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PRUVODCE

Milí ctenári,

ráno 1. kvetna jsem dostala z Paríže email. V kolonce
predmet stálo: Bienvenue! - Pekne vítám! Text znel:
Srdecne Vás vítáme v Evropské unii. S mnoha pozdravy
Alain Soubigou, Université de la Sorbonne, Paris. Alain
Soubigou je devetatricetiletý francouzský historik, které
ho ješte pred maturitou zaujal filosof, který založil stát,
a potom se stal jeho prezidentem! Postupne Soubigou
vydal radu prací na téma Masaryk, vcetne obsáhlého
a vubec prvního uceleného životopisu TGM. Píšu to,
abych doložilajeho vztah k naší zemi. Hodne o ní ví, žil tu,
umí cesky, sympatizuje s námi. Tak blahoprál. Taky volali
prátelé ze Skandinávie, z Nemecka. ,Jak slavite?" Ptali se.
Ach ano, kdybychom byli Švédi, odjeli bychom do svého
letního cerveného domku na šérách, skalnatých výbež
cích a ostruvcích clenitého pobreží a na stožár vytáhli
modrožlutou vlajku. Možná i dve, jednu s krížem, druhou
s hvezdami.

No, ale u nás se jede na chatu nebo na chalupu, kde se
místní starosta nebo reditel školy rozciluje, že mu pres
noc ten evropskej prápor nákej blbec z budovy ukrad.
Nelze se divit, fanglickování máme prece po krk, ríkají
nekterí ceští politici. Generace, která v detství dostávala
od svých sovetských korespondentu pohlednice typu ja
pozdravljaju tebja s prazdnikom pervoje maja, prý hned
tak na neco nenaletí. "Nepokládáme ruku na srdce, nesla
víme výrocí," konstatuje Petr Príhoda v úvaze Bolestné

chybení obcanského patosu. "Cesta od prožitku k projevu je
zablokovaná. To není dobré, neschopnost projevu totiž
vede k chradnutí prožitku," pripomíná autor neco, co je
pro cloveka podstatné. A zdaleka nejen ve vztahu k vlasti,
ale i v intimním živote.

"Se všemi svými nedostatky a že jich není málo - je
Evropská unie pro naši zemi jedinou pojistkou proti
krátkozraké marnivosti a velkohubé hlouposti ceských
politiku," píše Jan Urban ve svém pravidelném komentá-
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ri shrnujícím uplynulý kvartál.
Tomáš Klvana, který se tímto
ujal komentování událostí ve
svete, ovšem zároven upozornuje, že "rozšírením vstoupi
la Unie do nového, nestabilního období, v nemž se zdánli
ve uzavrené otázky budou otvírat a žádná predpoved není
zarucena."

Protože naši prítomnost vždycky ovlivnují vzpomínky
na minulost i plány a sny do budoucna, vybrala si Prítom

nost tentokrát téma Pamet. Za pomoci psychologu, histo
riku, filosofu, sociologu, novináru a spisovatelu dospívá
me k tomu, že je to riskantní a závratne vzrušující oblast.
Zabýváme se jí z mnoha stránek. Pametí individuální,
kolektivní, národní. Nepametí. Taky pametí aranžovanou.
Zneužívanou. V posledním uvedeném prípade varují
nemectí historici Eva a Hans Hennig Hahnovi pred
tím, aby úsilí o spolecnou celoevropskou kulturu pameti
nerozmelnilo problémy jednotlivých národních pametí.
A sociolog Jirí Musil zas upozornuje, že mít tvár nadmer
ne otocenou do minulosti je nebezpecné, protože to vede
k morálnímu relavitismu a nacionalismu. Ivan M. Havel

pak píše o pameti, která vzpomínky rozpouští a slévá
z nich jakousi nepojmenovatelnou látku celku života,
která je garantem smyslu každé prítomné chvíle.

