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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, 18.00, 19.00,20.00,21.00
So-Ne: 8.00,9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00,

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,20.00,21.00

Události a názory
Hlavní publicistický porad Rádia Svobodná Evropa. Každý
den vše o událostech doma i ve svete. Informace, komentáre,
analýzy, rozhovory a debaty.
Po-Pá: 6.10,18.10,21.10
So-Ne: 9.10,18.10,21.10

Hlasy a ohlasy
Informace regionálních dopisovatelu, názory a stížnosti
obcanu ze všech koutu Ceské republiky.
Po: 16.10 Út-Pá: 9.10 So: 13.10

Víra a svet
Dení v náboženské oblasti. Zprávy z náboženského sveta,
rozhovory s církevními hodnostári, duchovními i laiky, úvahy

NALADTE SI
NAšE pORADY

katolických a protestantských duchovních, reportáže ze
sjezdu, semináru a kongresu.
Po: 9.10 Pá: 19.30 So: 10.10, 17.10 Ne: 13.30

Odpolední živé vysílání
Informace, debaty a príspevky na nejruznejší aktuální témata,
rozhovory se zajímavými osobnostmi verejného života
a hudba.
Po-Pá: 14.10

Dokumenty a svedectví
Ctení z dokumentu a publikací politického a historického
významu, které nejsou bežne dostupné, nebo jsou málo
známé.
St: 11.30 Pá: 11.30 Ne: 12.10, 17.15

Ekonomika pro každého
Hospodárské aktuality z Ceské republiky a ze sveta.
Po: 12.45 Ct: 1l.45 So: 14.10 Ne: 8.15

Studio STOP
Diskusní studio na aktuální politická témata.
Po: 11.30 Po-Pá: 17.30
So- e; 8.30, 11.10

CRo 6IRádio Svobodná Evropa
POHLED POD POVRCH
Rádio Svobodná Evropa je v éteru od roku 1951. Našim základním posláním vždy bylo svobodné šírení myšlenek a pravdi
vých 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 misí 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 a Hlas Ameriky. 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.

Internetové adresy:
www.rozhlas.cz/rse
WWW.cro.cz
www.idnes.cz/rse
www.idnes.cz

Veškeré dotazy na adrese: rkubicko@cro.cz

Živé vysílání:
rse.rozhlas .cz/zi ve_rse. htrn
www.rferl.org/bd/RAschedules/cz-realaudio.html

Listen to Radio Free Europe Broadcasts in Czech and Slovak
AM 1287

Ceske Budejovice O Karlovy Vary O
Liberec O Litomysl O Prestice O
Strakonice

Slovak Broadcasts
Mon-Fri 13.00-13.15; 17.30-18.00;
21.00-23.00
Sat and Sun 17.30-18.00; 21.00-23.00

Czech Broadcasts
Mon-Fri 06.00-22.00
Sat and Sun 08.00-22.00

AM 1071
Brno DomarnilO Hradec Kralove
AM 1233
Bmo-Komarov O Dobrochov O Jihlava
Melnik O Ostrava

On the Internet
www.rozhlas.cz/rse
www.idnes.cz/rse

www.rferl.org/bd!RAschedules/cz-realaudio.html

Bratislava: AM 1485
Banska Bystrica: AM 1287
N-Radio - West Slovakia: 95,2 MHz
Radio Frontinus - Zilina: 104,6 MHz
Radio Kiks - Kosice: 104,5 MHz,
Presov: 104,1 MHz, Saris: 90,8 MHz,
Snina: 95,9 MHz,
Michalovce: 97,0 MHz,
Domasa: 104,2 MHz

www.rferl.org/realaudio
www.rferl.org/bd/s1/s10vak/index-sl.html
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Benešovy dekrety vyhaslé i žhnoucí Radko Kubicko 3
Sebevražda strední Evropy JanUrban 4
Podél osy zla Petr Dudek 5
Potrebné jakosti recníka Luboš Dobrovský 6

Téma: Pred volbami
Jakou volbu máme
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Fenomén
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Nejde jen o slova
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Muj pohled na Rusko Martin JanStránský 60

•

Ctvrtletník Prítomnost se hlásí k tradici predválecné Prítomnosti, u jejíhož zrodu stál v roce 1924 Tomáš
Garrigue Masaryk, i k tradici rodinné. Vydavateli Jaroslavu Stránskému, dedovi soucasného vydavatele
Martina Jana Stránského, a šéfredaktorovi Ferdinandu Peroutkovi se tehdy podarilo na stránkách Prítomnosti
predstavit celou generaci demokraticky smýšlejících autoru a nabídnout ctenári patrne nejlepší politický
casopis své doby.
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PRUVODCE

Naši milí ctenári,
s jistotou lze prohlásit, že nastalo jaro. Národní trídou

projel kropicí vuz, na Medníku rozkvetl kandík psí zub

a na komín nekdejšího lihovaru v malé vsi poblíž Blaníku
prileteli cápi. Prileteli, prestože lonské obyvatele hnízda

zabilo tornádo, které se - na mírné ceské pomery (viz
písen Petra Skoumala: všude se vraždí, strílí, veší, jen tady
se nic nedeje) necekane pustošive - prehnalo práve tudy.

Skoro s jistotou lze také prohlásit, že cervnové volby do
poslanecké snemovny nebudou prelomové, byt prezident

Václav Havel je ve svém novorocním projevu tak oznacil.
Vyplývá to z analýzy nazvané "Jakou volbu máme a jakou

bychom potrebovali", kterou jarní Prítomnost otevírá své
téma venované volbám. Autori analýzy Radko Kubicko,

Václav Mezrický a Ivan Gabal konstatují, že naše politické
strany nenabízejí perspektivní program, ale vetšinou pouze

pohled na pragmatický boj o moc. Takže jakýpak prelom,
kde nic není, ani cert nebere.

Težký život ceského volice, jak ho konstatují americká

politoložka Milada Anna Vachudová a její ceský kolega
Jirí Pehe, je i v tom, že politické strany se vubec necítí

odpovedny volicum dopredu sdelit, jaké koalice po
volbách preferují, jaké vylucují. Proc také, když vyjednává
ní po volbách se bude rídit osobními záštemi a mocenský

mi pocty, casto založenými na svazcích ruzných politiku
a politických skupin, které pramení ze spolecných ekono
mických zájmu.

Prepadá Vás z toho defétismus? Ríkáte si, proc vubec

chodit k volbám? Taková debata se rozhorela i na jednom
z pravidelných setkání spolupracovníku a prátel Prítom

ností. Hádali jsme se do krve. Výsledek predkládáme:
zkušený a vzdelaný pozorovatel života, psychiatr a publi

cista Petr Príhoda píše, že je rozumné na volbách nelpet,
ale že je záhodno k nim jít a po zralé úvaze volit menší

zlo. Náš studentský redaktor, budoucí politolog David
Svoboda, hájí smysl volebního absentérství. "Mely by to
být mé tretí volby v živote a už me opravdu nebaví opako

vane volit menší zlo," bránil se, zatímco predseda redakcní
rady Luboš Dobrovský na nej kricel, že takový postoj je
nebezpecný, protože muže vést leda tak k novému vítezné

mu únoru. David však trvá na svém: "systém, jehož legiti
mita je dlouhodobe potvrzována volbou menšího zla, se
casem uzavre do trapného kruhu bezvýchodnosti a v ocích
obcanu se trvale opotrebuje."

Ale oni ti obcané v nejakém systému žít musejí a jedine
na ten demokratický mohou mít nejaký vliv. Takže - co

zbývá? Podle Jana Horálka, známého Vám predevším

z brilantních metajazykových (smím-li to tak ríci) fejeto
nu, je tu ješte ona nepopulární drobná konkrétní práce.
Práce v obcanských spolecenstvích, spolcích, zájmových

PRíTOMNOSTí

sdruženích - proste ve všem, co presa
huje úzký osobní zájem. Vsázeli na ni

Karel Havlícek Borovský, TGM, Charta

77 ... A až prijde nutnost vyjít do ulic 
proc ne. Stejne tak - až prijde cas jít

k volbám - proc ne. I když vyberete jen menší zlo. I to je
volba.

Také druhé téma souvisí s volbou, tentokrát intimní,

partnerskou. Cástecne nás k nemu privedl filosof Karel
Kosík, když si posteskl, že dnešní doba težce devalvuje
erotické vztahy. Projednávali jsme s autory, jak promeny

milování zaznamenat. Jeden z nich se zeptal: a jaká je tedy
podle vás definice erotiky? Hledali jsme v encyklopediích.
Protirecí si. Chvíli vykládají, že jde o objektivní vjemy
a subjektivní fantazie vzbuzující sexuálne dráždivé fanta
zie, neznamenající milostnou touhu; pak zas, že jde
o lásku, ovšem smyslnou; jinde, že kultivovanou erotiku

nutno chápat jako základní denotát lásky; v jedné básni
stojí, že erotika jsou hospodská kamna znacky Bullerjan,

co se do nich prikládají obrovská dubová polena, která je
zcela zaplní a pak dlouze horí. .. Posudte, milí ctenári,
sami, k cemu jsme nakonec dospeli ve spolupráci se socio

logy, transsexuály, básníkem a Arthurem Schopenhaue
rem.

Ve svete vzbudila pred casem znacný ohlas sociologická
studie Rogera Putmana Osamelý hrác kuželek. Hrát kužel

ky jen sám se sebou je ponekud absurdní. A žít jen sám se
sebou? Zjištovali jsme, jak je to s ceskými "singles".

Zrovna, když se ozývají úvahy, že by se Rádio Svobodná
Evropa mohlo prestehovat z nepríliš pohostinných Cech

do Madarska, prináší Prítomnost kauzu Stredoevropské
univerzity, která tak slibne zacala v Praze, aby pak desáté
výrocí své existence slavila v Budapešti.

Protože nekteré události ceský tisk zaznamenává jen

okrajove, pokud vubec, komentujeme druhé Svetové
sociální fórum, jež se konalo v brazilském Porto Alegre
presne ve stejné dobe jako Svetové hospodárské fórum

v New Yorku. Pro naše noviny to byla v Brazílii zrejme
nuda, dlažební kostky nelétaly, zato antiglobalizacní boj
zaznamenal významný obrat.

Na záver bych ráda za redakci i za Vás, naši ctenári,

gratulovala k dubnovým 70. narozeninám malíri a sochari
Karlu Neprašovi, který tak znamenite už více než deset let
ilustruje Prítomnost. V dobe dokoncování císla, které

držíte v ruce, byl však bohužel v nemocnici, proto se tu
s jeho kresbami výjimecne neshledáváte.

A panu profesoru Neprašovi i Vám všem preju, aby 
pres všechny minulé vichrice - prileteli i ti Vaši cápi.

Libuše Koubská

Prítomnost
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Benešovy dekrety
vyhaslé i žhnoucí

Po pádu železné opony si evropské národy prožívají
spory, které vedly pred jejím spuštením. Jádrem mnoha
z nich jsou tzv. Benešovy dekrety. Po druhé svetové válce

jich bylo na 150 a zajištovaly plynulý prechod do
poválecného mírového období Ceskoslovenska. Okrajo
ve se dotýkaly také osudu nemecké menšiny, o jejímž
odsunu bylo rozhodnuto dohodou velmocí, i když za

znacného lobbování ceskoslovenské politické reprezen
tace a jejího nového spojence - stalinského Sovetského
svazu.

Evropští politikové si uvedomují, že jde o právní

normy ze soucasného hlediska znacne problematické.
Uvedomují si to i politikové ceští, ale z prestižních
i volebních duvodu na nich musejí trvat. Dostávají se tak
do velmi trapné situace. Jako kdyby se nekdo opil

a pozvracel a tvrdil, že to bylo nutné. Politikové
okolních státu to ceským neulehcují, protože nekterí
naléhave trvají na zrušení, aniž by priblížili, které dekre

ty se vlastne mají zrušit a kdo a jak by to mel provést.
V zemích jsou volby, muže znít vysvetlení, letos se
budou jako naschvál konat v Ceské republice, Madarsku
a Nemecku.

Platí to na obou stranách sporu, ale nejvetší poprask

se strhl kolem vyjádrení madarského premiéra Viktora
Orbána, jenž ovšem na prímou otázku nemohl
odpovedet jinak: "Každý mravný clovek stojí na strane
lidské hrdosti a proti mezinárodní tradici, která byla

vclenena do legislativy nekterých zemí a která prohla
šuje etnické skupiny, mezi nimi i Madary, za kolektiv
ne vinné."

Plánovaný visegrádský summit se pod dojmem jeho

slov rozpadl pod rukama, odmítli na nej prijet premiéri
Ceské republiky a Slovenska a také ministri kultury

obou zemí se nechteli setkat se svým madarským

kolegou. Zrejme i ceská a slovenská kultura stojí a padá
s dekrety. Jestlipak si nekdo položil rozumnou otázku,

co je na Orbánove výroku tolik poburující a proc by ho
nemohl podepsat každý soucasný evropský politik.

To, co se stalo pred více než padesáti lety v Evrope, je
kus smutné historie a málokdo by mohl na všem trvat.

Stala se spousta bezpráví a v té spouste bezpráví se
dostalo bohužel i na sudetské Nemce a ceskoslovenské

Madary. To bylo v minulém století.
Na století soucasném by melo být, aby se krivdy nejen

neotvíraly, ale omezil se jejich vliv na novou, mírovou
spolupráci národu v rámci integrující se Evropy. Neotví
rat krivdy ale neznamená, že by se nemely jejich dusledky

zmírnovat. Bylo by proto potrebné nejakým kompromis-

ním zpusobem strašáka dekretu jednou provždy odstranit
ze vzájemných vztahu.

Premiéri Ceské republiky a Nemecka Miloš Zeman

a Gerhard Schr6der prišli pred casem s kompromisní
formulací, že Benešovy dekrety jsou právne vyhaslé.

Právníci se sice ošívají, tomuto termínu nepríliš rozume
jí. Nicméne termín vystihuje velmi trefne postavení
Benešových dekretu v právním systému Ceské republiky.

Napríklad nikoho by už dnes nenapadlo podle techto
dekretu znovu vystehovávat ceské obcany nemecké

národnosti nebo jim zabavovat majetek a je demagogií,
když nekdo straší, že by se tak stát mohlo.

Je jasné, ceho se bojí ceská a slovenská reprezentace 

uznání neplatnosti Benešových dekretu snad povede
k jednání o majetkovém odškodnení a na Slovensku i ke

zpochybnení hranic. To se ale prece nemuže stát,
poválecné usporádání Evropy rozhodne nestojí na

nejakých dekretech stárnoucího prezidenta. Právníci
zbytecne straší, že by se symbolickým aktem zrušení
otevrela historie. Klidne se muže vesele rušit a - nic se

nezmení. Stací to jen zkusit. Ale stejné to bude i pro

sudetské Nemce a slovenské Madary, kterí si zrejme ne
zcela uvedomují, že zrušení beztak neplatných zákonu

jaro 2002
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jim neprinese žádnou satisfakci. Jen dojde mUnIce

k vzájemným výpadum.
Jde spíše o potrebu symbolických aktu jiné povahy.

Jestliže nemecký prezident mel odvahu vystoupit

v polském a izraelském parlamentu a omluvit se za
krivdy, které jeho národ spáchal Polákum a Židum,
meli by mít i Ceši a Slováci odvahu priznat se k vlast
ním krivdám na Nemcích a Madarech. Byl by to výraz

národní síly, nikoli slabosti. A Benešovy dekrety už
nikoho nespálí.

Radko Kubicko

Sebevražda
strední Evropy

adeje, vkládané evropskými intelektuály koncem

osmdesátých let do obrození stredoevropského prolíná
ní a tím i oživení celoevropské diskuse, se nevyplnily.
Namísto vzájemného ovlivnování a obohacování
donedávna nesvobodných se svobodnými nastoupilo

provinciální regionálnicení a postupné politické vítez
ství bulvární echtdemokracie. Místo spolecného pohybu

prevládla obrana nehybnosti národních pseudozájmu,
definovaných ovšem elitami z dob studené války. aivní

panevropskou euforii konce studené války vystrídalo
vítezství nacionálního populismu. Místo nadeje nových
postupu a diskusí jako by se z hloubi dejin vracel ten

nejtemnejší duch strední Evropy, místa, odkud vzešly
dve svetové války dvacátého století.

Blížíme se ke konci etapy postkomunismu ve strední

Evrope. Behem nekolika príštích mesícu se muže stát, že
ve všech státech strední Evropy se cestou demokratic
kých parlamentních voleb k moci dostanou pragmatictí
nacionalistictí populisté, jejichž hlavním volebním

programem bude shodne omezování pristehovalectví

a pomlouvání sousedu. Strední Evropa vstoupí do
Evropské unie nakažená - a nelécená.

Bacil bulvární echtdemokracie nakazil jako první pred

nekolika lety Rakousko. Jorg Haider ani nemusí být ve
vláde. Stací, když vláda a všechny ostatní rakouské
politické strany prevezmou jeho styl a slovník. A to se

stalo, viz populistické útoky na Evropskou unii a zcela
nekorektní úcelové kampane proti Temelínu a Benešo
vým dekretum. Haider sám je díte jednoho z politicky
nejnekorektnejších bulvárních plátku v Evrope. Neue

Kronen Zeitung je ovšem s milionovým nákladem
bezkonkurencne nejvlivnejším sdelovacím prostredkem
v Rakousku. Jeho starický ultrakonzervativní vydavatel

Hans Dichant je považován za výrobce a nicitele rakous
kých kancléru. Dichant s Haiderem jsou spolutvurci
bulvární echtdemokracie, jejíž vítezství asi nejlépe
ilustruje povzdech liberálního novináre, který o novém

rakouském ministru dopravy nedávno napsal, že jeho

jedinou známou kvalifikací pro toto postavení je to, že
vždy a ve všem souhlasí s Jorgem Haiderem. Fakta

a budoucnost prestaly mít význam. Duležité jsou dener

vující populistické kampane a hledání neprítele. Dlouho
dobé pozitivní programy netáhnou, televizí a bulvárem

prežvýkané zdání boje ano.
Otrava rakouské politiky bulvární echtdemokracií

pokrocila natolik, že zacala nákazu šírit i ve svém okolí.
Dnes už není podstatné, že predvídavejší, evropštejší
a dustojnejší ceská politika mohla této nákaze zabránit.

Miloš Zeman se jí naopak prizpusobil a zcela prejal její
slovník i styl. Predevším díky jeho historické nezodpo

vednosti jsou dnes Benešovy dekrety, Temelín, zneužívá
ní historie a pomlouvání sousedu predmetem volebních
kampaní a vnitropolitického boje i v Ceské republice, na
Slovensku, v Bavorsku i v Madarsku. Bulvární echtde

mokracie je na vítezném postupu v celé strední Evrope

a má poprvé od druhé svetové války možnost prenést

nákazu i do celého emecka. Západní Evropa si po
neúspechu symbolické izolace Rakouska po vstupu Jorga

Haidera do spolkové vlády podobného nebezpecí nechce

Piitomnost
4



POZNÁMKY

všímat. Zavírá oci, zacpává si uši. Nemuže být vetšího
varování o slabosti hlasu ceské demokracie v Evrope, než

je príhoda z breznového zahajovacího zasedání Evrop
ského Konventu. Jeho president Valéry Giscard d'Esta
ign privítal mezi prítomnými i "Madame Jan Kavan",

ministryni zahranicí Ceské republiky.
Jan Urban

Podél osy zla
Težko by se hledal oddanejší interpret a zastánce

Bushovy "Osy zla", která se podle amerického prezidenta

táhne z Iráku do Íránu a odtud do Severní Koreje, než
ministr obrany Donald Rumsfeld. "Když prezident

Reagan rekl, že Sovetský svaz je ríše zla," pripomnel

v nedávném interview pro tisk Rumsfeld, "mohli se
všichni zbláznit." Podle Rumsfelda se tehdy západní

Evropa (a spolu s ní intelektuální Amerika) nedokázala
s Reaganovým výrokem smírit. Ovšem národy Sovetské
ho svazu, domnívá se dále Rumsfeld, na vec pohlížely

zcela jinak. Lidé veznení v gulazích, obcané, kterí
nemohli svobodne volit, vyznávat svoji náboženskou
víru, stejne jako obyvatelé sousedních zemí trpících pod

ruským jhem, na to proste hledeli jinýma ocima než
západoevropští a americtí mudrlanti. Rumsfeldova
úvaha je pomerne presná. SSSR jiste "ríší zla" byl 

a jeho obyvatelé to spolu s obcany satelitních státu
podléhajících vuli Moskvy jaksepatrí pocitovali.

Muže být ale bojovná, ba dokonce bojující formulace

jen tak snadno inspirací pro období o dve desetiletí
pozdejší? Mezi léty osmdesátými a dneškem leží pád

železné opony, zánik svetové socialistické soustavy
neblahé pameti, rozpad bipolárního sveta - a vznik ci
posílení jednotlivých totalitních režimu nejruznejšího

typu s ruznou mírou represí, s odlišným stupnem izolo
vanosti a odlišnou historickou povahou. Vybrat z dobré
ho tuctu více ci méne totalitních zemí tri a spojit je do

jedné "osy" (na zpusob osy Nemecko - Itálie - Japonsko)
je ponekud furiantský výkon.

Nejmenší námitky je možné vznášet v prípade Severní

Koreje. A to predevším proto, že o vnitrních pomerech
v této temné diktature vne jejích hranic nikdo nic urcité
ho neví; dá se pouze predpokládat, že pesimistictejší

odhady budou v prípade Kimovy ríše vždy blíže skutec

nosti než ty optimistictejší. Írán s reformistickým prezi
dentem Chátámím v cele nesnese merítka kladená na

západní demokracie; ale postavit jej do jedné rady se
Severní Koreou muže podrazit tamejším reformátorum
nohy - a dodat ideologickou munici protizápadne orien
tovaným náboženským fundamentalistum. Irák pod

Saddámem Husajnem je režim, který se k vlastním
obcanum chová zle, o tom není pochyb, ale kdo jiný než

syn bývalého prezidenta George Bushe by si mel uvedo
movat, že Spojené státy se pred jedenácti lety rozhodly

zastavit své jednotky v dostatecné vzdálenosti pred
Bagdádem a ponechaly tak iráckému diktátorovi volnou
ruku?

At tak nebo onak, když Ronald Reagan v roce 1982

v projevu k britským poslancum oznacil tehdejší SSSR
jako ríši zla, projevil odvahu, prozíravost, ale i základní

znalost veci. Nespojoval nespojitelné, nerýsoval kulhající
historické paralely a nevystavoval potenciální partnery

zbytecným rizikum. Když se o neco podobného letos
pokusil George Bush mladší, jako by si neuvedomoval,

jaro 2002
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kam a jak se pozice USA od zacátku osmdesátých let

posunula. ejpozdeji pri proti teroristické kampani po

útocích z lonského 11. zárí USA zjistily, že bez spojencu,
byt vojensky mnohonásobne slabších až bezvýznamných,
se daleko nedostanou. Bushuv výrok radu z nich znejistel

(Nemecko, Francie), nekteré popudil (Rusko), jiné,

zejména arabské zeme, odradil. Bushovi obhájci mohou
namítnout, že Spojené státy jako jediná funkcní supervel

moc mají právo, ba prímo povinnost dávat jasne najevo
svá mezinárodne politická stanoviska. Proti tomu se ale
ozývají zejména z Evropy hlasy upozornující, že jasnost

musí být také podporena legitimitou, samozrejme ve
smyslu, ve kterém ji chápou spojenci USA, ale nakonec

i sám Washington. George Bush by sotva poprel, že
americká zahranicní politika spoléhá na šírení idejí volné

ho obchodu, kapitalistického podnikání a vývozu vyspe
lých technologií. Americané už pracují na rozvinutí

tohoto prístupu v Cíne nebo v Rusku. Ani jedna ze
zmínených zemí se pritom praktik známých z dob "ríše

zla" nevzdala. Pokud se nehodí mluvit napríklad o rusko
cínské "ose zla" Gako že by se to nehodilo), je težké nalézt
duvody pro obhajobu té "osy zla", kterou v projevu o stavu

Unie George Bush predstavil.
Petr Dudek

Potrebné jakosti
recníka

Potrebné jakosti recníka podle Josefa Jungmanna,

který je ve své Slowesnosti vypocítává, jsou zejména
tyto: "Šlechetnost mysli a dobrota srdce, aby dobro
ne toliko znal, ale i uprímne schwalowal a w prawde

žádal. Dobré jméno a powest pomocna mu muže býti
k snadnejšímu premluvení." A procpak to? Pro to, že

J ungmannovi "Rec jest snažení našich w spusobe ideální
dobra slowy pronešení, aneb idea dobra slowy proneše
ná. Kdo ideál dobra slowy pronáší, slowe recník,
a umení to recnictví."

A úcel toho recnictví, ptá se Jungmann a odpovídá:

"Aucel recnictví jest Vystavením dobra k jeho uskutecne

ní w mysli posluchacove chut a žádost vzbuditi, t.
premluviti. Zanáší se dobrem, jehož vzor recník predsta
vuje."

Zdalipak ten, kdo má v hlave iluminaci a je tedy na

mol opilý podle Jaroslava Zaorálka, smí se odvolat na
šlechetnost mysli, kterou chteli bychom s Jungmannem
od recníka požadovat? Zdalipak ten, jemuž hnev je

špatným rádcem, jak cteme u Celakovského, zdalipak
ten, jemuž prchlivost oci zaslepuje, jest nám oprávneným

žadatelem Jungmannova dobra? Nebylo by blíže aucelu
recnictví povolností prátele ciniti? Nebot Celakovský

v Mudrosloví zjištuje, že moudrý i nechvile pretrpeti
umí.

A nemoudrý? Nemoudrý neváhá hnevu svému uciniti

zadost hrubostmi nevídanými neslýchanými, jak tomu

býváme svedky, co posluchaci recí našich politiku. Tu
uderí nadávkou toho ci onoho tazatele, tu prevedou

príjmení názorového protivníka do množného císla, aby
ho zbavili osobnosti, hned nato dosloví, co receno

nebylo, nebot ani zámer takový napadený puvodne
nemel, tu urazí celý sousední národ hanlivou nadávkou,

blýsknou se bonmotem ospravedlnujím hanebnou etnic

kou cistku. Ach ty šlechetnosti mysli a dobroto srdce,
kam jsi se podela?

To je ta otázka. Klademe si ji dosti casto? Nejspíše

nikoliv. Nejspíše je nám to jedno, kam se podela, nebot
staré prísloví stud prodán, život zmrhán pozapomneli

jsme, pozapomneli, ale mejme na pameti, že Buh dlouho
shovívá, ale pak do živého ranívá. Jenže, kdo dnes ješte
na boží pamet verí, že? Prece dobre víme, že lepší vrabec
v hrsti než holub na streše. A také se tím rídíváme.

Jungmannovo doporucení, "... aby rec k mysli poslucha
cu šla a šlechetné city w nich budila," na pameti mejme
a brzicko zjistíme, že necistá rec, nešlechetná, necisté
a nešlechetné ideály sdeluje. A takových nešlechetných
recníku se strezme.

Luboš Dobrovský

Prítomnost
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JAKOU VOLBU MÁME A JAKOU
'"

BYCHOM POTREBOVALI
RADKO KUBICKO, VÁCLAV MEZRICKÝ, IVAN GABAL

Prezident Ceské republiky Václav Havel se ve svém novorocním projevu

vyznal z velmi osobního a dost silného pocitu, že tento rok by mohl být pro

Ceskou republiku prelomový. Budou se konat troje volby a prezident míní, že

se v techto volbách bude rozhodovat o zásadních vecech. Je to odvážné
tvrzení.

OMŠELÁ NABíDKA
Jaké to jsou volby a predevším - jakou v nich ceští

volici vlastne budou mít volbu? Senátní a komunální

volby na prelomové rozhodne neaspirují. Senát má
v ústavním porádku Ceské republiky malou váhu
a ovládat ho nemusí znamenat žádnou velkou možnost

ovlivnovat ceskou politiku. Na komunální úrovni se reší
zpravidla vecné problémy, a která politická strana je práve
u moci, není zase tak duležité.

Za potenciálne prelomové je proto možné oznacit

jen cervnové volby do poslanecké snemovny. Jenže
takovými se nestanou samy od sebe. Politické strany,
smerující k temto volbám, by mely nabídnout prelo

mové myšlenky. Když se ale podíváme na stav ceské
politické scény, není možné si nevšimnout, že politické
strany místo nich nabízejí stále totéž. Je proto možné

skoro s jistotou predpovedet, že volby prelomové
nebudou, protože takové být nemohou. Kde nic není,
ani cert nebere.

Snad mel prezident Václav Havel spíše užít opatrnejší

formulaci, totiž že volby by prelomové mely být.
V takovém prípade by se s ním dalo velmi souhlasit.

Nadcházející volby by skutecne mely pro zemi znamenat

zacátek nové kvality. A proto by jim mela také predcházet
inteligentní debata o dalším smerování Ceské republiky.
Zatím ji nikdo, nejspíš ze strachu o ztrátu tradicních
volicu, neodstartoval.

Ostatne je jen príznacné, že prezident ve svém
novorocním projevu nakladl mnoho pouze obecných
otázek. "Budeme spolecností vskutku obcanskou a vskut

ku otevrenou, která umožnuje všem, aby na nejruznejších

rovinách a nejruznejším zpusobem ovlivnovali její osud
a úcastnili se tak politického života v tom nejširším slova

smyslu, anebo se bude náš spolecenský systém zvolna,
nenápadne, ale nezvratne uzavírat tak, až nakonec o tom

nejpodstatnejším bude rozhodovat vždycky jen totéž
pomerne úzké bratrstvo, v jehož rukou bude soustredena

hlavní moc ekonomická, politická i mediální a které se

nebude bát ani samého pomezí kriminality?"

Pokud bychom chteli pouze jednoduše odpovedet na

takto sugestivní otázku, byla by to odpoved velmi jedno
duchá a z rozhodování u volební urny by nikdo nemusel

pocitovat rozpaky. Kdo by chtel, aby v Ceské republice
vládlo úzké bratrstvo, vyjma samozrejme tohoto bratr

stva? Chceme tu první variantu, odpoví jiste 90 procent
volicu.

Bude ale rozhodování pri cervnové volbe takto jedno
duché? Bude snad na volebním lístku otázka takto

Lze skoro s jistotou predpovedet že cervnové

volby do poslanecké snemovny prelomové

nebudou, protože takové být nemohou. Kde
nic není, ani cert nebere.

položena, jak ji formuloval prezident? Jaká volba bude

zárukou, že se ceská spolecnost stane spolecností obcan
skou a otevrenou? Pred dvanácti lety stacilo nevolit

komunisty, aby mel volic jistotu, že dává hlas dobré veci.
Dnes mu možná prezident republiky taktéž neprímo
sugeruje, koho by nemel volit, ale to už nestací. Zároven

prezident nenabízí argumentacne pádnou odpoved, koho

by volit mel. Pokud snad má na mysli své politické práte
le, jak je nekdy podezírán, mel by to srozumitelneji
vysvetlit. Ceská spolecnost se tak ocitá ve stavu jisté

bezradnosti a prezident republiky je pouze její soucástí.
Jeho projev naznacuje, že sám nejspíš na mnohé položené
otázky nezná odpoved. Ceští volici by meli vyslyšet prezi
dentovo prání, aby politikum kladli otázky, a jednu
z prvních položit prímo jemu.

Je nabíledni, že nabídka ceských politických stran za

dlouhá léta velmi omšela. Nenabízí se tu spolecnosti

jaro 2002
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perspektivní program, ale casto pouze poWed na pragma

tický boj o moc. Na nem v zásade není nic špatného,
práve k nemu strany vznikly, ale zároven není možné

jejich existenci redukovat predevším a jen na nej. Znovu
a znovu se ukazuje, že ceským politickým stranám je stále

príliš blízké leninské pojetí strany jako nástroje k ovlád-

To, že strany nemají kolem sebe silné

intelektuální zázemí, které by je motivovalo,

vyplývá zase z všeobecné intelektuální

i obcanské apatie. Sama ceská spolecnost

strany nekultivuje a odevzdane je ponechává

jim samotným.

nutí státu. Programy casto bývají jen ideovou zásterkou
tohoto pragmatického zámeru, proto také znejí nevero
hodne. Dukazem tohoto stavu je ostatne skutecnost, že

ve všech politických stranách, at se hlásí k cemukoliv,
existují velmi silné zájmové skupiny, které mají casto blíže

k podobným zájmovým skupinám naoko konkurencních
stran než k vlastním straníkum.

Politické strany se pak stávají spíše brzdícím elemen

tem, spolecnost nedynamizují, nekrystalizují se v nich
nové myšlenky a nedisponují dostatecným potenciálem

schopných lidí. Strany aktivne nevyhledávají nové politic
ké talenty a nedostatecne kolem sebe formují intelektuál

ní zázemí. Je pro ne pak jednodušší pricházet pouze
s líbivými hesly, za kterými se neskrývá vule rešit problé
my, kterými spolecnost skutecne žije. O nejakém rozpo

znávání nadcházejících výzev a formulování vizí nemuže
být už vubec rec. Pro nástroje moci to úplne stací a do
techto voleb se to už nejspíš nedá dohnat.

APATiCTí OBCANÉ
Strany v tom zajisté nejsou samy, jde o proces

oboustranný. Ceská spolecnost postrádá tradicní struk

turu, která se v demokratických zemích formovala
desetiletí. Komunistický režim vládl dostatecne dlouho,
aby ji rozrušil. Ješte po dvaceti letech jeho vlády, v roce

1968, bylo možné hovorit o dobré pameti ceské spolec
nosti na své demokratické koreny. Stále ješte byla
v aktivním veku generace, která alespon nejaký cas žila

v normálních pomerech. Po dalších dvaceti letech bylo

Prítomnost
8



TÉMA

ale vedomí tradicních demokratických hodnot témer

nenávratne zniceno. Z toho vyplývá, že muže trvat
stejne tak dlouho, než se pamet obnoví.

Do znacné míry jsou politické strany odrazem stavu

celé spolecnosti, která reaguje na nové podnety spíše
s nechutí a neduverive. Není tedy pouze vinou politic

kých stran, že nepricházejí s prevratnými myšlenkami.
Nemají na ne objednávku. Pokud navíc nevyrustají

z prirozené sociální struktury, nejsou ani tlaceny silný

mi prirozenými zájmy sociálních skupin. Zustává jim
pak pouze ciste pragmatický a mocenský, vlastní úzce
stranický zájem. A to, že strany nemají kolem sebe silné

intelektuální zázemí, které by je motivovalo, vyplývá

zase z všeobecné intelektuální i obcanské apatie. To
sama ceská spolecnost strany nekultivuje a odevzdane je

ponechává jim samotným.
Prispívá k tomu i ostentativní odpor nejen ke stranic

tví, ale k jakékoli forme organizovanosti, který v nekte

rých cástech spolecnosti patrí bezmála ke spolecenské
mu bontónu. Prícinou už není jen diskreditace
spolkového života totalitním pojetím stranických

schuzí, se kterou se tento odpor nejcasteji spojuje.
Casto jde jen o výmluvu, za kterou se skrývá neochota
verejne se angažovat a pálit si tak prsty za vec, která se

bezprostredne nedotýká osobního teritoria. Odpurci
politické angažovanosti si ale zrejme málo uvedomují,
že pokud se jakákoli politika nechá v rukou málo pocti
vých lidí, nelze se pak divit, že jim v rukou zustává.

Ostatne casto jsou tito skeptikové obcanské angažova
nosti shodou okolností prímo ti, kterí si neprejí, aby jim
nekdo videl do karet.

Obetí prostredí jsou i pokusy o založení nových
politických stran, které se snaží vyjít vstríc poptávce po
novém politickém zboží. Všechny zatím koncí fiaskem.

