí Djukanovice k úcasti ve volbách, protože
v opacném prípade by bylo ohroženo Djukanovicovo
mezinárodní postavení.
Pruzkumy verejného mínení mezitím vyslaly signál, který
je casto prehlížen jak srbskými, tak zahranicními experty,
a který spocívá v tom, že pokud by mely demokratické síly

jít do voleb se spolecnou kandidátkou, vyhrály by - bez
ohledu na pravdepodobný Miloševicuv pokus o zmanipulo
vání volebních výsledku ve prospech režimu. Pruzkumy
také ukazují, že pokud by byla nabídnuta spolecná kandi

dátka, opozici by podporil více než dvojnásobek volicu
v porovnání s celkovým poctem obcanú, kterí dnes uvádejí,
že by podporili toho ci onoho opozicního kandidáta ci
stranu.

Jestliže by se opozice dohodla na spolecné kandidátce,
odstranila by tak nejzávažnejší prekážku, která stojí v ceste
demokratické zmene. Režim doposud težil z neschopnosti
opozice formulovat vlastní politiku a sjednotit se kolem ní.
Opozice má jedinecnou príležitost vystihnout každodenní
starosti a tužby obycejných lidí a posunout politickou

agendu od nacionalismu, Kosova a Cerné Hory k ekonomic
kým a sociálním záležitostem, které jsou Miloševicovou
nejslabší stránkou.

Zprávu vypracovala The International Crisis Group
(www.crisisweb.org) - mezinárodní organizace zamelená
na posílení schopnosti me~inárodního spolecenství

pledvídat, chápat a úcinne jednat ph pledcházení

a odvracení konjliktLi. Text zprostledkovala Spolecnost
Clovek v tísni, pleklad Tomáš Vdovský. Redakcne

upraveno a zkráceno.

Zvláštní pNlohu o srbské opozici najdete na internetové

adrese Spolecnosti Clovek v tísni hffp://www.pinlc~

PntzkU111)'velejného mínení ukázaly, že srbská státní politika neodráží zájmy prostých lidí.
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Ztracen na konci sveta
Jirí Eduard l-lermach

Zabloudit nekde v lese není zrovna to nejpríjemnejší. Díte

pláce, dospelý se zlobí. Oba se podobají jeden druhému

svojí úzkostí, i když ji každý projevuje jinak. Nekdy však

clovek zabloudit chce, a když se skutecne ztratí, je rád a
cítí se dobre.

Vyjel jsem tenkrát místní lokálkou Z Ceských Budejovic a

vystoupil nekde, už nevím kde, asi v Borovanech. Bylo

kolem vánoc a všude ležel sníh. Záríl na slunci a pod

stromy prostíral modré stíny. Šel jsem krajinou a sníh mi
pod nohama pekne vrzal. Ale odpoledne se obloha zatáhla

a zacalo snežit. Všechno bylo náhle blízko, tiše a jaksi

vnitrne, jen tak samo u sebe. Ani ve snu me nenapadlo, že
se mohu ztratit. Naopak! "Jsem tu doma, " ríkal jsem si.

Zacalo se smrákat. Prišel vecer a noc. Celý vesmír se

stesnal kolem mne a ztratit se už ani nebylo kde. Nalezl

jsem náhodou železnicní koleje a vydal jsem se po nich.

Došel jsem na nejakou stanici. Byly tam dve, tri poulicní

lucerny a nekolik domu bez svetla. Žádná hospoda, žádný

hotel a všichni už asi spali. Mesto bylo jako prelud. Mezi

temnými domy náhle vysvitla bílá plán. Ubíhala zárící až

ke svetlum na druhé strane. Vyšel jsem prímo pres ni. Ale

snehu tam bylo príliš. Propadal jsem se závejemi až k

mekké zemi, do bot mi zacala téct voda. Vrátil jsem se na
cestu a šel po ní. Dostal jsem se k závorám. Z nízkého

domku vyšli vojáci.
"Jak se dostanu támhle ?... "
"Kam?!"

"Támhle, do mesta! ... Hledám hotel." Cítil jsem, že neco
není v porádku.

" Tak pojdte s námi! "...
Vyslýchal me napred jeden, pak druhý, pak ješte dva a

nakonec ješte nekdo v civilu. Pozorne me poslouchali,

všechno zapisovali, prohrabali nekolikrát vše, co jsem

mel, prolistovali mLtj skicák, probrali tužky a krabicku s
pastelem ...

"H ledal jsem hotel, uvidel jsem svetla ... " Chtel jsem se

smát, ale všichni meli vážné a ustarané tváre. V Ceských

Velenicích tenkrát žádný hotel neexistoval a rakouský

Gmiind byl už v zakázaném svete. Spal jsem na celnici. Na

oknech byly mríže a za nimi padal sníh. Ráno mi jeden z

tech, co me uveznili, dlouze vysvetloval, že tam na druhé

strane lidé trpí, mají se špatne, umírají zimou a hladem ...

Propustili me k polednímu. Vracel jsem se tam, odkud

jsem prišel. První hospoda byla až v Nových Hradech.

Ríká se, že když se clovek ztratí, je to vždy v materské

lásce. Ne že by tu matka byla, ale ve chvíli bloudení ci

ztracení se dosadí do onoho neznáma a prekryje ho jakou

si formou své prítomnosti. Když se nekde na ulici ztratí

tríleté díte, je treba ho hledat ve smeru, odkud svítí slunce.

Díte nastaví tvár slunci a beží k nemu. Za privrenými

vícky se mu rozevrou vejíre teplé záre jako pavucina snu.

Ale v každé pavucine sedí pavouk a chytá do ní mouchy.

Království pavucin je na pudách venkovských domú.

Škvírami mezi taškami sem proniká slunce a v úzkých

pruzích svetla zárí vznášející se prach. V tom setmelém

teple pod taškami pavouci predou své síte a chytají
mouchy. Když ztracené díte beží proti slunci, v té pavucine

svetla, co má pred ocima, je také pavouk a jsou tam také

mouchy. Pavouk jako kroky, pohyb a mouchy jako touha.

Touha padá do pavuciny. Je oním materstvím tepla a

svetla, které je už zde, ale pres to je treba za ním jít, bežet
a brecet.

Nedávno jsem se díval na fotbalový zápas Ceská republi

ka - Holandsko. Sedmicka ceských hrácu se shlukla do

obrany. Ti ceští fotbalisti meli takový strach prebehnout

zelený obdélník, že radeji pavoukovsky zustávali ve své
vlastní polovicce. Jako nápadité mouchy vírili jen Holan

dané. Útok je touha a obrana cin. Cinem pavoucího

sežrání se clovek ujistí, že stále ješte žije, ale jeho jistota

je prázdná, nudná a bez hodnoty jako ten fotbalový

zápas.

V dnešním nove otevreném svete je materství jen tou
pavucinou. Všichni se tu ztrácíme. Jedná se však o touhu a

nebo o strach? A co pavoucí cin, kterým celé lidstvo
požírá samo sebe?

My Ceši máme za sebou historii materství dvou totalitních

reŽimú. Ani jsme si nemohli porádne oddechnout. Dnes se

na nás usmívá svúdná matka Evropa. S trochou štestí ani

nebudeme muset sebe sama pochopit.

Je léto, prázdniny ... Pújdu se ted natáhnout nekam na

ptldu. V temných koutech tam pavouci predou své síte.

Svet je závoj z nich utkaný. Cas kvapí. Na dvere tuká

Evropa, usmívá se a blýská na nás svými zlatými zuby. At

je to jakkoliv, clovek se stejne rodí sám, aby pak celý život

tkal sít své vlastní materské ztráty. Na vyhráté pude voní

krížaly, schnou houby a v tenkých proužcích svetla zárí

prach. "Jako ty vlocky," ríkám si. A zasnežené pláne jsou

znovu celé bílé a nikde ani stopa.
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ERA - nová éra pro vedu
Pavel Kouhsk)3

Evropská unie zacíná používat novou
zkratku - ERA, což znamená European
Research Area, cesky a trochu kostrbate
Evropský výzkumný prostor. Oficiálne byl
tento program vyhlášen v polovine kvetna
na schuzce ministru pro vedu
v Lucemburku. Jeho cílem je zlepšit
podmínky pro vedu a výzkum v Evrope
a dosáhnout tak zlepšení pozice Evropanu
vuci Americe a Japonsku.