Od tohoto císla se chystáme postupne venovat nekdej
ším "bratrským zemím". V posledních ctrnácti letech se
o nich totiž prI1išnedozvídáme. A když, tak ne nijak ucele
neji. Zacínáme bratry a sestrami slovenskými. Skutecne
se z deviantu stali premianty? A co my, jaký k nim máme
vztah? Je Slovenské národní povstání i naše, jak se ptá
Jan Horálek. A už je tu zase ta minulost, pamet. Prede
vším pak inspirace z ní vycházející.

Príjemné prítomné léto, at vám z nej zustane pár
motýlích vzpomínek! Ale na špendlík je nenapichujte,
nemá to cenu.

Libuše Koubská

Prítomnost
2



POZNÁMKY

Velvyslanci krotké vule
Pátrá se už nejeden pátek po ceste, kterou by se mela naše

republika v zahranicní politice ubírat Nemá jít pritom o ledas
jakou stezku v houští a nebude to asi ani prosvícený boule
vard; hledá se zkrátka koridor, po kterém by zeme naší

velikosti mohla krácet zvolna a prece zprima, když už si

nemuže dovolit dunivý parádemarš silnejších.
Myšlence, že by cestu Ceské republiky na mezinárodní

scéne mohla vroubit dobrá vule a role smírce, se u nás zahbi

10; ve svete se netešíme nejhorší povesti, casto spíše naopak,
a naše diplomacie se muže morálne zaštítit živým monumen
tem techto snah nejen v osobnosti Václava Havla. Podobne

cítil zjevne i ministr zahranicních vecí Cyril Svoboda, když
svého casu pro bývalého prezidenta navrhoval libozvucnou
funkci velvyslance dobré vule. Politiku od charity ovšem delí
podstatná vec: dobrou vuli zde musí podporit vule reálná, vule

zaridit a konat. Beh událostí na její proverku nenechá dlouho
cekat. Ta naše prišla z jihu.

Libyjský despota Muammar Kaddáfí prestal být zásluhou
okolností i vlastním pricinením u Západu na "pykané". Gesta
ztraceného syna ocividne dojala i nesmlouvavé pistolníky
Tonyho Blaira a Silvia Berlusconiho, kterí - navzdory své

trestné výprave proti jinému desperátovi v Iráku 
chvátali novopeceného kajícníka otcovsky obejmout. Na
oslavu vlastního polepšení se Kaddáfí vypravil i opacným

smerem. V Bruselu rozbil ukázkový beduínský stan (inspiro

ván patrne osvedcenou kulturou eurovesnicek) a v ústrety
mu vyšel Romano Procli s WášellÍm: ,Je to velký den, za který

chci plukovníku Kaddáfímu a jeho spolupracovníkum vrele
podekovat."

Dá se jiste pochopit, že tuto neuprímnou šaškárnu, na

které se euro atlantická rodina svorne podílí, ospravedlnují
vyšší politické cíle; že likvidace libyjského zbrojního arzenálu

a Kaddáfího teroristická abstinence podloží vratký arabský
svet jedním vitaným klínem. Dá se to prijmout i navzdory

pochybnostem o cistote plukovníkových úmyslu. Nelze
ovšem prejít, když se jako zlomyslný ohnostroj v návaznosti
na jeho úspech rozlétne po svete zpráva o verdiktu nad peti

bulharskými zdravotnicemi a jejich palestinským kolegou,
odsouzeným k poprave zastrelením za údajné nakažení ctyr

set libyjských detí virem HIV. Odér Kaddáfího režimu je tu
cítit na sto honu: temné režimní machinace na klinice

v Benghází, pet let trvající vazební martyrium obvinených
a nakonec obligátní "rozuzlení" z dílny samotného vudce: za

ohavnou cinností záškodníku stojí izraelské a americké tajné
služby.