Pro vytvorení nové politiky zpravidla nestací jen
premalovat starý štít a projevit obecnou vuli k jinakosti
používáním slov jako nadeje a zmena. Potrebný by byl

jasne formulovaný názor a odpoved na otázky, které
spolecnost pokládá za naléhavé, a dokonce i na ty, které
sama spolecnost ani neumí dobre formulovat. Pro nové
politické strany by to melo být o to jednodušší, že

zacínají z nuly, a proto nemohou neuvážene formulova
ným programem prijít o tradicní volice. Pokud se ani
jim nedarí prijít s verohodnými inovacemi politických

programu, pak to svedcí o jistém nezdravém stavu
politického prostredí v Ceské republice.

TVRDÝ NÁRAZ
Zeme pritom stojí na prahu vstupu do Evropské

unie, ale predevším na zacátku nové fáze svého vývoje.
Nyní teprve skutecne koncí transformacní období,
které bylo ve znamení základních systémových zmen.

V další fázi vývoje by mela prijít na radu kvalitativní
zmena.

Ceská republika by mela mezi vyspelými státy prede

vším obstát. Diskuse ,o vstupu do Evropské unie se ale
zameruje spíše na dusledné hájení národních zájmu.

Není ale casto za národní zájem zamenována nechut

k rychlému dokoncení reforem?
Až se Ceská republika dostane mezi vyspelé státy,

bude se moci pripojit k diskusi o dalším smerování

vyspelého sveta. Teprve pokud se v životní úrovni
a v hladkém fungování institucí priblíží jistým standar
dum, bude moci opravdu kvalifikovane hledat cesty

odpovídající skutecným ekonomickým, ekologickým
a demografickým výzvám budoucnosti. Nekteré z nich
by ovšem už mohla reflektovat nyní. Ceská spolecnost,
prošlá komunistickou totalitou a obdobím nesvobody,

má urcité zkušenosti, které západní spolecnost postrá
dá. Nepokouší se je ale zužitkovat a predformulovat tak
své vlastní pohledy na budoucnost euroamerické civili
zace.

Tvrdý náraz na standardy vyspelého sveta zažívá
ostatne jako první resort obrany. Práve on je z duvodu
clenství Ceské republiky v Severoatlantické alianci

Pro vytvorení nové politiky nestací jen

premalovat starý štít a používat slova jako

nadeje a zmena.

vystaven nikoli pouze posuzování komisaru, ale prímo
tlaku na zapojení do systému obrany vyspelého sveta.

Výsledek je zatím tristní. Nelze uprít snahu o viditelnej

ší reformu, ale vše probíhá velmi nahodile. Snaha vlády
investovat do nákupu stíhacích letounu je toho ostatne

dokladem. Je jasné, že není možné mít obojí, stíhacky
i reformu.

Pritom zastavení prací na reforme armády by

v budoucnu znamenalo výrazné oslabení obranyschop
nosti zeme, a to v míre o mnoho vyšší, než by byl prínos
stíhacích letounu k jejímu zvýšení. Díky personálnímu

stavu a zastaralosti techniky se armáda Ceské republiky
zvolna blíží stavu nebojeschopnosti. Zamerit se v tuto
chvíli na nákup letadel bude mimo jiné znamenat další

rozevrení nužek mezi Ceskou republikou a Severoat
lantickou aliancí. Bude se investovat do neceho, ceho

není v kolektivní obrane NATO treba. Naopak bude
pokracovat rozklad toho, cím by Ceská republika mohla
alianci prospet. Kdyby byla tato otázka jen v cisté
rozhodovací pravomoci Ceské republiky, nebyla by tak

obtížná. Problém je ale v tom, že je treba brát ohledy na
integracní snahy a schopnost státu zapojit se do širšího
spolecenství.

Není pochyb, že kdyby byly vystaveny podobné
zatežkávací zkoušce, dopadly by obdobne i další

resorty - zdravotnictví, spravedlnosti, školství, sociál
ních vecí i životního prostredí. Všechny by žádaly už

dnes rozsáhlou modernizaci v duchu integracních
procesu. Jak by kupríkladu dopadlo ceské soudnictví,
kdyby se melo stát soucástí nejaké evropské soudní
unie?

jaro 2002
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DALŠí VÝBUŠNINY
Modernizace bude ovšem vyžadovat velké investice do

vzdelání. V soucasné praxi je možné registrovat pouze
sliby. Vládu a politické strany jako by tyto výzvy
budoucnosti nechávaly chladnými, ackoli na vzdelanost
ní úrovni a vubec lidských zdrojích závisí schopnost

Ceské republiky dostat se na úroven vyspelých státu.
Ceské letargie si všímá už vyspelý svet, pro který je
nedostatek investic do vzdelání v Ceské republice závaž

nejším problémem než korupce a nekvalitne fungující
soudnictví. Sama ceská spolecnost by to ale mela pocito
vat velmi vážne. Jinak težko obstojí v globální konku

renci a stane se pouze velkým montážním závodem pro
vyspelejší svet.

Pokud nejsou další zdroje pro financování školství,
melo se už dávno sáhnout k financní spoluúcasti

Koho chtejí za prezidenta, nemelo by stranám

zustat jako povolební tajemství.

každého studujícího na svém vzdelání, která by nebyla

pokutou, ale dlouhodobou investicí do budoucího

postavení i životní úrovne. Diskuse o školném ale
zavání velkým množstvím demagogie a politické strany

se bojí k nemu otevrene prihlásit a nekompromisne ho

prosadit. A to paradoxne i ty, které ho mají v progra
mu.

Stejne tak nechává politické síly chladnými dluh,

který soucasná generace odkáže té budoucí. Žádná
z politických stran se zatím opravdu energicky neposta
vila k potrebe reformy sociálního systému, zejména
reforme duchodové, protože to je ješte méne populár
nejší než školství. Pouhé sliby a slova pomalu prestávají
stacit.

Pri soucasném demografickém trendu je dost dobre
možné, že nekterá z budoucích vlád nebude už vubec

muset vypracovávat zákon o státním rozpoctu, nebot

všechny výdaje budou mandatorní, tedy povinné.
Manévrovací prostor takové vlády bude nulový, a aby ho

alespon trochu obnovila, bude se muset zadlužovat.
Soucasná vláda to ostatne už ciní zpusobem, který za

nejaký cas muže zacít ohrožovat plnení kritérií pro

vstup do Evropské menové unie.
Další výbušninou muže být decentralizace státní

moci. Soucasný trend jde smerem približování rozho

dovacích pravomocí blíže k obcanovi. Po letech váhání

byla ustanovena krajská samospráva. Jenže bez dalších
kroku, zejména bez rozsáhlé reformy celé státní správy,
bude samospráva za chvíli jen parodií na svuj vlastní

úcel a obcanovi neprinese vubec nic. Nedostatek finan
cí na krajských úrovních bude mít pak za následek

jejich nefunkcnost. V tom okamžiku bude na míste
naléhavá otázka, k cemu jsou takové úrady vlastne
dobré.

NALÉHAVÉ OTÁZKY
Pred vládou, vzešlou z nadcházejících voleb, bude

výzva další privatizace. Pokud se ješte nestanou obetí
bleskové privatizace odcházející vlády, bude na rade
konecná privatizace monopolních gigantu v energetice
a telekomunikacích. Volici budoucí vlády by jiste meli

zájem, aby privatizace probehla v jejich prospech, aby
jejím cílem byly cenove dostupná dodávka elektriny
a komunikacní služby. Zatím byli a jsou pouze svedky

privatizace do rukou jediného vlastníka, takže co bude
možné ocekávat, je další bezohledný diktát cen pokra
cujícího monopolu.

Minulá pravicová vláda privatizovala nejcasteji z ciste

ideologických duvodu, mnohdy zcela bez ohledu na
kvalitu služby obcanum. Soucasná vláda zase privatiza

ce využívala predevším jako vhodného zdroje financí
pro své rozmarilé rozpoctové hospodarení. Jak v tom
hodlá pokracovat budoucí vláda, na to by se volic mel
politických stran naléhave ptát.

Neméne duležitou otázkou je, jak dopadnou poslední

ze série voleb, jejichž výsledek bude znám až zacátkem

príštího roku, ale bude ovlivnen volbami letošními. Jde
o volby prezidentské. Dosavadní prezident Václav

Havel opustí prezidentskou funkci a na jeho místo po
deseti letech usedne nekdo, kdo se stane symbolem
naznacených zmen. Psychologický moment pripravova

né výmeny muže být znacný. Budoucí prezident muže
ale zmenám aktivne pomáhat. Jeho ústavní pravomoci
nejsou zase tak malé a je jen vecí soucasného preziden

ta, že jich plne nevyužíval. Napríklad právo prezidenta
úcastnit se každého zasedání vlády a mít slovo, kdykoliv
o ne požádá, rozhodne nelze považovat za zanedbatel

nou pravomoc. Koho chtejí za prezidenta, nemelo by
stranám zustat jako povolební tajemství.

Je zajímavé, že politické strany, jdoucí do nadcházejí
cích voleb, už léta diskusi na podobná závažná témata

nekultivují. Pro jejich politiky jsou mnohem duležitejší
otázky kdo, s kým a na jak dlouho.

Na prelomové volby budeme muset ješte nejaký cas
pockat.

RADKO KUBICKO (1967) JE KOMENTÁTOR CESKÉHO VYSILÁNi RADIA

SVOBODNÁ EVROPA.

VÁCLAV MEZRICKÝ (1934) JE PRÁVNIK, VYUCUJE

NA PRÁVNICKÉ FAKULTE UK.

IVAN GABAL (195 I) JE SOCIOLOG.
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PROC JSEM (NEJSEM)
STRANíKEM?
Autorita vetšiny ceských politických stran (s výjimkou KSCM) se dnes -

v dobe rostoucího nezájmu o prímé angažmá ve verejné sfére - opírá spíše

o volice a sympatizanty, než o majitele stranických legitimací a clenskou

základnu. Redakce Prítomnosti proto oslovila nekolik výrazných osobností,

které vetšinou pusobí jako aktivní nebo minimálne zaregistrovaní clenové

politických stran, se dvema anketními otázkami:

I. PROC JSTE (NEJSTE) CLENEM POLITICKÉ STRANY?
2. PROC JSTE VSTOUPILlA PRÁVE DO TÉTO POLITICKÉ STRANY?

Eva Dundácková,
poslankyne, ODS

1. Clenství v politické strane
považuji za dobrý zpusob, jak

se aktivne podílet na rozvoji
demokracie v Ceské republice.

2. Obcanská demokratická

strana mne oslovila svými
stanovami, volebním progra
mem a predevším nabídkou

osobnosti s jasnou predstavou
o budoucnosti této zeme a zpusobech, jak toho dosáhnout.

Miloslav Ransdorf,
poslanec, KSCM

1. Duvodu je více, ale ten

hlavní je, že jsem marxista
a chci systémovou zmenu
spolecnosti, nový koncept

spolecenské racionality. Asi to
nezní príliš poeticky, ale je to
tak.

Jaroslav Kopriva, generál
ní sekretár Sdružení Ceská
katolická charita, KDU-CSL

1. V jistých kruzích hledí na

straníky jako na lidi stižené
leprou ci jakousi mentální
nedostatecností, která je žene do

luna stran, kde jsou vedeni
a smýkáni tajuplnými sekretariá
ty a zpupnými vudci, aniž mají

možnost cokoli zmenit. Moje
zkušenost taková není a považuji politickou stranu za
vhodné prostredí k vytvárení myšlenek a postoju

a k výberu lidí pro správu vecí verejných. Do politické
strany jsem vstoupil 10.12.1989, protože tehdy situace
umožnila ovlivnovat dení kolem i uvnitr Obcanského fóra,

kterému jsem v Sumperku moderoval mítinky. Fórum se
mi však zdálo príliš všeobjímající a nezpusobilé prosazovat
konzistentní politický program.

2. Do CSL jsem vstoupil proto, že jsem chtel na
zmenách systému spolupracovat s lidmi, kterí mají podob
ný pohled na svet jako já. Naším prvním cílem bylo

samozrejme zmenit v prvé rade naši vlastní politickou
stranu a udelat z ní verohodnou alternativu pro obcany
této zeme a to se nám, myslím, podarilo.

Milan Knížák, reditel
Národní galerie v Praze,
príznivec ODS

Nejsem clenem žádné politic
ké strany, ale je mi blízké tzv.

pravicové myšlenÍ. Proto jsem

príznivcem ODS, která je zatím
jedinou pravicovou stálicí na
našem politickém trhu.

Petr Weiss, sexuolog,
ODS

1. Jsem clenem ODS

a predtím jsem nikdy nebyl
clenem žádné strany. Má
politická angažovanost spocíva

la pouze v tom, ze jsem spolu
zakládal a spoluvedl Obcanské

fórum v Psychiatrické lécebne
v Bohnicích. Celý život jsem
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vsak byl clovek politicky smýšlející a o politiku se zajímají
cí.

2. Clenem ODS jsem se stal v roce 1993. Její program

nejvíce odpovídal a odpovídá mé liberálne - konzervativní
orientaci a svetonázoru. Nikdy jsem v ní a pres ni nedelal
žádnou kariéru, nicméne letos jsem prijal nabídku

a kandiduji volbách do poslanecké snemovny - i když na

naprosto nevolitelném míste. Myslím, že jsem ve veku,
kdy bych mel prebírat odpovednost nejenom za své blízké,

ale i za veci verejné.

Vladimír Mlynár, posla
nec, US

Protože v demokracii se

profesionální politika delá
v politických stranách. Ale
zcela uprímne ... tuhle otázku si
kladu dvakrát denne a odpovedi

na ni v poslední dobe nemám.
Z mého pohledu je stále ješte

ze všech nejméne špatná,
respektive její program je

nejblíže tomu, co vyznávám já.

Eva Kanturková, spiso
vatelka, clenka ženské
stÍnové vlády CSSD jako
nezávislá

Byla jsem clenkou Obcanské
ho fóra, delegovalo me do
parlamentu. Ješte jsem zustávala
v Obcanském hnutí, které na

Obcanské fórum navázalo, ale

potom už jsem do žádné vyhra

nene politické strany nevstoupi
la. Politické stranictví predpokládá nejen souhlas s progra

mem, ale i urcitou kázen a pocit sounáležitosti, loajalitu. Já
tyto vlastnosti mám, ale žádná ze soucasných politických
stran pro me nemá pritažlivost. Rozhoduji se pouze v tom,

kterou stranu bych chtela volit, ale nikoli, které bych chtela
být clenkou. Vliv na to nesporne má i moje povolání, spiso
vatel si nade vše cení svobody a nezávislosti, kdežto politic

ké stranictví, je-li poctivé, je nutne jednostranné a svazuje.
Jako svedek doby musí mít spisovatel volnost úvahy.

Anketu pripravili Marcela Pechácková aJan Ždimera.

FotoJan Mihalicek, Oleg Ružicka aJan Ždimera.
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CESKÉHOV LICE
Kdyžje cílem politického snažení moc

MILADA ANNA VACHUDOVÁ, JIRí PEHE

Prostudujeme-li si volební programy politických stran

nebo budeme-li pozorne sledovat proslovy stranických

predáku, meli bychom být schopni urcit, jak se bude
konkrétní vládní politika té ci oné strany lišit od ostatních.

Rozjíždející se kampane ceských politických stran pred
blížícími se volbami do poslanecké snemovny nám ovšem

v tomto smeru príliš nepomohou. I pri velmi podrobném
sledování volebních kampaní jednotlivých stran není totiž

lehké ríci, v cem se programy stran a zejména jejich
skutecné cíle od sebe navzájem liší. Dokonce i když si

predstavíme, že by nejaká strana vyhrála tolik parlament
ních kresel, že by mohla sama zformovat vládu, a její
vládní politika by tak nebyla rozredena koalicními
kompromisy nebo nejakou novou opozicní smlouvou, není

snadné z predvolebních proWášení a programu stran urcit,

jak by se taková strana chovala jako strana vládní.

ODEVZDAL JSI HLAS?TAK NAZDAR
V normální rozvinuté demokracii bychom meli být

schopni ríci, jak se budou kroky stran lišit v celé rade

oblastí, pocínaje vzdeláním a konce napríklad regulací

obchodních aktivit. V Ceské republice se nám ale dostává
od politických stran spíše jen obecných prohlášení. Naprí

klad hlavní poselství vládních sociálních demokratu zní,
že by predevším pokracovali v dosavadních úspešných
krocích. eustále se menící X-koalice zase tvrdí, že by

byla témer kompletne jiná než soucasná vláda témer ve
všech oblastech. Od Obcanské demokratické strany se pro
zmenu dozvíme, že se jedná o stranu, která je nejlépe

pripravena hájit ceské národní zájmy.
Znamená to, že CSSD není pripravena hájit národní

zájmy? Nebo je pravdivé prohlášení X-koalice, že

v podstate témer vše, co delá sociálne demokratická vláda,
je špatné? A naopak, je snad pravda, že celkove je politika

CSSD tak dokonalá, že na ní není co menit? Samozrejme,
že nikoliv.

Všechna tato prohlášení jsou velmi obecná a nevypoví

dají témer nic o tom, co by ta která politická formace
delala, kdyby se ujala vlády. Je ale ceská volební kampan

opravdu natolik jiná než kampane v západních demokra
ciích? Poskytují programy stran, novinové reklamy nebo

televizní klipy behem. volební kampane v západoevrop
ských zemích nebo ve Spojených státech více skutecných

informací? Obecne se dá ríci, že nikoliv. V tomto smyslu

není kvalita demokracie v Ceské republice horší než
jinde.

Ovšem mezi Ceskou republikou na jedné strane

a Velkou Británií, Spojenými státy, Nemeckem ci Francií
na strane druhé existují duležité rozdíly. Všechny ilustrují
slabou pozici ceského volice ve vztahu k politickým

stranám, zejména poté, co volic odevzdal svuj hlas. Jinými
slovy, postavení ceského obcana nepodemílají ani tak
prázdné a povrchní volební kampane politických stran,

jako spíš nedostatek odpovednosti politických stran vuci
volicum pred volbami a po nich. V tomto ohledu je kvalita
ceské demokracie mnohem horší.

NEODPOVEDNOST A TOUHA PO MOCI
Prvním ze zmínených rozdílu je, že ceské politické

strany se vubec necítí odpovedny volicum dopredu sdelit,

jaké koalice po volbách preferují a jaké naopak naprosto

Postavení ceského obcana nepodemílají ani tak

prázdné a povrchní volební kampane

politických stran, jako spíš nedostatek

odpovednosti politických stran vuci volicum

pred volbami a po nich.

vylucují. Volic tak naprosto neví, cemu vlastne dává svuj

hlas. Jeho hlas treba pro Obcanskou demokratickou
stranu, daný jeho konzervativním zamerením, muže tak
být stejne hlasem pro novou opozicní smlouvu, jako

hlasem pro plnokrevnou koalici se socialisty nebo hlasem
pro pravicovou koalici s ostatními stranami napravo od
stredu.

I když je jasné, že rozhodnutí politiku o vytvárení koalic

po volbách jsou do znacné míry urcována výsledky voleb,
ceský volic dostává od politických stran mnohem méne
informací o jejich povolebních zámerech než volici ve

vyspelých demokraciích. Tím ovšem ztrácí volební úcast

smysl pro celou radu volicu, kterí mají jasný ideologický
profil.

jaro 2002
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Politické vyjednávání po volbách se nebude v ceském

kontextu rídit ideovými principy stran, ale osobními prefe
rencemi, záštemi a mocenskými pocty, casto založenými na
svazcích ruzných politiku a politických skupin, které mají

svuj puvod ve spolecných ekonomických zájmech.
Druhým ze zmínených rozdílu mezi ceskou demokracií

a demokracií v západních zemích je relativní neprítom
nost institucí a skupin, které slouží jako prostredníci mezi
volici a stranami. V rozvinutých demokraciích hrají pred

volbami mnohem duležitejší roli než individuální obcané
ruzná zájmová sdružení a média. Jsou to ony, kdo na

kandidáty "tlací" a kladou jim nepríjemné otázky. Ješte
duležitejší je, že jsou také schopny dostat od politiku

odpovedi. Dobre organizované zájmové skupiny, které
dostaly od politiku odpovedi na otázky, které jsou pro

takové skupiny duležité, pak casto dokáží ovlivnit své
cleny a "klienty", aby hlasovali podle zájmu, které takové
skupiny reprezentují. V Ceské republice ani zájmové

skupiny ani média nekladou politikum vytrvale relevantní

Média, obcanská sdružení, nezávislé expertní

instituce, jež by chtely hrát roli, jakou bežne hrají

v západních demokraciích, jsou vnímány jako

neprátelé, jejichž cílem je vklínit se do

zabehnutého systému a uzurpovat politikum moc.

otázky - pravdepodobne proto, že vedí, že nemají dostatek
vlivu na to, aby dostaly relevantní odpovedi.

Po volbách je v západních demokraciích bežné, že
zájmové skupiny jsou hlasitými a dobre informovanými

rádci, pozorovateli a kritiky každodenní politiky vlády

v oblastech, které dotýkají zájmu takových skupin. Spolec
ne s médii poskytují velmi duležitou alternativu vuci

názorum politických stran, které zrovna vládnou, stejne
jako vuci tem v opozici. Tím, že tak ciní a že je tato jejich
úloha všeobecne respektována jak volici, tak politiky,

zvyšují odpovednost vlády vuci verejnosti.
V této oblasti pak vedle zájmových skupin též fungují

ruzné "think-tanks", jakési myšlenkové rezervoáry a ústavy

nejruznejšího politického zamerení. Jekteré jsou financo
vány prímo soukromými skupinami, jiné jsou soucástí
univerzit nebo nadací. Týto ústavy poskytují širokou škálu

expertu, kterí mohou pomáhat politikum pri formulování
politických rozhodnutí, nebo mohou jejich rozhodnutím

naopak kriticky oponovat. Takové instituce a jejich experti

také prostrednictvím médií pomáhají objektivne informovat
širokou verejnost o práci vlády a opozice. Obdobná trída
expertu sice v Ceské republice existuje, je ale velmi malá.

Tretí podstatný rozdíl mezi kvalitou demokracie

v Ceské republice a v západních zemích je skutecnost, že
všichni ceští politici a politické strany nevystupují jako

skutecne racionální aktéri politického dení. Takové tvrzení
muže znít prekvapive v zemi Václava Klause, který se za

takového racionálního aktéra považuje, ale je to prave
Klausovo naprosto otevrené, i když racionálne zdánlive

opodstatnené sledování moci jako hlavního cíle politické
ho snažení, které nutí ostatní politiky, aby prijali jako
normativ stejné chováni.

POLITIKA JAKO ŠPINAVÝ OBCHOD
Dobre fungující demokracie závisí na tom, aby se ruzné

politické síly navzájem kontrolovaly. V Ceské republice by

ovšem úcinnou formu kontroly nad Klausovým pojetím
politiky jako usilování o Moc bez zábran mohly vykonávat
opet jen strany a politici, kterí nemají zábrany. Lidovci

a politici Unie svobody, Obcanské demokratické aliance,

Demokratické unie i Cesty zmeny ovšem ukázali, že jejich
hlavní prioritou zdaleka není zabránit CSSD nebo ODS,

aby vládly. Dovolili ODS, aby politiky CSSD s použitím
impozantní politické strategie známé jako opozicní
smlouva kooptovala.

Opozicní smlouva sama o sobe vytvorila obrovské
problémy s odpovedností dvou nejvetších stran volicum.
Zpusobila, že at už volici hlasovali pro neumírnenou

pravici reprezentovanou ODS nebo pro postkomunistic
kou levici reprezentovanou CSSD, nakonec hlasovali pro

totéž. Nedostatek prozíravosti ze strany politiku US pak
zpusobil, že i ti volici, kterí hlasovali pro umírnenou pravi
ci reprezentovanou touto stranou a lidovci, nakonec
skoncili s vládou opozicní smlouvy, kterou US svými

taktickými pochybeními dovolila stvorit.
Co by Ceská republika potrebovala na jare roku 2002?

Dobre zorganizovanou, otevrene ambiciózní stranu, jež by
dokázala co nejvíce využít frustraci ceských volicu
s opozicní smlouvou a jejich odhodlání CSSD a ODS za

uzavrení opozicní smlouvy ztrestat.

Jedním ze základních pilíru demokracie je strídání
politických elit u moci. Politický program takové nové

strany by byl v daném kontextu mnohem méne duležitý
než její schopnost nabídnout mnoha ceským volicum

platformu pro fundamentální zmenu.
To, že v ceském kontextu nakonec taková strana

nevznikla a ani tedy nezamíchá petrifikovanými politický

mi pomery, muže být pro budoucnost ceské politiky
a politické kultury vážný problém. Jde o to, že stávající
strany - a to do znacné míry i opozicní X-koalice - repre

zentují v ocích volicu politický styl, který je založen na
korupcních praktikách. Politika je vnímána jen jako špina
vý obchod, v nemž se rozdelují politické prebendy.
Zabetonování tohoto stavu posiluje v mnoha lidech

presvedcení, že demokracie je zkorumpovaný politický
systém.

ZABETONOVANÉ POMERY
Identifikace mnoha obcanu s demokratickým zrízením

je tak pomerne povrchní, což otevírá dvere k nástupu

populistických vudcu typu J6rga Haidera.
V kontextu prevažující vysoké míry frustrace obcanu

nad politickou situací v Ceské republice je svým zpusobem
zvláštní, že se zatím nevynoril nejaký nový Miroslav

Prítomnost
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Sládek, jehož extrémne pravicová Republikánská strana
zmizela v posledních volbách.

Druhým vážným problémem vyplývajícím z možného

zabetonování daných politických pomeru a struktur je, že
se netvorí nové politické elity. At už se ~tane na ceské
politické scéne behem voleb a po nich cokoliv, politická
elita zustane pomerne uzavrená a malá. Ve srovnání

s Polskem a Madarskem, kde se politické elity od pádu
komunismu nekolikrát vymenily a tedy i rozrostly o nové
tváre, zmeny vlády v Ceské republice se budou i v príštích

letech odehrávat v rámci pomerne úzké skupiny politic
kých elit, které se navzájem duverne znají a jsou schopny
kdykoliv obetovat programové a etické principy nejaké
nové obdobe opozicní smlouvy.

Problémem opakované recyklace stále stejné mocenské

skupiny je i to, že její clenové jsou, bez oWedu na stranic
kou príslušnost, casto soucástí nejruznejších zájmových
uskupení, která se táhnou napríc politickými stranami

a jejichž základem jsou spolecné ekonomické a mocenské
zájmy. eco takového samozrejme zásadním zpusobem

snižuje pruhlednost a racionalitu politického rozhodování,
protože ruzní politici se casto nerozhodují podle ideových

zásad, které údajne reprezentují, ale podle partikulárních
ekonomických a jiných zájmu, které sdílejí s politiky stran,
jež by meli kontrolovat.

Výsledkem takových pomeru je pak i to, že se nemohou
zdrave rozvíjet již zmínené zájmové skupiny a expertní

instituce v oblasti verejné politiky, protože uzavrená
politická elita trpí xenofobií ve vztahu k obcanským inici
ativám všeho druhu. Média, obcanská sdružení, nezávislé

expertní instituce, jež by chtely hrát roli, jakou bežne hrají

v západních demokraciích, jsou vnímány jako neprátelé,
jejichž cílem je vklínit se do zabehnutého systému

a usurpovat politickou moc.
A protože výkon moci není v ceském prostredí vnímám

jako služba verejnosti, ale spíše jako ochrana zájmu
politických elit a jejich klientu, je už svým pojetím ceská
politika klientelským systémem.

Volební kampan bude už z tohoto duvodu ješte více
bezobsažná, než by byla v normálnejších podmínkách.

Pozornost volicu a možná též jejich prízen bude možné
prilákat jen mobilizacní rétorikou, která je ovšem od
základu falešná. Ve skutecnosti nemá jakákoliv cást ceské

politické elity proti komu mobilizovat, nebot se nakonec
mezi sebou všechny cásti politické elity (s výjimkou

komunistu) jsou schopny dohodnout na jakémkoliv rešení,
které bude v jejich zájmu.

MILADA ANNA VACHUDovA (1970) VYUCUJE POLITOLOGII NA

UNIVERSITY OF NORTH CAROLlNA V CHAPELL HILL V USA.

JIRí PEHE (1955) JE REDITELEM NEW YORK UNIVERSITY V PRAZE, KDE

ROVN~L VYUCUJE POLlTOLOGII.
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ROZHODNOU
NEROZHODNUTí

Výsledek voleb závisí na tech, kterí sami priznávají,
že politice nerozumejí

JAROSLAV HUK

o roce s letopoctem 2001 se psalo jako o "roce, který

zmenil svet". Ten soucasný s poradovým císlem 2002 by

mohl zmenit Ceskou republiku. Nejvýznamnejší z nekoli
ka letošních príležitostí volit bude ovšem ta první,

v cervnu pri volbách do dolní komory parlamentu.

PARLAMENTNí MATEMATIKA
Formálne se ve volbách bude hrát o dve stovky mandá

tu. Ve skutecnosti je však v banku mnohem méne poslane
ckých kresel. Stovka z onech dvou set už muže dostat
cedulku "reservé" s oznacením stran, jejichž zástupci na
nich budou od letošního léta sedet. 1ricet, snad petatricet

pro ODS, dvacet pro komunisty, dvacet pro sociální
demokracii, nejméne deset pro lidovce (a tedy bývalou

Ct yrkoalici) , dalších asi deset pro Unii svobody (a další
cleny bývalé Ctyrkoalice). S kresly pro další strany se

nepocítá. Tyto kalkulace se opírají o mnohokrát overené
podíly volicu, kterí tvorí kmenové stoupence nejsilnejších
stran. Tito lidé od své volby neustoupí a k urnám prijdou,

protože jim opravdu jde o to, aby "jejich" strana volby
vyhrála a prosazovala ty cíle, s nimž se ve velké míre

ztotožnují. Co však ostatní volici? Jak se bude rozhodovat

o druhé stovce kresel? Kdy a podle ceho?

CESTA DO HLUBIN VOLICOVY DUŠE
Predevším je treba priznat, že ve volbách a v kampani,

která jim bezprostredne predchází, se už nehraje o celou

polovinu mandátu. Overená data z minulých voleb sice
naznacují, že až v posledním týdnu ci 14 dnech se rozho

duje zhruba tretina lidí, ale znacná cást z nich tím "rozho

dováním" míní zajisté i potvrzení svého puvodního, ješte
nepevného a verejne nepriznaného presvedcení. Zamerme

se tedy na tu skupinu volicu, kterí nevylucují svou úcast

v parlamentních volbách, ale zároven uvádejí, že mají spíše
slabý nebo velmi slabý vztah ke strane, kterou jmenují jako

tu, jíž dají hlas. Na celé populaci se tato skupina podílí
zhruba 40 procenty.

ProWídku pomyslné brožurky "Jak oslovit váhavé volice"

zacneme na politické škále. Nejvíce, zhruba polovina
z nerozhodných volicu, se zarazuje k politickému stredu.

Extrémne, jednoznacne orientovaných jedincu najdeme
mezi nimi jen velmi poskrovnu. Z dalších základních

sociodemografických charakteristik se tato skupina od

populace jako celku odlišuje vetším zastoupením žen
(skoro 60 procent), menším podílem lidí s vysokoškol

ským vzdeláním a vyšším poctem mladých lidí ze skupiny
do 30 let (asi 30 procent proti 25 procentum v populaci).

Ponekud více nám prozradí nekteré názory této skupiny.
Typická je pro ne nejen "volební nerozhodnost", ale celko

ve malý zájem o politiku a to, že se v ní, jak sami priznáva
jí, málo orientují. Nezájem u naprosté vetšiny techto

"váhavých strelcu" je spojen s neduverou v politické strany
(v ty existující, ale i v možnost, že by vznikla nejaká úspeš

ná nová), tato skepse se však neobrací proti celkové orien
taci našeho státu. Protidemokratické a "protievropské"
nálady jsou v této skupine vzácné, stejne tak se jen ojedi

nele objevuje jednostranná, ostrá kritika soucasných
pomeru ve spolecnosti, politice ci ekonomice.

Z pozice poblíž politického stredu je logické, že vetší

šanci na zisky z této skupiny mají strany, které mají
k tomuto stredu blíž. Velmi malou nadeji na zisk význam
nejšího poctu hlasu mají komunisté, pomerne omezený
manévrovací prostor má ve skupine stredove orientova

ných lidí také ODS. Predevším však je zrejmé, že všechny
politické strany to s oslovením neduverivých nebudou mít
snadné. Prece se to však v minulosti nekterým z nich

podarilo.
Ty úspešné prípady byly dva. V roce 1996 se velké cásti

dlouho váhajících volicu zmocnili sociální demokraté,

o dva roky pozdeji dokázala získat na svou stranu znacný
pocet nerozhodných ODS. V obou prípadech zabrala
v podstate negativní kampan. Lidé nešli "za necím", spíše

"proti necemu". Poprvé proti zhoršující se vnitropolitické
situaci (a také za jedinou silnou nekomunistickou stranou,
která slibovala nápravu), podruhé proti "nebezpecí zleva".
Muže zabrat i nejaké pozitivní heslo? ejaký nový tah

v politickém programu? a co váhající slyší?

MLHAVÝ TERC
Odpoved není snadná, volici se totiž od populace jako

celku skoro neliší v žebrícku problému a v tom, co by
preferovali jako metody jejich rešení. Méne je zajímají
otázky odborné (makroekonomika, mezinárodní vztahy,

vstup do Evropské unie), spíše se starají o to, co poznají na
vlastní kapse a v rodinném rozpoctu. Nejduležitejší je pro

ne volební program (tím lidé nemíní jeho psanou podobu,

Piitomnost
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ale spíše souhrn principu, které strana obhajuje), politické
osobnosti, zkušenosti se stranou v její dosavadní historii.

To tvrdí jak populace jako celek, tak užší soubor "lidí, kterí
rozhodnou volby". Velmi podobne se obe skupiny vyjadru
jí také k úcinnosti ruzných mediálních nosicu kampane.

Na prvním míste s náskokem televize, pak rozhlas a tisk 
a mezi nimi predvolební mítinky a jiné viditelné akce,
samozrejme v mediálne zmnohonásobeném provedení.

LOVY BEZE ZBRANí
Pro komunisty je skupina váhajících volicu zrejme

nedostupná, príliš by jim nepomohl ani jednostranný apel

na volební úcast. Šanci pro ne predstavují všichni ti nespo

kojení a naštvaní, kterí jsou zatím rozhodnuti rešit svuj
protest tím, že v den voleb budou nadávat doma.

Sociální demokracie bude nepochybne hrát na své
úspechy. V atraktivním balení mohou na nerozhodnuté
zabrat. Pozvedli jsme zemi z úpadku, celíme nezamestna

nosti, skrípli jsme kriminalitu a korupci, profesionalizuje
me armádu, privedli jsem zemi do NATO a pred bránu

Evropské unie. Tak nás nechte ješte ctyri roky delat to, co
jsme tak slibne zacali. Vymenili jsme vudce i cást jeho

nejbližších pomocníku, dopredu se derou mladí lidé, kterí
ten úkol dotáhnou do konce.

ODS má pozici komplikovanou opozicním úpisem. Je

opozicí, ale prece jen trochu spoluodpovednou za to, co se
vláde nepovedlo. A nebylo toho málo, jak volice upozorní
komunisté zleva a bývalá Ctyrkoalice zprava. Nicméne

nástroje k oslovení volicu Klausova strana má. Jediná si
uchovala charismatického, nezamenitelného, byt kontro

verzního vudce. Vláda (ve spolupráci s ostatními stranami)
jí prihrála silnou kartu zpackanou územnesprávní refor
mou, naprosto nepripravenou a vzdalující správu vecí
verejných od obcana. Vláda se (opet ve spolupráci s parla

mentem bez spoluúcasti ODS) také postarala o okrádání
snaživých a aktivních radnic novým zákonem o urcení
danových výnosu. A konecne i téma Evropské unie muže
zabrat. Bude-li vysvetleno srozumitelne a nikoli jedno

stranne, mohou na rozumné argumenty pro a proti slyšet
i ti, kterí zatím myšlenky na Evropskou unii odkládají
kamsi k datu referenda.