ERA není nikterak nová myšlenka. Už delší dobu ji prosazuje
Philippe Busquin, belgický vedec a politik, který se ve dvace

ticlenné Evropské komisi stará o vedu. Jeho snem je, že
evropský vedec si bude moci vybrat nekterou laborator mezi
Skotskem a Sicilií, Lisabonem a Lotyšskem. O podporu svého

programu se bude moci ucházet u libovolné evropské granto
vé agentury. O svých výsledcích bude moci diskutovat po
rychlé pocítacové síti pokrývající celý kontinent. Jeho duševní
vlastnictví bude chránit jednotný evropský patentový úrad.
Busquinova koncepce vedecké Evropy se teší velké podpore.
Politika Evropské unie dosud nebrala na vedomí fakt, že
nedelá nic pro to, aby evropská veda prestala zaostávat za
Amerikou a Japonskem. Významné podpory se Busquinovi
dostalo od Rady ministru pro vedu a od agentur, které
v Evropské unii vedu financují. Na jarním summitu EU
v Lisabonu byl už zrejmé, že se oficiální postoj k otázce
rozvoje vedy v Evrope zacíná menit.
Busquin je obratný politik, který ví, že musí nejprve pro svou
myšlenku získat podporu clenských zemí. Ví, že musí vystu
povat jako presvedcovac i jako katalyzátor. Pokusí se
nepochybne využít i toho, že mnohé evropské vlády jsou dnes
mnohem prístupnejší myšlence spolecné evropské vedecké

politiky.

Spíš dobrá a špatná než chilská a cínská
Cesta od nápadu k realizaci nebude snadná. Bude narážet na

spoustu dosud uplatnovaných byrokratických prekážek.
V Evropském výzkumném prostoru by mladí vedci nemeli
být omezováni pracovními povoleními, nekompatibilitami
universitního vzdelání nebo danovými komplikacemi. Národ
ní vedecké programy by se mely otevrít mezinárodním
projektum. Busquin doporucuje, aby projekt ERA zacal
spontánním uzavíráním multilaterálních smluv mezi národní
mi agenturami a vedeckými institucemi v ruzných zemích. To
by mel být první krok k "evropeizaci" vedy, ve kterém se

jasne prokáže, zda zejména velké zeme patnáctky jsou ochot
ny se o svuj kolác delit i s menšími. ERA je také diskuse.

Busquin predložil vedecké komunite pet otázek týkajících se
postavení vedy v Evrope, jejího financování, hodnocení,
duvodu malé mobility vedcu a vztahu verejného a soukromé

ho sektoru k výzkumu. Odpovedi na tyto otázky, zverejnené
na serveru Evropa, mohou posílat i vedci z pridružených
zemi, tedy i z Ceské republiky. ERA muže být nadejí i pro
ceskou vedu. Je docela možné, že v dobe vstupu Ceské repub
liky do Evropské unie bude Evropský výzkumný prostor už
docela dobre fungovat.
Bylo by ovšem mnohem lepší, kdyby v té dobe fungoval

globální vedecký program, nejaký WRA - World Research
Area, protože vedu lze spíš delit na dobrou a špatnou než na
chilskou a cínskou.

Planetární, dokonce meziplanetární
Ostatne už dnes mužeme ve vede najít planetární ci dokonce
meziplanetární rysy. To potvrzují i dve zprávy, které se
objevily v cervnovém císle britského týdeníku pro mezinárod
ní vedu Nature. Shodou okolností je úvodník tohoto císla

venován Evropskému výzkumnému prostoru.
První zpráva se týká nového reditele nejvýznamnejší svetové
astronomické observatore na vrcholu havajské vyhaslé sopky
Mauna Kea, cesky Bílá hora. Observator leží v nadmorské
výšce 4200 metru. Od poloviny šedesátých let ji v nehostin
ném prostredí budoval Astronomický ústav Havajské univer
zity. Skvelých pozorovacích podmínek zacaly postupne

využívat i instituce z Ameriky a Evropy, takže nyní se Mauna
Kea stala rájem astronomu z celého sveta. V blízkosti jejího
vrcholku je trináct výkonných teleskopu, z nichž ctyri patrí do

první desítky nejvetších dalekohledu na svete. Další stavby na
vrcholu sopky by mohly dobré podmínky pro pozorování
znicit, a tak se Astronomický ústav Havajské university snažil
vypracovat jakýsi plán rozvoje observatore. Plán bere v úvahu
i požadavky rodilých Havajanu, kterí se domnívají, že astro

nomové ruší klid jejich božstev sídlících na Mauna Kea.
Dalším významných krokem pro rozvoj observatore je

ukoncení tríletého výberového rízení na post reditele. Stal se
jím profesor Rolf-Petr Kudritzki, narozený ve Šlesvicku
Holštýnsku, který dosud šéfoval na opacné strane zemekoule.
Od roku 1982 byl reditelem Astronomického ústavu
Mnichovské univerzity.
Druhá zpráva shrnuje výsledky neobvyklého pozorování
meteorického roje Leonid na podzim minulého roku. Dosud
astronomové sledovali meteory, které se pri vstupu do zemské
atmosféry zmenily v tak zvané padající hvezdy. Stopy meteo

ru vzniklé pri pruletu atmosférou muže zachytit také radar.
Drobná poškození zpusobená meteority se dají nalézt na
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oknech kosmických lodí nebo na hladkých stenách družic,

které pobývaly dlouho ve vesmíru. Vetšina kráteru na Mesíci

a jiných planetámích telesech vznikla pri dopadech meteoru.

Již nekolik let se astronomové snažili odhadnout, zda by se

daly pozorovat záblesky, které musí vznikat, když meteory

dopadají na Mesíc. Teoretické výpocty ukazovaly, že i toto je

metoda pro sledování meteoru. Když by se kombinovala

s pozemskými pozorováními, mela by význam predevším pro

studium roju, tedy shluku meteoru v meziplanetámím prosto

ru. Astronomové by meli k dispozici mesícní povrch jako
detektor ve vzdálenosti 400 tisíc kilometru od Zeme. Po

nekolika neúspešných pokusech se to podarilo. 18. listopadu

1999 zachytil malý dalekohled s videokamerou pet záblesku

zpusobených meteory z roje Leonid na temné cásti Mesíce.

Tato pozorování lze považovat za první výsledky v lunitere

strickém výzkumném prostoru.

Tri nejvetší dalekohledy na havajské observatori Manua

Kea. Ve dvou kopulích v popredí jsou desetimetrové

teleskopy Keck I a II, hranatá stavba vzadu chrání Pavel Koubský (1943)
osmimetrový japonský dalekohled Subaru. ASIJ·onom.

Skalpel, prosím (ale virtuálnl)
Profesionální trénink na pocítaci

Sledujeme-Ii zpovzdálí dnes hojne rozšírený druh cloveka

pocítacového, jen s velkými obtížemi dokážeme urcit, kdy si

ješte hraje a kdy se už pustil do práce. Práve hravá povaha

dnešních bílých límeckú a herní podstata mnoha softwaru je

jedním z dúvodu, proc sociologové oznacují nynejší spolec

nost jako ludickou. Pocítacový "homo ludens", "clovek

hravý", má prakticky tri možnosti, jak plynne procházet stále

mlhavejší hranicí mezi prací a zábavou. Tím prvním a nejná

padnejším zpusobem mísení hry a práce jsou prirozene

pocítacové hry a komunikacní hrátky s e-mailem ci interne

tem, k nimž si muže kancelárský typ kdykoli odskocit, taki'ka

nepozorován. Méne postrehnutelnou formou prolínání

herních prvku prací je pak fakt, že i zcela vážná cinnost

provozovaná v textovém ci grafickém editoru, z cloveka delá

to, cemu se u detí ríká "být hracicka". Predposlední císlo

týdeníku The Economist prineslo clánek o nejnovejší forme

"entelteinizace" práce (pronikání zábavy) - o stále frekvento

vanejším výskytu simulátoru a virtuálního modelování

možných situací v nejruznejších oborech od ostrahy letišt až

po mikrochirurgii.