Jako už tolikrát nabizí se tu podobenstvi o verolomné diplo

macii Západu, o úcelovém prehlížení zla. Je otrepané, proto se
mu vyhneme. Pragmatici svou práci nakonec odvádejí tak, jak

umejí. Tím, kdo prekvapive mlcí, je legie vyšších pravd 
velvyslanci dobré vule. Uníjní místa nabídla k prípadu alespon

pokrytecké "znepokojení"; od nominovaného ani nominující
ho jsme se - buhví vlastne proc - nedockali niceho. První

z nich se vždy rád hlásil k úloze vecného zpochybnovace;

politickými ohledy není vázán, naopak, posunul by naši zahra
nicní politiku blíž k jejímu žádoucímu principu. Ten druhý se
muže vymlouvat na své profesní závazky; pak si mel ovšem

odpustit svou nekdejší nominacní velkodušnost Sanci vnést
neklid do oficiálních rad, provokovat v zájmu nekolika
lidských osudu a podporit tak jednu východoevropskou zemi,

která bude ostatne jednou naším evropským "krajanem"
Ambasáda dobré vule propásla prímo velkolepe. A tak máme

pred sebou podobenstvi z jiného soudku: až zas v budoucnu

pobeží nejaký neštastník k její bráne, najde tam možná ceduli
Polední prestávka. Bulhari, vemte to pres plot.

David Svoboda

Blanictí rytíri, pripravte se!
V této zemi na križovatce ci na vidrholci to elity nemají

snadné. Cas od casu tu nastane psí pocasí, které je zpustoší,
prípadne vyhubí. Nemám na mysli elity politické ci ekono

mické, tedy mocenské, motivované ambicí, ale ty
morálne-kulturní, jejichž prestiž se zakládá na prirozené

autorite, kterou jim zjednává jejich respektovaný étos. Jsou

to i prostí lidé, kterí svým zpusobem života ovlivnují bezpro-
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strední okolí tím, že mu v axiologickém smyslu "zvedají

latku" nebo aspon nastavují zrcadlo.
Spolecnost po takové devastaci spontánne obnovuje tyto

elity velmi zvolna. Ten proces muže být rušen. Snad nejhor

ší je, když si "zárodecná vrstva" (ti pružní, co prežili) vytvorí
proti elite zmíneného typu aktivne pusobící protilátky.
Príklady: ve školní tríde se svalnatí šikanéri zamerí na

vnímavé inteligentní spolužáky; politická strana vyštípe ze
svých rad dusledne racionálne uvažující cleny - apod.

Regeneraci morálne-kulturních elit lze ztížit i tím, že ty
ambiciózní mocenské elity, které se obnovují mnohem

rychleji, zmanipulují onu zárodecnou vrstvu v duchu svých
zámeru tím, že zahrají na struny jejích základních pudových

i citových hnutí, sociální úzkosti i závisti, nacionálních

resentimentu. Acheronta movebo - vzbourím duchy podsvetí.
Strízlive se tomu ríká populismus.

Duchy podsvetí se mohou stát i síly kolektivního nevedo
mí, vyjádrené treba národní mytologií. Ejhle, Blaník hora 

potenciál mýtu spasitelského. ,,Až bude v Cechách nejhur,
až krev potece od Strahova ke Karlovu mostu ... " - Zatím se

tak nedeje, zatím jen vstupujeme do Evropské unie, ale proc

to nezkusit? Pomyšlení na sbor ozbrojencu, kterí vybojují
náš národní džihád, je milé a nabídnout roli prostredníka,

který má na ne kontakt, je výhodné. Povest však nepraví,
zda lze blanické rytíre povolat víc než jedinkrát. Co až bude
opravdu nejhur?

Petr Prlhoda

Vanitas vanitatum?
Zdá se, že je vskutku marné chtít od politiku, aby byli

nositeli vkusu a dobrého chování. Je nepochybne nevkusné

a sotva lze považovat za demonstraci dobrého chování, když
prezident zeme, jejíž šlechtici kdysi ucili Evropu dobrým
mravum, si vyjede na budoucí partnery v Evropské unii

jazykem hodným vyhazovace z nocního podniku. Je stejne
výrazem nevkusu a špatných mravu, slyšíme-li z úst predsta
vitele jiné evropské zeme výhružky, k nimž ho opravnuje jen

a jen špatná výchova z domova. Mluvím tu o francouzském
prezidentu Chiracovi a nemeckém kancléri Schroderovi.