A bývalá Ctyrkoaliee? Všechny dosavadní pruzkumy
ukazují, že práve pro ni se otevírá k oslovení nerozhod-

ných nejvetší šance. Její síla spocívá ve schopnosti stát se
mluvcím zástupu nerozhodných, ale vyburcovaných

z klidu silným spolecným podnetem. Prípad Ceské televi
ze je však neopakovatelný a s jiným, stejne výrazným

a alarmujícím tématem bývalá Ctyrkoalice dosud neprišla.
Bude stacit pouhá "zmena pomeru", pouhé tažení za likvi
daci opozicní smlouvy (která beztak vyprší platnost spolu

s volbami), jestliže lidé nejsou se soucasným stavem
a rozdelením politické scény krajne nespokojeni?

DVANÁCT LET NA KRIŽOVATCE
Ve volebních štábech se pripravují na volební tažení.

Vymýšlejí atraktivní hesla, pripravují billboardy a dopravní

prostredky všeho druhu. Dokonce i maskoti by meli
pomoci v úsilí pritáhnout rozhodující hlasy. Hlasy lidí,
kterí váhají nad svou úcasti ve volbách a hlavne nad tím,

jaké císlo vhodí do urny. Je to paradoxní, ale o výsledku
voleb nakonec zrejme opet rozhodnou ti, kterí sami
priznávají, že politice nerozumejí. Zjištení po dvanácti

letech pokusu o demokracii snad trochu paradoxní - ale
také možná i výstižne charakterizující križovatku, na které
se naše spolecnost nachází.

JAROSLAV HUK (1958) JE ANALYTIK STEM.
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PETR PRíHODA

Vžil se u nás obrat "o cem" bude to ci ono. O cem

budou letošní volby? Tušíme, že pujde do tuhého. Mladá
fronta Dnes (21.1.2002) to vyjádrila titulkem "Rok, kdy se
Havel pokusí znicit Klause". Je to dryácnické a jakožto

vulgární personifikace politického dení i dezinformující.

PROGRAMY?

Mnozí politici a žurnalisté tvrdí, že jde o soutež stranic

kých programu. Užívají tradicní schémata bez overení
jejich vhodnosti pro výklad domácí situace, napr. "pravice
levice". Strana, která zvyšuje sociální výdaje, sleduje
tradicne levicový cíl, zatímco ta, která volá po duchodové

reforme, se tím hlásí k pravici. Rozdelení tradicních rolí

však není dusledné: ta první je naklonena decentralizaci, ta
druhá nikoli, jejich pravo-Ievá lokalizace je nyní opacná.

Prejímání terminologie, která se možná osvedcuje ve

vyspelých zemích, je matoucí. Ignoruje fakt, že posttota

litní spolecnost má i takové problémy, jejichž rešení nemá
precedens. Stranické programy je nezaznamenávají.

Reálné chování našich parlamentních stran (vyjma
Komunistickou stranu Cech a Moravy) napovídá, že cíle,

které sledují, jsou ješte jinde; snad se o nich mluví

polohlasne v kuloárech, ale programy o nich mlcí.
V programu Obcanské demokratické strany se nedocteme
o Investicní a poštovní bance, stejne jako se program
Ceské strany sociálnedemokratické nezminuje o Ceské
obchodní bance, ac práve tento spor byl Ue?) významnou

položkou jejich usilování. O jejich mediální politice se tam
nedozvíme nic, co by pomohlo rozumet jejich chování za

televizní krize na prelomu roku 2000 a 2001, i když to
bylo jejich duležité téma.

MIMO PROTOKOL

Zmínené príklady - tedy vztahy k svetu financí a svetu
médií - naznacují, co je starostí našich stran a "o cem" asi

také budou nadcházející volby. Tím bude úcast na formaci
konecné podoby reálné mocenské elity v zemi. Až se výber
uzavre, bude jasné, kdo zde bude nadlouho pánem.
Politické strany to samy -nerozhodnou, ale budou spolu
rozhodovat. Zda jen nekteré, nebo jen jedna, anebo všech

ny, to se uvidí. Ne-li po techto volbách, tedy po príštích,

protože mocenská elita chce mít svou definitivu a postará
se, aby na ni necekala dlouho.

Formace mocenské elity je cosi normálního. Nejde tolik
o to, kdo, ale jak. Treba o míru odolnosti mocenské elity

vuci strategiím, které vnímáme jako korupcní. V Ceské

republice je tento zretel komplikován tím, že nekterí její
adepti tuto vnímavost postrádají. Nechápou treba nepat
ricnost stretu ·zájmu. Že významné kroky tohoto procesu

probíhají skryte, je pochopitelné. Jeho aktérum, žurnalisti-

ce a verejnosti však casto chybí kompas, který by je orien

toval (viz sponzorské aféry stran, splácení dluhu aj.). Proto
nelze pokaždé odlišit úskocný zámer od dezorientace.

CHYBí SERVIS

Spolecnost by proti tomu nemusela být bezbranná,

kdyby tu fungovaly jisté služby. Jedna z nich prísluší
politicky nekonformním intelektuálum (pricemž nekon

formní neznamená negramotný). Definovat tuto skupinu
je nesnadné, ona však za normálních okolností existuje;

její pusobení multiplikuje školství, média, církve apod.
Bývalý režim ji zruinoval a její trosky izoloval. Už se

nevzpamatovala. Po prevratu zaujala toto místo mladá

generace, vitálnejší, technicky vybavenejší. "Realisticky" se
prizpusobila novým pomerum, což si zduvodnila doktrí

nou postmodernismu (subjektivismu, relativismu, konven
cionalismu), jehož autodestruktivní povahu nerozpoznala.

Ztroskotání intelektuální rozpravy odnášejí všichni.
Jeho obetí je zejména stav ucitelský, vychovatelský,
a novinárská obec. Nezvládla v sobe stret zájmu. Podobne

si pocínají poslanci: jejich poverení hledat a formulovat
obecnejší zájmy je v konfliktu s potrebou zajistit si dobré

bydlo a být znovu zvolen. Taktéž novinári: poverení být
"hlídacími psy demokracie" se nesnáší s tržním chováním
médií, která jim umožnují existenci. Ze dvou imperativu 
orientovat kontra zaujmout - se prosazuje ten druhý.

V tomto sesuvu mediální scény jsme mylne videli bulva

rizaci. Bulvár je ale žánr, jehož legitimitu nutno respekto
vat. Spíše jde o vulgarizaci, o populismus svého druhu.
Takto zamerená média však nemohou strukturovat chaos

a osvetlovat nepruhlednost. Jinými slovy: pred volbami,

v nichž pujde do tuhého, lze na žurnalistiku spoléhat asi
jako na dnešní justici, chcete-li vést soudní spor.

NEPROBUZENÁ VEREJNOST
Každé generalizaci lze vytknout paušalizaci. Charakte

ristika celku však nevypovídá o všech jeho cástech, ale

o prevažujícím trendu. Tak je tomu i s poslední cástí této
úvahy. Chce upozornit na politickou dezorientaci a pasivi
tu verejnosti.

"Verejnost má blbou náladu." Je to vágní diagnóza, ale

tala do živého, cosi tedy ríká. Kdo si myslí, že má šanci,

slyší o ní nerad. Kdo má za to, že ji nemá, pritaká. Asi
nezáleží na tom, jak si kdo svou šanci predstavuje. Jde

o pomer dvou typu ocekávání. Zdá se, že nejistota preva

žuje nad nadejí. Proto 40 procent tázaných neví, koho
volit, a významné procento bude asi volit se sebezaprením
nabídku, kterou pokládá za menší zlo.

Zmínená nálada má dlouhou anamnézu. S prestávkou
let 1990/92 trvá od porážky pražského jara 1968. Tehdy

,...
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následoval vynucený souhlas a poté adaptivní symbióza
s normalizacním režimem. Zde vidím nejposlednejší, tedy
nejvydatnejší puvod postoju rezignace a alibismu, které

rodice a prarodice dodnes bezdecne i zámerne predávají
detem a vnoucatum. Též prícinu atomizace spolecnosti,
vcetne neumení komunikovat. Toto vakuum vyplnila
televize.

Proto se verejnost chová jako obecenstvo sledující
scénu. Politictí a mediální manipulátori jí nadbíhají, ale
jednají s ní jako dramaturg detského predstavení
s detským publikem. Ona si to pri svém diváckém postoji
nechá líbit.

Pri absenci tolika stabilizujících funkcí je možné, že se
naše spolecnost chová jako determinovaný chaos, v nemž
vše drží na cestné slovo. Je vubec možné predvídat výsled

ky a dusledky voleb? edojde-li k poruše vratké rovnová
hy, bude to jako predtím. Dojde-li k ní, bude buhvíco.
Myslím, že je rozumné na volbách nelpet. Je záhodno

k nim jít a po zralé úvaze volit nejmenší zlo. Naše budouc
nost však závisí na tom, co se deje ci nedeje na bazální
úrovni, cili dole.

PETR PRIHODA (1939) JE PSYCHIATR A PUBLICISTA.

PROC NEJíT K VOLBÁM
DAVID SVOBODA

V nynejším predvolebním case se opet jazyk politiku
priostruje a emoce nastupují i na verejné scéne. Ackoli se
vecná argumentace ci naopak hašterivé poukazy na nesolid

nost souperu projevují v rozlicných formách, postoj
k nevolicství zustává v ceském prostredí dlouhodobe

konstantnÍ. Otázka prijít - ci neprijít k volbám je jediným
tématem, které rozháranou ceskou scénu spolehlive a trvale

sjednocuje. Sborová odpoved zní: Prijd za každou cenu!

HOMO ABSENTÉR

Zabredne-li politika do bláta pletich a nešvaru, má obcan
na vybranou; prekousne svou nevoli a po namáhavé úvaze si
státotvorne vybere. ebo odevzdá hlas tem, kdo za nej jeho
trýzen vykricí z tribuny (populisté všeho druhu). ebo

nepujde volit. Mluvme ted o tech tretích, nebot jsou neprí
mo vnímáni jako prostredníci mezi prvními dvema skupina
mI.

Zahrnout všechny volební absentéry pod jednu strechu by

bylo ošemetné. Mohou mezi nimi být presvedcení
anarchisté. Mohou sem spadat i jedinci k vecem verejným

naprosto netecnÍ. To je však krajní prípad. Absentéri, o než
tu jde predevším a o které pred volbami duní kopance jejich
kritiku, jsou jedinci, kterí nejsou ochotni vybrat si za každou
cenu.

SLUPKY POD STOLEM

Na rozdíl od totalitních zrízení si demokracie neosobuje
právo na žádné definitivní odpovedi. Proto je možné
o politických programech donekonecna diskutovat
a vzájemným trením protichudných alternativ získávat

energii stimulující její další trvánÍ. Volic, který se rozhodne
pro levicovou stranu, nezkracuje stoupence pravice o jejich
práva, nýbrž staví pravicové politice své vlastní hodnotové

mantinely a tím ji výsledne kultivuje. Totéž platí v opacném
sledu. Jen ten zatracovaný nevolic zustává jakoby stranou.

Má se za to, že kdo se k volbám neobtežuje, ten at nereptá.

Kdo s ostatními nezaléval ve volebních místnostech spolec
ný stromek demokracie, tomu má z jeho ovoce zustat hrst
slupek pod stolem. Jde o unáhlený a nesprávný soud. evolic

totiž není žádným programovým "rozvracecem" demokracie.
Tím méne musí jít o cloveka politicky vlažného, bez valného
zájmu o budoucnost své zeme. Naopak, dnes již každý ví, že

císlo volebních absentéru stoupá úmerne nespokojenosti

a deziluzím, které ve spolecnosti panujÍ. V nevolicích ~edy
mužeme i do budoucna spatrovat sílící skupinu.

MENŠí ZLO?

Jednou z námitek zastáncu bezpodmínecné úcasti ve

volbách je tvrzení, že demokracie musí jednou provždy
pocítat s volbou menších zel, nebot sotva lze najít stranu,
která by nám vyhovovala naprosto a bez výhrad. Podle nich

ten, kdo není ochoten ke kompromisum, se dívá na svet
príliš prísnými brýlemi a nicemu tím neprospeje. Takový
názor opomíjí duležitou skutecnost, o niž se demokracie

opírá. Mají-li být totiž volby svobodné a autentické, je nutné
chápat jejich ignorování rovnež jako volbu svého druhu.

Pokud je volební absence výrazem nedostacujícich alternativ

v ocích nevolice, pak jej nelze vinit z toho, že opouští krám
bez jediné housky v tašce. Vinen je spíš pekar, zodpovedný
za to, aby uspokojil poptávku zákazníka kvalitním pecivem.

Hlavním problémem volby menšího zla je skutecnost, že

zbavuje strany závazku smerovat co nejvíce k naplnení
predstav volicu. Systém, jehož legitimita je dlouhodobe

potvrzována volbou menšího zla, se casem uzavre do trapné
ho kruhu bezvýchodnosti a v ocích obcanu se trvale opotre
buje. Nadávání na špinavou politiku a verolomnost jejích
aktéru tak bude pocátkem i koncem každé politické volby
a každý politický mandát bude krten slovy "Budte rádi, že ti
druzí jsou ješte horší než vy sami". Ti, kdo staví volební
neúcast na nejspodnejší prícku politického chování, tak
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musejí pocítat s tím, že kompromisnost za každou cenu

devalvuje význam politické volby.

KDO NEVOLí,vOLí ...
V Cechách nyní panuje názor, že absence u voleb je

automatickým hlasem ve prospech zla. V case prvních
poprevratových voleb nezustal nikdo na pochybách, kdo že
ono zlo zastupuje. Nemalý pocet hlasu odevzdaných ve

prospech komunistické strany potvrdil, že tehdejší nosný
slogan "Kdo nevolí, volí zlo", v jehož duchu se volby odehrá
valy, mel své nezpochybnitelné opodstatnení.

Vývoj ovšem beží vlastním tempem a zvucná hesla
odhazuje jako starý zimník. V zavedené parlamentní

demokracii se ale na imaginární strašáky hrát nemá. Zámer
ne používám výraz imaginární, ackoli dobre vím, že
v ceském politickém spektru dlouhodobe prežívaly a dosud

prežívají strany, jejichž povaha ci minulost by nemely prestat
podnecovat naši ostražitost (nekdejší sládkovci a dnešní

komunisté). lmaginárnost, o jaké hovorím v tomto prípade,
je ovšem zrejmá v souvislosti s nejcastejšími argumenty kriti
ku volební absence. Z jejich strany se totiž tradicne dozvídá
me o riziku, jaké s sebou nese zanedbávání volicské povin

nosti: z volebního klání mají vyjít posilneny extrémní síly
v cele s obávanými komunisty. Tato logika jako by v sobe
stále nesla dozvuk prvních svobodných voleb z prvního

posametového jara.
Komunisté jiste zustávají komunisty a není moci, která

by na tom mohla co zmenit. Jakákoli podezrelá síla

v demokratickém systému je však usmernována jeho

ústavními pravidly. Na príkladu neslavného konce Repub
likánské strany v souvislosti s provalenými skandály jejího

predsedy Miroslava Sládka jsme se poucili, že strany,
jejichž nárust mnohým pripadá zlovestný, mohou splask
nout jako mýdlová bublina v momente, kdy i skalní

príznivci prohlédnou jejich hru. Zároven je treba si pripo
menout, že nebylo voleb, kdy bychom neslýchali
o rizicích, jež obsahuje extremistický potenciál ve spolec

nosti. Podobná varování mohou být i úcelová - zajistí
pevnejší príklon volicstva k demokratictejším úcastníkum

souteže. Také nesmíme zapomínat, že volicská neúcast

poznamenala nejedny volby v nedávné minulosti; presto
zustává podpora komunistu více ci méne stabilní.

elze Wedat prímou úmeru mezi poctem obcanu, kterí se

neprijdou k volbám, a nárustem mandátu demokracii neprá
telských sil. V takovém prípade by se dnes musela západní
Evropa - o Spojených státech nemluve - obávat o osud své
demokracie: již dlouhodobe je totiž volební úcast v této cásti

sveta pomerne nízká.

K CEMU JSOU NÁM EXTREMISTÉ
Strašení komunisty odráží neblahé vzpomínky na dobu

nedávno minulou. Opírá se o dobre známou skutecnost, že

ostre vyhranené strany disponují ukázneným a dochvilným
volicstvem. Demokraté, kterí na rozdíl od prvne jmenova

ných netvorí disciplinovaný šik, by se meli dusledne chápat
své odpovednosti, aby s prvními udrželi tempo. Pro politiky

je jiste snadné využívat pomocí onoho strašení smyslu pro
obcanskou odpovednost individuálního volice a trvale si
pojistit jeho prízen. Více úsilí však vyžaduje ucházet se

o podporu obcanu na základe transparentnosti vlastních
myšlenek a skutku. Pripustíme-li však prece, že nekalé
strany nejspolehliveji odstavíme od moci hlasem ve

prospech demokratu (navzdory jejich konkrétním nedostat
kum), není volba za každou cenu ješte zárukou, že
demokracie bude posílena a vliv extremistu zmenšen. I když
prijmeme názor, podle nejž jsou lístky, které neskoncí

v urnách, hlasem pro komunisty a jim podobné, mužeme
chápat existenci extremistu v politickém spektru jako
výchovný ukazovák, kdykoli pripravený se varovne vztycit.

Má-li být posílení techto stran v dusledku rostoucí neúcasti
na volbách pruvodním jevem obecného rozcarování
z politiky, pak je i volební absentérství jasným znamením

urceným politickým elitám - znamením úcinnejším
a zdravejším nežli neochotná volba z "obcanské povinnosti".

DAVID SVOBODA (1977) JE STUDENT POLlTOLOGIE NA FAKULT~

SOCIÁLNíCH V~D UK.

POSILME SLUŠNÉ POSLANCE
JAN HORÁLEK

espokojenosti, nekdy i znechucení z verejných
a zejména politických pomeru u nás v posledních letech

pribývá; stalo se zvykem nazývat to blbou náladou. Proje
vuje se to i ve vztahu k volbám: volici bedují, že nemají

koho volit, z mnohých se stávají programoví nevolici ...

PESIMISMUS
Jsme snad my nespokojení volici prepjatí? Z leckterých

úhlu pohledu .ani ne. Jmenujme namátkou - napríklad
obecné pomery. Neúcta k zákonum a lhostejnost k jejich

porušování. Korupce. Zhrubnutí mravu, ne úcta a neurva
lost k druhým. Sobectví, poživacný konzumní materialis

mus. Plytké ideály, opovržení duchovními hodnotami.
Nezájem o nárocnou kulturu. Kriminalita a nezamestna

nost, navíc vydávané za výdobytky kýženého kapitalismu.
Neochota vyrovnat se dustojne s minulostí a setrást ze

sebe její nános. Devastované životní prostredí. Pokracovat
mužeme každý podle libosti.

Za obecný marasmus ciníme odpovedné politiky

a politické instituce. Oni mají nejvetší vliv, oni dávají

Prítomnost
20



TÉMA

príklad. Proc se mají dodržovat zákony, když se nejvyšší

politici opouzdrili vecnou imunitou? Proc se starat
o obecné dobré, když naši volení zástupci manifestacne
hájí pouze zájmy své a svých stran, ci ješte tak svých

lobbistu? Proc nežít materialisticky, když prece peníze
jsou vždycky "až" na prvním míste? Proc se trápit korup

cí, když je z ní podezrelý kdekdo? Proc se chovat slušne,
když celní politici dávají príklad arogance ci hulvátství?
A tak dále.

Mají-li politikové tolik odpovednosti za obecné mravy,
meli by se postarat o jejich nápravu. Nasmerovat

demokratickou spolecnost k náprave by tedy mely práve

volby; ostatne podle rady politiku je to pro obcana, který
se politiky aktivne neúcastní, možnost jediná. Jenže - ve
volbách nevolíme nápravu, nýbrž partaje a jejich kandidá
ty. V tom však je práve kámen úrazu: se stranami už máme
zkušenosti.

Volit ODS, z jejíchž proklamovaných "standardu"
demokracie zustalo jen lpení na moci a ocernování konku
rence? Nebo jejího vládního sprísežence s atomovým

dedkem Grégrem, siláckým premiérem a nákladnou
sociální politikou? Poslední rok se nadeje váhavých upíraly
ke Ctyrkoalici; ta místo jejich naplnení zrušila sama sebe.
A v kalných vodách predvolebních frustrací má své síte

strana komunistu: ti se nepokusili reformovat se ani za

Gorbacova, ani po listopadu 1989, naopak si hoví ve
schizoidní situaci, kdy je komunismus zákonem prohlášen

za zlocinný, sedmina volicu ho však stabilne podporuje 
i to je príznacné.

Aby však psí hlava nezdobila jen politické strany: nutno

dodat, že k oné príslovecné blbé nálade duležitou merou

prispívají naše masová média. Ríká se, že by mela být
hlídacím psem demokracie; pesimista by naopak mohl

namítnout, že spíš paberkují na jejích odpadcích - a šírí
jejich puch. Podobnost dikce - a jazyka vubec - médií
s dikcí politiky je príznacná. Urcite lze ríci, že bulvarizace

médií a vulgarizace politiky - ci aspon politiku - jsou
v prímé úmere.

POZITIVNí SKEPSE
Za hlavní prícinu predvolební skepse považujeme tedy

jednak obecnou nespokojenost, jednak pochyby, zda
politické subjekty prosazující se ve volbách mají schopnost

- ci vubec jen chut - zjednat nápravu. Výrazem takové
skepse byly napríklad obcanské iniciativy posledních let

Impuls 99 a Dekujeme - odejdete. Techto podnetu je
treba si vážit nejen proto, že vubec vznikly a daly lidem

možnost se ozvat; za jejich duležitý prínos považuji i to,
jak a v cem neuspely.

Ukázaly totiž, že má-li vzniknout z obcanského názoro

vého a aktivistického proudu politická síla, musí se

organizovat a strukturovat - horizontálne i vertikálne. Jen
tehdy muže z mlhavých predstavo tom, co je prospešné,

a méne mlhavých predstavo tom, co škodí, vzniknout
neco jako pozitivní program: program, který nejen nekam
smeruje, ale má též konkrétní postupné a dosažitelné cíle.
Jenže tu by se z aktivistu meli stát politici - a v tom je

kámen úrazu, když iniciativy vzešly práve z neduvery

k politikum.
Je tedy zrejmé, že nápravu neprinese žádná nová

strana: ne že by o ni lidé nestáli (prinejmenším aby meli
koho volit!), ale v tak širokém názorovém proudu ji nemá
kdo vytvorit. Pokud se o to nekdo presto pokusí, ukáže

se, že to proste nejde. Nedávný pokus se Ctyrkoalicí to
ostatne potvrdil podobne, jako pred šesti lety pokus

resuscitovat Obcanské hnutí pod znackou Svobodných
demokratu. Znamená to tedy, že mají pravdu jízlivé hlasy

na adresu neúspešných iniciativ? Zpátky do stáda

a jednou za ctyri roky vybírat z tradicního jídelnícku?
Tohle si jiste nemyslíme. Je ale zrejmé, že jakákoli

hromadná iniciativa se musí obejít bez vlastních politic

kých ambicí. Pritom nesmí ignorovat existující proudy,
i když jde vlastne proti nim. Musí jít takríkajíc napríc

politickým spektrem.
Takhle koneckoncu fungovala iniciativa TV - vec verej

ná: nechtela substituovat politické síly, postavila se pouze
proti konkrétnímu nerádu. Že nakonec vyšumela bez
valného úcinku, to už je vec jiná. Duležité je, že víceméne

odolala jak neprátelskému náporu smluvních ODS
a CSSD, tak i prátelskému tlaku Ctyrkoalice - práve

proto, že fungovala stranami napríc.

DROBNÁ PRÁCE
To se však netýká jen hromadných ll11Clatlv. Nejen

obecná hnutí, nýbrž i obecná "pnutí", to jest treba nespo
kojenost se stávajícími pomery, musí smerovat napríc

politickým spektrem. Vždyt všechny konkrétní položky
naší mizérie najdeme v programech existujících politic
kých stran: neliší se tím, že by nevedely, nýbrž rešeními,
jež nabízejí, a naši neduveru budí tím, že se jim to
nedarí.

Co si pocít? Nechceme-li svou mizernou náladu hýckat

(v cemž jsme byli desítky let po roce 1968, ale taky treba

1848 nebo 1866, preborníky), nezbude než pokorne
oprášit staré recepty, jež nabízel už Havlícek ci TGM

a vposledku Charta 77: drobnou konkrétní práci.
V obcanských spolecenstvích, nejruznejších spolcích ci
zájmových sdruženích, kulturních institucích - ve všem, co

presahuje úzký osobní zájem. A když prijde jednou za cas
nutnost vyjít do ulic, proc ne.

Ríkáte, že na to nepotrebujeme chodit k volbám? Ale

ano; tudy ovlivnujeme rešení problému, na než nestacíme
sami. Jenže i zde se bez kusu námahy neobejdeme. Že
nemužeme na politice partají nic ovlivnit? Ale ano,

i v tech volbách. Považme treba toto: v každé, byt sebeod
mítanejší strane, jsou poslanci, o nichž i nejkritictejší z nás
prizná, že jsou slušní: premýšlejme, jak je posílit. Máme
napríklad preferencní hlasy.

Ano, ani me to k volbám moc netáhne, u nejednech

jsem mel pocit, že nevolím pozitivne, nýbrž že jen vybírám
menší zlo. Jenže - i to je volba.

JAN HORALEK (1947) JEVYSOKO~KOLSKY UCITEL A NOVINM.
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VYROVNÁVÁNí

,I
S britským sociologem Willem Guyem o Romech

ZUZANA CROUCHOVÁ

Pres tricet let se zabýváte studiem romských menšin ve

strední a východní Evrope. Co jim prineslo postkomunis
tické období?

Charta 77 ve svém dokumentu z roku 1979 varovala, že

pokud poptávka po nekvalifikovaných pracovních silách
klesne, postihne Romy masívní nezamestnanost a nátlak
extrémistu. Tato chmurná veštba se naplnila. Ekonomická

promena a deregulace pracovního trhu po roce 1989 mely
mezi všemi etnickými skupinami nejhorší dusledky práve pro

Romy. Nekvalifikovaní, ale i kvalifikovaní Romové byli mezi

prvními propuštenými z práce. Diskriminace byla institucio
nalizovaná, protože dosavadní omezení zamestnavatelu se

uvolnila. Na pracovních úradech se bežne v oficiálních sezna
mech volných míst vyskytovaly poznámky, že urcitý zamest

navatel neprijímá Romy. Vládní bulletin z roku 1997 uvedl,
že 70 až 90 procent Romu bylo v té dobe bez práce, zatímco
prumerná celostátní nezamestnanost cinila pet procent.

V 90. letech rostly verejné antipatie vuci Romum, útoku na

ne pribývalo, zejména ze strany neofašistu. V letech 1989 až
1995 zemrelo 27 Romu v dusledku rasistických útoku.

Objevily se také útoky na Vietnamce a na africké a arabské
studenty. Nicméne valná vetšina útoku byla vedena proti
Romum nebo lidem, kterí jako Romové vypadali. Stát

Romum neposkytl ochranu. Viníci dostali vetšinou podmí
nené tresty nebo byli uvezneni na méne než jeden rok. Ceský
zákon nerozeznával pojem rasy, a proto tyto útoky se nemoh

ly kvalifikovat jako rasistické zlociny. Jeden príklad za všech
ny: jistý oblastní soud prohlásil, že daný útok nemohl být
rasistického rázu, protože jak zranený Rom, tak i pachatel,

ktery ho napadl, jsou indoevropského puvodu.

Co prinesl Romum zákon o obcanství, který byl v Ceské

republice prijat v roce 1993?
Ješte zhoršil jejich situaci. Je težké prijít na to, jaký byl jeho

smysl. Rozhodne ale Romové pochopili, že nejsou vítaní.
Zákon byl v zahranicí kritizován, protože se ukázalo, že

nedodržuje principy, jež Evropská unie stanovila pro zeme
žádající o vstup do tohoto 'spolecenství. To jest, že tyto zeme
nesmejí diskriminovat své menšiny a že jim mají zajistit
ochranu. Ten zákon z roku 1993 byl mimorádne špatný

a niceho nedosáhl. Úmyslem ceské vlády zrejme bylo

minimalizovat zodpovednost za Romy a donutit je, aby
opustili republiku a šli na Slovensko.

Ceští a slovenští Romové ale nešli na Východ, vydali se

na Západ. Jejich hlavním cílem byly Kanada a Velká Britá
nie. Jak hodnotíte reakci Západu na jejich príchod?

Exodus zacal v srpnu 1997, když asi 1500 ceských Romu

zakoupilo letenky do Kanady, kde okamžite požádali o azyl.

Tri ctvrtiny z nich ho obdržely - na základe toho, že jejich

vlastní stát jim neposkytl ochranu proti rasistickým útokum.
Vlny emigrantu do Velké Británie se objevily v polovine

roku 1997 a v roce 1998. V roce 1997 Romové prijeli Wavne
z Ceské republiky, zatímco v roce 1998 predevším ze Sloven
ska. Nicméne další Romové z Ceské republiky se objevili
v roce 1999, což vyvrcholilo v cervnu toho roku, kdy v Britá

nii požádalo o azyl 143 rodin.
V reakci na to vyWásily nekteré státy povinnost vstupních

víz pro slovenské obcany, napríklad Velká Británie, Irsko,
Dánsko, Norsko, Finsko. Kanada pak vydala vízovou povin
nost vuci Ceské republice.

Britská vláda zvolila jiný prístup než kanadská. Považovala

nevítané návštevníky za ekonomické pristehovalce a poskytla
azyl jen hrstce z nich. Nekterí slovenští Romové, jimž byl

azyl puvodne upren, se úspešne odvolali, ale britské minister
stvo vnitra se okamžite odvolalo proti jejich odvolání. Valná
vetšina tech, kterí tehdy dorazili do Británie, dosud stále ceká

na výsledek.
Reakce Británie i jiných státu Evropské unie na pokus

ceských a slovenských Romu uprchnout z vlasti byla pokry
tecká. Na jedné strane byly ceský a slovenský kabinet odsou
zeny za porušování lidských práv vlastních obcanu, ale jakmi

le se obeti tohoto porušování objevily v zemích EU, byly
oznaceny za ekonomické pristehovalce a co nejdríve vypove

zeny.

V Británii zustala vetšina Romu hned v Doveru

a v jiných mestech jihovýchodní Anglie. Jaké privítání je
tam cekalo?

Ceši byli sice hodne kritizováni za své chování vuci
Romum, ale když Romové dorazili na britské pobreží, se

sympatiemi se nesetkali. V té dobe se blížily místní volby
a Romové byli pomlouváni a stereotypizováni v tisku. Byli

predvedeni jako lidé bezcenní a nežádoucí. Posloužili politi
kum jako symbol emigrantu, problém, který politici slibovali
vyrešit.

Evropská unie cinila nátlak na ceskou vládu, aby si
zametla pred vlastním prahem. Zaznamenal jste poté
v Ceské republice nový prístup k Romum?

Klausova vláda puvodne odmítla veškerou kritiku jako

neinformovanou. Pozdeji pripustila, že na ní neco je. Zákon
o obcanství doznal nekolika kosmetických úprav. Nekteré

nevládní organizace v Ceské republice informovaly o kritické
situaci Romu v zemi. Jejich dukazy, výsledky sociologických

pruzkumu, protesty romských predstavitelu, vnejší a vnitrní
tlaky nakonec vedly v ríjnu 1997 ke zpráve tehdejšího námest
ka ministra zahranicních vecí Pavla Bratinky, jež uprímne
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priznala pokracující znacne vysoký stupen verejného neprátel
ství vuci Romum. Zpráva rovnež pripustila, že vláda nechala
Romy na holickách, a že podstata kritiky je oprávnená.

Ale abych vám odpovedel na otázku: ano, lze ríci, že nastal
pocátek nového prístupu.

V cem nádak EU spocíval?
Pravidelná hlášení o pokroku jednotlivých kandidátských

státu do EU v letech 1998 a 1999 zahrnovala Ceskou repub
liku mezi ty žadatelské zeme, kde "Romové ješte trpí diskri
minací a vyloucením ze spolecnosti".

Po volbách v roce 1998 ceská vláda schválila radikální

dokument, který obsahoval návrh dlouhodobé politické
koncepce vuci Romum.

Takže ceská vláda prestala odmítat vnejší a vnitrní krití

ku jako neiformovanou?
Presne tak. V roce 1999 pripustila, že situace se nezlepšila,

pokud jde o ochranu Romu proti rasistickým kriminálním
útokum, a že ani celkove nedošlo v živote této minority

k pokroku, protože diskriminace na pracovním trhu pokraco
vala.

I ceský ministr vnitra souhlasil s tím, že romští emigranti

ríkají pravdu, když jako duvod žádosti o azyl uvádejí proná
sledování skinheady.

Návrh zmínené koncepce byl prijat v cervnu 2000.

Obsahuje dlouhodobý plán až do roku 2020. Jak ho
hodnotíte?

Dlouhodobým cílem koncepce politiky ceské vlády vuci

príslušníkum romské komunity je integrace Romu - na rozdíl
od jejich asimilace, což bylo cílem komunistického režimu.

Z toho vyplývá, že má být podporována jejich identita jako
základ jejich zaclenení coby rovnocenných obcanu do spolec
nosti.

Smyslem je dosažení nekonfliktního soužití romské
menšiny a ostatního obyvatelstva. K tomu je zapotrebí

dosáhnout v príštích dvou desetiletích predevším fyzického

bezpecí pro Romy, odstranit veškeré formy diskriminace
a zlepšit sociální postavení romské komunity predevším

snížením její nezamestnanosti, kvalitou jejího bydlení
a zdravotní úrovne.

Motivace tohoto nového smeru je politická, protože

predstavitelum Ceské republiky je jasné, že vstup jejich státu
do EU bude ovlivnen stupnem integrace Romu do ceské
spolecnosti.

Deje se už neco konkrétního?
Mezi návrhy, které by vedly ke zvýšení zamestnanosti,

Will Guy prednáší sociologii na univerzite v Bristolu

ve Velké Británii a je clenem Centra pro studia obcanství
a etnicity. V letech 1966-1969 žil a pracoval v tehdejším

Leskoslovensku. Na zacátku 70. let spolu s ceskou
etnografkou Evou Davidovou napsal doktorskou práci na

téma Snahy komunistického režimu asimilovat Romy. Tato
práce obnášela i osobní zkušenost ze spolužití s Romy

v jejich segregovaných sídlištích na východním Slovensku
a v ceských mestech.

Na I. svetovém kongresu Romu v roce 1971 tlumocil

pro ceskou romskou delegaci a v roce 2000 byl oficiál
ním pozorovatelem na V. mezinárodním kongresu Romu.
Nyní vypracoval pro Evropskou komisi zhodnocení

programu Jak integrovat Romy v Ceské republice, na Sloven
sku a v Madarsku.

zaznely i výhodné dane pro podniky, jež by byly ochotny
prijmout Romy.

Nejduležitejší iniciativou pak je závazek, že bude zrušeno

presouvání normálních romských detí do škol pro mentálne
opoždené. Ješte v roce 1999 pocet romských detí v techto
školách dosahoval témer trí ctvrtin, což cizina ostre kritizova

la jako nástroj segregace, jako zlovestné znamení apartheidu.