Predstavte si, že sedíte pred úctyhodnou obrazovkou a sledu

jete video imitaci pásu letištního detektoru, po nemž jeden po

druhém jedou kufríky a kabelky. Vidíte je prosvícené

a v okamžiku, když v nekterém zavazadle spatríte núž,

bombu nebo podezrelý predmet, zmácknete tlacítko "nebez

pecí" a pocítac vám pogratuluje. Ne, nejedná se o scénku

z video herny, ale z letištního terminálu, nebot personál

zejména amerických letišt je stále casteji cvicen na reálné

ohrožení prostrednictvím technologie "threat-image projecti

on" (TIP).

Srpen 2000

Podobnými cestami se dnes za pomoci softwaru firem jako

jsou Digital Sandbox ci Powerism pripravují na možné

skutecnosti také vojáci nebo burzovní makléri. Ti, kterí jsou

odpovední za bezpecnost vládních budov a ambasád, si

mohou cvicne zahrát na útok teroristu, príslušníci protiche

mických jednotek zdokonalují své reakce pro prípad chemic

kého poplachu. Pomocí tlacítek a joysticku je príslušný

program vede k tomu, aby nejprve zhodnotili typ nebezpecí

a posléze na elektronické mape presouvali ohrožené obyva

telstvo a organizovali personál.

I na boj na frontách burzy a obchodování se lze pripravit

s pomocí digitálních trenažéru. Produkty firmy Powerism

umožnují nácvik presného odhadu výhod expanze na nové

trhy, volby nejvhodnejších cenových strategií atd. Zmínený

typ školení dost pripomíná oblíbenou hru Monopoly.

Jednou z nejduležitejších oblastí užití pocítacových simulací

je mikrochirurgie. Zatímco v minulosti mohli rnikrochirurgo

vé pilovat zrucnost maximálne pri loupání pomerancu, dnes

mají k dispozici interaktivní pocítacové modely operací,

s nimiž manipulují pomocí obourucného joysticku. Pri

takovémto nácviku je napríklad treba zvednout objekt, predat

si ho z "ruky do ruky", a umístit na mikroskopicky urcené

místo. Po výkonu pocítac zhodnotí chirurgovu rychlost,

presnost a výkonnost. The Economist už ale bohužel nepíše,

zda simulátor chirurgum za úspešnou operaci také blahopreje,

poprípade, jaké sdelení se objeví na obrazovce, pokud se

operace nezdarí.

Podle týdeníku The Economist z 8. cervence 2000 zpracovala

Irena Reifová.





Umelci všech zemí, spojte se!
Neexistuje snad kontroverznejší povolání na svete než býti umelcem ...

Eva Hanáková

Svet umelcu byl již od pradávna chápán
jako bohémský, frivolní a nespoutaný.
Takzvaná sporádaná spolecnost jimi
vetšinou pohrdala a zatracovala je. Težko
nacházeli zastáni, pochopení a podporu
pro svoji cinnost. Doba se ale zmenila.

Rynzo Fukuhara a jeho tanec Bulo.

Následníci mecenášu
Naštestí existují spolecnosti na podporu umení navazující

na drívejší tradici osvícených mecenášu. Patrí k nim naprí
klad Nadace a Centrum pro soucasné umení v Praze
(NCSU). Obe organizace byly do roku 1998 soucástí

Sorosova centra pro soucasné umení, dnes pusobí jako
nezávislé, neziskové instituce s jasne stanoveným progra-

mem a posláním. Tím je zejména podpora mladé umelecké
tvorby, rozvoj nových forem umení a komunikace mezi

zememi celého sveta. Zatímco Nadace se zabývá zejména
poskytováním ruzných grantu, nejduležitejší snahou Centra
pro soucasné umení je pomoc našim mladým umelcum

a kurátorum. Svou tvorbu mohou prezentovat prímo

v prostorách Centra v Galerii v Jelení 9, ale soucasne jim
Centrum pomáhá organizovat další aktivity jak doma, tak

i v zahranicí. Krome toho jsou umelcllm k dispozici
i medialaborator a knihovna s podrobnou dokumentací

vybraných ceských umelcu poválecné éry. Ostatne tato

knihovna obsahující radu ceských i zahranicních knih,

katalogu, casopisu i CD-romu je bežne prístupná i verej
nosti a její návštevu mohu osobne doporucit. K programu

Centra prirozene patrí i prednášky, sympozia a workshopy
umožnující laikum i odborníkum seznámení s nejnovejší
trendy soucasného umení.

V posledních letech se Centrum zamerilo na jeden typ
programu, který je svým zpusobem ojedinelý. Pozve do

Prahy skupinu umelcu ze všech koutu sveta k pobytu
trvajícímu vetšinou dva mesíce, každému dá k dispozici
ateliér nebo dílnu, kde muže nerušene pracovat na indivi
duálním projektu. Pobyt vrcholí jakousi vernisáží, dnem

otevrených dverí, kdy jsou vytvorená díla a projekty
predstaveny verejnosti.

Na schwarzenberském zámku
Ateliéry dvanácti ceských a zahranicních umelcu se letos
otevrely v sobotu 24. cervna 2000 v barokním zámku

v Cimelicích. Potkala jsem tu malíre, fotografy, sochare,
grafiky i tanecníky z celého sveta. Behem dvou mesícu

spolecného pobytu se z techto nesporných individualit stala

velmi pestrá umelecká komunita, možná vznikla i prátelství,
která pretrvají. Moje domnenky potvrzuje výtvarnice
Stepánka Simlová, která v Cimelicích pracuje na koláži

pocítacove manipulovaných fotografií a videoprojekcí.
"Víte, je velice zajímavé sledovat, jak sem umelci ze Západu
zprvu príjíždejí tak strašne nadupaní a s utkvelou predsta
vou, že oni jsou ti nejbájecnejší a nejlepší." A s úsmevem
pokracuje: "Chtejí tady toho moc dokázat. Po urcité dobe se

ale všichni zklidní a vzniká tady úžasná komunita lidí, kterí

jsou v pohode a se kterými je radost spolupracovat. Veríte,
že se mi vllbec nechce zpátky do Prahy?"

Své hostitelky, paní Dany Recmanové z Centra pro soucas

né umení, jsem se zeptala na pravidla uplatnovaná pri
výberu umelcll. Projektu se muže zúcastnit každý, podmín-
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poznání je matkou moudrosti - a já se díky poznání neceho
jiného, a casto zcela odlišného, naucil respektovat jiné lidi,
kultury, umení." V Cimelicích vytvoril zvláštní, složitou

kou je podání prihlášky spolu se strucným popisem projek
tu, na nemž umelec hodlá pracovat. Odborná komise slože
ná z významných ceských kurátoru pak vybere úcastníky

pobytu, kterí pak žijí a pracují v ponekud
spartánských podmínkách zámku. Pri
poznávacích cestách a zájezdech se také
seznamují s ceskou kulturou. Krome toho
je urcité procento míst rezervováno pro
úcastníky reciprocních výmenných pobytú
a dále pro osoby, které mají své vlastní
sponzory. Paní Recmanová k tomu dodává
: " Samozrejme, že jsme velice rádi, pokud
se do takových akcí zapojují sponzori.
Zvlášte dnes, kdy se musíme o finance
starat sami. Na druhé strane nemáme

v takovém prípade možnost zasáhnout do

výberu kandidátu. Sponzori sem vysílají
své vlastní lidi a ti jsou casto zklamáni
tvrdými podmínkami života na zámku.
Naopak ten, kdo si podá prihlášku ze svojí
vlastní iniciativy, prece jenom dobre ví, do
ceho jde a neceká ani postele s nebesy ani

Úcastníci lvtlrcího pobytu.
pecené holuby ...."

David, Pitiwata a plachý Ruyzo
Celé prostredí zámku obklopeného parkem na me dýchlo

romantikou, harmonií, spokojeností, prátelskou atmosfé
rou. Umelecký svet je zrejme opravdu bez hranic a jakých
koli bariér, umelci si vždycky najdou svoji vlastní spolec
nou rec. A zdá se, že nikomu z úcastníku pritom vubec
nevadí chladné zdi zámku, prosté vybavení pokoju

a koupelen. S tím naprosto souhlasí i známý americký
malír, fotograf a sochar David Kramer: "Spoustu lidí vLlbec
neláká predstava takového programu, ale já to opravdu
miluju. Líbí se mi žít v techto podmínkách - tak daleko od
lidí, od centra, od hlucné civilizace. Je to neco úplne jiného
než muj všední život v New Yorku. Bydlím prímo na
Manhattanu a tam je všechno tak strašne hektické, stresují
cí a uspechané ... Tady v Cimelicích mám klid pro svoji
práci, ale i pro usporádání svých myšlenek a názoru."
Davida predevším zajímají billboardy, poulicní nápisy,
útržky textu, které pak uvádí do úplne jiného kontextu. Ve

Spojených státech je známým umelcem, na zámku se
publiku predstavuje i jako malír a také jako výrobce nábyt

ku. Všechny kusy z potahové látky a penové drti, které tu
jsou k videní, pochází práve z jeho dílny.