Jeden nám, pristupujícím zemím, zavíral ústa, druhý hrozil
sankcemi, budeme-li doma cinit, co považujeme za sobe

prospešné, tedy snižovat dane.
Moc jsme se rozhorcili nad obema politiky. No a co doma?

Je to snad lepší? Kdo má tu odvahu a cas a otrlost, necht si

pustí cas od casu televizí vysílané prenosy z poslanecké

snemovny. Hulvátství mnohých prežilo i poté, co snemovnu
opustili sládkovci. Verbální útoky jednech nezadají si

s odpovedmi druhých. Podstata sporu jaksi uniká. Dozvídá
me se, namísto ocekávaných návrhu na rešení toho ci onoho

problému, že ten ci onen navrhovatel toho ci opoho je sláb
na duchu, ci jinak handicapován, a nelze tudíž, cokoliv
nabídne k rešení, brát vážne.

Meli jsme dokonce premiéra, Miloš Zeman se jmenoval,

který si liboval v jazykových nevkusnostech a obhroublých
"bonmotech". Mezi mnohými ucinilo ho práve toto hulvát

ství populárním. Ale cože meli jsme, ted práve máme prezi
denta Václava Klause, který neváhá sdelit nám, že senátori

jsou pro neho darební, nebot se s ním rozcházejí v hodnoce
ní kandidátu na soudce ústavního soudu. Ale budme

spravedliví. Ani pan senátor Bárta si v nevkusu nezadal,

když nazval pro tu kandidátní neshodu prezidenta vlastizrád
cem. Pouhá nezdrženlivost? Nikoliv, také hulvátství. A také

vypoCítavé.
Co s tím? Když poslanci nedávno príjímali zákon o závazné

spisovnosti jazyka verejne vystupujících televizních a rozhla

sových moderátoru, setkali se s oprávnenou kritikou a ten
nesmysl byl odmítnut. Nicméne jazykem zabývat by se

poslanci meli, a co možná brzy. Uzákonit slušnost a stanovit
v trestním zákone sankce za nevkus a hulvátství zajisté nelze.

Co však lze, co však bylo by žádoucí? Napríklad spolecné
prohlášení poslancu a senátoru a vlády se stvrzujícím podpi

sem prezidentovým, vyzývající volice strucne a krátce: Nevol

te hulváty, nevolte ty z nás, kdo rec používají jako útocnou
zbran vuci jiným, kdo verejne sprostací proto, aby se za1fbili

takovým, jimž hrubost lahodí.
Luboš Dobrovský

Trefa pana generála
Po velkém vykrucování a zkoumání, s kým jako že

chceme být spojenci a jakou odpovednost ve válce s Irákem
na sebe vezmeme, vyslali jsme - tak trochu napul- do boje
neboje vojenskou nemocnici. Když se ukázala být prospešná

a spojenci si ji pochvalovali, stáhli jsme ji zpet spolu s ceskou
velvyslankyní Janou Hybáškovou, která v tom stahování

nevidela ceský prospech. Hned nato, opet po vykrucovánÍ
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a zkoumání jak na to, aby ta horákyne byla i nebyla obutá

a jela i šla, vyslali jsme do Iráku vojenské policisty s úkolem
nikoliv snad vystavit je nebezpecí, jemuž policisté obvykle
celí, ale se zadáním cvicit budoucí policisty irácké.