Jaký tedy máte názor na budoucí integraci romské

menšiny v Ceské republice?
Jsou tu príznaky nového prístupu. I nedávný výzkum verej

ného mínení ukázal zlepšení postoje verejnosti k Romum.
Ovšem integrace by mela probíhat predevším v krajích,

v místních komunitách. Ústrední plány fungují špatne, to už

bylo prece dokázáno za komunistu. Dobrým príkladem
takové spolupráce na lokální úrovni byla organizace Vzájem

né soužití v Ostrave založená a vedená charismatickým
Indem Kumarem Vishwanathanem.

Pokud se ale situace nezlepší, hrozí nebezpecí, že sociální

ostrakizace spojená s etnickým útlakem povede k radikalizaci
Romu.

ZUZANA CROUCHOVÁ (1948) VYSTUDOVALA HISTORII A POLITICKÉ VÉDY VE

VELKÉ BRITÁNII. VYUCUJE DÉJEPISNA ANGLlCKYCH ST~EDNICH ~KOLACH.
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I'I
o promenách a konstantách milováni v roce dva

MILOSLAV PETRUSEK

Lásku je možné prožívat, o lásce je možné meditovat

a lásku je možné pitvat. To první delají milenci, to druhé

filosofové a to tretí psychoanalytici a sociologové - vlastne
milenci obvykle delají všechny ty tri veci soucasne. Proží

vají, meditují i pitvají, jenomže s menší dávkou profesio
nální rétoriky než ti ostatní. Konec století byl ve znamení
nejenom chmurných predpovedí, ale doslova literárního

boomu sociologických knih o lásce - každý, kdo v sociolo
gii neco znamenal, pokládal za nutné pridat neco

k tématu, o nemž se již na první pohled prece nic nového
ríci nedá. Nebo že by prece?

Jednoznacne víme, že láska sice existovala vždycky

a všude, ale v ruzných konkrétních podobách. Víme tedy,

Láskaje místo, kde hledáme alternativu

k pochybnostem - a pochybností je plný celý

náš soucasný svet. Láskaje poslední absolutno,

které na tomto svete rozkolísaných pravd ješte

zbylo, poslední nerelativizované merítko

dobrého, krásného a správného.

že láska Kámasútry je jiná než láska stredovekého truba

dúra, že asketická láska protestantského podnikatele je
jiná než romantická láska rozervaného básníka predminu
lého století. Ba víme, že došlo k definitivnímu rozvodu

manželství, lásky a sexuality tak, že se mohou vyskytovat
v ruzných dvouclenných kombinacích, že se zmenily
vzorce sexuálního chování ženy, které podstatne ovlivnily
vzorce mužského sexuálního chování, tušíme, že se nekte

rým druhum milostného chování - dríve pokládaným za
deviantní - dostalo plné legitimity, bylo nám ex cathedra

sdeleno, že jak hlucne sexuální revoluce zacala, tak prý
i tiše skoncila - v neposlední rade pod vlivem nikoliv
neopodstatnených obav z chorob nebezpecnejších než ty,
na než umírali mnozí velikáni svetové kultury, naše nevyjí
maje. Ale víme taky, že hodnota panenství neklesla ani

zdaleka tak hluboko, jak se muže zdát na základe vnejšího

pozorování chování pubescentu v metru. Tak co tedy ješte
více?

DíVCINA KRÁSNÁ, ANJEL PADLÝ...
Nejcitovanejší britský sociolog soucasnosti Anthony

Giddens praví, že prý bychom se meli pokusit napsat

"skryté dejiny emocionality moderních spolecností",
protože vlastne nevíme príliš mnoho o tom, co se skrývá
pod povrchem siláckých recí mladých sexuálních atletu

a odchovankyn casopisu pro dívky, které pro dívky snad

ani nejsou. Je totiž nepochybne pravda, že žijeme príbehy,
tedy - milostné príbehy, které by nemohly být napsány
v 19. století, ackoliv práve ono mnohá tajemství lásky
odhalilo s otevreností vlastne dnes nepredstavitelnou. Toto

století je totiž stoletím románu a román je hlavne - témer
vždycky - velkým vyprávením o romantické lásce: snad ani

ta slovní podobnost není náhodná.

Do 19. století se ve spolecnosti dokonale, dobre a presne

rozlišovalo mezi ženou sporádanou a ženou padlou: sporá
daná žena, která nepodléhá sexuálnímu pokušení, je
garancí stability rodinného krbu zevnitr a jeho vnejší

garancí jsou právní normy, bdelé oko církve a v podstate
obecne sdílené morální normy (podle nichž se sice vetši

nou nežije, ale jejichž existenci si uvedomujeme vždycky,
kdykoliv je porušíme). Ríká se - snad na to prišel dokonce

Masaryk - že prelomovým románem 19. století je 
v jistém smyslu - Flaubertova Madame Bovary. Proc?

Flaubert dal poprvé žene ono právo, které do té doby
príslušelo jen titánum, polobohum nebo heroickým

mužum, totiž právo na vzpouru proti konvenci, proti
ustálenému rádu, ba proti Bohu. Tolstoj vybojoval heroic
ký zápas o Annu Kareninu a její právo na vlastní život
a v Kreutzerove sonáte zformuloval téma, které se znovu

objeví pod názvem nám dnes tak duverne známým 

identita. Žena má identitu, svou vlastní, zacasté nepronik
nutelnou, ale vždycky svou. Cteme - "naprosto jsem

nepochyboval, že mám nezadatelné právo na její telo,
jakoby bylo mé, a zároven jsem cítil, že to telo ovládat

nemohu, že není mé, že ona si s ním muže nakládat, jak
sama chce - ale že práve její prání se liší od mého". To

tragické mystérium romantické lásky vyjádril Blaise

Pascal: "na dne našeho poznání leží vedomí vecné samoty
lidského srdce, vedomí, že dve duše jsou si vždy tak

vzdáleny jako dve hvezdy v nekonecnu. Jediná jistota,
kterou máme, je mucivá jistota, že nepoznáme srdce
druhého cloveka ani v závratných okamžicích milostného
splynutí se ženou, protože ti, kdo usínají na stejném loži,

v nem sní ruzné sny ... "

KVEToucí STROM LHAL LÁSKY ŽEL. ..
Porozhlédneme-li se kol a kol, situace se nejeví ani

zdaleka tak dramatickou. Láska jakoby se vymanila nejen

ze své potenciální závislosti na budoucím manželství, ale

Prítomnost
24



TÉMA

dokonce se emancipovala od sexuality, presneji naopak 

sexualita se emancipovala od lásky. Zajisté ne vždycky a ne
všude, ale obecne nepochybne platí, že to, co bylo
donedávna zcela nemyslitelné (nebo skrývané nebo perze
kvované), se stalo témer normou a základem spolecenské

ho uznání: nejen pubescenti, ale i celní politikové se

holedbají množstvím sexuálních kontaktu. Koho tedy
trápí "vzdálenost lidských duší", jestliže se základní
hodnotou stala blízkost lidských tel?

Ale neuspechejme ten príbeh lásky príliš. Britský socio
log Zygmunt Bauman postavil svou hypotézu promenené
lásky na myšlence, že modernita usilovala predevším o to,

aby cloveka izolovala, protože jenom vzdálenost, distance
je oblastí studené právní regulace, zatímco intimní

blízkost je sférou obyceje, výchovy a predevším morálky ...
Ale naucím-li se žít život v sociální di stan ci (která není

nutne izolací, ale nemá k ní nikdy daleko), pak je pravde

podobné, že budu mít vždycky problémy s prítomností
druhého. Bude pro me ješte tajemnejší než cizí kupec pro

obyvatele stredovekého mesta. Trápení lásky soudobého
cloveka zacíná tam, kde zacíná jeho potreba vedet o tom

druhém více, než že má telo, že má profesi, že má peníze,
že má ... kde zacíná potreba vedet, kdo je?

Nikoliv náhodou píše Milan Kundera svuj román

Identita - základní otázka, kterou si jeho hrdina Jean
Marc klade, prece zní - je Chantal opravdu taková, za
jakou ji považuje? Chce za každou cenu vstoupit do jejího

tajemství v dobe, kdy strategie otevírání už nefunguje.
Strategie otevírání to je totiž ono vzájemné sdelování - co
jsem, odkud pricházím a kam jdu. Zdálo se kdysi - a není
to tak dávno - že láska nemuže být nemá, jak ríká Kunde

ruv hrdina. A ted se zdá, že muže. Skoncil cas "epistulární

lásky" a lásku v dopisech nahradila "láska v esemeskách" .

TO ON, TO ON! TA PÉRA,TO KVíTí...
Idealizovat casy lásek minulých je nejen hloupé a naivní,

ale taky to nejhorší, co lze ucinit pro pochopení promen
lásky v casech pozdní modernity. Láska a manželství
bývaly po staletí striktne oddeleny, ne mluve dokonce

o tom, že byla oddelena sexualita a manželství. Predstava,
že to, co nebylo prípustno "jinak", bylo prípustno
v manželském loži, je totálne zavádející. Již Seneca, ano,

onen moudrý Seneca psal, že není nic hanebnejšího než
milovat se s vlastní ženou stejne jako s milenkou ... Takže
jsme aspon o neco méne pokrytectí.

Jiste nejznámejší I;>adatel sexuality druhé poloviny 20.

století francouzský filosof a sociolog Michel Foucault

napsal: "Idea morálky jako neceho závazného, jako soubor
zavazujících pravidel mizí ci zcela zmizela. A tato absence
morálního kódu musí být a bude nahrazena hledáním

estetického kódu existence." Nepochybne mel Foucault
pravdu aspon v tom, že vnejší atraktivita - "estetický kód

existence" - je dnes vysokou hodnotou - ostatne byla jí
vždycky, ale její hodnota smenná byla zcela odlišná. O co

jde, pomineme-li vnejškovost módních prehlídek, souteží
o královnu krásy ci mistra v kulturistice? Podle nekterých
autorit strategie otevírání, strategie, kdy si lidé svou

identitu sdelovali prostrednictvím vyprávení (lhostejno,
zda "pravdivých" ci smyšlených), byla zamenena strategií
spolecne sdílených zážitku, zejména milostných. Taková
strategie je v mnoha ohledech výhodná, zejména tím, že

nesvazuje milostný prožitek s emocionální angažovaností,
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a tím, že oboustranné prijetí této strategie predpokládá
vysokou míru vzájemné tolerance: zejména musí být oba
partneri srozumeni s tím, že jakmile aktuální atraktivita

pomine, nezbývá nic, co by je zavazovalo k setrvání
v jejich spolecném svazku.

Pro príliš jemnocitné duše dlužno dodat, že to ani

zdaleka nemusí být (ale muže, to si nezakrývejme) výzva
k promiskuite. Naopak - muže to být výzva k vysoké míre
odpovednosti za daný vztah, jehož životnost musí každý

z partneru dnes a denne potvrzovat, dnes a denne musí
usilovat o to, aby ten druhý nepoužil práva, jež je mu
povahou tohoto typu vztahu dáno - práva odejít.

Vztah založený na atraktivite má samozrejme ješte

mnoho dalších podob a rozmeru, z nichž jedním - nikoliv
zanedbatelným - je to, že atraktivní partner, který s námi
na principu dobrovolnosti setrvává, zvyšuje naši vlastní
atraktivitu, o sebehodnocení nemluve.

BEZ KONCE LÁSKA JE!ZKLAMÁNAT
LÁSKA MÁ!

Svet slz je tak divný, ríká malý princ Saint- Exupéry
ho. Ani nejtolerantnejší model lásky nepatrí konec
koncu jinam než do tohoto slzavého údolí, v nemž však
- a to je snad hlavní maxima Saint- Exupéryho - je

každý odpovedný za svou ruži: "Lidé zapomneli na tuto

pravdu, rekla liška. Ale ty na ni nesmíš zapomenout.
Stáváš se odpovedným za to, co jsi k sobe pripoutal. Jsi

zodpovedný za svou ruži ... Jsem zodpovedný za svou
ruži, opakoval malý princ, aby si to zapamatoval."

Generaci, která možná Malého prince už necte,
pripomínají roli odpovednosti v lásce témer všichni,

kdo se k ní dne,s vyjadrují. Odpovednost za vztah,
který navazujeme, prebíráme na sebe, a nikdo ji z nás

nesejme - jenom ten druhý. Svou teorií rizikové
spolecnosti proslulý nemecký sociolog Ulrich Beck

spolu s Elisabeth Beck-Gernsheim v knize, jejíž titul
jsme si vypujcili k titulku této úvahy, zformulovali
nekolik pravidel života v "normálním chaosu lásky",

která lze parafrázovat treba takto:
1. Láska nám dává pocit vlastní hodnoty a ceny, což

samo o sobe není jiste nijak objevné. Objevnou se ta
veta stává tehdy, položíme-li si otázku - jaká láska
a cím nám dává pocit hodnoty a ceny? Láska ponižující

a degradující není láskou a už proto, má-li naplnit toto
své elementární poslání, musí být oboustranná a musí
pocit hodnoty a ceny dávat obema partnerum.

2. Láska je ospravedlnena sama sebou: není nicím

a nikým reglementována, odpovednost za ni mají jen
a jen oba partneri - práve že odpovednost, nezapomen
me. Druhou, odvrácenou stránkou této veci je ale to, že
píší-li pravidla lásky jen ti, kdo jsou jí úcastni, pak

v lásce není nespravedlnosti ani možnosti odvolání,
protože o jejím bytí ci nebytí rozhodují jen oni dva
a dokonce - každý z nich sám.

3. Láska je místo, kde hledáme alternativu k pochyb

nostem - a po.chybností je plný celý náš soucasný svet.
Láska je poslední absolutno, které na tomto svete
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rozkolísaných pravd ješte zbylo, poslední nerelativizo

vané merítko dobrého, krásného a správného. Takže
vida - ten druhý clen lásky, totiž víra, nemizí ani v 21.

století, protože bez duvery a víry žádný vztah nemuže

dobre a dlouhodobe fungovat. Poucení o patologické
žárlivosti jako traskavine, která nakonec roztrhá každý
vztah, najde ctenár v príslušné literature. Dodejme
nicméne, že podoba lásky se promenila dosti zásadne
i v tom, že v nekterých vztazích došlo dokonce až
k oddelení lásky a sexuality: je možné milovat a soucas

ne se milovat s nekým tretím. I to je výpoved o míre
svobody, tolerance, ale i odpovednosti.

4. Láska je prázdný formulár, je to papír bianco 

který vyplnují milenci sami, a je vecí jejich odpoved
nosti, ale i životní zkušenosti, vecí jejich nadeje a víry,
jež v lásku skládají, jak a cím jej vyplní, jaká pravidla
a jaké sankce za jejich porušení si stanoví.

BUDOucí CAS? ZíTREJší DEN?
Snad jste si povšimli, že jsem se nerozhorcoval ani

nad pornografií, ani nad promiskuitou mládeže. Snažil
jsem se nementorovat. Otres z nové podoby milostných

vztahu, který zažilo 19. století, prožíváme znovu
a jinak, a steží umíme odhadnout, jakých podob

nabudou v globalizovaném svete. Každá doba je pruni
kem minulosti, soucasnosti a budoucnosti. Byla jí stejne

tak doba Máchova, jako je jí i doba naše. I dnes žije
láska romantická vedle vykalkulovaného vztahu, láska

vášnivá vedle lásky vyvážené a klidné, láska neodpoved
ná vedle trvalé a oddané lásky manželské, láska verná
vedle lásky promiskuitní. Ale jiste - co je to vlastne

láska v dobe, kdy nám média predkládají tisíc podob

mezilidských vztahu, z nichž mnohé jsou nesplnitelne
atraktivní a jiné tak snadno dostupné ...

Odpovedet na tu otázku si musí konec koncu každý
sám. A slovo "odpovedet" má stejný koren jako slovo
"odpovednost" - to je snad jediné nezpochybnitelné

ponaucení ze skrytých dejin promenené intimity
a nového tvaru lásky.

MILOSLAV PETRUSEK (1936) JE PROFESOR SOCIOLOGIE

NA UNIVERZIT~ KARLOV~.
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ROMANTICKÝ ROZUM,
RACIONÁLNí CIT
Cím se dnes rídíme pri volbe partnera

TOMÁŠ KATRNÁK

V tradicní spolecnosti nenajdeme partnerský vztah,

který by predcházel manželství a jehož základem by bylo
vzájemné vyjednávání vedené emocemi, náklonností,
citem a láskou. Manželství bylo až príliš vážnou vecí, aby

je širší rodina ponechávala v rukou tech, jichž se prímo

týkalo, v rukou partneru. Sociální struktura spolecnosti se
tímto zpusobem po staletí udržovala, protože nepsané

pravidlo, podle nehož clovek nevstupuje do jakéhokoliv
manželství, ale pouze do manželství s osobou, která je mu

po ekonomické, symbolické a statusové stránce podobná,
patrilo k základním pravidlum racionality tradicního
cloveka.

Na úsvitu moderní spolecnosti vliv širší rodiny
slábne. Jako duvod uzavírání manželství se prosazují
emoce, individuální cit a láska k osobe jiného pohlaví.

Vliv mladých lidí jako individuí roste, protože jsou to
od nynejška oni, kdo mají rozhodující slovo pri výberu

partnera a partnerky. Jako nezamyšlený dusledek této
zmeny se ustavuje instituce partnerského vztahu 

zpusob chování, pri nemž se lidé vzájemne poznávají,
sdelují si svoje pocity, svá prání a svoje touhy, sdílejí
zkrátka ve vetší nebo menší míre duverný vztah, který

predchází manželství a rodine. To, co v tradicní spolec
nosti tedy obstarávali a vyjednávali rodice, dnes leží
v rukou jejich potomku. Oni musejí být aktivní, musejí

si sami najít partnera nebo partnerku, navázat s ní
nebo s ním vztah a tento vztah udržet. Jsou-li v tomto

úspešní, teprve pak vstupují do manželství a zakládají

rodiny.
Paradoxem pritom je, že v konecném dusledku se vybra

ní partneri na podklade osobní náklonnosti a citu ve vetši
ne ohledu podobají partnerum, které by pro své potomky

vybrali sami rodice, meli-li by tu moc. I v moderní spolec
nosti platí, že si clovek nevybírá jakýkoliv protejšek, ale

protejšek, jež je na tom statusove podobne jako on. Ac se

tedy forma navazování a vyjednávání manželství precho
dem od tradicní k moderní spolecnosti mení, presto

uzavrené manželství a následná rodina zustávají stále
podstatou udržování sociální struktury spolecnosti z jedné
generace na druhou.

PRAVIDLO HOMOGAMIE
Láska, romantický cit, osobní náklonnost, zalíbení jsou

v moderní spolecnosti spojené s nezištností, nezámerností

a nevypocítavostí. Za synonyma racionální volby se
naopak považují kalkul, zisk, vypocítavost. Racionální je

v moderním slova smyslu ten, kdo vnímá zisky a ztráty,
a jedná tak, aby zisky vždy byly v mírném previsu na

ztrátami. O cloveku zamilovaném je naopak všeobecne
rozšírená predstava, že jeho jednání je vedeno všemi
možnými motivy, nicméne racionalita, vypocítavost, kalkul
a zámer to rozhodne nejsou.

Až do prelomu padesátých a šedesátých let 20. století
predstavu o nesoumeritelnosti lásky a racionality sociální

vedci považovali za nezpochybnitelnou. V roce 1959
uskutecnil A1ain Girard ve francouzské populaci rozsáhlý
výzkum zabývající se volbou partnera a partnerky a objevil

pravidlo homogamie. Tento nález ohromil nejen odbor
nou, ale ve znacné míre i laickou verejnost, a stal se zákla
dem nového pohledu na moderní spolecnost a procesy,
k nimž v ní dochází.

Pravidlo homogamie ríká, že vetšina mladých lidí si

nevybírá partnera nebo partnerku náhodne, ale hledá si je
na základe sociální podobnosti. Lidé ekonomicky, sociál
ne nebo kulturne znevýhodnení si vybírají své protejšky

zase mezi lidmi ekonomicky, sociálne nebo kulturne

znevýhodnenými, lidé dobre spolecensky postavení si
vybírají své protejšky zase mezi lidmi dobre spolecensky

postavenými. Mladí si vybírají mezi mladými, starí mezi

starými, verící mezi verícími, fyzicky handicapovaní mezi
fyzicky handicapovanými atd.

Záver celého výzkumu byl, že partnerská volba není
nepopsaným listem papíru, jak se až doposud o ní (na
základe predstavo lásce) uvažovalo. Je strukturována, stojí

za ní i jiné motivy, než pouze romantický cit, emoce
a osobní náklonnost, protože clovek nemá u jednotlivých

osob, které behem svého života potká, stejnou pravdepo
dobnost, že si je vybere pro partnerský a prípadný
manželský život. Lásku, která nebere zretel na sociální

kritéria a jde napríc sociálním rádem, v užším slova

smyslu spolecenským usporádáním, najdeme pouze
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v pohádkách. Taková láska neexistovala v tradicní spolec
nosti a neexistuje ani ve spolecnosti moderní.

Od doby svého vzniku byl Girarduv výzkum nekolikrát,

z nejruznejších perspektiva na nejruznejších populacích

zopakován. Je pochopitelné, že jak šly tyto výzkumy za
sebou, poznání o homogamii se vyvíjelo, až se také

nakonec ustálil i pocet kritérií, které homogamii vymezují.
Dnes víme, že je to predevším vek a prostorová blízkost,
etnicita, náboženství, vzdelání a sociální postavení, co

strukturuje volbu partnera nebo partnerky. V milostném
vztahu najdeme nejcasteji lidi, jež jsou približne stejného
veku, nežijí príliš daleko od sebe, mají stejnou etnickou

príslušnost, podobné náboženské smýšlení, stejný stupen

vzdelání a podobné spolecenské postavení. Na podklade
této skutecnosti zacali sociální vedci pro proces volby

partnera razit metaforu snatkového trhu, která pojmeno

vává prostor definovaný pravidly, podle nichž k této volbe
dochází.

Za ceskou populaci máme údaje pouze z hlediska
vzdelání, nicméne tyto údaje presvedcive dokládají, že
rovnež mladé ceské páry (do 30 let) se vybírají na základe

pravidla homogamie. Tak napríklad v roce 1999 si tri
ctvrtiny vyucených žen (74%) vybralo za partnera zase
muže vyuceného, polovina stredoškolacek (49%) si vybrala

stredoškoláka a témer tri petiny vysokoškolacek (57%)
vysokoškoláka. U mužu byla situace v roce 1999 obdobná.

Více jak polovina vyucených mužu (54%) si vybralo za
partnerku ženu zase vyucenou, více jak tri petiny stredo
školáku (69%) ženu stredoškolacku, a témer polovina
vysokoškoláku (49%) vysokoškolacku (Pohyb obyvatelstva,
1999).

PRINCIP POHLAVNí KOMPLEMENTARITY
Víc než dvacet let po Girardove výzkumu francouzský

sociolog rodiny Franyois de Singly koncept homogamie
prehodnotil. Vyšel z faktu, že prece jen ne všechny páry

vznikají na principu homogamie. I když je to vetšina,
presto v populaci zustává ješte nemalý pocet tech, kterí
pravidlo homogamie nerespektují. Zameril se na výzkum

takových páru a zjistil, že ani tyto páry nevznikají zcela
nahodile. Za jejich ustavením stojí rovnež urcitá pravidla,
která jsou rízena principem pohlavní komplementarity.

Pri analýze snatkových inzerátu v casopise Le Chasseur

Franfois de Singly zjistil, že podstatnou roli pri hledání

partnera hrají ocekávání a predstavy mužu a žen, presneji
receno jejich usilování o to, aby založili partnerský vztah,
ve kterém se budou jako muž a žena vzájemne doplnovat.

Pritom jde o doplnení odlišných kapitálu, s nimiž obe
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pohlaví vstupují na snatkový trh. Cím má muž VYSSl

ekonomický kapitál, tím vetší duraz klade na fYzické

a estetické kvality partnerky. Cím více se žena považuje za
esteticky a fYzicky pritažlivou, tím více naopak zduraznuje

sociální exkluzivitu partnera, indikovanou velikostí jeho
príjmu a majetku. Nevlastní-li muž naopak ekonomický
kapitál, nezduraznuje tolik estetické kvality partnerky,
a není-li si žena príliš vedoma toho, že je fYzicky atraktiv

ní, neklade takový duraz na majetek partnera, ale ocekává
jiné kapitály, jako je napríklad vzdelání, v širším slova

smyslu pak kulturní kapitál (ten je považován za jakousi
kompenzaci deficitu ekonomického kapitálu).

Je to poWavní specifikace partnera, o co musíme doplnit

homogamní výber partnera v moderní spolecnosti. Tato

specifikace je pritom sociálne kódovaná, neboli její uznání
nebo neuznání, tedy to, jakou a který kapitál má ve spolec

nosti hodnotu, záleží na vetšine ve spolecnosti, presneji
receno na prevládajícím mínení, na nemž se vetšina shoduje.

KONCEPT SNATKOVÝCH STRATEGií
Jak vysvetlíme skutecnost, že se partnerské vztahy

v moderní spolecnosti ustavují podle pravidel homogamie,
obohacených o princip pohlavní komplementarity? Jinak

receno, jak vysvetlíme, že partnerské vztahy vznikají podle
jiných scénáru, než jsou ty, které o nich sama spolecnost

píše? Odpoved na tyto otázky nabídl nedávno zemrelý
francouzský sociolog Pierre Bourdieu.

Pri svých výzkumech si všiml, že nejstriktneji dodržova
né pravidlo homogamie najdeme na nejnižších a nejvyš
ších stupních sociální struktury. Na základe této skutec

nosti zformuloval koncept snatkových strategií, který

mužeme chápat jako zpusob obrany jednotlivých vrstev
jejich spolecenského postavení. a základe snatkových

strategií se clovek pri výberu partnera rozhoduje tak, že
nemá-li tato volba zlepšit jeho spolecenskou pozici
(v tradicní spolecnosti to byla pozice celé rodiny), má ji

alespon stvrdit, ac se muže na první pohled jevit odlišne
a ac ji muže i ten, který ji provedl, interpretovat a ospra

vedlnovat zcela jinak. Jedinec se tedy nemusí pri výberu
partnera rozhodovat zcela racionálne a už vubec nemusí

svou volbu promýšlet jako stratég. Dokonce muže být
naprosto presvedcen, že není ve svém výberu veden nicím

jiným než romantickým citem, nicméne tento cit má
omezené pole pusobnosti a projevuje se smerem k tem
partnerum a partnerkám, jež mají k nemu odpovídající
spolecenský status nebo jsou nositeli komplementárních

kapitálu. Z úhlu pohledu individuálního aktéra se tak
volba partnera muže jevit jako cisté, nicím neovlivnené
a pouze emocím podléhající rozhodnutí. Z jiné perspekti

vy je ovšem tato volba obvykle provedena tak, že se
podobá presne promyšlenému tahu, chceme-li rozhodnutí,
ke kterému lze pripojit prívlastek racionální.

Ac se tedy v moderní spolecnosti institucionalizoval
partnerský vztah, ustavující se na podklade lásky, emocí
a osobní náklonnosti, v nemž volba rodicu, prípadne širší
rodiny hraje minimální nebo témer žádnou roli, presto

sociologie nabízí perspektivu, v níž se vybraný partner

nebo partnerka až nápadne podobají tomu, kterého

v tradicní spolecnosti pro svého potomka vybírali rodice

na základe velikosti jeho majetku a sociálního významu.
S prechodem od tradicní k moderní spolecnosti se mení
forma volby partnera a partnerky, její obsah ovšem zustává

stejný. Manželství a rodina, jež byly základem pretrvávání
tradicní spolecnosti, jsou rovnež podstatou kontinuity

spolecnosti moderní. A to nejen v biologickém, ale prede
vším v sociálním slova smyslu - v kumulaci sociálních
výhod a nevýhod, v reprodukci sociální struktury z jedné

generace na druhou. Na tom vynorení se instituce partner
ského vztahu vystaveného na citech a emocích mnoho
nemení.

TOMÁS KATRNÁK (1973) JE SOCIOLOG. PUSOBI NA FAKUlT~

SOCIÁlNICH STUDII MASARYKOVY UNIVERZITY V BRN~.
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Dialog mužy s ženem
Transsexuálové jsou schopni chápat svet v jeho celku,
jinak polarizovaném na jin a jang, ženskou a mužskou
energii

KATERINA JONÁŠOVÁ

V nekterých prastarých, ale i soucasných kulturách
(indiánských, latinskoamerických ci afrických kmenech,

v Indii, Thajsku) požívají "osoby s poruchou pohlavní

identity" výsadního postavení. Stávaly se šamany, byly
nácelníky, jsou poslanci. Nestojí totiž v podrucí ani jedné

z majoritních sociálních skupin existujících na tomto svete.
Jsou schopny - díky svým zkušenostem z obou brehu reky

vymyslet nejoriginálnejší rešení krizové situace, jsou schop
ny do nejvyšší míry vnímat a chápat svet v jeho celku jinak
polarizovaném na jin a jang, ženskou a mužskou energii.

aše západní kultura "transpotenciál" nejen nevyužívá, ona
ho dokonce odmítá a transsexuály, tento "vyšinutý" poklad
spolecnosti, odsouvá do svých temných koutu.

Slyšme tedy rozhovor mužy se ženem, dvou konkrétních

transsexuálu, Terezy a Alexe, z nichž první prešla z mužské
ho brehu na breh ženský a druhý presne obrácene.

Tereza: Zacínám šestý rok po operaci. Momentálne žiju

sama a mým jediným stálým partnerem je fenka Pída.

Nejduležitejší osobou na svete je muj syn a to je také to
nejobtížnejší, s cím se vyrovnávám: s kombinací své role

ženy a role táty. At jsem poWavne kdokoli, pro Standu jsem
táta. I když mi ríká Terezo ... V tech chvílích nevím, kdo
vlastne jsem. Na druhou stranu mám obrovskou radost, že

nekoho takového mám a že - pri tom životním osudu - po
mne zustane muj vlastní potomek.

Mex: Já to mám asi v necem snazší, na druhou stranu po

mne nic živého nezustane, pokud to budu brát biologicky.
Jsem rok a pul po operaci. Žiji ve vztahu a chteli bychom se

vzít. Ale nejsem rozsévac semene a budu rád vychovávat

Transsexualismus:

Medicínské oznacení (diagnóza) výrazné poruchy

pohlavní identifikace, kdy transsexuální clovek se dušev
ne cítí být opacného pohlaví a je uveznen v pro nej
neprijatelném tele a spolecenské roli. Mohou to být jak

muži, kterí chtejí být ženami (Male to Female, tzv. MtF),

tak i ženy, které chtejí být muži (Female to Male, tzv.
FtM). Transsexualita je casto rešena operativním zákro
kem premeny pohlaví (Sexual Reassignment Surgery,
SRS). Pocet transsexuálních lidí v ceské populaci se

pohybuje kolem 1000. Za duležité období ovlivnující
vznik transse~ualismu se považuje doba nitrodeložního
života (hormonální nerovnosti v matcine tele).

deti, když se prítelkyne nechá umele oplodnit. Nebude mi
vadit, když deti nebudou biologicky moje, hlavne když

budou psychicky moje. Vždycky ríkám, že nechci zapome
nout na svou tzv. ženskou minulost. Ale už nepatrím do
ženského sveta. Na druhou stranu ani v tom mužském

nebudu nikdy zcela. I když, kdo z mužu neví, co jsem zac,

nepozná to. Nikdy jsem ani na minutu nezalitoval, že jsem
do zmeny šel a nejvetší problém mám v tom, jak chodím na
záchod.

T: Predchozí život se nedá vyškrtnout. ekterí "trandáci"

to považují za výhodu, já jenom konstatuji ten fakt. Pro me

je duležitejší, že já jsem já. S ženskou rolí ti pribydou
domácí práce, musíš prát a žehlit, když to preženu. Ženská
role s sebou nese vetší investici. Paradoxne - clovek-žena
musí investovat mnohem víc úsilí do sebe a svého okolí

a zároven je druhoradým obcanem. Je jednodušší hrát
mužskou roli.

A: Ovšem: pokud se clovek rozhodl vstoupit do druhého
sociálního sveta tím, že zmení pohlaví, má to na obou

stranách stejne težké. Vstoupit do mužského sveta
s ženským základem také není jednoduché a není to zdale

ka jenom v tom, že neznám výsledky hokeje. Napríklad

moje puvodní komunita je katolická, ta ale v tomto prípade
nefunguje. Katolická církev dokonce rozhodne vystupuje

proti zmenám pohlaví. Já jsem samozrejme nevyzkoušel
všechny kneží, kterí jsou v Praze, ale deset z deseti mi reklo,
že se mám víc modlit a že to prejde. Dokonce moji kamará

di - katolíci z vysoké školy - už nejsou moji kamarádi.
T: Když se to ve mne lámalo, když jsem byla na pokraji

zabití sebe nebo prvního doktora, který by mi opet rekl, že

musíme vyckat, prišel rok 1989. Já jsem v CTK byla jednou
ze dvou nestraníku, takže jsem naštestí najednou zacala
jezdit s Calfou, Kocárníkem ... vubec jsem nemela cas
premýšlet sama o sobe. Byly to ctyri roky totálního nasaze

ní. Ona se ale transsexualita prebít nedá. Pak jsem dostala
místo v mesícníku, takže jsem casu na sebe mela najednou
až moc a zároven kolem lidi, kterí me akceptovali se vším

všudy a zjednodušili mi situaci. To je duležité, protože
hodne trandáku o práci prichází. ..

A: Situace kolem rozhodnutí - tedy jak tu krizi rešit 

byla opravdu na vraždu. Mel jsem štestí na kamarádku

psycholožku, která byla rok na praxi u sexuologa Petra
Weisse a rekla mi: "Vubec se netrap tím, že jsi homosexuál-
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nÍ. Od té doby, co te znám, si myslím, že jsi neco úplne

jiného. Zajdi za Weissem ... bude to v pohode." A bylo to
v pohode. A od té chvíle nevím, co je deprese. Zmena

pohlaví pro me byla obrovská úleva. Samozrejme jsem
zažíval strach, jak to prijme okolí, že to nepochopí, že budu

pro smích - já v té dobe ucil na vysoké škole. Ale v koutku

duše jsem doufal, že to pujde hladce. Že to ti studenti
pochopÍ. A pochopili.

T: Já vidím generacní posun ve vnímání transsexuality.

Generace mojí sestry to bere úplne normálne. Ovšem
generace mých rodicu má s transgenderismem vubec velký
morální problém. Moje matka to dodnes špatne nese. Všem

oznámila, že jsem odjel do Ameriky. Takže já jsem vlastne
už šest let v Americe. Pritom spolu tajne jezdíme na chalu

pu.
A: Na druhou stranu reakce mojí babicky, které je 91 let,

byla: "Tak hlavne, když budeš ted už štastná ... štastnej ... "

Krome katolíku jsem nezažil odmítnutí, nemusel jsem

nikdy zapochybovat o tom, že jsem se rozhodl správne.
Naopak, peklo skoncilo a zacal život.

T: Operace te jenom postaví do bodu nula, tam, kde ti
ostatní už dávno jsou. Teprve s mnohaletým zpoždením
zacínáš život tak, jak si ho predstavuješ. Nejedná se

v podstate o operativní zmenu pohlaví, ale o operativní
potvrzení pohlaví.

A: Pro doktory medicíny je to ale obrovský zásah do

zdravého organismu. Pro doktora to vždycky znamená, že

bude rezat do zdravého tela. A z toho plynou všechny
problémy, testy, prodlužování naší krize.

T: Pred 200-300 lety existovala v Evrope, resp. byla
respektována tri až ctyri pohlavÍ. Kdybychom zažívali vetší

volnost projevu, sociálního, kulturního, spolecenského, byly
by operace vubec nutné? Kolik lidí podstoupí operaci ne
proto, že mu o ni opravdu jde, ale proto, aby mu umožnila

prestoupit do té sociální role, která je mu bližší? Do jaké
míry by myšlenková a behaviorální svoboda zabránila
zasahování do zdravého organismu?