O tom, jak pestré je složení umelcú, svedcí i úcast Pitiwata
Somthaie, thajského grafika a sochare vyucujícího umení
na univerzite v Thajsku, který byl do projektu vybrán
organizací OSN pro vzdelání. vedu a kulturu - UNESCO.
Podle jeho názoru není cílem tohoto pobytu produkovat
nejaká veledíla. Naopak, zásadní prínos tkví v necem úplne
jiném: "Jsem vdecný, že mi tímto zpúsobem bylo umožne
no poznat lidi z celého sveta, jejich myšlení, kulturu, styl
tvorby, zájmy a práci. Na základe této zkušenosti najednou

více uvažuji o svém dosavadním žití. Srovnávám svúj život
s životy svých spolupracovníku a snažím se ho videt

z jejich pohledu, z jejich perspektivy ... Casto se ríká, že

konstrukce ze dreva vyjadrující jeho hluboký vztah k príro
de a soucasne zachycující vztah lidského tela a duše
v okamžiku smrti.

Soucástí Dne otevrených dverí však není jenom prostá
výstava dokoncených prací.
Krome vystavených obrazú, fotografii ci soch mohli

návštevníci shlédnout i audiovizuální performace, autorská
ctení nebo treba tanecní vystoupení. Japonský tanecník
Ryuzo Fukuhara predstavoval ve sklepních prostorách
zámku ceskému publiku japonský tanec Buto. Tanec nemá
žádnou presnou formu ci pravidla. Tanecník vetšinou
prizPLlsobuj svoje pohyby reakcím publika a neuveritelným
zpusobem na nej prenáší energii, stav duše a mysli. Jak je
možné, že má v sobe jeden clovek tolik síly? Ruyzo
skromne odpovídá: "To není jen moje zásluha. Všechno je
to dokonalá souhra mezi tanecníkem a divákem - otevírá

me sobe navzájem svoje nitra a vpouštíme tam momentální

pocity toho druhého. K navození takového stavu prispívají
zrejme i moje pohyby. Nesmí být trhavé, ale jemné
a vlácné - jako by naše telo byla jen tekoucí voda."

Nashledanou v zárí
Na své si prišel každý. V prestávkách mezi výstavami
a performacemi oživily atmosféru loutkohorci s predstave
ním pro deti, hudebníci nabízející jazz a tradicní irskou
hudbu.

Když jsem zámek opouštela, program pokracoval v prátel
ském hovoru, zpevu a tanci až do pozdních nocních hodin.
Tím, že vám hostitelé otevrou dvere svého ateliéru, oteví

rají soucasne dvere i do vaší duše. Príští Den otevrených
dverí se v Cimelicích koná 9. zárí 2000. Už ted se teším.

Eva Hanáková
Studentka Vysoké školy ekonomické v Praze.
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Zustávám optimistou
Rozhovor s Manfredem Martinem (1962), profesorem anglictiny
a dejepisu na rakouském gymnáziu v Praze

Lucie Kolácná

Gymnázium bylo otevreno v zárí 1991
v Drtinove ulici na Smíchove. Chce prispívat

k rozvoji dobrých sousedských vztahu
a k lepšímu vzájemnému poznání. Všechny

predmety krome ceského jazyka, literatury
a obcanské výchovy jsou vyucovány

v nemcine. Škola je .financována ze trí zdroju:

z príspevku rodicu, ze státních dotací ceského
ministerstva školství a z rakouské strany,

která hradí platy rakouských ucitelu, prispívá
na vybavení školy, nákup pocítacú a na

zájezdy studentu do Rakouska.
Kdy k vám, na výberové gymnázium, pricházejí studenti?

Nekterí už po ukoncení sedmého rocníku základní školy. Dva
roky se ucí v ceštine podle ceských osnov, relativne velký pocet
hodin nemciny je pripraví na první skutecne rakouský rocník
gymnázia. Studenti, kterí umejí dobre nemecky, pricházejí na
gymnázium až z deváté trídy základní školy a nastupují prímo
do prvního rocníku, kde studují vetšinu predmetu v nemcine.
Vyucujeme v podstate podle rakouských osnov, musíme ale
respektovat odlišnosti. V Rakousku se studenti mohou zamerit
na urcitý predmet, jiným se pak nevenují tak intenzivne. To zde
není možné. Studenti také musejí zustat v kontaktu s ceskou
kulturou a historií - ceský jazyk a literatura i obcanská výchova
jsou povinné predmety.

Kdejste pusobil predtím, nežjste prišel do Prahy?

Ve Velké Británii, ucil jsem tam nemcinu. Po zmenách
v Ceskoslovensku jsem vedl v Praze seminár pro ucitele rušti
ny, kterí se preškolovali na ucitele nemciny. Ale pak jsem si
musel odbýt ctyrletou praxi na státní strední škole v jednom
malém alpském meste - ta praxe byla nezbytná pro získání
nústa na rakouské škole v Praze.

Proc jste se rozhodl práve pro Cechy?

Duvodu bylo víc. Praha je pro ucitele dejepisu velkým magne
tem, každým rokem se pro me stává zajímavejší a pritažlivejší.
Krome toho jsem zjistil, že potrebuji cizojazycné prostredí - je
to pro me neco jako výzva. Otec je Kanadan, vyrustal jsem

v dvojjazycné rodine. Ucím se u vás cesky a mám ceské prátele.
Byla tu také možnost zvýšení kvalifikace. I príležitost vyššího
výdelku než v Rakousku.

Je mentalita ceských a rakouských studentu odlišná?

Loni jsem navštívil školu v buddhistickém kláštere v severním
Tibetu v Indii. Po prvním dni jsem zjistil, že deti ve veku 13 let

jsou všude stejné. Rozdíl je pouze v celkové atmosfére
a v kvalite vztahu ucitele a žáka. Profesori na našem gymnáziu

znají všechny studenty osobne, jsme malá škola, v níž neexistu
je obvyklý odstup. Studenti s námi mohou kdykoli neformálne

hovorit:. S jejich celkovou úrovní jsem spokojen. Nárocnejším
výberem docilujeme toho, že na naší škole studují opravdu
schopní, motivovaní studenti se speciální jazykovou prlipravou.
Vetšina absolventli pak pokracuje ve studiu na vysokých
školách.

Postrehl jste nejaký zásadní rozda mezi rakouskými a ceskými

kolegy?

Urcitý rozdíl existuje ve zpúsobu výuky. Zdá se mi, že u vás se
více užívá tradicnejší, monologická forma, naopak méne se
využívá práce ve skupinách. Ale takoví pedagogové jsou
i v Rakousku. Jako ucitel anglictiny preferuji komunikativní
prístup a pestrost vyucovacích postupu. Tato metodika ale není

možná ve všech predmetech, napríklad v matematice.
Za rozhodující ale pokládám osobnost ucitele, a v tom národ
nost nerozhoduje.

Mužete srovnat situaci a spolecenské postavení ucitelu?

V Ceské republice jsou hlavním problémem platy ucitelu.
Nízké príjmy vedou k frustraci, ucitelé pocítají každou hodinu
strávenou ve škole. Existují samozrejme výjimky, ale vzdeláva
cí systém nemužete založit pouze na idealismu nekterých jedno
tlivcu. Ani v Rakousku nejsou ucitelé vnímáni jednoznacne
pozitivne. Mnoho lidí si myslí, že vydelávají hodne penez

a mají príliš volného casu.

Spolecenská prestiž ale nesouvisí pouze s príjmy, nebo ano?