Pámbu zaplat, že alespon tak dáváme najevo, na cí strane

ceská zahranicní politika míní stát, byt opatrne, aby se
pánové poslanci Laštuvka a Kavan ve svém antiamerikanis
mu necítili príliš poškozeni. Jenže, jak nám oznamuje sám

ministr obrany generál v záloze Miroslav Kostelka bez

vykrucování a bez zkoumání, i ti cvicní policisté nevytrvají
a budou staženi nejpozdeji do konce roku. Zahranicne
politická trefa ministra/generála Kostelky má stejné úcinky

jako kdysi mírová iniciativa jeho dávného predchudce minis
tra/astrologa Baudyše nebo cesko-recká iniciativa nevojáka
Kavana. Jednoduše blázinec. Premiér a ministr zahranicí

tak, generál onak. A ceský státní zájem? V pekle.
V pekle nekompetentnosti a neodpovednosti. Snad pomsta

Americanum, že nám doporucili neprodat sledovací systém

Vera do Cíny? Vždyt jsme nemuseli dbát toho problematic
kého pokynu.

Ale nebyl to práve ministr Kostelka, kdo volal jako první

ne a ne, Cínanum Veru nedáme a nedáme? Ale ovšem, byl to
on. Takže kdo vi, je-li generál Kostelka vskutku clovekem na

tom pravém míste. Snad by ceské zahranicní politice
a zájmum ceských obcanu prospelo, kdyby opet oblékl
uniformu a vrátil se k tomu, cemu rozumí: k plnení rozkazu

shora. Do politiky by se vojáci nemeli plést. Ba ani premiéri
nemeli by je do ní zaplétat.

Kryštof Adam

Cesko V Senátu
Senát Parlamentu Ceské republiky usporádal v kvetnu

puldenní verejné slyšení "k otázce funkcního rozlišování

spisovných názvu Ceská republika a Cesko a jejich cizoja
zycných ekvivalentu", k nemuž prizval zástupce rady
státních orgánu a institucí, profesních a sportovních organi

zací, médií, vysokých škol a akademických pracovišt. Vetši
na príspevku zduraznila užitecnost a potrebnost náležitého

jednoslovného pojmenování CR jak z duvodu terminologic
kých (zvlášte v geografii a kartografii), komercních (ceské
i cizojazycné pojmenování státu jako soucást výrobní

znacky), politických ci diplomatických (dvouslovné pojme
nování CR oznacuje nejen stát, ale i jeho politický systém),
tak z duvodu recové ekonomicnosti v bežném dorozumívání
a v médiích.

Nejzajímavejším poznatkem z jednání bylo, nakolik

dovede jednoslovné pojmenování CR rozpoutávat emoce.

Jak ukazují pruzkumy verejného mínení, je pojmenování
Cesko stále odmítáno nadpolovicní vetšinou respondentu,
a více než tri ctvrtiny domácích uživatelu se mu vyhýbají.
Svou neochotu ci prímo nechut k nemu casto ani nezduvod-

nují (ubývá tech, kterí je mylne spojovali s nemeckým

Tschechei), poprípade vysvetlují, že se jim proste nelíbL

S výjimkou tech, kterí jej nahrazují slovem Cechy, ani
nenavrhují alternativu; prý si vystací s názvem Ceská repub
lika. Prekvapivé rovnež je, že mnozí zamestnanci diplomatic

kých služeb se vyhýbají i jinojazycným jednoslovným pojme
nováním CR schváleným lingvisty a doporuceným
ministerstvem zahranicních vecí (angl. Czechia, fr. Tche

quie, nem. Tschechien aj.), ackoli sami cizojazycní mluvcí se
prý jednoslovného názvu dožadují a cekají z ceské strany

doporucení vhodné formy.
Neméne zajímavá byla emotivní argumentace mnohých

recníku, kterí se názvu Cesko zastávali: mluvilo se dokonce

o "diskriminaci Ceska" mezi spisovateli a v médiích, nekterá

vystoupení budila dojem, že by nepoužívání tohoto názvu

melo být stíháno zákonem. Hledání prícin obecné neochoty
k jeho užívání naznacilo, že nejhlubší souvislost je asi

v identifikaci mnoha Cechu se zaniklým ceskoslovenským
státem. Slovo Cesko pocitují - at reflektovane, at podvedo

me - jako amputát názvu Ceskoslovensko, takže je hodnoce
no jako hanlivé, nebo prinejmenším jako vnucované zvencí:
nejprve kvuli "pomlcce" (tj. spojovníku) od Slováku, dnes od