A: Já jsem si operaci prál. A postoupil jsem to vzdor všem

jizvám. Ale samosebou respektuji ženu, která má penis. To

je vec, která me zarazila na prístupu katolíku k transproblé
mu - vždyt jim by trans sexualita nemusela vadit, protože

tam jde o duši, a duše zustává stejná. Jestli budu mít o tri

Alex: "Vstoupit do mužského sveta s ženským základem
není jednoduché. A zdaleka se to netýká jen toho, že

neznám výsledky hokeje."

kila na hrudi mín, nehraje prece žádnou roli. Ale já nejsem

takový hrdina, potreboval jsem operaci - zcásti pro svuj
vnitrní pocit, zcásti kvuli sociálnímu zaclenenÍ. A napríklad
jsem až po zmene pochopil, že nekteré ženy mají ohromnou
radost z toho, že jsou ženy, že si užívají svoje telo. To mi

v ženském tele nešlo, protože mi v nem nebylo dobre.
T: Nám pripadá, že spousta vecí jsou jednou provždy

dané. Ale ony vubec nejsou tak prastaré a daly by se celkem
snadno nabourat. Napríklad barevné delení: modrá pro

kluky a ružová pro holky existuje teprve od dvacátých let
minulého století. Žiješ v nejaké spolecnosti a ona te zpraco
vává podle svého. Kdyby tato spolecnost byla otevrenejší,

nebyly by v mnoha prípadech operace nutné. lletina trans
lidí jde k operaci jenom proto, aby dosáhli obcanky.

A: Já se domnívám, že život je záležitostí kompromisu.
Samozrejme jsou osobnosti, které si zakládají na tom, že

jsou jiné, a mají tolik vnitrní síly, že vydrží cokoli. Budou si
sice ríkat Alex, ale žít budou jako lesbická žena. Já taková
osobnost nejsem. Já chci zapadnout do normálu, i když vím,

že to takto receno není dobre. Je velice nebezpecné, když se
totiž normalita definuje tak úzce. Já si myslím a chci tak žít,
že je normální, když je clovek homosexuál, i když je hetero
sexuál. A já verím, že jsem normální, i když mám nejakou

diagnózu.

T: Mela jsem spory s verícími, kterí tvrdí, že nejsem
normální, protože se o me nepíše v Bibli. Muj argument, že
oni na všechno berou acylpyrin, o kterém také Bible nemlu-
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ví, je urážel. Moje definice normality je radikální: cokoli se
narodí na této planete, je normální. My samozrejme nejsme
v našem filosofickém uvažování ovlivneném židovsko

krestanskou kulturou zatím schopni prekrocit stín Adama
a Evy. Ono se to velmi liší od buddhistu, hinduistu, zastán

cu nekterých afrických náboženství, kterí mají jedno spolec
né: mnohem svobodnejší prístup k lidskému pohlavnímu
chování. Severoamerictí avahové napríklad znali pres 30

pohlaví, což si ani ve své bujné fantazii nedovedu predstavit.
Každé tisící díte se rodí s nejasne tvarovanými poWavní

mi orgány. Lékari si v tomto momentu osobují právo 

nekdy i bez souhlasu rodicu - ríznout tak, aby mohli do

rodného listu napsat žena, nebo muž. Když potom já sama
ze své vule chci, aby mi nekdo nekam ríznul, najednou to

nejde. Operace by mela probíhat podobne, jako když te
bolí zub. Že zmizí ty roky cekání a ponižovánÍ. V Praze

fungují jen dva dobrí sexuologové: Procházka a Fifková.
Kdyby je prejelo auto, devadesát procent trandáku skáce

z mostu. Ten zbytek je totiž k operaci vubec nepustÍ. ..
A: Pro me to cekání na operaci bylo také nekonecné, ale

nezažil jsem žádnou ponižující situaci. A navíc vidím, že
pro me tenhle mezicas mel opodstatnení a má urcité místo
v mém živote. Dokonce si myslím, že je dobre, že se delají

testy, že se váhá, že se žije v neutrálním mezidobí.
T: Po operaci jsem mela velkou touhu vyzkoušet, co

všechno to telo umÍ. Vubec se naucit žít s novým telem.
Neco samozrejme reaguje jinak, nekteré pohyby jdou jinak.
Napríklad jedna moje kamarádka - taky nová holka - chtela

jít v noci na záchod a zapomnela, že už ho nemá ... Dneska

Tereza: "V našem uvažování, ovlivneném židovsko-krestan

skou kulturou, zatím nejsme schopni prekrocit stín Adama

a Evy. Severoamerictí Navahové napríklad rozeznávali pres

tricet pohlaví."

už vím, jak to telo funguje, co cekat mužu a co nemužu. Já si
hned po operaci vytvárela bujné predstavy, chtela jsem být
dlouhovlasá blondýna, opravdu jsem se snažila delat
ženskou. Tu svoji ženskost jsem chtela všemožne dohnat:

i na rodinu a knedlíky jsem myslela. Nevím, kde zustal
rozum, protože na to nemám bunky ani chut.

A: Já zásadne nesouhlasím s delením rolí, nesouhlasím

s tím, aby moje žena o víkendu šurovala, zatímco já pujdu
na procházku s detmi. Pro me je velice duležitá spravedl
nost ve vztahu. Když ona varí, já myju nádobí. A to se

doufám nikdy nezmení, ani tehdy, když se já v té své nové

roli jakoby zažiju. Problém totiž je prevládající výchova
k jednoznacné mužské nebo ženské roli. To vidím

i u mladých lidí a desí me to. Nespravedlnost ve výchove,
výchova k submisivite žen a šovinismu mužu, udržuje status

quo.
T: Jasne, my fungujeme v jakési závorce, ale musíme

v techto otázkách z intelektuálních výšin mezi prostý lid.

Gros našeho národa je nekde úplne jinde. Vetšinový mužský
prístup k životu a vetšinový ženský prístup k životu je porád
ten, který si hraje na pivo a teplou veceri. Já si myslím, že by
bylo zajímavé, kdyby se zacalo mluvit o tretím, ctvrtém,

pátém poWaví. Pokud ted chodím s diagnózou F64 na cele,
nikam nepatrím a z hlediska spolecnosti nejsem v porádku.

A: Myslím, že nejaký vývoj tu je. Evoluci se ale musí
pomoci - treba tím, že transsexuálové budou považováni za
normální lidi. A že si média jako Blesk nebo Nova nebudou
vybírat extrémy, které se i mezi transsexuály samozrejme

najdou. Já jako transsexuál musím nejdrív vyvrátit urcité
mýty, které média ve spolecnosti spáchala, a teprve potom

jsem v neutrální pozici.
T: Rešení? Bude to ješte na dlouho ... Mužeme zacít

definováním pohlaví. Protože vlastne neexistuje definice

ženy a muže, existuje jen krestanské delení Adam/Eva
(výrazne nabourané soucasným vydáním bezpohlavní Bible

v USA). Alex a všichni naši muži jsou muži bez penisu ...
my jsem ženy bez fungující a rodící vagíny. Nestálo by pak
za to vubec pohlaví zrušit? Podle ceho potom definovat
muže a podle ceho ženu?

A: Mne pripadá svet dostatecne pestrý, bez ohledu na

to, že rozlišujeme jen dve poWaví. Možná i proto, že jsem
katolík. Muj základní životní pocit ale nekalí nejaký
cejch.

Mužu tak žít i díky operaci. Mne se proste splnil sen.
Možná mám ted méne problému než kdokoli kolem me.

Mám štestí, mám skvelou rodinu, skvelou prítelkyni,
dobrou práci. Nemužu ani ríct, že jediná smula v mém
živote je, že jsem transsexuál. To není smula ...

KATEf\INAJONÁsovA(1975) JENOVINÁf\KA.

Literatura:

www.transforum.cz

www.crossdressing.cz

www.transgender.cz
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Capriccio pro Schopenhauera
aneb hadí vrtoch metafyziky lásky

- láska je zlatý lesk krve, smeje se, pláce, jednou, posté, poprvé.
jak poprvé vždy halí svou tvár, ve stínu stín. Zdešení hadi prchají do malin.

kde je ten sen? kde je to mléko? kde je ta nadeje? .. štestí bezedná reko.
vezmu si to a jdu, všechno je moje! ... jdu napríc vesmírem. jsou to jen slzy! je to jen sen.

brzy den na všechno odpoví, pochyby, otázky: kdo prinesl cukroví?
rekne své: ano, jsi to ty!

vše bude jasné, skonceno, vykonáno a smát se budou i trešne na vetvi.
ve stínech listí rude a provinile, každá z nich to ví a krení se potmešile.
je to jen krátká chvíle, když slunce zapadá, lécka slova zvuku záhada.

k cemu ta zbytecná lest?
láska je krve zlatý lesk, nedá se umluvit, nedá se svést.

jen slova se slovy prázdno šijí, výšivky smyslu a prázdných melodií.
zbytecné mládí ted nese kytici, musí ji premluvit a nic neríci.

má touha je voda rek, když veletok se valí, na všechny strany pena stríká.
na všechny strany pláce, vzdychá a hladí tela utopencu.

kuže je chladná jako led, jako smích náhody, ticho vecera a ptáku let.
je to tak! ... jdu pryc! ... nechci už slova!... hrát si, házet je jak míc.

zbytecné ticho smyslu, zbytecné hory a v nich slova jak stádo syslu.
hledají zrnka poztrácené lásky, zrnka snu, zbytecné sázky.

myslí si, že všechno budou ješte žít, o lásce mluvit a všechno mít! ...

- mít lásku?! ...

ubohý blázne! ty snad myslíš, že ráno, když nebe chladne, všechno jsi poznal a všechno víš?
probdel jsi noc, sedel jsi u lampy, skládal jsi strach, omílal ríkánky ...

vymyslel sis celý svet. zahalil všechno do vaty vet, i plác jsi promenil v tichý let sovy.
nac to všechno?!. .. kdo ti to poví? zbytecný palác myšlenky, precpaný vzdechy nemé milenky.

kam je dát?
kam dám ta slova? a touhy plané snení, kam schovám vzdechy, kam schovám pohlazení?

proc hlasy pocítat? co si ted nechám a co mám dát? plný je obraz a prázdný rám.
chytit cas do síte vterin, cas co mizí v propasti perin, slamníku a matrací.

cas, co všechno má a všechno poztrácí v propasti dlaní, v propasti tela, v bezednu lásky, co jen mlcet chtela?

- spletl jsem se! láska je zlatý lesk krve, v dlaních se topí, jednou, posté, poprvé
touží po prázdnu snu, po prázdnu nocí a bílých dnu.

každému rozdá mléko hadí a hadí smích, co slova svádí.

kouzlo umírá v nicote nalezení, šálek hadího mléka ted pije. had to ví a bílé šaty smíchu šije,
v plác je promení, když prchá suchou travou, prodává záminky a schová tu pravou,

tu pravou lásku a zrádné maliní všechno rekne a v život promení.
ó hruzo! promení v život, co bylo jen sen, jen hra a touha, zbytecný den,

když noc, jak vecnost dlouhá, behá po louce a chytá motýly.
nechte je být, stejne nám na polibky nestací, tak at se pobaví a rozptýlí. at si i zatancí.

bláznivý mesíci, stríbrné stromy, zahrado horící a v dálce domy! ...
s lampou lojovou se duše priblíží a Eros spí, Eros za mríží.

v kleci je svetla, v kleci lásky. duše se spletla, duše té sázky, že láska prežije slov vecnou vinu
v ústech má maliny, v rukou má hlínu a já jsem ted jiný, cizinec stínu.

z chladných vod toku mám upletené telo, hledal jsem v prázdnu hvezd,
ale prázdno jen sebe chtelo, chtelo se ztratit, rozbít se jak váza.

porcelán touží, ceká: jaká zkáza? ..
šálek caje k snídani a k nemu ústa v bílém ránu, v jasném dni.

ten bílý porcelán slova pak ticho úleku ...

- tak nech toho! ... a pojd už pod deku.
Jirí Eduard Hermach
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DOMOV A SVET

I I
Verejná správa v roce 2002 v Ceské republice

PETR VANCURA

Po roce 1989 jsme naivne ocekávali, že nastane

demokracie, že poctivá verejná správa vznikne jaksi
samozrejme, sama od sebe, že se nám splní, co jsme si
predtím tak dlouho práli. To se ovšem nestalo, cesty moci

vedly jinudy. Nyní, po dvanácti letech nejistého prešlapo
vání, si konecne zacínáme uvedomovat rozsah práce,
kterou bude potreba vykonat, máme-li se dopracovat

nejaké míry slušnosti ve verejné správe.
Stejne jako v ostatních postkomunistických zemích

existuje i v Ceské republice z dob komunismu rozsáhlá sít
lidí, kterí mají vliv, a to ve všech cástech verejné správy i ve

všech oblastech života obecne. Tyto síte vlivných i nyní
volne pribírají další lidi, kterí prijímají nabízené výhody
a stanou se vázanými vdecností, nekdy s plným uvedome
ním, nekdy i bezdeky.

TRI ZLA
Takové usporádání je ovšem usporádáním zla, a to

z nekolika hledisek. Predevším proto, že cílem techto

mocenských sítí není verejná služba, ale moc sama
a výhody, které poskytuje. Možná, že to neplatí pro všech
ny podílníky úplne - nekterí z tech, kdo získají postavení
touto korupcní cestou, zejména na nižších úrovních verejné

správy, mohou poctive a usilovne pracovat ve verejném
zájmu. V tomto bode diskuse západní pozorovatelé zpravi
dla poznamenávají, že na Západe je to úplne stejné.

Mají pravdu, jsou tu urcité podobnosti. Ale jsou tu

i závažné rozdíly. Druhým zlem je v postkomunistickém
svete to, že zejména na vyšších úrovních onech mocen
ských struktur mají jejich úcastníci velmi omezené mravní

povedomí, a verejná správa, kterou mají v rukou, má velmi
omezené ochranné mechanismy proti zneužití. Úroven
mravu je chabá, zákony tudíž nejsou príliš dobré a nejsou

príliš respektovány, vymáhání spravedlnosti je pod vlivem
korupce a nemá duveru obcanu, a mocní manipulátori na
vrcholech korupcní hierarchie vedí, jak to zarídit, aby jim
jejich nemravné nebo i trestné ciny procházely. I na

Západe váha mravních zásad naší civilizace klesá,

v postkomunistické strední a východní Evrope ale byly tato
zásady po pul století systematicky rozvraceny. Dokonce

i po roce 1989, poté, co duverivé nadšení vystrídalo
zklamání, pokracuje mravní rozklad a cynismus vzešlý
z komunismu.

A pak je tu ve verejném prostredí postkomunistické

strední Evropy ješte tretí zlo, a tím je setrvávající škodlivý
vliv Ruska. Rusové jiste nejsou sami o sobe špatní o nic více
než kdokoli jiný. Ale Rusko bylo tak dlouho rízeno nemrav
nými režimy, až v nem úlohu zásad ve verejném živote

prevzaly pragmatické mafiánské kodexy, vysmívající se
obecným principum naší euro atlantické civilizace. Ve stred

ní Evrope si Rusové vytvorili pevné predpolí v dobách své
komunistické okupace, a po pádu Sovetského svazu udrželi

své zpravodajské a vlivové síte netknuté, byt docasne spící.
Nyní, jak dokládá verejná zpráva BIS za minulý rok, zacali

Rusové tyto své síte opet oživovat. Ruské tajné služby podle
BIS pronikají na ministerstva i do regionálních úradu verej
né správy, a dokonce prý organizují kampane na ovlivnování
verejného mínení a šírení dezinformací.

PRVKY OHROŽENí
Povaha ohrožení verejné správy v Ceské republice je tedy

tato: máme tu vlivové síte lidí s nízkou mravní úrovní, kterí

se pokoušejí verejnou správu zeme ovládnout. Prvky jejich
strategie predstavuje zejména umístování zavázaných lidí
do významných postavení všude, kde je to možné: na klíco

vá místa uvnitr politických stran, v aparátech bezpecnosti
a spravedlnosti, v rozhodujících hospodárských pozicích,
ale i na významných místech všech ostatních cástí verejné

správy. Dále sem patrí prizpusobování zákonu a verejných
zvyklostí tak, aby vyhovovaly jejich zámerum. Tretím

rysem pak je oslabování, diskreditace a potlacování pocti
vých, nekorumpovatelných lidí všemi dostupnými zpusoby.

Tento poslední prvek muže vysvetlit, proc jsou na tak
ubohé úrovni udržovány platy ucitelu, lékaru a inteligence
obecne, proc jsou náklady na vzdelávání tak soustavne

snižovány (až na soucasných pouhých 3,8% HDP, oproti

evropskému minimu 6%) a proc se dokonce u nekterých
našich postkomunistických politiku setkáváme s kampane
mi proti intelektuálum pripomínajícími kampane z dob
komunismu.

Jednou z cest, jak prolomit toto korupcní sevrení, je

pripravit tak dobré demokratické programy a soustredit tak

dobré odborné týmy okolo nich, že se povede presvedcit
volice, aby ty programy podporili. Potom ovšem bude

nutné, aby ony dobré a hlavne poctivé odborné týmy dosta

ly príležitost pripravené programy prosadit, a to i pres
ohromnou moc prozatím vládnoucích korupcních skupin.
Jak zkušenost posledních dvanácti let dokládá, zmínené

mocenské skupiny se nevzdají snadno. Bude to tvrdá práce,
ale nepodstoupíme-li ji, s oporou v dukladné príprave,

potrvá ve strední Evrope vláda postkomunistické korupce
navzdory clenství v NATO i navzdory prípadnému clenství
v Evropské unii.

PETR VANCURA (1949) JE REDITEL INSTITUTU PRO NÁRODNI BEZPECNOST.
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Proc prišla Praha o Stredoevropskou univerzitu

Stredoevropská univerzita (CEU) oslavila deset let své

existence. Což zní jako bežná zpráva, pokud ovšem nedodá
me, že univerzita sice zahájila svou cinnost na podzim roku

1991 v Praze, ale oslavy výrocí svého úspešného trvání

porádala v Budapešti. To, co se odehrálo behem onech deseti
let je totiž jedním z príbehu, které dokládají nešikovnost,

ubohost a aroganci nejen cásti ceských politiku, ale bohužel
i neprozíravost, slabost a opatrnost mnoha predstavitelu
ceských vysokých škol. A nejen to, dokládá urcitý obecný rys
našeho polistopadového vývoje.

NEJDRív: VELKORYSÁ NABíDKA
Myšlenka pokusit se nekde ve strední Evrope vybudovat

soukromou regionální univerzitu zabývající se predevším
hospodárskými, sociálními a kulturními otázkami se zrodila
v dubnu 1989. Bylo to na jednom z pravidelných dubrovnic
kých semináru na téma "Kultura strední Evropy". Semináre

sponzoroval známý financník a filantrop George Soros. Ze
zacátku nebylo jasné, cím má být nová škola nebo instituce,
jejíž financování by mel podle názoru úcastníku dubrovnic

kého semináre Soros zajistit. Zrejmé bylo jen to, že taková
škola by se mela zabývat spolecenskými vedami, kulturou
a filosofií a že by mela pomoci formovat nové akademické

a politické elity. Spolecenské vedy byly v regionu ve špatném
stavu, rychlá a intenzivní pomoc se jevila nezbytná.

Nakonec bylo rozhodnuto, že Stredoevropská univerzita
má být výberovou postgraduální školou. Další otázkou bylo,

zda má být prechodnou nebo trvalou institucí. Soros sám
tehdy nevedel, má-Ii podporovat vznik nové instituce, anebo
neformální, neinstitucionální iniciativy. Po pádu berlínské
zdi se ale rozhodl vybudovat trvalou instituci, i když stále
zduraznoval, že instituce rád nemá. Pro myšlenku nové

regionální univerzity byli získáni behem roku 1990 ceskoslo

venský prezident Václav Havel a jeho madarský protejšek
Arpád Gbncz, polský intelektuál a politik Bronislaw

Geremek a také rakouský politik Erhard Busek.
Dva problémy zustávaly stále predmetem diskusÍ. Prvním

byla otázka podoby nove vznikající instituce a druhým, kde
by mela mít sídlo. Soros si byl vedom toho, že by bylo

nemoudré, kdyby on - jako madarský emigrant žijící na

Západe - prosazoval Budapešt. Dostával odtamtud nabídky,
ale dal prednost návrhu Bratislavy umístit školu do nove

postavené budovy slovenského parlamentu. To však vyvolalo

u slovenských nacionalistu takový odpor, že prestal o Brati
slave uvažovat. Prijal však, jak ríká v jednom dopise z této

doby, "velkorysou nabídku ceské vlády", ale okamžite ji
doplnilo stanovisko, že v prípade, že vznikne jedno sídlo
v Praze, druhé musí být v Budapešti. Pritom stále chtel mít

tretí kam pus také v Bratislave, protože si neprál, aby byli

slovenští šovinisté úspešnÍ. Ale už tehdy si byl plne vedom
toho, že by bylo snazší založit školu na jednom míste než na
místech nekolika. My, kterí jsme s ním pracovali, jsme mu

však stále ríkali, že univerzita sídlící ve trech oddelených
národních státech by byla prulomem do standardního nacio
nalistického myšlení a že by šlo o významný príspevek stred
ní Evropy k formování nových evropských kulturních struk

tur. Tehdejší ceská vláda byla první, která sjednala se

Sorosovou Nadací otevrené spolecnosti predbežnou dohodu
o zrízení univerzity. Vláda se zavázala, že získá pro školu

budovu a zajistí provozní náklady. V té dobe Univerzita
Karlova a Univerzita Ebtvbse Loranda v Budapešti jménem
svých rektoru vyjádrily zámer nove vznikající univerzitu
podporovat. Rychle se také formovaly rídící instituce školy

a vznikala nová oddelenÍ. Jejími cleny byli vynikající ucitelé

z Evropy i ze Spojených státu. Mimorádne významný
britský filosof a sociolog ceského puvodu Ernest Gellner dal

napríklad prednost tomu být na CEU pred prací na promi
nentní universite v Bostonu.

POTÉ: MEZINÁRODNí A PLNÁ ŽiVOTA

Oficiálne zahájila pražská kolej, jež získala prostor proná
jmem vetší cásti práve dokoncované Ústrední školy odboru,
svou cinnost 19. dubna 1991. Pouhé dva roky od dubrovnic

kého semináre. To byl úctyhodný výkon. Zahájení v budove
"Olšanka" na pražském Žižkove se zúcastnili prezident
republiky Václav Havel a predseda ceské vlády Petr Pithart.

Oba ocenili vznik školy a vyjádrili jí silnou podporu. Behem
ceremonie byla podepsána další dohoda mezi CEU a ceskou

vládou, kterou zastupoval tehdejší ministr školství Petr

Vopenka. Soros se zavázal poskytnout na výdaje spojené
s vybavením školy, s náklady na platy ucitelu a na stipendia

studentu rocne 5 milionu amerických dolaru, a to po dobu
peti let. Ceská vláda se zavázala krýt nájemné za budovu
a provozní náklady. Zdálo se, že je vše v nejlepším porádku

a že se mužeme soustredit na budování jednotlivých oddele
ní, knihovny a koleje pro studenty a na prípravu cetných

mezinárodních semináru i konferencí. Na tyto semináre
jsme zvali ceskou akademickou obec, protože nám šlo o to,
co nejvíce prispet k obnove ceských spolecenských ved, co
nejvíc pomoci místním institucím, zejména vysokým
školám. Domnívali jsme se, že ve srovnání s Madarskem je

ceské akademické prostredí a také oficiální politika vstrícnej

ší, protože v té dobe celila univerzita v Budapešti velkým
potížím.Tehdejší konzervativní madarská vláda totiž i po
mnoha žádostech ze strany CEU o poskytnutí slíbené
budovy pro univerzitu svuj závazek neplnila. Soros, aby

Prítomnost
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vubec udržel zacínající školu v Budapešti, musel najmout

prozatímní budovu a platit ji ze svých zdroju po ctyri roky.

V Praze bylo mezitím zahájeno na podzim roku 1991
pravidelné vyucování, a to v oddeleních sociologie, ekonomie
a politických ved, kam bylo prijato více než 100 postgraduál
ních studentu. Pocházeli z 25 zemí a ucitelé, kterí je ucili,

prišli asi z patnácti státu. Vznikla tak skutecná mezinárodní
pospolitost plná života a iniciativy. a podzim téhož roku
byla v Praze otevrena knihovna univerzity, která byla v té

dobe nepochybne nejlepší moderní spolecenskovední kniho
vnou v Ceskoslovensku. V roce 1992 vznikla v Praze nová

oddelení dejin a filosofie umení, architektury, evropských

studií. Téhož roku byla také zrízena grantová agentura

s rozpoctem 25 milionu dolaru na pet let. Pražská CEU se
stala významným místem evropských konferencí a semináru.

K nezapomenutelným patrí semináre, které vedl již zmínený
Ernest Gellner.

NAKONEC: ŠPATNÁ VEC SE PODARILA

Rok 1992 byl posledním rokem, kdy jsme meli pocit, že

mužeme pocítat s dalším rozvojem univerzity v Praze.
Zacaly se objevovat potíže s akreditací jednotlivých oddelení
a školy jako celku, ale vážnejší bylo to, že došlo ke zmene
politického ovzduší. Jestliže Pithartova vláda a podpora

Václava Havla vytvárely pro školu príznivé prostredí,

s nástupem Klausovy vlády bylo vše jinak. Puvodní podpora
existence CEU v Praze se krok za krokem menila ve snahu

univerzity se zbavit. Argumenty proti škole lze rozdelit do
ctyr skupin. První zduraznovala, že jde vlastne o nevhodnou
soutež vuci chudým a oslabeným ceským vysokým školám.

Druhá skupina mela povahu legalisticko-technickou: ceské
zákonodárství neumožnuje existenci takové školy. Tretí
skupina argumentu zduraznovala nedostatek zdroju na

podporu školy. A ctvrtou skupinou byly hlubší filosoficko 
politické duvody. Jsem presvedcen, že byly rozhodující.
Hrály duležitou roli u Václava Klause a také u ministra
školství Petra Pithy. Liberální koncept otevrené spolecnosti

reprezentovaný univerzitou byl pro ne neprijatelný.
Zacal boj o univerzitu. Ješte na podzim roku 1992 nový

ministr školství Petr Pitha po znacném váhání slíbil, že

závazky predchozí ceské vlády a ministerstva školství bude
dodržovat. Pres rostoucí politický tlak proti univerzite prijal

v listopadu 1992 Václav Havel funkci cestného predsedy
Pražské nadace pro Stredoevropskou univerzitu. V prosinci
sdelil námestek ministra školství Libor Pátý novinárum, že

CEU nelze považovat z hlediska našich zákonu za univerzi
tu a že ji ministerstvo. nebude podporovat. V lednu 1993

prijal ministr Pitha George Sorose a sdelil mu, že univerzita

rozhodne nepatrí k prioritám ministerstva a že vzhledem

k omezoválú rozpoctu ministerstva bude snížen i príspevek
pro CEU. Konstatoval, že hlavním zájmem resortu je
základní a strední školství, ale že bude hledat možnosti, jak
prispet - ovšem v podstatne menším rozsahu než dosud - na

chod školy v období 1993/94. Upozornil Sorose, že podle

ceských zákonu CEU není univerzitou a nelze ji tedy radit
mezi vysoké školy. Lze ji chápat jako institut pokracujícího

studia, nemuže však udelovat akademické tituly a nemuže

také vystupovat jako univerzita. A pokud jde o budovu pro
školu, bylo by nejvhodnejší, kdyby ji hledala mimo Prahu

v nekterém menším meste. Rada ceských vysokých škol
jménem svých rektoru vyslovila stejný názor. A podobne
jako rada vysokých škol se vyslovila také rada jiných akade
mických grémií, treba tehdejší vedecká rada Fakulty sociál

ních ved UK. V breznu 1993 pak Klausova vláda rozhodla,
že na rok 1993 poskytne CEU zhruba jen ctvrtinu dotace,
ke které se zavázala v roce 1990 vláda Pithartova. O dotacích

na další roky se v usnesení vlády vubec nehovorilo, zato se

škole doporucovalo, aby se rozhlédla po budove v nejakém
mimopražském regionu. Zdá se, že šlo o to nabídnout

Sorosovi neprijatelné podmínky a primet ho, aby pražskou
kolej CEU zrušil. Tento zámer se zdaril. Jednotlivá pražská

oddelení CEU se zacala stehovat do Varšavy a zejména do
Budapešti, a po smrti Ernesta Gellnera v roce 1995 se do

Budapešti presunula i Evropská studia a Centrum pro studi
um nacionalismu.

K posledním pokusum udržet v Praze školu patrila petice
za zachování CEU podaná Parlamentu Ceské republiky.

Podepsalo ji 1 554 osob, z toho patnáct poslancu parlamen
tu, 134 novináru, desítky spisovatelu, vysokoškolských ucite

lu, umelcu, studentu a mnoho dalších lidí. Nic však již
nemohlo školu v Praze zachránit. V roce 1996 odešli posled
ní studenti a ucitelé.

Dnes má škola v Budapešti a Varšave 13 oddelení

a programu, skoro 900 studentu ze 40 zemí, 90 trvalých
univerzitních ucitelu. Madarský stát ji uznal jako vysoko
školskou instituci. Je akreditovaná státem ew York v USA.
Univerzita má velkou knihovnu, nakladatelství, konferencní

centrum, výstavní galerii, studentskou kolej. Její rocní rozpo
cet ciní v soucasné dobe zhruba 21 milionu amerických

dolaru. To jsou však pouze suchá data, nejduležitejší je to, že
se nepochybne stala jedním z nejživejších a nejvlivnejších

intelektuálních center strední Evropy. To vše mohlo být
i v Praze. Škoda.

)111-1MUSIL (1928) JE SOCIOLOG. V LETECH 1991 A1 1994 PUSOBIL JAKO

AKADEMICKÝ II-EDITEL CEU PRAHA.
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I BY SL SELA
letošní politický volební maratón ve Francii

Francie prožívá mimorádný volební rok. Dohromady

s volebními kampanemi a volebními koly se jedná o bezmála
pulrocní maratón. V kvetnu se rozhodne o novém francouz
ském prezidentovi a o mesíc pozdeji o složení dolní komory

francouzského parlamentu - Národního shromáždení.
Prezidentské volby ve Francii, které mají podobu

všeobecného Wasování, se odehrávají se ve dvou kolech. Do
prvního volebního kola muže vstoupit každý obcan, jehož
kandidaturu stvrdí podpisem pet set dalších obcanu, mezi

nimiž mají být volení zástupci typu starostu a poslancu
z ruzných oblastí zeme. Je to velká príležitost pro každého

Francouze, kterého neco pálí a je ochoten se za to angažo
vat. Muže to být treba ochrana loveckých tradic, boj za

zdravou funkci rodiny, prípadne víra, že velkou vulí lze zcela
premoci prírodní zákony a odpoutat se od zemské pritažli
vosti. ekdo si dá do programu boj proti vysokým daním,

jiný chce skoncovat s panstvím kapitálu.

Politické soužití, kdy prezident a predseda vlády

patrí k odlišným politickým táborum 

francouzsky se tomu ríká cohabitation - se zdá

být na první pohled obcansky velmi lákavé.

V praxi se však jedná o slepou ulicku.

Vedle tohoto pestrého koloritu, jehož existenci zminují

média jen výjimecne a vetšinou jen jako kuriozitu, se do
volebního boje o prezidentské kreslo zapojují etablované
politické strany a politická seskupení. Podle tradice páté

Francouzské republiky je prezident zástupcem všech
obcanu a nikoliv reprezentantem nejakého politického
smeru. Ale z všelidového hlasování nelze vyloucit politické

strany. A ty mají k dispozici stranické aparáty a clenskou
základnu, cemuž lze težko ve volebním boji individuálne
konkurovat.

POLITICKÉ SOUŽITí
Francouzský politický systém je jakýmsi kompromisem

mezi prezidentským režimem a parlamentní demokracií,
který má fungovat jako pojistka moci. V ústave páté repub

liky, o jejíž zrod se zasloužil v roce 1958 generál Charles de
Gaulle, jsou zakotveny prezidentské pravomoci, které mají
velkou váhu: prezident muže rozpouštet snemovnu

a vypisovat predcasné volby podle vlastního uvážení,
vypisovat referenda o zásadních vnitropolitických otázkách

a ústavních zmenách a rozhodovat v mezinárodních

vztazích a koncipovat základní linie zahranicní politiky.
Prezident ve Francii má vystupovat a jednat nadstranicky,
což jinými slovy znamená, že by mel brát v potaz zájmy

všech obcanu bez rozdílu jejich politické orientace a prísluš
nosti. Naopak parlament je zásadne orgánem zvolených
zástupcu politických stran, kterému prísluší výlucne právo
projednávat zákonné predlohy predkládané vládou a prijí
mat nová znení zákonu.

Francouzský prezident ovšem nemuže vytváret nejaké
zákonné paralely treba formou prezidentských dekretu, jak
je tomu v prípade prezidentských režimu. Parlament slože

ný z Národního shromáždení jako dolní komory a Senátu
jako horní parlamentní komory zase nemuže omezovat
prezidentské výsady, predevším onu již zmínenou iniciativu

predkládat k všeobcanské diskusi zásadní otázky a hlavne
rozpouštet snemovnu. Z tohoto schématu vychází jakási
mocenská dvojkolejnost, která má své výhody i nevýhody.
Prezident muže z titulu své funkce prvního ze všech obcanu

krotit a umravnovat politické strany, nutit je ke vzájemné

duvere a omezovat tak krize a politické zápasy. Silný parla
ment je zase brzdou prípadných autokratických aspirací
prezidenta. Slabinou tohoto mocenského modelu je pak
situace, kdy prezident a predseda vlády patrí k odlišným

politickým táborum. Takové politické soužití nazývané
francouzsky cohabitation se zdá být na první pohled obcan
sky velmi lákavé. Praxe však svedcí o tom, že se jedná

o slepou ulicku.

BLOKÁDA MOCI
Potvrdilo se to v minulých peti letech, kdy prezident

Jacgues Chirac, patrící k pravicovému stredu, jenž se Wásí
ke gaullististickým tradicím, vykonával svou funkci

v politickém soužití se socialistou Lionelem Jospinem jako
premiérem. Jednalo se o nejdelší prípad cohabitation v histo

rii páté Francouzské republiky a o špatné zážitky nebyla
nouze. Politické spolužití prezidenta a premiéra z odlišných

názorových táboru nijak neprispelo k posílení vážnosti

politiky v ocích verejnosti, nýbrž naopak. Cohabitation
degradovala do trvalé partyzánské války mezi Elysejským

palácem, kde sídlí francouzský prezident, a palácem Mati
gnon, kde úraduje premiér.

Na povrchu nebylo neprátelství Chiraka a Jospina príliš
patrné. Na verejnosti a pri mezinárodních akcích zachová
vali oba vždy náležité dekorum. Ale pod povrchem to

neustále vrelo. Loni na podzim vydal šéfJospinova kabinetu
Olivier Schramek knihu, která odhalila radu prípadu

drobných a vetších podrazu, jež na protokolární úrovni

Prítomnost
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a v zákulisí pripravoval Elysejský palác. Premiérova strana

nezustávala pozadu. Stací pripomenout opakovane se vrace

jící podezrení na nezákonné financování Chirakovy strany
Sdružení pro republiku RPR v dobe, kdy Chirac vykonával
funkci parížského starosty. Anebo odhalení typu proplácení
letenek v hotovosti pro Chirakovu rodinu.