Máte pravdu, verejný obraz ucitele je utváren i mínením studen

tLIa hlavne rodicli, kterí rovnež posuzují školu, úroven výuky
a vzdelání. Spokojení, nefrustrovaní ucitelé by pak samozrejme
pracovali víc a lépe.

Jakéjsou vaše životní zkušenosti v Cechách?

Mentalita i kultura jsou si blízké. V Praze se cítím jako doma.
Nelíbí se mi, že nekterí lidé se obohacují na úkor z cizincu, kterí
neumejí jazyk a neznají prostredí. To ale platí asi všude na svete

Je zajímavé, že pro me Ceskoslovensko až do listopadu 1989
v podstate neexistovalo. Patrilo do jiné, nebezpecné cásti sveta.
Když jsem byl v roce 1987 na vojenských manévrech, ocekáva
li jsme invazi ze severu a pripravovali se na ni. Protože jsem se

do té doby s žádnými Cechy osobne nesetkal, predstavoval
jsemje jako cizí, podivná stvoreni. Jsem rád, že jsem se mohl
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presvedcit, že lidé v Cechách jsou stejní a mají podobné starosti

jako kdokoli jinde na svete.

Jaký je váš názor na vývoj v Rakousku po posledních
volbách?

Yolil jsem sociální demokracii. S programem této strany se
dlouho ztotožnuji. Sociální demokraté ale nemeli v úmyslu
ucinil nezbytné financní zmeny, které pripravuje soucasná
vláda. Z tohoto hlediska považuji zmenu za dobrou. Situaci

bych prirovnal ke stavu ve Yelké Británii v 80. letech.
Po vítezství strany Svobodných a její úcasti ve vláde jsem se

z pocátku s ohJedem na histOlické pozadí obával dalšího vývoje.
Soustredení pozornosti pouze na Rakousko, nedostatek zájmu
o svel a zahranicní události - to mi nahánelo trochu strach. Po

ctyrech mesících práce vlády jsem ale usoudil, že s ohledem na
koalicní úmluvu není budoucí vývoj tak nebezpecný, jak se
z pocátku zdálo. Presto myslím, že je správné rozhodnutí

Evropské unie O tom, že vývoj v Rakousku nelze ignorovat.
Y opacném prípade bych mel více duvodu k obavám.

Ceho se obáváte nejvíc?

Lidí, kterí mají omezený pohled na svet - a tech je v Rakous
ku i v Cechách stále dost. Dívají se prezírave na jiné kultury

a myslí si, že malá zeme, v níž žijí a kterou znají, je pupkem
sveta. Tato kolektivní arogance má dlouhou tradici sahající

až do Rakousko-uherské monarchie - nemecky mluvící
obyvatelstvo se na ostatní dívalo vetšinou s opovržením.
Sankce Evropské unie v tomto smyslu vláde spíše pomáhají 
stmelují tu cást rakouské spolecnosti, která odmítá, aby jí
nekdo zvencí radil. K podobné situaci došlo v 80. letech,
když byl Kurt Waldheim navzdory své minulosti zvolen
prezidentem. V myslích Rakušanu existuje jistý iracionální
element prímo nesouvisející s ekonomickou ci spolecenskou
situací.

Zmenila se v posledním období nejak mentalita mladých
Cechu?

Myslím, že ano. Když jsem s ceskými studenty mluvil v roce
J990, žádnou podstatnou zmenu ve svém živote si neuvedo

movali. Kourili sice jiné cigarety, ale žiji porád stejne jako
pred listopadem.
Jistá zmena nastala v prvních ctyrech letech, kdy toužili prede
vším po cestování. Nyní se jejich zájem obrací spíš ke kariére.

Víc premýšlejí o svém budoucím pracovním uplatnení, IDllozí
se chtejí zabývat byznysem, rízením nebo právem. Chtejí

nahlédnout do praxe ve firmách a v bankách, do práce právní
ku a novináru, cítí potrebu vlastní prezentace a realizace.

Sleduji, že se pro ne práce stala duležitou hodnotou. Casto
hovorí o zamestnání a o výdelcích. Pro získání dobrého místa
a jeho udržení jsou ochotni udelat prakticky vše.

Aje to tak dobre?

Každá mince má dve stránky, jedna se nám vetšinou líbí víc,
ta druhá je horší.

Mluvíme o mladých a budoucnosti, ale co minulost? Nebrzdí

vývoj to, že jsme se nevyrovnali s minulostí?

Po zkušenostech z Rakouska vím, že všechny otázky,
o kterých se verejne nediskutuje, predstavují urcité nebezpecí.

Rakousko prožilo dlouhé období, v nemž se lidé nechteli
k minulosti vracet. Až po triceti letech se pro Rakušany stalo

neprijatelné, aby bývalý clen SS vystupoval na verejnosti.
Proto si myslím, že proces vyrovnávání se s minulostí nelze

urychlit.
Teprve mladí lidé budou mít schopnost podívat se pravde do
ocí a zhodnotit dramatické historické období komunismu

s casovým i citovým odstupem. Zacnou se vážne ptát
a nebudou spokojeni s obvyklou odpovedí.
Už dnes se ale muže pro takové úctování pripravovat puda.

DLtležitéje, aby se studenti o dobe komunismu ucili ve škole.
Ríkám to proto, že když jsem pred dvaceti lety chodil do
školy, naši ucitelé dejepisu koncili historii po první svetové
válce. Opatrnost dnes už není na míste.

Srovnáváte-li situaci tady a v Rakousku, zustáváte tedy

optimistou?

Naprostým optimistou.

Lucie Kolácná
Absolventka Prírodovedecké fakulty UK.
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Volnost a tvrdá práce
Zkušenosti ceské studentky na rakouské univerzite

Martina Procházková

Pred šesti lety jsem se rozhodla studovat v Rakousku. Na

první pohled lehké rozhodnutí - težší realizace. Vybrat si

obor, který by uspokojoval a predevším bavil, je to nejjedno

dušší. Pokud lIláte zájem o studiulll na rakouské univerzite,

musíte se rozhodnout vc~as- základem je totiž prijetí na stejný

obor na jedné Z ceských univerzit. Možnost pozitivní odpove

di je srovnatelná se sázkou do loterie, což mi asi potvrdí

icelá rada odmítnutých uchazectl.

Získat potvrzení o prijetí na naší univerzite také není nejlehcí
úkol: "Ale prosím vás, uvedomte si, že tady zabíráte místo
pro další, kterí by rádi na naší škole studovali!"

Dále následuje jazyková zkouška na rakouské univerzite,
a jestliže i ta dopadne pozitivne, už zbývá jen vyplnit nekolik
desítek f0rmulárú a dokumentu. Z domova známý
svet kafkovských úredníku se pred vámi otevre v celé kráse.
Až na to, že na rakouských úradech se setkáte s úredníkem,
který - na rozdíl od ceského - je obetavý, usmívá se a hlavne

- poradí.
Pokud se vám podarí tento maratón byrokracie, administrati
vy a papírování uzavrít, dostáváte se do druhé etapy, která se
týká povolení k pobytu. Vlastne je to úplne "jednoduché".
K jeho obdržení potrebujete potvrzení o prihlášení k pobytu

v Rakousku i v Ceské republice, lékarskou prohlídku, prelo
žený rodný list, nájemní smlouvu, výpis trestního rejstríku,
zdravotní pojištení, potvrzení z rakouské univerzity a výpis
bankovního konta v Rakousku s minimálne 70.000 šilinky
(nebo potvrzení o pravidelném príjmu - i když si jako student
v Rakousku vlastne vydelávat nesmíte).
Pokud všechny tyto dokumenty predložíte, tak "jste tam!"
A vlastní studium v Rakousku? Kombinace volnosti a tvrdé

práce. Student si muže z nabízených prednášek a semináru
vybrat ty, které by ho nejvíce zajímaly. Délka studia není

nikterak ohranicená. Minimální doba na uzavrení první cásti
studia jsou ctyri semestry. Usporádání a délka studia je zcela

závislá na každém posluchaci, který nemá predepsaný presný
rozvrh a pocet hodin, které musí v jednom semestru zvlád
nout, ani presný rok, kdy musí studium uzavrít, což se liší od

organizace studia v Ceské republice.
Na rakouských univerzitách neexistují žádné prijímací
zkoušky, jako je tomu v Ceské republice. Prakticky každý,
kdo má maturitní vysvedcení, si muže vybrat libovolný obor
na jakékoliv fakulte. Pokud student po prvním semestru

zjistí, že se mu toto studium nelíbí, není
problém, aby obor v následujícím semestru
zmenil.