úradu a odborníku. Jeden lingvistický prítel mi k tomu
sarkasticky poznamenal: ,Jméno je symbol stejne jako
vlajka. Jediný jednoslovný název, který by Ceši ve své vetši

ne dovedli prijmout, zní Ceskoslovensko."
Protože to naštestí nejde, nezbude než cekat, až se odpudi

vé "Cesko" prosadí. Nebo snad prevládne - vzdor všem histo

rickým argumentum - název Cechy? Jinak už zbývá jediná
možnost: Ceši si vystací s dvouslovným jménem Ceská repub
lika - jako Britové s United Kingdom.

Jan Horálek

c- 9 -r
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Václav K1aus 20. 5. 2004

Ceská republika - první jaro evropské

Patnáct prošustrovaných let
"Kde to jsem?" - diví se po flámu a probuzení se v Evrope

Svejk. Neco podobného nemohlo nenapadnout ctenáre
ceských novin, které se tak rychle zacaly podivovat nad tím, že
po vstupu do Evropské unie rázem pribylo na ceských dálni

cích kamionu a v ceských úradech ci nemocnicích naopak

zacalo ubývat odborníku schopných mluvit cizími jazyky
a odvádet v Evrope obvyklé výkony. Za to všechno, samozrej

me, muže nejspíše ta zatracená Evropská unie, naznacují

národovectí krasoduchové, namísto aby se zeptali, jak to
a proc že jsme prošustrovali patnáct let, za nichž jsme mohli

vychovat desetitisíce vzdelaných státních úredníku, zbehlých
v unijnÍm právu a zvyklostech a povinne hovorících nekolika
jazyky. Kdybychom jich meli dost, chlubili bychom se dnes

tím, že jsme si pro Evropskou unii s predstihem pripravili

skvelý vývozní artikl. Jenomže jich, na rozdíl od jiných, máme
málo ... A než se podivovat nad neschopností vlád a úredníku

pripravit s predstihem legislativu a technické vybavení, které
by za tech predlouhých patnáct let umelo vytvorit podmínky

pro rychlou a bezpecnou dopravu nákladu, je snazší krcit
rameny a kroutit hlavou nad projíždejícími karniony.

Chrám sportu
I Svejk je ovšem - vetšinou za cizí peníze - schopen velkých

cinu a gest, jenom pritom vždycky zustane dodavatelem psu 
i kdyby se nastokrát umyl a navonel a navrch odel do žaketu.

Nebylo vetšího mediálního tématu evropského jara v Ceské

republice, než bylo dokoncení a otevrení jednoho sportovního
stadiónu v Praze. "Svetový", "Nejmodernejší v Evrope",

O pulnoci na prvního kvetna se Ceská republika stala "Zázrak techniky a umu ceských lidí", ovšem jenom nekte-

soucástí Evropské unie a rok promeny predcasne vyvrcholil rých a jenom pro nekteré. Takový premiér Vladimír SpidIa,
v plytkosti až surrealistické. Svejka potkalo to nejhorší - vtáhli který si zcela správne dovolil neslzet nadšením a neutrácet na

ho nekam, kde krádeže psu nejsou považovány za víceméne podporu pochybného soukromého podniku peníze státního
prijatelnou živnost a kde jeho milá hospoda ctvrté cenové rozpoctu, svereného mu na starosti byl za toto svoje selhání
kategorie není symbolem národní kulturnosti. A tak Ceská vyhnán z národního kolektivu, ocejchován jako zrádce -

republika vstoupila do Evropské uníe tak nejak potichu a bez a dokonce nepozván na slavnostní zahajovací megasupershow
skutecné radosti, jako by se snad - na rozdíl od skutecného vlasten-

i stydela pripustit si historickou ce a podporovatele sportu prezi-
váhu této chvíle a kroku. Zašume- Národní superstar je ten, kdo dobre denta Václava K1ause. Ten, ac

la trocha povinných oslav, vypadá a "je s náma". vzdeláním ekonom, si nenechal
vedených snad ze všeho nejvíce ujít príležitost utrousit v prímém

snahou politických predáku nebýt televizním prenosu z pódia
soucasne na jednom míste. osmímiliardového superstánku cešství neco národního patho-