Ve svetle této zkušenosti se zdá být rozhodování
francouzského volice snadné. Pokud nechce, aby se opako

vala paralýza produkovaná politickým soužitím dvou
nejvyšších predstavitelu republiky pocházejících z opacných
politických táboru, mel by volit jednobarevne. Je velmi

pravdepodobné, že výsledky prezidentských voleb ovlivní
rozhodování francouzských volicu pri cervnových parla
mentních volbách. Vyhraje-li Chirac, otevírá se šance pro

návrat pravice do cela francouzské vlády. Vyjde-li z klání

o post v Elysejském paláci vítezne Jospin, nic by nemelo
bránit tomu, aby u moci zustala levice vedená socialisty.

O tom, že se Chirac a Jospin setkají v druhém kole prezi

dentských voleb, pochybuje ve Francii málokdo. Tech
nekolik desítek ostatních kandidátu muže jen doufat, že

dosáhnou dobrého výsledku v prvním kole a že si jich tak
nekdo všimne. Ostatne každá ze stran a politických sesku
pení, která chce vstoupit do následujícího boje o parlament
ní kresla, staví svého kandidáta do prezidentských voleb.

Prodlužuje si tak volební kampan s nadejí, že upoutá svým
programem více potenciálních volicu.

Francouzi, zdá se, nikdy vážne nepremýšleli o alternative

postavit do cela státu typ nepolitického obcanského prezi
denta ci nezávislou osobnost. V polovine 90. let se rozprou

dila živá verejná diskuse o krizi soudobé politiky. Politikum
se vycítalo, že jsou pragmatiky bez tváre, že postrádají nové
vize a nadhled, ale toto téma nikdy nenabylo podoby
konkrétních kroku a snah o prosazení jiného typu politiky.
V ústavne právní rovine našla tato krize odraz v návrhu

zkrátit prezidentský mandát ze sedmi na pet let. Prezident

Chirac zprvu váhal dát tento návrh k všeobecné diskusi.
akonec však referendum vypsal na zárí 2000 a zmena

ústavního clánku o krácenÍ prezidentského mandátu na pet
let byla prijata. Je to rozumné rešení, nebot omezuje
možnost dlouhodobého zablokování výkonu moci v prípade

cohabitation. Blokáda moci je nebezpecná, nebot muže vést
k takovému znechucení verejnosti, že to oslabí její duveru
v demokracii a vrhne ji do náruce nejakému demagogovi.

SKUPINA ROZHORCENÝCH
Soucasný vnitropolitický vývoj ve Francii prináší drobení

scény. Do politického.života a volebního boje vstupuje stále
víc menších subjektu, u kterých je casto obtížné urcit, zda se

jedná o politickou stranu, úcelový politický blok, nátlakovou
skupinu nebo obcanské sdružení. Tato malá politicko

obcanská seskupení netvorí jen skupiny fantastu, kterí by si
mysleli, že se stane zázrak a že se celostátne nejak výrazneji

prosadí. Jsou mezi nimi reálne uvažující lidé, kterí deklaro
vání menšinových zájmu pokládají za své právo a za projev
zdravé demokracie. Uvedomují si, že by pri své nepocetnos

ti a slabosti mohli dríve nebo pozdeji hrát roli jazýcku na
politických vahách. Není to vylouceno. Rozšírením škály
nabídky volebních možností se snižuje procento, s nímž lze

vyhrát první volební kolo. Za de Gaulla to bylo pres 40
procent, dnes se lze dostat do druhé kola již pri zisku neco
málo pres 20 procent. Za takové situace si nemohou nejsil
nejší dva z prvního kola dovolit v rozhodující bitve podcenit

žádný hlas, který by mohli strhnout na svou stranu.
Francie zná fenomén, který lze nazvat obcanské znechu

cení politikou. Reakcí na nej však není únik do snení
o ideální obcanské spolecnosti, nýbrž absentovánÍ u voleb
ních uren. O absentující volice se vede v poslední dobe lírý

boj. Ve finále muže rozhodnout to, kolik nerozhodnutých se

podarí presvedcit a privést je na poslední chvíli do volebních
místností.

Pravidelne figuruje pri francouzských volbách skupina
rozhorcených volicu. Pokud jejich pocet roste, je to varující.
Jsou to lidé, kterí svuj nesouhlas s hlavními politickými

alternativami dávají najevo hlasováním pro okrajová ci
radikální seskupení. Pro takové volicstvo není rozhodující
program strany, které dávají hlas, ale stací mu, že jde

o stranu protestující proti hlavním politickým tendencím.

V 80. a 90. letech to bývala zejména Národní fronta Jean
Marie Le Pena, která sbírala tyto protestní hlasy. Le Pen byl
vždy vynikající recník a jeho pregnantní výroky, byt plné

rasismu a xenofobie, nikdy nepostrádaly pritažlivost pro
urcitý typ Francouzu, kterí v sobe mají nejakou horkost

nebo nespokojenost. Tentokrát se zdá být magnetem pro
tyto protestní hlasy Jean-Pierre Chevenement.

Tomuto bývalému ministru vnitra v Jospinove vláde,
který odstoupil z ministerské funkce v zárí 2000, nebot

nesouhlasil s premiérovou politikou vuci Korsice, nechybí
pritažlivá názorová a politická integrita. Jako presvedcený

francouzský republikán a zastánce silného centralizovaného
státu sklízí obdiv i u cásti francouzské pravice, i když se

hlásí se svým politickým seskupením Hnutí obcanu

k politické levici. V minulosti již jednou dobrovolne opustil
ministerskou funkci, a to v roce 1991, když nesouhlasil
s francouzskou úcastí na válce v Perském zálivu. (Francouz

ský ministr, který odstoupí na vlastní žádost, ztrácí nárok na
ministerskou penzi.) Jean-Pierre Chevenement vystupoval
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také proti maastrichtským dohodám a stávající typ evrop

ského sjednocování mu nesedí. Jako presvedcený francouz
ský suverenista je odpurcem globalizace, má výhrady
k americké politice a francouzsko-nemeckého partnerství
bere jen jako sI1atek z rozumu, který nezbavuje Francii

práva pripomínat sousedum na východ od Rýna minulá
selhání.

POKUD VOLICi POCHopí
Letošní francouzské volby naznací smer, kterým se

na dalších pet let zeme vydá. Zkrácením prezidentské
ho mandátu ze sedmi na pet let se funkcní období
parlamentu a prezidenta srovnává. Zvyšuje se šance

prodloužit období akceschopnosti vlády a zkrátit
období politické blokády, do kterých ústí prípady

cohabitation. Pokud volici pochopí, že mají príležitost
svým hlasem prispet k pružnejšímu politickému rozho

dování a tak se podílet na zlepšení politické atmosféry,
mel by letošní volební rok ve Francii prinést konec éry,
kdy kontrola moci a její vyvažování byly sice teoreticky
dobre nastaveny, ale v praxi se projevovaly casto velmi
neohrabane.

ZDEN~K MOllER (1947). NOVINÁ~ A SPISOVATEL.JE ZPRAVODAJEM

CESKÉHO ROZHLASU Z PA~12E.

FRANCIE A ZBYTEK SVETA
Tri pohledy: zelený, ultralevý, ultrapravý

Redakce Prítomnosti se obrátila na jedenáct kandidátu

francouzských prezidentských voleb se dvema otázkami:

1) Co si myslíte o Evropské unii v její soucasné podobe?

2)Jste pro vstup Ceské republiky do EU?

Reagovalo pet kandidátu. Soucasný prezident Jacques
Chirac prostrednictvím svého sekretáre napred podekoval
za zájem, který mu Prítomnost venuje, a pak se omluvil, že

nemuže odpovedet, protože je casove zaneprázdnen.
Obdobne formulovanou odpoved poslal i premiér Lionnel

Jospin. Nod Mamere, prezidentský kandidát Zelených,
odpovedel na obe otázky. Arlette Laguillerová, která

kandiduje za ultralevicovou stranu Delnický boj, se vyjád
rila osobním dopisem. Za ultrapravicového Jean-Marie Le
Pena, který stojí v cele politické strany Národní fronta,

poslal jeho tajemník tu cást kandidátova volebního
programu, jež údajne odpovídá na otázky redakce.

Noel Mamere (1948), predstavitel Zelených (Verts),
jedné ze stran francouzských ekologu. V letech 1994
97 byl poslancem Evropského parlamentu, nyní poslan

cem Verts ve Francouzském parlamentu. V prezident
ských volbách dosud nekandidoval.

1) Evropská unie splnila svoje první historické poslání, tj.
pacifikaci kontinentu postiženého dvema svetovými válka

mi. Její rozšírení o východoevropské zeme je nevyhnutelnou
soucástí tohoto poslání. Ovšem EU se už deset let ekono

micky a financne rozvíjí, aniž by brala v úvahu evropský lid.
Tato etapa naštestí skoncila s príchodem eura. Základním

úkolem dneška je usilovat o takovou politiku a demokracii,
jež by evropským obcanum umožnila rídit svuj osud.
Z tohoto hlediska je zapotrebí, aby evropské instituce

fungovaly transparentne. Nadcházející jednání o evropské
budoucnosti by mela definovat Evropskou ústavu a tím
vyjasnit roli každé zúcastnené instituce. Jen tak muže
vzniknout Evropa schopná regulovat globalizaci tím, že urcí

normy sociální, normy pro životní prostredí, a to v rozsahu,
v nemž to jednotlivé státy samy ucinit nemohou.

2) Jsem zcela pro vstup Ceské republiky do EU. Ve

spolecné Evrope mají státy strední a východní Evropy
duležité místo. Jejich integrace vyznací nový zacátek
spolecné historie, která nemela být nikdy prerušena.

Upresneme však ješte, že tato integrace se nesmí uskutec
nit na úkor ceských obcanu. Vím, že urcitá cást ceského
obyvatelstva je proti spolecné Evrope. Jiste, integrace se

neodehraje bez obtíží, treba v oblasti financní ci legislativ
ní, ale je to velkolepý úkol a je nezbytné, aby k nemu byli
ceští obcané prizváni.

Arlette Laguillerová (1940), predsedkyne strany
Delnický boj (Lutte Ouvriere), založené v roce 1968.

Základní doktrínou je trockismus (Lionnel J ospin byl
kdysi také trockista), internacionalismus a revolucní

komunismus. V prezidentských volbách kandiduje
vytrvale: v roce 1974 - 2,35%, 1981 - 2,26%,1988
1,99%,1995 - 5,3%.Je obdivována pro nemennost svých
názoru a svého mládí.

(Vjnatek z dopisu)
Evropská unie vznikla a rozvinula se na základe

požadavku hlavních souperících mocností Evropy, tedy
emecka, Francie, Velké Británie a Itálie, které usilovaly

o vytvorení evropského ekonomického prostoru, jenž by
byl širší než jejich vlastní, príliš úzké národní trhy. Silné
prumyslnické a financní skupiny techto velkých mocností

ovlivI1ují, a to už dlouho, pri nejmenším od zacátku 20.

Prítomnost
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století, evropské a dokonce svetové trhy. Absence rozsáh
lého evropského trhu je pro ne velkým handicapem, a to
predevším v konkurenci s obdobnými strukturami ve

Spojených státech. Pokusy vyrešit tuto otázku vojensky
neuspely. Staly se pouze základními prícinami obou sveto
vých válek.

Spolecný trh EU pak vznikl jako výsledek dlouhého
a pracného vyjednávání, pri kterém šlo o usmírení vetši
nou rozdílných a casto protikladných zájmu velkých
evropských státu.

Tímto vám chci ríci, že i když jsem pro totálne sjedno

cenou Evropu, z jednoho konce kontinentu na druhý,
nemohu souhlasit se stávající EU, která je geograficky
neucelená a kde jsou opomíjeny sociální a vubec lidské

problémy. Což me privádí k postoji, ve kterém nemohu

odpovedet na vaši otázku: "Jste pro vstup Ceské republiky
do EU?" jednoduchým "ano" ci "ne". Samozrejme nevidím
žádný duvod, proc tento vstup odmítnout, jestliže si jej
ceský lid preje. Nejsem pro ostrakismus západní Evropy

vuci ostatním oblastem svetadílu, protože rozdrobení
Evropy je anachronismus.

Ovšem zeme východní Evropy, které jsou menší, mají

menší pocet obyvatel a zároven' jsou také ekonomicky
méne vyspelé než mocnosti, jež ovládají Evropu, se vysta

vují nebezpecí, že se stanou lovištem industriálních
a financních skupin západní Evropy. Tyto skupiny ostatne

již široce ovlivnují ekonomiku Polska, Ceské republiky
a Madarska. A jejich vstup do EU to temto skupinám

ješte zjednoduší. ..

Jean-Marie Le Pen (1928), v roce 1972 založil ultra

pravicovou Národní frontu (Front National). V prezi
dentských volbách kandiduje rovnež vytrvale: 1974

0,74%,1981 se pokusil, ale nemohl kandidovat, protože

neobdržel príslušných 500 podpisu, 1988 - 14,38% (!),

1995 - 15% (!). Na druhé strane se však jeho Národní
fronta stala cílem atentátu. Le Pen prišel pritom o jedno
oko.

(Úryvky ze zaslané cásti volebního programu)

Otázka Evropy byla od konce druhé svetové války
nastolována vládami Francie i ostatních evropských
zemí pokrivene. Postupne se zavádela ekonomická

integrace, celní jednota, zrušení hranic, posílení míru,
cím dál vetší jednota evropských národu. Svuj skutecný
zámer však vlády nikdy neohlásily: vytvorení super
nacionálního celku postulujícího konec Francie jako

lidské komunity, která nese odpovednost sama za sebe.
Bud se smíríme s tím, že se Francie stane anonymním
státem utopeným v rozsáhlé Federaci plnící rozkazy

Nového Svetového Rádu, s tím, že naše svobody, naše
relativní prosperita, naše kulturní zvyky zmizí. Anebo se
budeme bít za to, aby Francie pokracovala jako lidská

komunita nezávislá a stabilní uprostred národu Evropy,
jako komunita, která bude pro svobodnou spolupráci,
ale která odmítne globalizaci sjednocující všechny pod
korouhví dolaru. ámitka zní, že je to riskantní. Ano,

ale jedná se o riziko svobodného života'
Evropa Maastrichtu a Amsterdamu znamená evident

ní konec politické suverenity. Postoj Francie, Francouzu
nebude mít žádnou váhu. Amsterdamské dohody mluví
jasne: "Unie urcuje a realizuje orientaci zahranicní

politiky a spolecné bezpecnosti." Zahranicní politika
bude tedy dílem nezodpovedných bruselských funkcio
náru ...

Pripravil Jirí Eduard Hermach.

jaro 2002
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KDYŽ DLAŽEBNí KOSTKY NELÉTAJí
Jako proti pól letošního Svetového hospodárského fóra v New Yorku se ve stejnou dobu, na prelomu ledna a února,

konalo v brazilském Porto Alegre druhé Svetové sociální fórum. Zrejme proto, že tam nedošlo k násilnostem, ceská
média se této události venovala jen okrajove, pokud vubec.

Dlažební kostky nelétaly, vždyt hlavním cílem bylo dodat hnutí proti globalizaci na duveryhodnosti. Toto hnutí sice až

dosud práve svým radikalismem a živelností úspešne znepokojovalo mezinárodní organizace jako Svetová obchodní
organizace, Mezinárodní menový fond ci Svetová banka, nyní však - vedle dosavadní programové spontánnosti - predlo

žilo konkrétní požadavky: predevším odstranení financních ráju, jako ostruvku, jež umožnují platit terorismus, dále
zrušení dluhu chudých zemí, zdanení kapitálových transakcí a reformování mezinárodních institucí.

Podle agenturních zpráv tvorilo spektrum úcastnických organizací širokou škálul: od humanistu pres ekologická hnutí

a organizace bojující proti svetovým hospodárským praktikám až k alternativním médiím. Celkem 60 tisíc lidí. Prijeli
i u nás - z Fóra 2000 - známí kritici mezinárodních organizací a nadnárodních korporací, filipínský ekonom Walden Belo

a indická ekologická aktivistka Vandana Shiva. Na organizaci konference se podílely také radikální evropské nevládní
organizace jako ATTAC ciVia Campesina. (red.)

JI ÁG O LI c 7
••

Co všechno prineslo Svetové sociální fórum
v Portu Alegre

JIRí EDUARD HERMACH

Svet se mení, co bylo není. I v Cechách se clovek nepre
stává divit: po sametové revoluci, dvoustranný samet
demokratického totalitarismu. Samozrejme! Pravá

substance musí být dvojí už proto, aby se mohla zrcadlit
sama v sobe. Ale o to ted nejde, i když v dnešním malic
kém svete se veci tlací jedny na druhé a doléhají na každé

ho všechny najednou. A tak tedy, at už chceme nebo
nechceme, svetovost a tedy globalizace, jak se ríká v zoufa
lém technokratickém žargonu, taky není jen jedna jediná.

JEDNOTA JE NUDA
Zacíná to vždycky stejne. Clovek si vymyslí ty nejkrás

nejší sny, dokonce je i realizuje a tu nekdo prijde a zacne
mu dílo kazit. Nejkrásnejší lidské dílo je jednota. Alespon
si to tak clovek vždycky l1)yslel, ale když se mu to povedlo,

tedy alespon na chvilku, náhle zjistil, že se nudí se svou
ideální manželkou. Že se ztrácí ve svém ideálním meste.

Že prelétne na druhou stranu zemekoule, aby poznal jiná
mesta, ale když se tam octne, zjistí, že je presne tam,

odkud vyleteL .. Jednota je nuda.

První globalizaci si vymysleli komunisté: I. internacio
nála, II. internacionála, Dvaapultá, Socialistická,
Komunistická. "Proletári všech zemí, ... " V 19. století, ve

kterém se zrodil tento unifikacní elán, byli kapitalisté, i ti

nejvetší, jen malými tovaryši, kterí nemeli v hlave nic
jiného, než há:jit své místní a rodinné zájmy. Dnes se situa
ce obrátila. Internacionalistický svet komunismu se zhrou-

til a kapitál explodoval v takovém gejzíru, že ani atomový
výbuch nemuže svet spéct do dokonalejšího škvarku. Jenže

tím škvarkem jsme my, obcané bezradne cestující z místa
na místo, z domova do práce, z práce na nákup, nebo i na
konec sveta. K tomu ješte vlácíme s sebou svá mládata.

Koupíme jim co chtejí, strcíme je pred televizi a vubec
nám nevadí, že za barevnými pozlátky, do nichž se všech
no zabalí, je porád jedno a totéž, stejný výrobce, stejná

technologie, stejná hmota. Z proletáru se stali konzumenti
a všichni jsou bájecne jednotní.

Všechno beží jako na drátkách. Internacionála globalis
tu, financní a ultraliberální, má vyhráno. První internacio
nalisté si to nedali patentovat a tak jim to kapitalisté
vyfoukli. A ješte na to jdou lépe. Mají peníze a splnují

lidem všechny sny a sami "jsou jako bohové", ani všemocní

politici proti nim nic nezmohou. Ultraliberální globalisté
jim pred nosem seberou i mrkev národa a dokonce i mrkev

státu a klidne si je obe chroustají nekde v elegantním
prítmí nových dohod, zatímco se bezradný politik škvarí
na výsluní svých vlastních myšlenek. Ale príliš politiky
litovat nemusíme, stejne nemají žádné myšlenky, jen

nevedí, kam se vrtnout. Dnes má pravdu jen ten, kdo má
všeho plné zuby.

DVE FRONTY NA LETENKY
V Porto Alegre to bylo práve tak, všichni toho meli plné

zuby. Ale když už je hnutí hnutím, politik se rád pridru-

Prítomnost
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ží. .. Ješteže se to všechno delo pod krásným únorovým

slunce, uprostred prímorského léta hlavního mesta nejjiž

nejšího brazilského státu Rio Grande do Sul. Nelze se
divit treba hned šesti ministrum francouzské vlády, že se

postavili do fronty na letenku. Potencionální volici jsou
prece všude.

A hned vedle se táhla fronta na letenku do New Yorku.

Letos globalizacní karbaníci z Davosu nemeli na vybra
nou. Museli se prestehovat. Ruiny jsou ruiny, s tím se

nežertuje. Ale z fronty do fronty si politik a prumyslník
dokážou vymenit nekolik slov. Oba s tím, že jsou na té
pravé ceste, ale že jeden druhému závidí. Politik prumysl
níkovi závidí luxusní hotel Waldorf-Astoria na Manhatta

nu. Ví, že v Porto Alegre bude nejspíš spát ve stanu.
Prumyslník ve druhé fronte trpí. Cítí se jako skutecná

obet. On, dobrodinec sveta! Ani zalyžovat si nebude moci.
A mráz v ew Yorku je v únoru ješte horší než v poklidné
švýcarské vísce. "Ach Davos, Davos! ... "

Je to tak. Cekají nás to v našem starém globalizovaném
svete ješte novinky. První fórum antiglobalistu vloni

a druhé hned rok poté a obe v tom brazilském ráji. Na

první fórum prijelo 1 500 úcastníku. Všichni nadávali.
Samozrejme, zakládajícímu momentu pravdy se nikdo
nevyhne. Nadávali tak silne, že jeden druhého neslyšeli.
Letošní druhé fórum za prítomnosti 50 000 zúcastnených
zacalo prosazovat skutecné alternativy, zatímco karbaníci

z Davosu bledli závistí a ani trosky World Trade Center

jim nepomohly. A tak alespon, zajišteni statisícovou
armádou a policií nejsilnejšího státu sveta predvedli všem
své aposteriorní hrdinství.

PROMENA ROZBíJECU VÝKLADu
V Porto Alegre se zatím upresnovaly návrhy: 1) Tobino

va dan, cili zdanení devizových transakcí, peníze z techto
daní by mely pomoci rozvojovým zemím (americký
ekonom James Tobin, nositel Nobelovy ceny, sice už

nekolikrát svuj návrh odvolal, to ale nikomu nevadí, Tobin
nebude ani první ani poslední, kdo prispel pokroku proti

své vuli). 2) Zrušení dluhu rozvojových zemí (Spojené
státy americké jsou zadluženy ješte víc a splátky po nich
nikdo nevyžaduje). 3) Zrušení fiskálních ráju (to se
nezamlouvá autorovi této úvahy, zase bude o jen ráj

méne). Reorganizace zemedelské produkce (v tom mají
prsty Francouzi, ale brazilští vydedenci prý také).

Hnutí pro jinou globalizaci, než pro onu soucasnou
financní a ultraliberální, nabývá rok od roku na duležitos
ti. V roce 1998 OECD neratifikovala návrh dohod

o investicích, v cervnu 1999 v Kolíne nad Rýnem 50 tisíc

demonstrantu vyžadovalo zrušení dluhu rozvojových
zemí, v listopadu téhož roku 40 tisíc demonstrantu
znemožnilo konferenci Svetové obchodní organizace
a Mezinárodního menového fondu v americkém Seattlu.

V roce 2000 to byl Davos v únoru, Washington v dubnu,
Praha v zárí a ice na konci roku, kde se bourlive demon

strovalo proti globalizaci.
I v roce 2001 protestní akce pokracovaly. Ale zároven

v tomto roce došlo k obratu, "rozbíjeci výkladu" si usporá-

dali své vlastní setkání v Porto Alegre pod názvem Svetové
sociální fórum. Prijeli na nej i ministri vlád, predstavitelé
velkých odboru a politických stran. Letos se ve volebních

programech francouzských prezidentských kandidátu už
objevily prvky tohoto hnutí. ..

Svet se zmenil. Kapitalista a proletár dnes stojí ruku

v ruce. Ale neco tu nehraje: nekdo nám kazí tu krásnou

globalizacní jednotu. Že je nekolik potrhlíku proti, nikoho
neprekvapí, ale nekdo tu hraje dvojí hru. Slabý clánek
retezu dnes není odpurce globalizace, ale politik. Politici
nevedí, jak na to. Pro nebo proti? Stojí pred kamerou

a prešlapují. Co taky delat s hnutím, které nemá "hlavu ani
patu", žádnou hierarchii, které zasahuje všechna ekono
mická odvetví a sociální vrstvy, sjednocuje brazilské
vydedence a francouzské vysokoškolské profesory, spojuje
desítky nejruznejších asociací, z nichž nekteré mají národ
ní strukturu?

Po atentátech z lonského l1.zárí se zdálo, že hnutí

ochabne. Nastal však pravý opak.
Antiglobalisté nemají nic spolecného ani s terorismem

ani s antiamerikanismem. Ostatne teroristické skupiny
byly z Fóra v Porto Alegre vylouceny a nejsilnejší organi
zace tohoto hnutí je práve americká "Public Citizen" se
svými sto tisíci cleny. Zároven je cím dál tím zrejmejší, že

financní ultraliberální globalizace není nic jiného než
terorismus s lidskou tvárí.

JI~I EDUARD HERMACH (1948) JE ARCHITEKT, PSYCHOLOG A FILOSOF.

LIJE A PRACUJE VE FRANCII.
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NATEKZROZ
ROZVODZVÁŠ
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Premítání nad knihou britské socioložky Abby Innesové
"Ceskoslovensko - krátké sbohem"

JIRí MUSIL

Abby Innesová, mladá a talentovaná posila politické
sociologie na London School of Economics (LSE),
vydala v roce 2001 knihu Ceskoslovensko - Krátké

sbohem. Je výsledkem peclivého studia publikací, rozho

voru s cetnými lidmi, ale také vlastního premýšlení
o tom, co vlastne vedlo k rozpadu bývalé federace.
Autorka kriticky posoudila radu navzájem soutežících

interpretací našeho "rozvodu". Nejfrekventovanejší

výklady podle Innesové operují s faktory jako: naciona
lismus, trvalá ekonomická deprivace Slovenska, oddele
ný systéme politických stran v republikách federace,

vznik oligarchických stran, které byly vedeny nezodpo
vednými elitami, dusledky zdedených konstitucních

pravidel, rozdílné predstavy Cechu a Slováku o podobe
budoucího státu a konecne politictí vudci, kterí meli
prokazatelne osobní mocenské zájmy na rozdelení
zeme.

Abby Innesová tyto explanace (s výjimkou té posled
ní) škrtem pera, avšak opreným o zevrubnou analýzu,
odmítá. Je presvedcena, že konec Ceskoslovenské

federace byl "procesem vymyšleným nelítostne pragma
tickou ceskou pravicí, podporovanou, když šlo do
tuhého, populistickým a oportunistickým slovenským
vedením". Klade pritom duraz na to, že jak ceští techno

kraté, tak i slovenští populisté, kterí o rozdelení rozho
dovali, byli lidé, kterí stále ješte jednali v duchu politic
ké kultury komunistického režimu.

Teze autorky, podle níž vudce ceské technokratické
pravice Václav Klaus radeji prijal rozpad federace, než

aby ohrozil svou koncepci ekonomické transformace
a než aby federální stát pokracoval v presunu cásti

národního produktu vzniklého v ceských zemích na
Slovensko, prirozene není v Ceské republice neznámá.

Snad je dokonce dosti široce sdílená. Otázka však zní,
zda není zjednodušující a zda její platnost není jen
cástecná. Autorka dostatecne nerozlišila hlubší a trvalej
ší príciny rozpadu od krátkodobejších zájmu a politic

kých názoru, neprátelství skupin i jednotlivcu na obou
stranách a chyb v jednáních od souhry konkrétních
událostí. Hypotézy o prícinách zániku Ceskoslovenska
navléká jako korálky na jeden vlasec, nehierarchizovane

je staví na jednu úroven. Paušalizace významu ruzných

duvodu však není cestou k vysvetlení rozpadu. Chování

a cinum politických stran i jiných skupin ci jednotlivcu,
kterí se procesu dezintegrace úcastnili, nelze rozumet,

nezaradíme-li je do sociologických a historických
kontextu. Tím byl vývoj vztahu obou národu, vývoj
jejich postavení ve spolecném státu a reflexe tohoto
postavení.

Autorka má do znacné míry pravdu, když oznacuje
vznik Ceskoslovenska v roce 1918 za "snatek z rozumu".

Víme rovnež, že vztah mezi Cechy a Slováky byl casto

složitý a že se v nem strídala dobrá a špatná období.

Mezi obema cástmi Ceskoslovenska existovaly po celou
dobu jeho existence nezanedbatelné rozdíly. Ješte
duležitejší je to, jak byly vztahy mezi obema cástmi

zeme reflektovány obyvateli a interpretovány politický
mi a kulturními elitami. Ceši se vetšinou cítili jako
"premiant trídy" a Slováci jako slabší element. Vetšina

Cechu považovala Ceskoslovensko za svuj stát a identi

fikovali se s ním, mezi Slováky bylo takto smýšlejících
lidí podstatne méne a považovali se na prvním míste za
Slováky. Nevytvorila se tudíž dostatecne silná a dostre

divá spolecná identita. Stejne tak se však nejednalo
o vztah s prvky hromadné a vášnivé nenávisti. Tento

zvláštní pomer spojující sympatii s nevraživostí, privádí
cetné zahranicní autory k záveru, že nacionalismus
nehrál pri rozpadu Ceskoslovenska velkou roli.

Jestliže však prijmeme myšlenku, že nacionalismus je
názor, podle kterého se kulturní odlišnosti a jejich reflexe

promítají do politické oblasti, pak nám nezbývá než
pripustit, což Abby Innesová chybne opomíjí, že naciona
lismus v rozdelení Ceskoslovenska hrál na obou stranách

roli zcela rozhodující. Abby Innesová zkrátka nechává
svou základní myšlenku bez pointy, a tím se pripravila

o možnost postihnout atraktivní paradox. Pripouští, že ve
spojení Cechu a Slováku se jednalo o "snatek z rozumu",

ale nedoríkává, že k "rozvodu" naopak došlo na základe
nacionalistických emocí a afektu.

JI~I MUSIL (1928) JE SOCIOLOG.
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SINGlES: ŽiVOTNí STYL,
NEB Z NO Z TN ST?
Pokud si ženy a muži nevyjasní svá nová ocekávání,
rada z nich muže dát prednost životu v samote
pred životem v nedorozumení

MARCELA LINKOVÁ

V druhé polovine 90. let jsme si zvykli casto slýchat
o "krizi rodiny". Sociologové, demografové a posléze

i politici div nezacali pobízet: milujte se a množte se 

pokud mladí lidé nezacnou znovu vstupovat do manželství
a mít deti, nebude spolecnost schopna na sebe vydelávat,

budoucí generace duchodcu zustane bez sociálních jistot.
Jde ale skutecne o krizi rodiny a partnerského chování?
Skutecne nastupuje generace dobrovolných "singles", kterí

dávají prednost individualismu a vyhýbají se emocionál
ním závazkum a odpovednosti?

Východiskem k jakýmkoli úvahám na téma "singles"
musí zustat vedomí, že podle výzkumu témer 90 procent

mladých lidí do manželství vstoupit chce - a to bud
rovnou, anebo po tzv. manželství na zkoušku, tedy urcité

dobe, kdy spolu žijí v nesezdaném soužitÍ. Podle výzkumu
Predstavy z roku 2000 existují pouze 2,2 procenta
mladých lidí, kterí chtejí žít bez stálého partnera. Tento
údaj ovlivnuje zejména 3,8 procent dobrovolných vlku
samotáru, vlcice samotárky se na prumeru podílejí pouze

0,6 procenta. Prestože se dá ocekávat, že toto císlo poros
te, nelze hovorit o skutecne masovém trendu ci dokonce

o krizi rodiny.
a druhou stranu ovšem nelze poprít, že zejména ve

velkých a vetších mestech pocet mladých lidí bez stálého

partnera ci partnerky roste. Príciny tohoto vývoje je nutné
hledat v možnostech, které se mladým lidem otevrely po

roce 1989, v pracovním vytížení a rustu významu práce
a pracovního naplnení, v rozšírení nabídky forem trávení
volného casu a v dúrazu na vlastní individualitu. Bylo by
ovšem velice povrchní videt duvody pouze v techto

vnejších faktorech. .

TICHÁ DOHODA
Ceská republika je spolecností s pomerne pevne defino

vanou delbou rolí mezi muži a ženami (tedy tzv. gendero
vých rolí). Tzv. genderová smlouva je v ceské spolecnosti

mimorádne závazná a rigidne dodržovaná. Genderová
smlouva je jakási tichá dohoda o pravidlech rozdelování

práce, povinností, zodpovednosti a hodnoty mezi

mužským a ženským rodem. Prestože ženy již nekolik
generací sdílejí s muži 'pracovní trh a zamestnání na plný
úvaze k (pro tuto chvíli odhlédneme od platové diskrimina-

ce, tabuizace nekterých profesí v ženském svete a diskrimi

nace mladých žen na trhu práce, protože by prece mohly
otehotnet) a prestože placená práce je pro ne velice duležitá

a prináší jim satisfakci, nedošlo k rozvolnení tradicního
usporádání a delby práce ve sfére rodinné. Ani ve sfére

postoju nedošlo k výraznému zemetresenÍ. Rodicovství
zustává pro muže i ženy stále velice významné: 88 procent

mužu a 89 procent žen urcite anebo spíše souhlasí
s názorem, že sledovat, jak deti rostou, je nejvetší radost
v živote. Tento tradicní model klade na ženy a muže, stojící
na prahu svatební síne, obrovské požadavky. Žena se po

svatbe ocitá v nezávideníhodné situaci, kdy musí zvládat

jak své placené zamestnání, tak i druhou smenu v domác
nosti a detském pokoji. Dvojí úvazek casto ústí v nutnost
omezit ženské profesní ambice nebo se s nimi dokonce

zcela rozžehnat. Muži se sice s podobnými omezeními
a nároky nesetkávají, i od nich však ceská spolecnost stále
ješte ocekává, že budou plnit spíše roli hospodáre a živitele

rodiny, a to na úkor role otce. Jejich hlavní prínos do rodin
ného života není spatrován v emocionálním, ale zejména ve
financním zajištení manželky a detÍ. Napríklad ve výzkumu

Rodina 94 souhlasilo 55,4 procenta mužu a 51,4 procenta
žen s výrokem "muž má vydelávat peníze a žena se starat
o domácnost a rodinu". Prestože tento model není vzhle

dem k ekonomické situaci vetšiny rodin a uvádenému

významu práce v živote ženy realistický, odhaluje znacnou

nostalgii po tradicním genderovém usporádání, tedy
tradicní delbe kulturne zabetonovaných rolí, kterou je

velice obtížné prolomit.

TRADiCNí DELBA Rolí V OHROŽENí
V nové politicko-ekonomické situaci tento model však

prece jen ztrácí na pritažlivosti. Nekteré mladé ženy,

zejména ty mestské s vyšším vzdeláním, již nejsou ochotné

se vzdát spolecenského života a predstavo kariére jen
proto, že se to od nich po dosažení urcitého veku ocekává.

Manželství tak, jak je tradicne pojímáno, vnímají jako

problematické a omezující a nejsou ochotny plnit tradicní
roli manželky plne zodpovedné za lesk podlahy, plné mísy
a blaho manžela. Navíc si nehledají partnera, který je

financne zajistí, když si na sebe dokážou vydelat samy. Jde

jim spíše o muže, který bude ctít jejich ambice a schopnost
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vlastního zabezpecení, který jim bude spíše oporou emoci

onální, partnerem, nabízejícím dostatek prostoru pro
jejich záliby, respektujícím jejich potreby a nadaným
schopností naslouchat a úcastnit se dialogu.

U nekterých mužu lze naopak vysledovat odvrat od

tradicního predobrazu muže, který svoji dospelost
a "mužství" dokazuje schopností založit rodinu a postarat
se o ni. Možnost osobního rozvoje a mediální obraz
individuální nezávislosti ciní z rodiny a péce o rodinu

a manželku prítež, omezení vlastní "absolutní" svobody,
brzdu lákavé "bezstarostné jízdy". Navíc se zdá, že
v souvislosti s menícími se ambicemi žen se projevuje jistá

krize maskulinity. Nekterí soucasní mladíci rezignují na
roli partnera, nebot se jim muže zdát, že za dané situace

není ženu nikdy možné uspokojit. Tato rezignace muže
být i maskovaným strachem z žen, které se po "velkém
tresku" emancipace snad jeví jako nové, nepochopitelné,
nepruhledné a nesrozumitelné, protože naráz vedí, co
chtejí, a dovedou to zformulovat. Na požadavky mladých

žen odpovídají neschopností ci neochotou poskytnout
emocionální závazek a partnerskou odpovednost.