Z celkove peti rakouských univerzit jsem si
vybrala Innsbruck. Mesto hor, snehu, olympij
ských her, z nehož se nyní stalo také mesto

zachráncu ceských a slovenských prezidentu.
Univerzita je zde rozdelena na sedm fakult:
teologie, práv, ekonomie, mediciny; filosofie;
prírodovedy a fakulta architektury. Na každé
z nich si student muže vybrat z velkého
množství oboru a zamerení. Tak treba na filoso

fické fakulte si mLlžete zvolit z triadvaceti oboru,

které jsou i mezi sebou volne kombinovatelné.
Studium má celkove dve cásti - tzv. první

a druhý Studienabschnitt. Pocet prednášek,
semináru a pracovních skupin nutných ke splne

ní prvního a druhého dílu je rozdílný. Záleží predevším na

typu studia - v zásade se rozlišuje mezi diplomovým
a pedagogickým studiem, tzv. Lehramt, dále pak na kombi

naci predmetu. Druhá cást je totožná s první, s tím rozdílem,
že v jejím prubehu musí být vypracována diplomová práce
na jedno z témat oboru o rozsahu 100-150 stran. Vlastním
zakoncením celého studia je diplomová zkouška, která násle
duje dva mesíce po odevzdání a pozitivním posouzení diplo
mové práce.
Zpocátku prevažovaly negativní zážitky. Odloucení od
domova, samota, cizí prostredí, cizí lidé a predevším cizí rec
- i po výborné maturite na gymnáziu jsem si pripadala ztrace
ne a nevzdelane. K tomu navíc jsem cítila, že jistý odstup
k cizincum tu existuje. Približne dva mesíce po svém príjez
du do Innsbrucku jsem sedela na hrišti pro malé deti, kde
jsem hlídala ctyrletého chlapecka po dobu, kdy jeho sestra
byla v baletu. Na hrišti se objevila maminka se svým synem 

deti si zacaly spolecne hrát a ona si sedla vedle me a velmi
temperamentne mi lícila svoji potíž s cekáním na vlak. Moc



me to nezajímalo, ale zdvorile jsem poslouchala a odpovída

la. Podle reci poznala, že nejsem Rakušanka. Okamžite se

zeptala odkud jsem.

"Aus Tschechien," odpovedela jsem s pyšným oblicejem
a s úsmevem na rtech.

"Also, aus Tschechien ... " Mladá matka se zvedla, zavolala

svého syna a oba chvatne odešli. J když meli ješte tri hodiny
cas.

Naštestí není takových okamžiku tolik a ne všechny probeh

nou takto negativne. Behem studia v Jnnsbrucku jsem se

seznámila celou radou moc zajímavých a milých bdí,

s nekterými jsem se blízce sprátelila. Rakušani jsou v tomto

smeru jiní než my Ceši. Nejprve si vás dobre otypují, poté

oblíbi a nakonec pevne uzavrou do svého srdce. Ceši mají

obrácený postup: oblíbí si vás ješte drive, než vás opravdu

poznají.

Martina Procházková (1976)
AbsolventkaUniverzityLeopold-Franzensv Innsbrucku, najejíž filosofické
fakulte letos dokoncila obory srovnávací literární veda a germanistika.

Ad: (Prítomnost 6/2000)

Vážená redakce,

v cervnové Prítomnosti se šéfredaktor Literárních novin

a ekolog Jakub Patocka vyjadruje k cíli, který si vytkla

koalice Referendum 2000 (jejímž je autor významným

mluvcím) - totiž k potrebe rozhodnout o budoucnosti jader

né elektrárny Temelín znovu a lépe, pomocí referenda. Své

sympatie k všelidovému hlasování jako k nadeji, že se vox

populi ozve zvucným NE Temelínu, autor vysvetluje

zejména nadbytecností potenciální temelínské produkce.

Podle Jakuba Patocky už nyní CEZ beztak vyváží více, než

má Temelín vyrobit, a navíc prodává hluboko pod cenou.

Tento prístup muže, tvrdí autor, skoncit jen dvojím zpuso

bem: bud restrikcí ze strany EU nebo ješte hure, odstave

ním severoceských elektráren, což se optikou Jakuba

Patocky jeví jako synonymum nadpolovicní nezamestna

nosti, sociálních nepokoju a navíc jakési ekologické

schizofrenie (vždyt bychom odstavovali provozy jen

nedávno za vysokých nákladu vycištené). Autor verí, že

bude-li mít verejné mínení dostatek informací, umíní si

rozhodnutí o Temelínu zvrátit. A i kdyby ne - jen sama

zkušenost s referendem bude stát za to, nebot zocelí obcan

ské iniciativy a ozrejmí, že rozhodování v kauze Temelín

je mimo jiné také sondou do kvality ceské demokracie.

Jako bývalý energetický expert, dnes "ve výslužbe", si

však dovoluji príspevek Jakuba Patocky rozvinout

O nekolik "ale" a "jenže", která me v záveru nutí prohlásit

eventuální referendum o Temelínu za nepotrebné až
nežádoucí.

Jiste, právo na referendum je zakotveno v naší ústave.

Neexistuje ale konkrétní zákon, který by se zabýval prímo

tímto typem hlasování. Nikdo neví, kdy, jak a k jaké otázce

muže (nebo musil) být referendum vyhlášeno, kdy, kde

a jak se má konat, komu mají být jeho výsledky adresová

ny a nakolik mají být pro adresáta výsledky referenda

závazné. Bude-Ii se tedy (beztak zpoždený) zákon

o referendu týkat jen Temelína, bude ušit ne horkou, ale
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pnmo rozžhavenou jehlou a jeho projednání v obou
komorách se bude maximálne urychlovat. Vyjde z toho

zcela mimorádný zmetek, jehož praktická aplikace zpusobí
mnohým bolení hlavy a ztrátu všech proinvestovaných
miliard. Lehce se totiž mÍ1že stát, že neinformované davy si
vydupou odstavení, tak jako v Rakousku, kde k odstavení
Zwentendorfu stacilo 50, I% hlasu. Skoro jako by se zdálo,
že dojdou-Ii kdekoli a komukoli racionální argumenty,
vytasí jako posledni zbran referendum, kterým se konecný
výsledek alespon oddálí, když už se ho nepodarilo zvrátit.
Autor clánku správne vystihnul, že v záležitosti Temelína
je podstatným cinitelem nedostatek informací. Verí-li však
soucasne, že osveta by primela verejnost k odmítnutí

JETE, logicky z toho plyne, že apelem na prísun informací
má Jakub Patocka na mysli informace a argumenty
v neprospech dokoncení jaderné elektrárny. Nabízi se tedy

otázka, proc stejne dusledne nevyžaduje autor i právo na
informovanost o kladech spušteni Temelína? Prvne jmeno

vané informace nutne musejí být tendencní a cílene vybíra
né - rúzné tuzemské i zahranicní zájmové organizace už

delší dobu práve takové informace sbírají a systematicky
šírí. Naproti tomu stále trvá nedostatek informací
a argumentLl podporujících stanovisko, že Temelín má být
dostaven a uveden do provozu. Teprve konfrontací dokladLI
k obema názorÍ1m by byl souhrn informací ucelený
a objektivní.
Nekterí odpúrci jaderné energie mají vysokoškolské
vzdelání a evidentne nepatrí k osobám s podprÍ1merným
IQ. Jedno však mají spolecné: chybí jim dostatek vecných

informací, nebot byli trvale a jednostranne indoktrinováni.
Zatvrdili se ve svém presvedcení, ztratili schopnost

autokritiky, autokorekce a tolerance. Jedinou pravdu mám
a znám já, kdo nemyslí a nejedná jako já, je škLldce a neprí
tel - to jsou jejich stereotypy myšlení.
Mnoho lidí potom verí napríklad tOmu (jak dokazuje

clánek Jakuba Patocky), že CEZ exportuje naši elektrinu
pod cenou. Nebo že modernizace a odsírení severoceských

elektráren stálo miliardy, takže jejich odstavení by prineslo
jen ztráty. Že prerušení težby uhlí v severních Cechách
bude nút sociální dopady a mesícní krajina tam zÍ1stane na
veky. Že naše hospodárství je stále ješte energeticky nároc
nejší než ve vyspelých zemich. A tak by bylo možné
vypocítávat pomýlená presvedcení ješte dlouho.
Zastáncúm techto názorLl však nelze spílat nebo nad nimi
mávnout rukou. Je treba jim trpelive doplnovat informace,

které jim scházeji nebo o ne prišli vymýváním mozku. Je
proto nezbytné, aby se hovorilo také o tom, že CEZ elektri
nu vyrábí a prodává ji do prenosové síte, odkud ji kupují
rozvodné závody a oprávnení exportéri. Že zmodernizova
né a odsirené elektrárny severoceské pánve se po spuštení
Temelína neodstaví - jejich odstávka bude probíhat

v závislosti na tempu útlumu težby uhlí. Že mesícní krajina
se již od roku 1980 rekultivuje a dnes rekultivace následuje

s malým odstupem za porubní frontou. Že Ceská republika
je ve výrobe elektriny zhruba na stejné úrovni jako Nemec
ko, Rakousko ci Velká Británie a že k mnoha nedorozume

ním dochází, když se spotreba nejednotne odvozuje jednou
z poctu obyvatel a jindy z HDP nebo reálné mzdy. Že
výkon uhelných elektráren se za posledních deset let snížil

O plných 3434 W, což je úbytek, který múže Temelín
nahradit jen cástecne.
Dokud nebudou soucástí informacní kampane i údaje
tohoto druhu, bude v referendu vždy rozhodovat náhodne
vzniklý soubor osob - lidí povrchne, nedostatecne a casto
i nesprávne informovaných.

S pozdravem

doc. Jirí Teyssler,

energetik v duchodu, Praha
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Sláva! Našlo se slovícko!
Ferdinand Peroutka

Když nedávno ministr Beneš v jedné ze svých recí

pronesl maximu "vývoj jde vlevo", byly z toho koalicní

nepríjemnosti. Nekteré obcanské strany videly v tom

ohrožování své prestiže, jestliže se s oficielního místa

hlásá vývoj vlevo, a žádaly ministra zahranicí, aby se

krotil. Když dr. Beneš patrne mel už debat dost, prohlá

sil v zahranicním výboru, že když si tedy pánové

neprejí, aby ríkal, že vývoj jde vlevo, bude

ríkati, že vývoj jde vpred. To vyvolalo mezi

obcanskými stranami velké potešení, jako by

zmenou slova mohlo býti neco zachráneno,

a projevuje se nyní houževnatá príchyl

nost k onomu sluvku vpred. Tisk obcan

ských stran si ted Beneše dokonce

pochvaluje: tak se má mluvit!

Obcanské strany, zdá se, pana

Beneše tentokráte nepochopily.
Tento muž tak zrídka užívá

zbrane Ironie, že se

nepomyslilo, že by jeho

nový korigující výrok mohl

snad býti myšlen ironic

ky. A prece neznamenal

nic jiného než toto:

nestojí ml za to

hádati se o slova;

myslíte-li, že vám muže býti

pomoženo sluvkem, budu ríkati pro

pokoj v koalicní domácnosti vpred místo

vlevo, a na veci samé se nic nezmení; nasytte se,

je-Ii vám libo, slovem.

Toto sluvko vpred nabylo v nekolika dnech velké slávy

v koalicním tisku a ozývá se nyní se všech stran. Nutno

poznamenati, že je to sláva úplne nezasloužená, nebot
v tom sluvku není o nic více skutecného obsahu než ve

známé rade, aby nekdo šel rovnou za nosem. Kdežto

slovo vlevo, a na veci samé se nic nezmení; nasytte se,

je-Ii vám libo, slovem.

Toto sluvko vpred nabylo v nekolika dnech velké slávy

v koalicním tisku a ozývá se nyní se všech stran. Nutno

poznamenati, že je to sláva úplne nezasloužená, nebot
v tom sluvku není o nic více skutecného obsahu než ve

známé rade, aby nekdo šel rovnou za nosem. Kdežto

slovo vlevo udává smer, sluvko vpred neudává zrejme

niceho. Je to jen jeden z obvyklých koalicních kompro-

misu. Koalice nedelá kompromisy toliko ve vecech,

nýbrž také ve slovech.

Máme proti slÍlvku vpred tu podstatnou námitku, že

naprosto nic neznamená ve vecech, o než jde. Je podiv

no, že tolik dospelých lidí muže se uspokojiti pouhým

slovním obratem. Rekneme-li, že vývoj jde vlevo,

znamená to celou radu urcitých vecí: nahlédnutí, že

úplná dohoda mezi národy je nezbytna, práci pro

pacifismus a odzbrojení, energické usilování,

abychom se zbavili vysokých cel, kontrolu

kartelu a bank, uznání státní moci

I v hospodárském živote,

rozhodnuti, že

soucasná krise

nesmí býti rešena na

úcet pracujících, zvýše-

ochranu práce,

urcitý názor na otázku

mezd a nezamestnanosti,

presvedcení, že kapitalistický

rád je otresen a potrebuje refor

my, podrobení hospodárského

života výrobnímu plánu a boj proti

dosavadní výrobní anarchii. Ale

ubohé sluvko vpred není schopno

dopraviti do naší mysli jedinou

konkrétní vec. Neznamená nic jiného

než tolik, že se nám tu v oboru politiky

a hospodárství rada "jít rovnou za nosem"

predstavuje nejen jako moudrost, nýbrž

dokonce jako spasitelná moudrost. Ovšem že

cas plyne a ovšem že jdeme vpred, ponevadž

svet ješte vždycky šel vpred. Mussolini jde vpred

a Stalin jde vpred. Práve proto, že stále všechno jde

vpred, je to slovo ubohé a žádnou orientaci neznamena

jící. Vezmete si treba jen celní otázku a pokuste se

porídit v ní neco s tím slovem. Máme tedy zajisté

i v celním problému jíti vpred - s tím bude ochotne

každý souhlasit, protože tato formulace od nikoho nic

nechce. Ale znamená-Ii to zvyšovat nebo snižovat cla,

to se už nedozvíme, a proto je pravda, že jsme se
nedozvedeli vubec nic. Nekterí lidé lezou za slovo

vpred jako za pec. To je pravý význam tohoto slova.

(Prítomnost 28. ríjna 1931)
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Stany a stánky
Doba prázdnin a dovole

ných je zajisté casem
odpocinku; dále pak

sportování, výletú a sberu

lesních plodú; nazíráno

obecne však je asi hlavne

dobou prechodných

ubytování.
Instituci letních sídel si

zavedla pozdne stredove

ká šlechta - arci pokud na
to mela nedlouho

potom, co opustila hrady
a nastehovala se do

zámkú. Letní sídla mívala

venkovštejší ráz, v casech

rokokového anakreontismu prímo programove bukolický.

Tento panský zvyk prijaly za svuj i emancipující se vrstvy

mešt'anské: je totiž znakem demokratizace prejímat zvyky

aristokracie, nikoli vytváret nové. (To už spíš ty staré nicit

- a pak je pracne krísit.)

Pro zámožnejší tak vznikají sezónní sídla námezdná 

hotely, penziony, lázenské domy. Ve skrovnejších

pomerech pak pricházejí všeliké letní byty; Ceši, mešt'ano

stové s venkovskými koreny, se na léto stehují k "babicce,

strejckovi a teticce ", jak praví detská písnicka. Dnes

ovšem spíš do vlastních chat a chalup - v tomto ohledu

jsme se jaksi aristokratizovali.

Detí se toto vše týká nejvíc, zase ovšem predevším

mestských - prázdniny jim skýtají daleko víc volna než

dospelým a nikdo je nenutí pomáhat na poli. V posledním

století k nám však prichází ješte jiná móda prázdninových

pobytu: ne na venkov, ale rovnou do prírody; ne do

chalup, nýbrž pod stany. Vzorem už není tradice mešt'an

ská, nýbrž vojenská a nomádská. Však také se skauting,
který tento nový styl institucionalizuje, inspiruje jak život

ním stylem indiánu, tak vojáku, kterí se s nimi potýkali.