SPOLECNE, ALE KAŽDÝ ZVLÁŠT
Lidé s vyšším príjmem a vetším množství zájmu nejed

nou stavejí na první místo své záliby, konícky a bohaté
prožívání volného casu. Duležitost rodiny a rodinného
zázemí, jež byly v dobe pred rokem 1989 pro pocit

naplnení klícové, se musí utkávat s mnohem pritažlivejší
mi alternativami.

Pokud tedy nedojde k prehodnocení tradicního vnímání
femininity a maskulinity, lze ocekávat, že se bude profilo

vat a urcite i dále rozrustat (i když nijak dramaticky)
skupina lidí, kterí dají prednost životu bez stálého partne

ra ci partnerky. Že zde prostor pro rozvoj jednoclenných
domácností je, ukazuje i výzkum Mladí 1997, kde 57

procent mužu a 46 procent žen uvedlo, že "clovek muže
být štastný i bez partnera a bez detí". Je také možné, že
singles, kterí si tento životní styl vyberou, casem prejdou
na model s životním partnerem ci partnerkou, ovšem bez

spolecného soužití v jedné domácnosti (tzv. "together but
apart" neboli spolecne, ale každý zvlášt). Tento model byl

popsán v západní Evrope, kde jej vyhledávají ženy prefe
rující kariéru a muži, kterí z dlouhodobého hlediska dávají
prednost vztahu pred úplnou samotou a nezávaznými
známostmi, kterým ale vyhovuje žít sám bez nutnosti
úcastnit se provozu dvouclenné domácnosti.

SINGLE "Z DONUCENí"
Vedle této "programové" samoty se ovšem zvysuJe

i pocet mladých lidí, kterí ješte do manželství nevstoupili
a ani nemají stálého partnera, nicméne život bez partnera
ci partnerky není jejich dlouhodobým cílem. V prípade
takových singles "z donucení" muže jít o ukoncení

predchozího dlouhého vztahu, vysoké pracovní vytížení,
které ztežuje možnost seznámení s novými lidmi, rostoucí

nároky na partnerku, ale zejména na partnera (viz výše).
V neposlední rade se objevuje i skupina mladých lidí,

jejichž príjem stací pokrýt náklady na vlastní domácnost

už v relativne mladém veku. V jejich prípade se muže stát,
že si po rozpadu drívejšího vztahu zvyknou na svuj styl
života bez partnera ci partnerky a jen obtížne do nej znovu
vpouštejí nekoho jiného. Privrácenou stránkou osamocení
je totiž možnost žít podle vlastního rytmu, chutí a režimu,

takže verbálne proklínaná samota se pri delším osamení

stává takrka drogou. V tomto prípade ovšem skutecne
není možné hovorit o trendu ci volbe. Jde o prechodnou
fázi pred tím, než dojde k navázání nového vztahu,

pricemž tato prechodná doba se muže protáhnout i na
nekolik let.

SINGLE OMYLEM
V této souvislosti je také nutné pripomenout jiný faktor,

který muže zdánlive prispívat k presvedcení, že se
v Cechách vytvárí prevratný nový životní styl ambicióz
ních kariéristu a kariéristek, kterí hledí jen na své sobecké

vlastní záliby a potreby. Vek pri prvním snatku byl pred
rokem 1989 velice nízký - u mužu 24,6 roku (1989)

a u žen 21,8 let (1989). V roce 1997 se ovšem vek pri
prvním snatku pohyboval již kolem 27,7 let u mužu a 25,4
let u žen. V 80. letech vstupovalo do manželství 40-45
procent mužu ve veku do 23 let a 42 - 44 procent žen ve

veku do 20 let. V roce 1997 už ale šlo pouze o 18 procent
mužu a 12 procent žen, kterí vstupovali do manželství tak
brzy. Zvýšil se i pocet žen, které se vdávají ve vyšším veku:
v roce 1997 byla každá šestá svobodná nevesta starší 28 let

a každý šestý svobodný ženich vstupoval do manželství

starší 30 let. Odklad manželství a vetší zodpovednost
mladých lidí za výber partnera a za plánování rodicovství

pak samozrejme skýtá i více "možností", jak "spadnout" 
i když docasne - do kategorie singles. Jak ale dávají tušit
zahranicní webové stránky, zcela jiste se i v CR objeví
služby, které se singles budou snažit z této palcivé situace

dostat. Singles se totiž stali žhavou cílovou skupinou, pro

než se organizují dovolené, otevírají se pro ne bary, slouží
jim seznamky s ruznou specializací (napr. seznamka pro
vegetariány) atd. Všechny tyto aktivity ovšem jen dále
zduraznují prechodnost této fáze, jejímž hlavním cílem je
nalézt životní partnerku ci partnera.

Soucasne však proti službám "singles 5.0.5." pusobí

protitlaky, jejichž zdroje mají naopak na fragmentarizaci
populace na co nejmenší hospodárské jednotky znacný
zájem. Fenomén singles tržnímu hospodárství nutne

prospívá. Od plynáren a energetických závodu až po
supermarkety s potravinami. ebudou-li se lidé kumulo
vat "pod jednou žárovkou", transformuje-li se cást spolec
nosti do singles rozprsknutých po vlastních bytech, bude

nutné rozsvítit mnohem více žárovek a zaplatit mnohem
více složenek.

V SÁZCE JE I SEX
Duležitým faktorem, který vubec umožnil vznik singles,

je sexuální emancipace a oddelení sexu a lásky (pricemž
k oddelení sexu a manželství došlo již podstatne dríve 

v prípade žen koncem 60. let). Sex je stále více chápán
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jako energie, kterou je nutno vybít, pricemž toto vnímání
se nevztahuje pouze na muže, ale i na ženy. Toto uvolnení

je bezpochyby ovlivneno dostupností antikoncepce, která
umožnuje ženám vybírat si své partnery bez ohledu na
strach z otehotnenÍ. Díky tomu sexuální sebevedomí žen

znacne stouplo s tím, jak jim sexuální zkušenosti umožnu
jí poznat vlastní potreby a preference.

Sexuální emancipace žen pochopitelne ješte více proble
matizuje tradicní genderové role, zejména ženskou pasivi
tu a urcité sebezapírání týkající se sexuálního uspokojení
a uspokojení vlastních sexuálne-citových potreb. Spolu

s ekonomicko-spolecenskými okolnostmi i tento vývoj na
poli sexuality poukazuje na nutnost prehodnocení gende
rových rolí na poli sexuálne-citovém.

TICHO PO PEŠiNE NEBO PRED BOURí?
Manželství je u nás stále považováno za podmínku

štastného života. Šetrení Rodina 96 obsahovalo otázku,

zda respondenti považují lidi, kterí nikdy neuzavreli
manželství, za zvláštnÍ. Více než tretina žen (42 procent)
a mužu (35 procent) s tímto výrokem souhlasilo. Je
naprosto prekvapující, že s tímto výrokem souhlasil
i každý tretí respondent a respondentka ve vekové kohorte

18 - 30 let. Zdá se tedy, že manželství a partnerské vztahy
si uchovávají kouzlo a pritažlivost i pro vetšinu mladých
lidÍ. Na druhou stranu ale roste i podpora jiným formám
partnerského chovánÍ. Vzhledem k duležitosti partner

ských svazku je tedy velice obtížné odhadovat, nakolik se

single jako modus vivendi stane skutecnou životní filosofií
a stylem a nakolik se etabluje jako prechodná doba mezi

dosažením profesních, vzdelanostních ci zájmových cílu
a spojením se stálým partnerem ci partnerkou.

Nebezpecí však existuje. Potreba dialogu o soucasném

nastavení genderových rolí a o vzájemných ocekáváních
mezi muži a ženami není u nás práve reflektovaná. Spíše

by se dalo ríci, že krome feministické literatury a publi
cistiky je kolem ní ticho po pešine, v lepším prípade ticho
pred bourÍ. Toto mlcení muže zvyšovat riziko, že "nedo

brovolný" život ve stylu single se stane dlouhodobým ci
dokonce dobrovolným, a to v dusledku neschopnosti naší

spolecnosti a jejích clenu a clenek vyrovnat se ve vzájem
né komunikaci se zmenami posledních deseti let. Pokud
si ženy a muži nevyjasní svá nová ocekávání, vztahující se
k partnerskému soužití a manželství, rada z nich muže

dát prednost životu v samote pred životem v nedorozu
menÍ.

MARCELA LINKOVÁ (1974) JE AMERIKANISTKA, PUSOBI V SOCIOLOGICKÉM

ÚSTAVU AV CR, ODNLENI GENDER A SOCIOLOGIE. JE

KOORDINÁTORKOU NÁRODNIHO KONTAKTNIHO CENTRA - ŽENY

A VÉDA.
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SAMOTÁRI V CíSLECH
Srovnání partnerského a reprodukcního chování
v evropských zemích

Z výsledku mezinárodního srovnávacího šetrení

Rodina a reprodukce 1997 (poslední aktuální data) plyne,
že v úplné rodine s detmi žijí predevším dotázané ženy
z Polska, nejméne casto žijí s partnerem a detmi Holan
danky. Bez detí a partnera si vystací predevším respon

dentky ze Spanelska, Holandska, Francie a Rakouska.
ejmenší odhodlání k tomuto kroku bylo zjišteno

u ceských žen. O nejpocetnejší domácnosti se starají
Polky, nejméne clenu mají rodiny holandských žen.
Prumerný pocet dosavadních partnerství, které udávaly
dotázané ženy, byl nejvyšší ve Finsku, nejmenším

množstvím partnerských svazku prošly Spanelky a Polky.
Ve vetšine sledovaných zemí se pocet partnerství ustáli1
po tricátém pátém roce života ženy. Do manželství bez

predmanželského soužití vstupují nejcasteji ženy
v Polsku a Madarsku, nejméne Rakušanky. V neformál

ním partnerském svazku žijí nejcasteji ženy v Rakousku,
Holandsku a ve Francii, tendenci partnerství promenit

Rodina a reprodukce 1997

v manželství se objevuje zejména v Polsku, Spanelsku,

Madarsku a u nás. Ve všech zemích se první díte rodí
prevážne do formálne uzavreného manželského svazku

(nejvyšší množství žen s touto životní strategií žije ve
Spanelsku, nejmenší v Rakousku). Na druhém míste je
ve vetšine zemí prípad, kdy se prvorozené díte narodí
svobodné osamelé matce a na tretím míste situace, kdy
první díte porodí žena, která sice žije s partnerem, ale

nejsou sezdáni. Tomuto modelu se vymykají pouze
Finsko, Francie a Holandsko. V techto zemích ženy rodí
poprvé casteji s partnerem, s nímž nejsou sezdány, než

samy bez partnera. Mezi dotázanými ženami i muži ve
všech zemích prevažuje predstava rodiny se dvema
detmi. Absenci dítete v partnerském nebo manželském
soužití pripouštejí nejcasteji Holandané.

Svédsku, které si za vlády tamejší sociální demokracie

získalo povest ráje sociálních jistot, patrí samostatná
kapitola. Státní zaopatrení i pro nositele alternativních

Polsko
FinskoRakouskoFrancieHolandskoŠpanelskoMadarskoCesko

Úhrnná plodnost

1,511,751,361,711,541,151,381,16

Prum. vek

23,123,S26,728,12927,723,424,1

prvorodicky Nemanželské deti

11%36,5%28,8%39%18,6%11,1%25%19%

Prvosnatecnost

0,610,560,550,560,550,610,480,53

Rozvodovost

1,12,632,242,042,170,832,463,14

Zdroj: Ceský statistický úrad

vývoj poctu "singles" ve Švédsku
1990-911992-931994-951996-97

muži

60,8%67,1%65,2%65,1%

ženy

70,7%71,2%70,6%71,5%

celkem

65,6%67,1%67,9%68,2%

Zdroj: Statistiska centralbyran
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životních stylu, napríklad pro svobodné matky, v kombi

naci s danovým systémem, nepostihujícím progresivním
zdanením "samotáre", kterí nesdílejí stul a lože trvale

s partnerem ci partnerkou, udelaly ze Svédska i ráj
"singles". V soucasném Svédsku pripadá na dospelou
plodnou ženu 1,5 dítete Uešte nedávno to bylo 2,1 detí).
Prumerné švédské prvorodicce je 27,7 let a 66 procent

detí se rodí do prostredí, které není formálne tvoreno

úplnou rodinou, matka však v dobe porodu s otcem
dítete obvykle žije. Jen 17 procent svobodných matek je
v dobe porodu zcela osamelých.

Fakt, že Svédsko je vuci "singles" velmi vlídné, zachy
cuje i jazyk. Svédština - a to nejen hovorová, ale i odbor
ná - má mnohem více nominálních kategorií pro pojme-

SAMOJEDINí

nování ruzných odrud "singles". "Single" obecne se do

švédštiny prekládá jako ensammstlende, což ovšem nezna
mená osamocený, ale spíše samobydHcí. Sambo (ze

švédského sammanboende) je potom "single", kterému se
anglicky ríká cohabitor a cesky spolubydlící, tedy "single"
žijící s jiným "singlem", aniž by mezi nimi byl intimní
vztah. Výraz sarbo (ze švédského sarboende) naopak
oznacuje jednoho ze dvou lidí, kterí se považují za pár, ale

žijí pritom oddelene. emusí pritom jít jen o "singles",
ale treba i o manželský pár bydlící z danových duvodu

separovane (anglicky tzv. model together but apart).

Podle zahranicních pramenu sestavili Irena Reifová

ajirí Kriegelstein.

Urcite už jste se s nimi potkali. Pred pulnocí križují hypermarkety a na dne nákladních košu jim rachotí láhev cerve

ného rulandského, oríšky a pár konzerv pro kocku. Nekterí z nich závistive, jiní s opovržením se ohlížejí po vozících,
naložených pyramidami zboží završenými balíky detských plen. O sobotních polednách brázdí dráhy vylidnených plavec

kých bazénu a pak bez ohlédnutí a beze slova odcházejí do sprch. Dámských i pánských. Když se jim zamane, opoušte
jí se stejne osvobozenými bratry a sestrami vecírky a flámy treba po ctvrté ráno. Liberté, Egalité, Fraternité - vdecné
heslo revolucí, i té dnešní napul vzpoury, napul nostalgie vuci tradicní rodinné konstelaci života ve dvou a více. Práve

proto se jim ríká "singles"- protože císlovky od dvou výše v jejich životech nedostávají nebo nenacházejí místo. Jsou
"samojediní" a všechno potrebují jen jednou. Jeden lístek do kina, jeden talír hluboký a jeden melký, jedny periny ...

a pilulka Stilnoxu na spaní stací také jenom jedna. IR

Deník Bridget Jonesové:
Proc me nikdo nemá rád?

Panebože. Byla jsem tam já, ctyri manželské páry a jeremyho bratr (na to zapome7'ite - cervené šráky a tvár, holkám ríká

"žáby".) "Takže," zarval Cosmo, když mi naléval drink. "Co tvuj milostný život?" To snad ne. Proc mi tohle delají. Možná, že

se nafoukaní ženáci scházejí pouze s dalšími nafoukanými ženáci a už vubec se neumejí chovat ke svobodným lidem. Možná

nás skutecne chtejí sekýrovat a docílit toho, abychom se cítili jako úplní ztroskotanci. Nebo možná jejich sexuální život je jeden

velký stereotyp, takže s hlavou plnou "zakázaného ovoce" cekají na náhradní vzrušo, které jim mají prinést ty nejlechtivejší

detaily našeho sexuálního života.

,,Ano, proc ješte nejsi vdaná, Bridget?" ušklíbla se Woney spredstíraným zájmem, zatímco si hladila tehotné bricho. Protože

nechci skoncit jako ty, ty jedna tlustá, nudná, snobská dojná krávo, mela jsem ríct, nebo protože kdybych mela jen jednou, natož

každý vecer uvarit Cosmovi veceri a pak s ním vlézt dojedné postele, radši bych si utrhla hlavu a snedla ji nebo, víš Woney,

protože mám telo samou šupinu. Místo toho jsem sejen omluvne uculovala.
(úryvek z kultovní Imihy zejména ženské cásti populace zvané "singles", Deník Bridget jonesové od anglické autorky

Helen Fieldingové, cesky Aurora, Praha 1998, preložila Barbora Puchalská)
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CEKÁNí NA REVOLUCI
"Jsem brilantní kriticka kapitalismu, mužu dávat lekce,"
ríká americká dokumentaristka Jill Godmillowová

IVANA DOLEŽALOVÁ

V rámci letošního, již ctvrtého rocníku filmové prehlíd

ky Febiofest prijela do Ceské republiky i dokumentarist
ka, které je každá škatulka malá. Prestože se na filmové
scéne pohybuje léta, znají ji pouze zasvecenci a získává

ocenení predevším na festivalech s výrazne progresivním
a nezávislým zamerením. Neochvejne trvající na osobité

interpretaci života i tvorby, sverepe zacílená, patrí Jill
Godmillowová k neúnavným experimentátorum, snaží

cím se o jiný, pod povrchový pohled na realitu. Bortí mýty

a predsudky a neotrele propojuje dokument s fikcí.

Vaši práci silne ovlivnila a inspirovala nová vlna
francouzského filmu 60. let. Znala jste také ceskou
novou vlnu?

Samozrejme jsem zachytila všechno z francouzské nové
vlny. Jména jako Truffaut, Godard, Vardy ... , jejichž filmy
me zcela upoutaly hlavne proto, že natácení najednou

vypadalo jako normální lidská aktivita a postavy filmu
byli také normální lidi. Na stredostavovskou mladou

holku z Filadelfie to pusobilo jako zjevení. Najednou
jsem si uvedomila, že i clovek, který se cítí jako taková

malá - byt vzdelaná - nula jako já, se muže pokusit

natocit film. Zdálo se, že stací chtít tocit, mít prátele,
kterí jsou posedlí stejnou myšlenkou, a jde se na to!

Predtím kino vypadalo jako nádherná podívaná v zári
umelých svetel, spektakulární natácení, které vyžadovalo
spoustu penez a bylo naprosto nedostupné. Myslím, že

jsem nebyla sama, kdo se tím inspiroval. Mnoho pozdej

ších nezávislých amerických filmaru se napilo ze stejného
pramene. Neexistovaly žádné filmové školy - ani já film

nikdy nestudovala, jsem dokonalý samouk - všichni, kdo
v mé generaci zacínali tocit, delali bud fotku, divadlo
nebo literaturu. Mela jsem portorikánského prítele, který
rekl, proc nenatocit film? Byli jsme nezkušení, ale pustili

se do toho. Mimochodem všechno, co v šedesátých letech
pricházelo z východní Evropy, bylo intelektuálne silné.
Pravý opak té vecné americké hollywoodské zábavy 

silný, inspirativní zážitek. Samozrejme jsem znala dílo
Jana Nemce, Miloše Formana, Jirího Menzela, Very
Chytilové. Videla jsem také Jirešuv film podle predlohy

Milana Kundery Žert, a to me dostalo na kolena. Hned
jsem si koupila preklad a jedním dechem knihu precetla.
Byla jsem levicove orientovaná, takže tahle kniha mi

otevrela oci, byl to naprosto devastující zážitek. V šedesá-

Jill Godmillowová v soucasné dobe vyucuje na katedre filmu, televize a divadla na Universite Notre Dame v Indiane.

K jejím raným dokumentum patrí Amonia, Portrait ofWoman (Antonie, portrét ženy) z roku 1974 o osudu dirigentky

z tricátých let Antonii Brico, navržený na Oscara. Pozdejší práce .zastupuje zejména Waiting for the Moon (Cekání na
mesíc) z roku 1987, který získal hlavní cenu na Sundance Film Festival.
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tých letech jsem se angažovala politicky, protestovala

proti válce ve Vietnamu, úcastnila se demonstrací za
lidská práva a propagovala feminismus. Film se pro me
stal instrumentem, kterým jsem chtela oslovit vetší pocet
lidí. Díky bohu jsem se všechno naucila sama, delala jsem

chyby, ale zároven jsem nebyla nicím zatížená. Regule
typu: dokument musí vypadat tak a tak, musí mít urcitou
délku a nikdy se nesmí míchat s fikcí, se me vubec

nedotkly. Ale kdo ví? Kdybych tenkrát nežila s tím Porto
rikáncem, možná bych vedla sporádaný život nekde na
úhledne nudném predmestí Filadelfie ...

Jak to, že vás puvodne zaujaly celovecerní filmy
a pritom jste sama zacala tocit dokumenty?

Protože jsem je delat chtela. Až pozdeji jsem si uvedo
mila, že jsou casto považovány za neco ménecenného,

a svým dopadem se nedají s celovecerním filmem srovnat.
Taky jsem vždycky natácela dokumenty s pár dolary

v kapse, ale ani to nebyl hlavní duvod odmítnutí celove
cerních filmu. Ostatne pár mých filmu se pohybuje na
hranici dokumentu a fikce, treba Far from Poland

(Daleko od Polska) z roku 1984, kdy jsem se do Polska

nesmela vrátit, tak jsem se rozhodla natocit kombinaci
reality a fikce o Solidarite. Mimochodem, nejvíc by se mi
líbil název "dramatery" místo "documen tary". A pak jsem
v roce 1987 natocila jakýsi hraný projekt, dokument

nedokument Waiting for the Moon (Cekání na mesíc).
V nem jde sice o historické osobnosti, Gertrudu Steino
vou a Alici B. Toklasovou, ale všechno ostatní je vymyšle
né, souvislosti, fakta, díte, které ty dve nikdy nemely,

a podobne. Presto je to dokument jejich doby, vztahu,

spolecného soužití. eprotestuju proti forme dlouho met
rážního filmu, ale natocit jej v Americe je strašne obtížné.
Proste nemám chut a sílu obíhat producenty, shánet

peníze, ztrácet energii, kterou mužu využít v natácení
svých podivných dokumentu.

Byla jste levicove orientovaná feministka. Jste jíidnes?

Rozhodne. Myslím, že všechno politické zacíná

a koncí u trídního rozdelení, jde o peníze a o moc.
Mužeme delat cokoliv, hovorit o multikulture, prolínání
vrstev a kdovÍco ješte, ale vždycky, i ve feminismu, jde

o trídu, o boj s mocí a penezi a s tím, kdo je ovládá.
Pokud neexistuje sociální smlouva o zdravotnictví,
sociálním pojištení, penzích apod., kterou garantuje stát,

pak to strašlive postih'uje lidi. Kapitalismus dnešních

Spojených státu má jiný náter než drív, takže není nesen
jakýmkoliv pozitivním hnutím.

Korporace ovládají všechno: univerzity, média, prezi
denty. Jsem velice skeptická, myslím, že nás ceká totální
monokultura. Stát v podstate muže maximálne vydat
nejaký nový zákon, ale korporace muže geneticky zmenit

naši potravu, muže, muže ... všechno. Já tvrdím, že by stát
mel mít trochu vetší moc než korporace ...

Jsem brilantním kritikem kapitalismu a korporativní

Ameriky, mužu dávat lekce! Možná tady u vás ješte netušíte,
co všechno se na vás chystá a valí. Budete se smát, ale jako
správné díte šedesátých let porád ješte cekám na revoluci.

Pokud jde o feminismus, to je další kapitola. V posledním
desetiletí byl feminismus v Americe napadán a skoro rozdr

cen, jak o tom vypovídá treba Susan Faludiová v knize
Backlash (Bumerang). V soucasné americké kulture už
feminismus není jednou z predních myšlenek, aktivne se

podílejících na lidském uvažování. Neceho se prece jen
v minulosti dosáhlo, ale dnes feminismus stagnuje, není už

vudcím aktivním zdrojem zmen. Navíc nekteré pozitivní
zmeny, treba jen možnost volby matky jít na legální potrat,
jsou napadány. A mladá generace? Já ucím na silne konzer

vativní katolické univerzite, takže muj pohled nemusí být

úplne smerodatný, nicméne na tisíc studentu pripadá tak
tricet dívek aktivne zapojených do feministických akcí. To je
skoro neviditelný pocet. Jsem vlastne potešená i udivená,
kolik se nám podarilo udelat, jak jsme ženskou emancipaci
posunuly my z šedesátých let. Dnes si mnohé ženy ani
neuvedomují, co všechno se podarilo, a berou to jako

samozrejmost. Už jenom kolik je na univerzitách profesorek!

Ve srovnání s dobou mých studií to je naprosto radikální
zmena. V soucasnosti se ovšem vubec nedá mluvit

o nejakém silném feministickém hnutí vetšího rozsahu
a dopadu. Rozmáhá se zato neco jiného: akademický
feminismus! A ten já nemužu vystát. Nikdy nevím, o cem to

nekteré salónní feministky vlastne mluví, nejen že nejsou
dost erudované, ale nejsou to casto ani normální slušné

lidské bytosti. Snaží se sverepe dostat na kobylku kdejakému
staršímu profesorovi a obvinit ho z mužského šovinismu.
Jako feministka šedesátých let jsem z téhle malé ženské
akademické mafie hrozne rozcarovaná. Snaží se ovládnout

posty a dívá se skrz prsty na každého, kdo se nezabývá
feministickými teoriemi. Rozhodne ale nechci pauša1iwvat,
existují samozrejme i schopné, chytré a lidské akademicky!

IVANA DOLE2ALovA (1949) JE P~EKLADATELKA A PUBLlCISTKA.
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Osudy drobných památek a estetiky ceské kulturní krajiny

JIRí T. KOTALíK

Kaplicky, zvonicky, studny, boží muka, pranýre, krížky,

krucifixy, zázracné obrazy, smírcí kríže, milníky, rozcestní
ky, hranicní kameny, morové a mariánské sloupy, statue,

obelisky, pomníky ... To vše typologicky zarazujeme do
kategorie tzv. drobných (nekdy také "topických") památek.
V památkovém zákone a dokonce ani v jeho nejnovejší

verzi však definici tohoto pojmu nenajdeme. Snad práve
proto, že tyto nenápadné, ale všudyprítomné doklady

života našich predku dlouhá léta nebyly za památky vubec

považovány. Patrí mezi ne prakticky vše, co jako jakýsi
"mobiliár" odedávna dotvárelo a zdobilo scénický prostor

krajiny a sídelní strukturu, obohacovalo je o vnitrní
duchovní rozmer a propojovalo architekturu s prírodou

a clovekem. Tedy i triangulacní útvary, prehistorické
památky, slavná bojište, místa historických událostí
a setkání, památné stromy, studánky. Pres svoji impozant
ní kvantitu a slohovou a typologickou pestrost stály
drobné památky prakticky od pocátku institucionální

památkové péce mimo sféru jejího pusobení, postupne se

z ideologických duvodu dostaly na samý okraj zájmu
spolecnosti a staly se jednou z nejohroženejších kategorií
kulturního dedictví.

Boží MUKA - CHRÁNENÉ ZBoží
Soucasná památková legislativa pouze v rámci právní

úpravy prodeje a vývozu predmetu kulturní hodnoty
(Zákon c.71/1994) operuje s termínem "drobná exteriéro
vá architektura", kdy explicite vypocítává "napr. zvonicky,

boží muka, polní a smírcí kríže a jejich fragmenty". Zájem
o tento typ památek by však nemel být motivován
komercne, ale predevším pocitem závazku k odkazu

prastarých predku. Autori knihy Príbeh drobných památek

Irena Bukacová a Tomáš Hájek prinášejí napríklad
pramenný doklad o obnove železného kríže v Nymburce

znovupostaveného v roce 1834 na míste památky datované
k roku 1425. Ale v minulosti bychom nepochybne našli
i množství obdobných starších svedectví. Historicka
umení a dlouholetá reditelka Muzea a galerie severního

Plzenska v Mariánské Týnici Irena Bukacová se spolu

s Tomášem Hájkem, ekologem, právníkem, publicistou
a odborným pracovníkem Ministerstva životního prostre

dí, rozhodli tento podnet rozvinout a pristoupit k fenomé
nu drobných památek jako k nosnému interdisciplinární
mu tématu. Zaznamenávají nejen historický a typologický

vývoj techto památek, ale i jejich prorustání civilizacními
dejinami a Fdskými osudy. Vždyt vetšina významných
poutních míst Cech a Moravy má svuj prapuvod v zázrac-

né a památné studánce ci stromu s milostným obrazem,

které se pocínaje stredovekem dále vyvíjely od zastavení
a kaplicek v kaple, kostely a velkolepé areály. Drobné
památky fascinovaly romantiky a nikoliv náhodou naprí
klad Karel Hynek Mácha venoval krížum pozornost ve

svých cestovních denících. Drobné památky byly pevne
zakotveny ve vesnickém prostredí, takže se záhy staly
symbolem selského stavu a trvalé kontinuity ceského

národního ducha. Zajímali se o ne národní buditelé

v rámci sberu legend a povestí, ale i prvních soupisových
a terénních výzkumu lidové architektury zejména v období

pred árodopisnou výstavou ceskoslovanskou roku 1895.
Tento velkolepý projekt zásadne ovlivnil formování naší
novodobé kulturní tradice a shromáždil množství dosud

nevyteženého materiálu soustredeného v regionálních
muzeích. Drobné památky tak byly zarazeny do oboru

etnografie a tam v podstate patrí dodnes. Tím lze vysvetlit
i fakt, že vetšinou nebyly zahrnuty do památkových soupi

su a až na výjimky nebyly prohlašovány za kulturní památ
ky, ackoliv jejich význam zduraznoval i otec moderní
památkové péce Max Dvorák. Již na pocátku minulého

století pripomínal, že studna na návsi ci dvojice lip v poli
mohou mít pro své prostredí stejný význam jako výstavný
zámek ci kostel.

DLOUHÁ TRADICE
I OKAMŽiK SPOCINUTí

Drobné památky nejsou pouze nositeli umeleckohisto

rických ci estetických hodnot, ale mají i zásadní krajino
tvorný význam. Vyzarují duchovní energii a emocionální
náboj spojený s fenoménem historické pameti. V prvním

plánu však predstavovaly vždy kultovní objekty výrazne

soukromého a intimního charakteru, jakási privátní
memorabilia, otisky lidských osudu a svedky nejruznejších
událostí posilujících identitu místa a kontinuitu tradic. Pro

tento typ památek je charakteristický také motiv dlouhého
trvání v case, stejne jako kratický meditativní okamžik

spocinutí a zamyšlení spojený s dávnými a zažitými rituá
ly, které zintenzivnovaly jejich vnímání v souvislosti

s aktivitami cloveka v kulturní krajine. Drobné památky
byly tesne spojeny s každodenním životem lidí a priroze

ným zpusobem se v minulosti tešily jeho samozrejmé
trvalé péci. Byly soucástí jeho tehdejšího univerza ohrani
ceného hranicemi panství. Zejména období baroka

v našich zemích natrvalo spojilo cloveka s prírodou
a tvurcím zpusobem prispelo k nové kvalite zámerne
komponované krajiny.
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CESTA zKÁZY A VZKRíŠENí
Z této husté a pravidelné síte, která humanizovala

a mytologizovala Cechy, Moravu i Slezsko, zbyly dnes
pouze ostrúvky, které v kontrastu s neuklizenou
a zanedbanou krajinou svojí líbezností a púsobivostí

napovídají naší predstavivosti, dávají tušit krásu a velkole
post nekdejšími generacemi utváreného, dokonale prová
zaného a intuitivne procíteného celku.

Torzovitost prúnikú cloveka a krajiny je výsledkem perio

dických vln, které prispívaly k jejich zániku. Takovými
zásahy byly husitské obrazoborecké hnutí, josefinský
absolutismus a zejména prúmyslová revoluce, která fatálne

promenila prirozenou rovnováhu vztahu cloveka k prírode.
Dílo zkázy dokonalo vysídlení pohranicí a následná barbar
ská industrializace a kolektivizace. Zcela programove byly
drobné památky likvidovány v rámci ideologické ocisty od

nánosú víry a totalitní lhostejnost privedla nakonec tuto

specifickou skupinu památek na pokraj zkázy. Skutecnost,
že nikomu nepatrily a nescházely, byla spolu s absencí

základní údržby a nedostatkem financních prostredkú
v mnoha prípadech dúvodem zániku jedinecných autentic

kých hodnot. Situace po roce 1989 sice pozvolna, ale prece
dovolila vzniknout projektum jejich regenerace. Jde o speci
ální programy na regionální i celostátní úrovni, z nichž lze

pripomenout Program regenerace venkova, Program péce
o krajinu, práce Ceského svazu ochráncú prírody na tzv.

Národním programu okrašlovacích spolku ci nejnoveji projekt
Zapomenuté klenoty v krajine - zvedáme oponu nad drobný

mi památkami, realizovaný obcanským sdružením Pro
Bohemia na Plzensku, Telcsku a v Pošumaví. Stejne prínos

ný je jeden uskutecnený a druhý pripravovaný rocník
mezioborové konference Tvár naší zeme, která se uskutecní

ve dnech 8. - 11. ríjna 2002. Vždyt práve v unifikujícím

a globalizujícím se svete nabývá regionální problematika

a zájem o místní památky místního na významu jako
prostredek posílení civilizacní identity.

JE L1BOVILU SE ZVONICKOU?
Probouzející se cinorodá i duchovní dimenze zájmu

o drobné památky presto stále nedokáže plnohodnotne
vzdorovat opacným tlakúm. Neoficiální a velmi strídmý
odhad mluví o tom, že jenom v prúbehu posledního století
klesnul pocet techto památek o polovinu. Poslední nicivou

vlnu predstavuje chalupárská sberatelská mánie a cerstve
zejména organizované krádeže zamerené (po vyloupených

chrámech) na sochy ve v<?lnéprírode ci verejném prostoru
a na hrbitovní plastiku. Naléhavou obžalobou novodobého

Jedna z kaplicek a dalších drobných památek, které
vyfotografoval malír Václav Fiala (1896 - 1980) pri svých

cestách za krajinárskými motivy na Sedlcansku a Milevsku
v polovine tricátých let minulého století.

hyenismu zústávají napríklad volná místa po sochách ukrade

ných z Braunova morového sloupu v Citolibech stejne jako
prázdná ohradní zed unikátního barokního hr'bitova ve Stríl

kách. Obrana proti temto nájezdúm je velmi limitovaná,
protože jinak osvedcený postup prenesení ohrožené památky
do muzea ci galerie je v techto prípadech proti logice smyslu
její existence. Hodnota drobných památek je neoddelitelne

spjata s konkrétním místem a mimo nej fakticky ztrácejí svoji
vypovídací hodnotu. Skanzen božích muk ci smírcích krížu je
surrealistickým paradoxem stejne jako zahrada zbohatlické
vily s prenesenou malebnou zvonickou.

JIRí T. KOTALlK (1951) JE REKTOR AKADEMIE VÝTVARNÝCH UM~Ní.

Literatura:

Hájek, Tomáš, Bukacová, Irena: Príbeh drobných památek (Od nezájmu

kjascinaci). Edice Krajina domova, sv.l. Pro Ceskou komoru archi

tektu vydal Jaroslav Bárta, Studio JB, Lomnice nad Popelkou 2001.
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SKATE OARD V BRiŠE
Jak ceský prozaik hledal v Bavorsku publikum a našel
metaforu života se stopami totality

MILOŠ URBAN

V lednu se v jednom knihkupectví jistého bavorského
mesta konalo verejné ctení z nemeckého prekladu mého

románu. Kniha se jmenuje Sedmikostelí, pod titul zní

Gotický román z Prahy. V Nemecku ji vydali pod jiným
názvem, Die Rache der Baumeister (Pomsta stavitelova),

s pod titulem Ein Kriminalroman aus Prag (Kriminální
román z Prahy). Ctení porádala místní univerzita, byl
jsem pozván, abych sám precetl aspon kousek cesky
z puvodního vydání - když už neumím nemecky 

a z prekladu mel císt rodilý mluvcí, rozWasový profesionál.
Byl jsem tretí Cech zapsaný v knize návštev, prede mnou

tu cetl Milan Uhde a po nem Bohumil Hrabal (ci
naopak), zhruba v dobe, kdy jsem se narodil. Salónek
v prvním patre nad kvelbem, nemecky Lesestube, byl
narvaný k prasknutí, prírucí prinášeli nové a nové židle
a vycítave prede mnou kroutili hlavou.