Stan jako prechodný príbytek symbolizuje svobodu

pohybu, nezávislost na jednom konkrétním míste; zároven

však jistou neukotvenost, ba prímo provizornost, život ze

dne na den. To jiste k životu vojákú a nomádLl patrí; i lidí

na úteku, napríklad. Minulé století zrodilo ješte jednu

kastu kocovníku: stehovavé delníky na stavbách železnic,

"trhany", "cikány", tekavé vojáky práce.
Povahu provizoria má i stánek, krámek pro poulicní

prodej. PLivodne to bylo jen prenosné zarízení na vystavení

zboží, u nehož se mohlo stát; napríklad skládací stolek, až

pozdeji vybavovaný iprístreším. Se stánkovým prodejem se

potkáme nejcasteji na trhu, dále pak na místech výletních

ci zábavních, anebo tam, kde se proste precházÍ - to jsou

poulicní kiosky. Ve stáncích a kioscích je zboží prístupnej

ší: jednak v prostoru a case - snáz si najdou cestu za

zákazníkem a prizpusobí mu prodejní dobu, jednak cenove

- stánkari mají nižší provozní náklady, tudíž i ceny.

Stánky známe také
v souvislostech nábožen

ských, totiž biblických.
Starozákonní Izraelité

nemeli až do casu krále

Šalomouna chrám, nýbrž

pOl/ze prenosnou svaty

ni, zNzenou podle

ustanovení Mojžíšových

a nazývanou též stánek

úmluvy. Skládala se
vlastne ze dvou stánkú,

vnejšího a zavesy
oddelené vnitrní svatyne

svatých; v ní byla ulože

na archa Hospodinova,

truhla s deskami Desatera. Po vybudování chrámu byla

archa uložena ve vnitrní, rovnež oponou oddelené svatyni
svatých.

Z židovské tradice dlužno pripomenout slavnost stánku,

jeden ze trí hlavních židovských svátkú. Bývá nekdy spojo

ván se vzpomínkou na posvecení chrámu, predevším však

jde o slavnost díku vzdání za úrodu a vinobraní. Stánky

jsou zde míneny provizorní chatrce a prístrešky, loubení
zrizované z haluzí na polích a vinohradech v dobe sklizne.

Podle nich tento svátek nazývají Nemci: Lauberhiittenfest.

Novozákonní podání zduraznuje (napr. v epištole

k Židum), že i jeruzalémský chrám byl jen pozemským

provizoriem, pouhým stínem království nebeského. V nem

bude knezem sám Kristus. Ten spasí cloveka "skrze vetší

a dokonalejší stánek, ne rukou udelaný", jak praví podání

Kralických. Ve druhém liste Korint'anum zase cteme, že

"byl-li by tohoto našeho zemského prebývání stánek

zboren, stavení od Boha máme, príbytek v nebesích ".
Stánkem je zde mínen pozemský lidský život - hle, i ten je
vlastne pouhým provizoriem!

Krestanská tradice pojem stánku prevzala. U katolíku se

stánkem ci svatostánkem nazývá sanktuárium cili taberná

kulum, skríifka na prechovávání svátosti oltární; v prene
seném smyslu pak krest'ané svatostánkem, stánkem Božím

ci stánkem Páne nazývají své kostely a chrámy.

Jeden takový stánek, po cesku barokne rozložitý, máme

pred sebou na fotografii; pekný kontrapunkt k nemu tvorí

sedm prázdninových stanu tábornických. Ledacos nám pri

tom pohledu napadne. Treba o tom, jak se potkává

a zároven míjí casové s nadcasovým; anebo že jsou u nás

duchovní príbytky cím dál prázdnejší, zatímco turistická

ubytovadla alespon sezónne praskají ve švech. Nebo zas

že hangáry ruzných hypermarketu a megastoru jsou vlast

ne velechrámy konzumního stylu života, tedy pseudonábo

ženství povrchnosti, pachtení a plýtvání.

A konecne, že všechny takové kontrasty delají cloveka
clovekem.

Jan Horálek
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TÝDEN PRO BROUMOVSKÉ KOSTELY
Zveme Vás na

týden hudebních, pohybových a výtvarných aktivit v prostredí
vzácných, lec notne zdevastovaných kostelu K. I. Dientzenhofe
ra. Cílem projektu je zprístupnit alespon na krátkou dobu interi
éry památek a upozornit tak na jejich stav i možné cesty
k obnove.

Informace o programu a místech získáte na adrese:
Mojmír Polácek
Collegium pro arte antiqua
Vrázova 17b, 616 00 Brno

polacek@collegium.cz,
nebo na Správe CHKO Broumovsko v Polici nad Metují.

V rámci programu bude možné navštívit vybrané kostely

Broumovské skupiny, bežne neprístupné, i shlédnout výtvarné
a zejména hudební a prostorové produkce. V mnoha prípa
dech se jich též budete moci prímo úcastnit.

Týden pro broumovské kostely
6. -13. srpen 2000

Collegum pro arte antiqua Brno
Správa CHKO Broumovsko
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Nalad'te si

naše porady

Zprávy
Nejnovejší události ze zpráv ceských a zahranicních agentur každou

celou hodinu. Nejrozsáhlejší zpravodajství na ceských rozhlasových
vlnách.

Po-Pá: 6.00, 7.00,9.00,
10.00. 11.00, 14.00, 15.00,
16.00, lZ00, 18.00, 19.00
50-Ne: 8.00,9.00.10.00,
11.00,12.00,13.00,14.00,
15.00,16,00,17,00,18,00,
19,00

Události a názory
Hlavní publicistický porad Rádia Svobodná Evropa. Každý

den vše o událostech doma i ve svete. Informace, komentáre, analýzy,

rozhovory a debaty.

I Po-Pá: 6,10, 18.10, 23.1050-Ne. 9.10, 18.10, 23.10

Hlasy a ohlasy
Informace regionálních dopisovatelu, názory a stížnosti obcanu

ze všech koutu Ceské republiky.

I Po-Pá: 9.10, 1ZlO50: 13.10

Víra a svet

Dení v náboženské oblasti, Zprávy z náboženského sveta, rozhovory

s církevními hodnostári, duchovními i laiky, úvahy katOlických a pro

testantských duchovních, reportáže ze sjezdu, semináru a kongresu.

I Po: 9.10

50: 10,10, 1 ZlO

Ne: 13.30

CRo 6 - Rádio

Svobod á Evropa

Rádio Svobodná Evropa je v éteru od roku 1951. Naším základním

posláním vždy bylo svobodné šírení myšlenek a pravdivých informací.

Skoro ctyricet let jsme toto poslání museli naplnovat pres ..železnou

oponu", která oddelovala svobodný svet od komunistického. Po pádu

totality v roce 1989 jsme splnili jeden ze svých úkolu, kterým bylo

obnovení názorové plurality. Naše poslání tím ovšem neskoncilo. Další

naší mísí bylo seznamování ceské verejnosti se zkušenostmi vyspelých

demokracií a prosazování seriózní žurnalistiky. Odtud byl už jen krucek

k definitivnímu "návratu domu", k zarazení se mezi svobodná ceská

média. V soucasné dobe se rozhodující merou podílíme na vysílání

verejnoprávní stanice CRo 6 - Rádia Svobodná Evropa. Je to jediná

"talk" stanice v Ceské republice, jejíž hlavní náplní je komentované

zpravodajství a seriózní publicistika. Spolu s námi ji spoluvytvárejí

porady renomovaných stanic, jako jsou BBC, Hlas Ameriky a Deutsche

Welle. Chceme prispet k etablování moderní verejnoprávní rozhlasové

stanice, která by byla vzorem dobré politické žurnalistiky. Tím

pokracujeme v tradicích, které nám odkázali zakladatelé Svobodné

Evropy.

"Jeden svet, jedna stanice. Ii

Odpolední živé vysílání
Informace, debaty a príspevky na nejruznejší aktuální témata, rozhovory

se zajímavými osobnostmi verejného života a hudba.

I Po-Pá: 14,30,15.10, 16.10

Dokumenty a literatura
ctení z dokumentu a publikací politického a historického významu, které

nejsou bežne dostupné, nebo jsou málo známé.

I Po+5t: 11.30Ne: 12.10

Ekonomika pro každého
Hospodárské aktuality z Ceské republiky a ze sveta.

I Út:ct: 11.45

Pa: 11.30
50: 14.10
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