První proslov mel majitel knihkupectví - elegantne

oblecený intelektuál, na rozdíl od ceských knihkupcu
blízce obeznámený se zbožím, které má v policích -,

druhou rec a pruvodní slovo mel lektor z katedry
bohemistiky, vedoucí semináre, v nemž se studenty Sedmi
kostelí cetli.

Samotné ctení trvalo tri ctvrte hodiny, vecírek se daril,

pak bylo obecenstvo vyzváno, aby mi kladlo otázky. Jak už
to bývá, nikdo se k první otázce nemel, salónek byl náhle
plný rozpacitých úsmevu; tu situaci jsem znal z predcho

zích predcítání a z míry me nijak nevyvedla, koneckoncu
tu byli vetšinou studenti, mezi nimi pár lidí ve stredním

veku a taky nekolik senioru. Lektor katedry prolomil
mlcení akademickým dotazem na tlorální motivy v mé

próze a já se jal odpovídat zeširoka; tlumocnice mela
výtecnou pamet. Potom se osmelil jeden student, mel tri
nebo ctyri dotazy najednou, ptal se na soucasnou ceskou

literaturu, hlavne na moji, tricátnickou generaci. Jeho
zájem me potešil, ale udivilo me, s jakou uctivostí ty
otázky klade, až jsem si rekl, jestli si me neplete s nejakým

opravdu úctyhodným clovekem, treba s tím Uhdem.
Takže jsem si rýpnul do Hrabala, do jeho následovníku,
kterí šplhají na jeho pomník jako šváb i na pullitr a píšou
snad i docela dobre, jenomže je to všecko kubismus po

Picassovi, tak co si budeme povídat. Mluvil jsem do
pozorného, bedlivého ticha, pozoroval nesouhlasne staže
ná obocí hrabalofJu, ale i radostné úsmešky tech, kterí si

stejne jako já myslí, že hospoda jako ceský románový
topos patrí do minulého století.

Vedle uctivého studenta sedel mrtvicne hrmotný brýlatý

pán, mohlo mu být kolem osmdesáti a nad vším, co jsem

rekl, nepatrne kroutil hlavou. Ted se prihlásil s dotazem,
dostal slovo a zacal. Skoro nicemu jsem nerozumel, ale

pochopil jsem, že o dotaz mu vlastne nejde, spíš se nad
necím rozciloval a cím dál tím víc brunátnel. Pak se zacal

hádat s tlumocnicí, a když jsem ji požádal, aby mi jeho

pripomínky preložila, upadla do rozpaku a vysvetlovala, že

to snad ani nemá smysl. Ostatní diváci se pochechtávali,
obraceli oci v sloup, tukali si na celo atd., salónek šumel,
moderátor vecera mi naznacoval, at zachovám klid

a nechám tomu volný prubeh, ale mne se to nejak prestá
valo líbit.

Pán si vzal k ruce nemecký preklad Sedmikostelí,

nalistoval založenou stránku a zacal císt. Cetl velmi procí
tene, tresoucím se hlasem, jako opravdový herec, jeho
výkon mnohanásobne prevyšoval improvizaci experta

z rozWasu. Když skoncil, probodl me pohledem a položil
nekolik naléhavých dotazu. Tlumocnice si od kašlala a dala
se do toho: ten pán chce vedet, jak mužu být tak krutý.
Krutý? Koukal jsem na ni vyjevene. A ona pokracovala:

Jak mužu ve své knize zavraždit dva sedmnáctileté cWapce

jen proto, že sprejem pocmárali kostel. Jak mužu nenávi
det mladé lidi, kterí nakonec nic tak strašlivého nedelají.
Jak mužu popsat vraždu s takovou umanutostí a brutali

tou, no není to hnusný odporný skandál, když tomu
mladíkovi dokážu rozpárat bricho a vrazit mu do vykucha
ných útrob preražený skateboard? Jen kvuli tomu, že mu
nerozumím, nedokážu s ním souhlasit ani se s ním identi

fikovat? Jen proto, že mne, potažmo mým perverzním

hrdinum - s nimiž se podle brýlatého pána jistojiste
identifikuju - sáhl na nejaký ideál? Jak mužu s takovým

zaujetím pro detail popisovat kovovou osicku a mazlavé
zelené gumové kolecko, trcící z rozchlípené pobrišnice?
Jak mužu neco takového provést bližnímu svému, zvlášt

cloveku nezralému, který je dezorientovaný a zcela
zákonite se dopouští chyb? Jak mužu být tak nechutný 
a copak o to, ale jak mužu být tak nelítostný?

Sedel jsem jako oparený. A dal se do vysvetlování.
Marne jsem objasnoval, že vražda románová a vražda
skutecná se odehrávají ve dvou paralelních nespojitých

svetech, že brutalitu jednotlivých obrazu preháním kvuli

presvedcivosti a úcinku celku, že zabíjení papírových
postav je terapie, kterou doporucuju každému, kdo není

spokojen se stavem tohoto sveta. Ten pán porád vrtel
hlavou, cistil si brýle a krátkozrakýma ocima vrhal
nepochopitelné, vycítavé pohledy strídave na tlumocnici
a na me. Byl evidentne šokovaný, ublížený a uražený a cítil

potrebu za každého umuceného mladého drzouna se
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postavit, at už je papírový nebo z masa a kostÍ. A já jsem

pochopil, že tenhle ctenár bere mou knihu, tu cernohu
mornou ironickou antiutopii, smrtelne vážne, bere si ji
osobne a považuje ji za obecné ohroženÍ.

Následovaly mírnejší, spíš akademické dotazy, napetí se

postupne uvolnovalo. Po diskusi jsem podepisoval ceská
i nemecká vydání, a když fronta zájemcu o autogram

opadla, pristoupil k mému stolku poslední ctenár. Byl to
ten brýlatý pán, ted o poznání pobledlejší, a strcil mi pod

nos svuj výtisk. Usmál jsem se na znamení, že se na nej za
to extempore vubec nezlobím, a on se ušklíbl, jako by
ríkal: "Hele, ty mi nebudeš nic povídat, no ale tak mi to

taky podškrábni, když už ses sem trmácel až z Prahy."
Za Lesestube byla taková malá soukromá Weinstube, kam

me odvedl majitel knihkupectví a kde si se mnou sedli jeho

prátelé a lidé z univerzity v ocekávání, že v užším kruhu

budeme pokracovat v intelektuální debate. Me ale zajímal
ten muj kritik z publika, byl bych si s ním rád pres tlumoc

nici popovídal, ale do této užší skupinky pozván nebyl.

Zeptal jsem se na nej, a podle sklopených ocí a plachých
úsmevu pochopil, že se o nem nikdo z prítomných lepších
lidí bavit netouží. Otázal jsem se tedy prímo tlumocnice,

a ona, zatímco ostatní mluvili o obtížích pronikání ceských
autoru na nemecký trh, mi se zasveceným úsmevem

vysvetlila, že ten pobourený ctenár je ve meste dobre
známý milovník literatury a umení, obdivuhodne pilný

student univerzity tretího veku, ovšem i clovek temné

minulosti, škraloupar, bývalý nacista, který se kdysi, pred
nejakými šedesáti lety, strašlive namocil a dodneška se
z toho kaje. Zustal jsem na ni koukat s otevrenou pusou.

S odstupem casu mi jako nejvetší zážitek z cesty do

Bavor nezustává gotická katedrála ani stredoveké jádro
mesta, dokonce ani renovovaný gotický dum, v jehož
podkroví jsem bydlel a z okna se díval na širokou, predcas
ne rozvodnenou reku, po níž pluly vyrvané stromy a tající

ledy, na kterých se vozili rackové. Mým nejvetším zážit
kem byl ten starý nácek, autenticky rozdurdený nad
vraždami z papíru.

Ten osmdesátník se postavil na stranu sedmnáctiletého

kluka proti tricátníkovi, který to podle nej se svou zlobou
- a se svou knihou - zatracene prehnal. Záleží pak stále
ješte tolik na tom, jakou mel minulost? Vždyt se zachoval

jako rytír.
Ríkám si: vedí o možnosti takového postoje naši

postkomunistictí "škraloupari"? Možná by me pak méne
zajímalo, jak si pocínali za totality a co všechno v nich
zustalo schované. Možná by se pak nemuseli v jednom

kuse tvárit, jako by meli v briše zašitý skateboard.

MILO~ URBAN (1967) JE SPISOVATEL A REDAKTOR NAKLADATELSTVI

ARGO.
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ARNOŠT KOMÁREK

Mot/o: "Na problému jaderné energetikyje n~jzajímavejší to,

že vyvolává mimorádne mnoho nových myšlenek. "

Walter Cisler (šedá eminence poválecné

americké energetiky)

Na tiskové konferenci k dokumentárnímu filmu

o jaderné elektrárne Temelín prohlásil spisovatel Pavel
Kohout, že ho nezajímají nepodložené emotivní výroky,

že je treba mít možnost slyšet odborníky první katego
rie, ty, kterí veci skutecne rozumejí, predevším, co se týce
otázek jaderné bezpecnosti, abychom se od nich dozve
deli: zabije nás to, nebo nezabije?

V dnešní zrychlené, netrpelivé dobe, která dává
prednost chytlavým, duševne nenárocným sloganum, je

to velmi težké. Emotivní výkriky odpurcu jaderné

energetiky ovšem ty, kdož bezohledne teží z korupce,
neporádku a nezodpovednosti, nezastaví. Zastavit je

muže jen informovaná verejnost, která se bude schopna
rozhodnout na základe predložených argumentu, zda je
ci není pro ni jaderná energetika prijatelná. V tomto
kontextu predkládáme cást eseje ing. Arnošta Komárka,

který se celý život venoval jadernému strojírenství
a který soudí, že hluboké problémy soucasné spolecnosti
jsou pouze z malé cásti vyvolány existencí jaderné

energetiky, ale mohou být z hlediska jaderné energetiky
nazí rány témer všechny.

(red.)

V CEM JE JÁDRO "JÁDRA"
Ackoliv je bezpecnost soucasných jaderných elektráren

vysoká, pokracují snahy dál ji zvyšovat nejen zdokonalová

ním stávajícího, ale i novými technickými koncepcemi. Sem
patrí snaha o zajištení pasivní bezpecnosti, která by umožni
la i velké jaderné elektrárne prekonat havárii s výpadkem

veškerých zdroju energie bez roztavení aktivní zóny. Dále se
nabízí znovuvzkríšení vysokoteplotních reaktoru, jejichž

palivové clánky z obalovaných mikroelementu mohou
predstavovat novou kvalitu ve vývoji jaderné bezpecnosti.

Soudobé jaderné reaktory jsou zarízení v principu znacne
nedokonalá. Využívají méne než jedno procento latentního
energetického potenciálu výchozí prírodní suroviny, ale

zároven zvyšují její radioaktivitu tisíckrát. Aby bylo možno

štepením energeticky využít vetší podíl suroviny a transmu
tací premenit vetší podíl dlouhodobých, pomalu vymírají

cích radioaktivních odpadu na rychle vymírající krátkodobé,
jsou zapotrebí prídavné neutrony, jaké však nyní využívané
štepné reakce nejsou schopny poskytnout.

Dosud se ale v jaderné energetice opomíjela tríštivá
reakce, která poskytuje patnáctkrát víc neutronu než tradicní

reakce štepná. Proto ted prední svetové laboratore vyvíjejí

reaktorová zarízení, jež by využívala i tríštivé reakce. Tím by

byly vyrešeny dve nejduležitejší otázky, které dosud delí

jadernou energetiku od její trvalé udržitelnosti: problém
omezených palivových zásob a problém hromadení dlouho
dobých radioaktivních odpadu.

Jaderná energetika vznikla jako malý pridružený podnik

mohutného prumyslu na výrobu jaderných zbraní. Aby svojí
existencí nezvyšovala nebezpecí jejich šírení, byl jí dán do
vínku lehkovodní typ reaktoru, který byl bezpecný proti
šírení jaderných zbraní, protože jaderné palivo pri vstupu do

reaktoru je príliš málo obohaceno a pri výstupu obsahuje

príliš silne izotopicky degradované plutonium. Od poloviny
60. let, kdy se zacaly lehkovodní reaktory zavádet, však

technika jaderných zbraní pokrocila. Dnes je pro ne už ono
degradované plutonium možno použít. Proto je nezbytný
požadavek, aby každý stát, který disponuje jaderným

reaktorem, pristoupil k mezinárodní dohode o nešírení
jaderných zbraní a umožnil kontrolu všech svých jaderných
zarízení.

NEBEZPECNÝ RYCHLÝ ZISK

Bourlivý rozvoj dopravní a informacní techniky

v poslední tretine 20. století a rozpad politické bipolarity
sveta v poslední dekáde umožnily novou etapu globaliza
ce, tentokrát skutecne celosvetové. Ta má ovšem daleko do

vecného ideálu univerzalismu - uvedomelého sjednocení

lidstva v jeden mírove spolupracující celek. V naprosto
neregulovaném mezinárodním prostredí zatím globalizace
nabývá charakteru docela obycejného ekonomického

imperialismu, a proto ji verejnost vnímá vetšinou negativ
ne. Presto však je tento proces, pokud bude spolecností
prijat, predpokladem pro plnohodnotné uplatnení rady

technik, k nimž patrí i jaderná energetika.
Ta je svým zpusobem už globalizována tím, že se na

celém svete nachází pouze nekolik otevrených velkých

nalezišt uranové rudy, závody na obohacování uranu
disponuje jen pet státu, energetické reaktory se vyvíjejí jen
ve trech variantách a vyrábejí ve ctyrech nadnárodních
podnicích. Doslova celý svet musí být neustále kontrolo

ván, zda nedochází k šírení jaderných zbraní, a státy stave

jící nebo provozující jaderné elektrárny jsou podrobovány
stále duslednejšímu mezinárodnímu tlaku, aby tato jejich

zarízení splnovala požadavky bezpecnosti.
Soudobá globalizace probíhá v neoliberálním ekono

mickém prostredí, které zasáhlo liberalizací, privatizací
a deregulací i do výroby a rozvodu elektriny. Hlavním
kritériem, jímž se rídí podnikatelská politika i v tomto

sektoru, je maximální zisk - co nejjistejší, a proto co
nejrychlejší. To prináší specifické potíže práve v jaderné
energetice, která vyžaduje velkou kumulaci výkonu v jedné
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lokalite, extrémne dlouhou životnost zarízení a úcinnou

vedeckotechnickou spolupráci v systému. Soukromý

kapitál rád provozuje již odepsané jaderné elektrárny, které
dodávají bezkonkurencne levnou elektrinu, ale nerad
podstupuje zvýšené riziko z výstavby elektráren nových.

Když národní vlády nešikovnou privatizací mozaikove
drobí své elektrárenské systémy, nastupuje nadnárodní
kapitál, který je vykupuje a systém opet centralizuje 

ovšem nadnárodne a v soukromých rukou.
Všechny tyto tendence ješte posiluje soudobý parla

mentní systém zastupitelské demokracie, který u politiku
honoruje krátkodobý úspech a nechává zcela nepovšimnu
ty takové dlouhodobé problémy, jako je treba budoucí
dostatek cenove dostupné a ekologicky prijatelné energie.

TECHNIKA, MORÁLKA A VEREJNOST
Po celé 20. století zaznívaly výstrahy o nebezpecí blížící

se krize lidství, pri níž muže být ohrožena nejenom další
existence civilizovaného cloveka, nýbrž treba i ostatních
vyspelejších forem života. Za bezprostrední prícinu tohoto
jevu se považuje stále se zrycWující rozvoj prírodních ved

a techniky, spojený s prudkým rustem poctu lidí. Pritom
vlastní zlo nespocívá v samotné technice, ale ve spolecen
sky nedostatecné reflexi techniky, která se stává stále víc

jen prostredníkem pro zneužívání Zeme jako pouhého
materiálu pro uspokojování umele vyvolávaných konzum
ních choutek neodpovedných lidí. Jako duvod, proc se tak

deje, bývá uvádeno zejména patriarchální potlacení ženské
složky v lidské spolecnosti, potlacení emocionální složky
lidského bytí antickým racionalismem, zneduveryhodnení

náboženské etiky osvícenským racionalismem, samoúcel
nost a nesrozumitelnost nového filosofování.

Vlastní krize moderního lidství se má v predstavách
vetšiny lidí projevit ekologicky, v predstavách té hloubeji

uvažující menšiny predevším spolecensky. Zdá se, že

matka Zeme má pouze dva efektivní prostredky, jak se
rychle ubránit tomu, aby clovek spolecne sám se sebou

neznicil i ji: prudce redukovat populaci (aspon na stav
v zacátku minulého století), nebo vrátit do služeb svých
zájmu svuj vlastní výtvor, lidský rozum. I s vedomím toho,
že se jedná o krizi lidství a ne techniky, muže být jaderná

energetika jedním ze skromných príspevku lidského
rozumu k tomu, aby hrozící krize moWa být ješte odvráce

na nebo aby aspon probeWa co nejmírneji.
Technika je v ocích svých uživatelu projevem racionali

ty, v duších svých tvurcu však také zhmotnelým nositelem

jejich vule a citu. Techniku žene dopredu nejen snaha
jejích uživatelu mít lehcí a blahobytnejší život, ale také
touha po tvurcím cinu. Tady je ovšem úskalí: tvurce unese
ný vlastní kreativitou zapomíná na to, že pro spolecnost je

technika pouhým prostredkem, zapomíná na svou spolu
odpovednost za zneužití svého díla.

Pomoci muže proWubování humanitní složky vzdelává

ní, skládání etické prísahy pri graduování a celoživotní
doplnování vzdelání. Zvlášt významní technici by nemeli
být anonymní, naopak meli by se stát slavnými, treba
udelováním obdoby Nobelovy ceny. A to proto, aby se

pred spolecností a historií museli cítit zavázáni osobní ctí
a autoritou, že nebudou mlcet, když zjistí, že jejich dílu
hrozí zneužití v rozporu s jeho puvodním posláním.

Duležité jsou i zmeny na strane uživatelu techniky. Ta

totiž nedosahuje nejvetších úspechu tam, kde cloveka
odsuzuje k pasivnímu obsluhování automatu, nýbrž tam,

kde mu naopak ponechá kreativní roli pri zacházení se
strojem. K tomu je ovšem na strane cloveka nutná urcitá
úroven technického vzdelání i obcanské kázne. A k nim

musí být lidé vychováváni a vedeni, treba také tím, že se

jim ukáže možnost znovu získávat radost z iniciativní

a nerutinní práce, která má smysl. Soucasný spolecenský
vývoj s rozširováním ideálu nepracovat a nechávat se bavit

nemuže pouze znemožnit nárocnejší techniku, ale
nakonec musí vést ke znicení celé moderní civilizované

spolecnosti.
Demokraticky spravovaná spolecnost má možnost

otevrít trvalý, vážný a odborne fundovaný dialog i o jader
né energetice, a to nejen v informacních strediscích jader
ných elektráren, nýbrž ve všech spolecenských institucích,

školami pocínaje. Zároven tak muže celit náporu iraciona
lity, nebot už mládež pozná, že nevedeckými metodami
lze sice zkusit odhadovat budoucnost, narkotiky i východ

ní spiritualitou je možné se uvádet do paranormálních
psychických stavu, ale ani spojením všech iracionálních
metod nelze sestrojit ten nejjednodušší fungující stroj.

Lécení krize lidství není možné bez zmeny životního

stylu širokých vrstev. Jestli má být potrebná zmena prijí
mána bez znicujících sociálních bourí, musí být podstupo
vána uvedomele a dobrovolne. K tomu patrí aktivnejší

úcast verejnosti na spolecenském dení, než jakou jsou
standardní volby v zastupitelské demokracii. Sotva totiž
bude možno v klícových otázkách získávat podporu verej

nosti bez referenda, které nejenom dá potrebnou legitimi
tu osudovým politickým rozhodnutím, nýbrž si také
vynutí rozsáhlý prípravný spolecenský dialog. Z tohoto
hlediska referendum o výstavbe jedné konkrétní jaderné

elektrárny nepredstavuje pokrok, ale treba celoevropské

referendum o tom, zda pokracovat v jaderné energetice, se
muže ukázat už za deset, patnáct let nezbytné.

ARNOST KOMÁREK (1926) JE STROJNi IN2ENÝR A FYZIK.
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NÁVŠTEVA PANA CROMA
Vedecký bulvár v Ceské televizi

Dostal jsem e-mailem dopis, že do Prahy prijede pan

Cromo. Je prý významným archeologem a má skvelé výsled
ky. Ten e-mail ke mne doputoval, protože odpovídám za
prezentaci vedy v poradu Ceské televize Vedník, a ujištoval

me, že by to pro nás mohl být skvelý príspevek. Pan Cromo
prý napsal bestsellery a také patrí k tem, kdož se umejí posta
vit vedeckému establishmentu. Znelo to zajímave. Chystal
jsem se práve do Spojených státu, takže jsem se rozhodl, že se

po jeho knihách podívám, koupím si je, prectu a uvidíme.
Zacal jsem knižním stánkem na letišti v Chicagu. Nemeli.

Navštívil jsem tedy ješte radu dalších knihkupectví v Chicagu
a ve Washingtonu. Knihy pana Croma nikde neznali a at
hledali jak hledali, nenalezli. Odjel jsem s neporízenou.

Pak prijel do Prahy pan Cromo. Tisková konference s ním
byla na spadnutí a o tajemném panu Cromovi Vedník stále
ješte nic nevedeL Až na poslední chvíli prišla rada: v bežných

knihkupectvích knihu neprodávají, je treba navštívit
Centrum pro védská studia v pražských Jinonicích. Tiskovka

logiku výskytu knih pana Croma jen posílila. Jejich autor
vystoupil s nepodloženými tvrzeními: lidé žili již v dobe
dinosauru a "oficiální veda" dukazy o tom zatajuje, vyhýbá se

jim, ignoruje je. Pan Cromo pak ješte prednášel a besedoval
po pražských gymnáziích.

Protože verím, že veda hlavního proudu, proti které se pan

Cromo bourí, má zdravý základ alespon v metodách, tj.
overuje svá pozorování, opakuje experimenty, je skeptická,
kritická a založená na pozorování, rozhodli jsme se, že

s panem Cromem pro Vedník natácet nebudeme.
Autor bestselleru, které nikde neprodávají, se ale stejne na

obrazovce objevil, a to hned v nekolika poradech Ceské
televize: v Dobrém ránu, pak v Televizních novinách a ješte
v Jedenadvacítce. Navíc se o nem údajne natácí ješte film.

Ve téže dobe byl v Cechách uváden na trh nový, shodou

okolností zcásti ceský preparát ke zpomalení onemocnení

AIDS. Mnoho zpráv se neobjevilo, Vedník se nevysílal,
protože tento pravidelne nepravidelný populárne vedecký
porad druhého programu Ceské televize musel dát prednost
fotbalovému prenosu.

Výsledkem podivného zacházení se zákonem predepsanou
vyvážeností je to, že televize verejné služby na základe

naprosto nedoloženého názoru a védské filosofie zjevených

pravd vytvárí mýtus o pokrytectví oficiální vedy, zatímco
o jejích životodárných úcincích mlcí. Tajemné podezrení,
které dopadá na celou archeologickou a paleontologickou
komunitu, že zatajuje "jasné dukazy" o soužití vyspelých
civilizací naší planety soucasne s dinosaury, je divácky priro
zene pritažlivejší. Ostatne jako každý skandál.

Jiste, je módní tepat darwinismus a verejnost má právo na
alternativní informace. Má však také právo na obranu pred

jejich neprimerenou adorací. Co asi vedlo Ceskou televizi

k takovému zájmu o teorie pana Croma? Pokud nešlo
o promyšlené obchodování s divácky vdecným antiscientis

mem, muže být duvodem nízké vzdelání príslušných redak
toru v prírodních vedách, kterí pak nerozpoznají smyšlený
bulvár. At už zní odpoved jakkoliv, televize verejné služby je

povinna naplnovat vzdelávací roli, kterou by si nemela vyklá
dat jako povinnost diváku pracne trídit její program na zrno
a plevy.

Podobným zpusobem jako pan Cromo a cást Ceské televi
ze pracuje jen opravdový bulvár: hlavne, aby to bylo zajímavé,

aby se to Hbilo, aby na to lidé skocili, aby neklesla sledova
nost. A protože vetšina lidí považuje Ceskou televizi za zdroj
seriózní informace, takto zjevená pravda se zabydluje v jejich
podvedomí. Má to o to snazší, že diváci na obrazovce Ceské

televize vedecký bulvár neocekávají.

PETR JAKES (1940) JE GEOLOG.

KONFERENCE VII. ROCNíKU

PRAŽSKÉHO MODELU SPOJENÝCH NÁRODU
se koná v termínu 4. - 8. dubna 2002

pod záštitou Petra Pitharta, predsedy Senátu Parlamentu Ceské republiky.
Asociace pro mezinárodní otázky,

poradatel tohoto celostátního vzdelávacího programu pro stredoškolské studenty,
dekuje svým partnerum:

generální partner
E.ON Bohemia

partneri
Hotel Praha _ Grafton Recruitment _ OHL _ Minolta

Další informace o projektech Asociace pro mezinárodní otázky naleznete na adrese
www.diplomacie.info.cz

Vznik tohoto portálu pro zájemce o mezinárodní dení podporila
Nadace Open Society Fund Praha.
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Dolané udolaní, odolaní

Podívá-li se kdo na pruvod

ní fotografii této jazykové
úvahy, sotva ho napadne
souvislost s titulkem. Luxusní

fáro uprostred zanedbaného
záhumení: leda snad, že

majitel bouráku odolal
možnému nutkání zmemt

prostredí. Zmenit prostredí
doslovne nebo i v preneseném
smyslu - ani je neopustil, ani
je neprizpusobil úrovni toho

vozu. - A proc Dolané?
Jednoduše: ta humna patrí k obci Dolany.

Obcí tohoto jména je jen v Cechách - podle soupisu od
Ant. Profouse - puldruhého tuctu, a Dolánek ci Dolánku

je zde uveden další tucet. Všechna ta jména jsou od

puvodu obyvatelská: základem bylo pojmenování dol-jani,
cili obyvatelé údolí (staré slovo dál je príbuzné s nemec
kým Tal). Dolany byly osadou techto lidí - Dolanu,
a Dolánky pak zdrobnelým pojmenováním takové obce.

Vsi tohoto jména jsou vesmes položeny u rek, potoku
a v údolích.

O jedné z nich se zachoval ceský donacní zápis už z první
ctvrtiny 13. století; citujeme z nej v dnešní pravopisné

podobe: "Vlach dal jest Dofas zemu Bogu i svatému Scepá
nu se dvema dušníkoma" - lenní držitel Dolan daroval ci

odkázal kus pole a dva poddané jako záduší svatoštepánské
kolature. Vidíme, že v dobe zápisu ješte nebyla dokoncena

zmena praceského a puvodne všeslovanského g na h, existo
valy i mekké varianty hlásek m a 1 (na Slovensku existuje
podoba Dofany dodnes). Starobylý je i bezpredložkový
lokál Dofas namísto pozdejšího "v Dolanech".

Jednalo se podle všeho o dnešní Dolánky nad Ohrí
kousek od Roudnice. To, že se z puvodních Dolan staly
zdrobnelé Dolánky, není tak docela ojedinelé; docházívalo

k tomu, když se okolní obce rozrostly nebo když se pocet
dolanských obyvatel zmenšil. Jindy ovšem tak byla pojme
nována obec sousedící s vetšími Dolany, jak je to napr.

u Kralup: Dolany leží na levém brehu Vltavy, Dolánky na

opacném. Naproti tomu Dolánky u Unhošte, zminované
už roku 1384, se casem zvetšily a od 17. století se jmenují

Dolany.
V titulku jsme využili podobnosti zminovaných

místních jmen se slovesnými adjektivy utvorenými od
základu -dolati. Ta zrejme se slovy dole, údolí apod.
etymologicky nesouvisejí; vycházejí spíše z indoevropské
ho korene znamenajícího "vydržet, zmoci neco, obstát

proti necemu". V církevní slovanštine cili staroslovenštine

odoleti znamenalo zvítezit,
a i staroceské odolati/odolávati

melo vedle úspešné obrany
i významový prvek premožení

nebo vítezení. Teprve v pozdej
ším vývoji ceštiny se vyclenila
slovesa s významem už jedno
znacne vítezným - udolat ci
zdolat nekoho nebo neco.

Staroceské adjektivum odolný

se dochovalo jen v podobe
mužského jména Odolen. Dnes
tak nazýváme jen kozlík lékar

ský, dríve však to jméno bylo pomerne bežné, o cemž

svedcí místní jména Odolenov (tj. Odolenuv, puvodne
dvur) ci Odolenovice (tj. ves Odolenovicu, lidí poddaných
Odolenovi). Jména Odolov a Odolice zase ukazují, že
totéž jméno se vyskytovalo i ve zkrácené podobe Odol.

Severne od Prahy pak leží slavná Vodolka, kterou nejen

príznivci volejbalu znají pod jménem Odolena Voda.
První cást je zde tvarem druhého pádu a má funkci
privlastnovací, podobne jako Králové v názvu Hradce ci
Dvora (podle Profouse se prvotne snad i jmenovala

Odolenova Voda). Genitiv je zde neshodným prívlastkem,
nemel by se tudíž sklonovat; je dost legracní, že podle
kodifikace ze 70. let se toto jméno má ohýbat Odolena
Voda, bez Odoleny Vody, k Odolene Vode atd. OVll1an

to rádi pletou a z Odolena (ci Odoleny) Vody delají Vodu
"odolenou", kterou pak ohýbají jako prídavné jméno
(odolená).

Odolenum ci Odolum se nekdy ríkalo podomácku
Dola. I toto hypokoristikon máme dochované v místních

jménech - Dolín je kousek od Slaného, Dolínek poblíž
Odolena Vody. To prvé znelo puvodne Dolyne a zname
nalo Dolova (tj. ves); ve staré ceštine se totiž mužská

jména zakoncená na -a (náš vzor predseda) pri ohýbání
i príponování chovala jako jména ženská. Naopak Dolínek
se puvodne jmenoval Dolín, což znamenalo Doluv (dvur);
když se pak víska zdála proti okolním malá, dostala zdrob

nelé pojmenování - dokonce se vyskytl i ve stredoceské,
arci nespisovné podobe Dolejnek.

Konstatováním, že jména Dolínek a Dolánky spolu
nijak nesouvisejí, koncíme jarní místopisnou procházku.
Nepokoušíme se zkoumat, zda jsou Dolanané a Dolánca

né nejak poznamenáni jmény svých domovských obcí
anebo jsou-li Dolínané ci Vodolcané jiní: pošetilost her
se slovy musí mít své meze.

Jan Horálek

jaro 2002
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POST SCRIPTUM

Muj pohled na Rusko
Zimní olympiáda 2002 je za námi. Olympiáda byla témer

všemi považována za nejúspešnejší, a to i pres to, že dosavadní
pleticharení rozhodcích krasobruslení bylo konecne odhaleno.
Jak známo, kanadská dvojice puvodne získala stríbrnou medaili,

zatímco Rusové "tradicne" vyhráli zlatou, a to pres to, že nejen

upadli, ale i celková prezentace byla celkove horší než u kanad
ského páru. Nicméne každá tradice jednou skoncí. Pri zjištení,

že volba jednoho ze soudcu byla predem dohodnutá, skoncila
nejen tradice ruského víteztví v krasobruslení, ale i tradice udele
ní pouze jedné zlaté medaile v rámci téhož souperení. Tradice

lidské korupce (nebo prinejmenším nekorektního dohadování)
tímto prípadem ovšem asi neskoncí.

I když nemám pred sebou nejcerstvejší pruzkum verejného
mínení, domnívám se, že vetšina z nás vnímá Rusko se smíšenými

pocity. S pocity, jež vycházejí z pestré minulosti i soucasnosti Ruska
samotného. Rusko v sobe nese radu prvku. Napríklad: absence

skutecné demokracie, Sputnik, studená válka, Vladimir Putin,
všeobecný alkoholismus, hrdinství, stoicismus. Také dominance
v krasobruslení. Pochopitelne Rusové predvádejí vlastnosti, které

vycházejí prímo z této minulosti - soustredenost a odhodlání,

paranoidní predpojatost vedenou predstavou, že jsou neustále pod
tlakem ohrožení zvencí, a neutuchající zálibu v dramatech

a patosu, at už jde o osobní vkus, Cajkovského ci politiku.
Ale vratme se ke krasobruslarskému sportu a k olympiáde.

Podstatne duležitejší než konec urcitých tradic je fakt, že Rusku

se naskytla mimorádná príležitost udelat na svet pozitivní

dojem. Predstavme si, že by ruská krasobruslarská dvojice
v okamžiku, kdy stála na stupni vítezu, sejmula z krku zlaté

medaile a predala by je Kanadanum stojícím o stupen níž.
Krome všeobecného zmatku, jakou hymnu tedy zahrát a jakou

vlajku vlastne vztYClt, by se dostavily
bleskové výsledky. Bez ohledu na to, která

dvojice byla skutecne lepší, bylo by to

gesto nevídaných rozmeru. Rusko by se
totiž stalo zemí, která hraje fér. A to i co se
týce národní hrdosti, národní identity,

s níž sport úzce souvisí. Predstava protiv
níka ze studené války by byla jednou
provždy vyhozena z okna.

Takové gesto by prineslo okamžité ovoce. Vzdát se neceho je
totiž vždy podstatne duležitejší a významnejší než totéž

prijmout. Nejen na úrovni sportu, ale i v diplomacii. Nakonec
sport stejne jako umení zobrazuje život a tím i národní

a mezinárodní image. Rusko by bylo najednou nejen prijatelnej

ším partnerem, ale i puvabnejším. Ke gestu však nedošlo. Místo
toho ruský krasobruslarský pár i se svou trenérkou v americké

televizi ublížene zduraznovali, že byli prese všechno lepší, proto
že meli obtížnejší program. A co Putin? Místo toho, aby
v momente, kdy se zvedaly známky nad hlavami rozhodcích,
sáhl po slavném cerveném telefonu vedle sebe a narídil sportov

cum: "okamžite jim predejte tu zatracenou medaili!", príští den
agresivne hájil své krasobruslare a také další ruské reprezentanty,
kterí byli obvineni z dopingu. Podobne se chovalo i vedení ruské

olympijské výpravy. Mezitím se však prokázalo podezrení, že
ruské bežkyne na lyžích braly nelegální léky a Rusové tak prišli
o další medaili.

Chovali by se jiní sportovci ci jiné zeme jinak? Ano, jsem

o tom presvedcen. A v tom tkví to, proc mám na Rusko takový
pohled, jaký mám.

Martin Jan Stránský
psáno pro Prítomnost a Hospodárské noviny
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Prague is a city of architectural beauty, with its spires, palaces
and famous Cast1e. But to succeed here, you need to look behind the
fa~ades. The Fleet Sheet has been helping its readers do this since

1992, when we launched our first daily news bulletin. In early 2001,
we launched the Final Word, a free daily email report. lts now read
by many of Prague's top decision-makers. For your free Final Word

subscription, fax back this page, email us, or visit our web site.

Ves, please enter my free
subscription to the Final Word.

Name: _

Organization: _

Email: _

D Please also send me information

for subscribing to the Fleet Sheet.

Fax to +420 2 242 21 580 or

respond to info@fleet.cz