Lec nevešme hlavu - s vítáním významem srovnatelného su - a potom asi rychle zavrel oci. Podobné podniky ve svete
príchodu krestanství, baroka ci reforem Josefa II. to v ceských totiž dosahují ziskovosti teprve, když dosáhnou prumeru sto

zemích zrejme bylo ješte horší. Nadeje je naopak v jistote, že padesáti akcí za rok. "Vysocanský bobek," jak se prezdívá
se lid techto zemí nové evropské kulture, stejne jako všem Sazka Aréne, prý má do konce roku zajišteny pouhé ctyri, a to
zvenku prišlým zmenám ve své historii, prizpusobí. se ješte tento chrám sportu musel brzy po otevrení zacít

opravovat, protože nezvedení hokejovi diváci prý phliš dupali

a prohnuli tribuny. A že se tam nikdy nebudou konat tolik

slibované halové závody v atletice, protože z vetšiny míst by
nebylo videt na bežeckou dráhu, je už snad jenom pro zasmá
ní. Mane se pri té úvodní sláve vybavila vzpomínka na Václava

K1ause, pred lety otevírajícího fotbalový stadión Sparty. Jejího
prezidenta Petra Macha za cas odvedla policie v poutech ...

Televize a noviny národ alespon s odstupem pár dnu
pochválily, že i když jsme se, oproti všeobecné a o nic neopre

né lidové víre, nestali ani tentokrát mistry sveta v hokeji
a vypadli už ve ctvrtfinále, tak prý jsme plakali jenom málo,
a titulku o "národní katastrofe" prý také nebylo prehnane.

Stacilo pár týdnu - a po mistrovství sveta a Sazka Aréne už

neštekl ani pes. První stránky novin zaplnoval skandáluplný
život ceského fotbalu. Evropské jaro Ceské republiky bylo
tedy i ve znamení konecného prozrení nad neschopností
ceských fotbalových cinovníku zvládat sport bez necistého

kšeftu a brutálních chuligánu v ochozech. Sdelovací prostred
ky však vetšinou usoudily, že za to muže policie. Kdože to
bránil vedení ceského fotbalu a bohatým prvoligovým klubum

poucit se z mnohaletých zkušeností jinde v Evrope a skonco
vat s problémem fotbalového gangsterismu navždycky a ješte

Motto: "Skutecné nebezpecí pro naši dnešní svobodu

a demokracii je necím mnohem méne nápadným ... , o to však

zákernejším než nám tak duverne známý komunismus .... Vidím

ho v narustání demokratického deficitu dnešním evropeismem
a internacionalismem. "
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predtím, než se vymkl zpod kontroly, se nezeptal snad nikdo.
Bude trvat ješte dlouho, než nejaký nový hospodský pochopí,

že vydelá víc, když se odváží vzít si úver a ze zaplivané ctyrky
udelá slušnou restauraci, kam prijde víc lidí a kam se rvácum

a Švejkum ani nebude chtít

Modla jménem Superstar
Do tretice plytkosti témat ceského jara roku 2004 hledalo

Cesko, bicováno sdelovacími prostredky a mobilními operáto

ry, novou modlu jménem Superstar. Tri miliony obyvatel
Ceské republiky posílaly každou nedeli pomocí mobilních

telefonu hlasy svým obll'beným gladiátorum a renomovaní
novinári se potili u rozhovoru s "hvezdami", které se ostenta
tivne nezajímaly o nic jiného, než o sebe. Ejhle, zdálo by se 

mobilový recept na rychlou interaktivní demokracii je na
svete.

Jenomže pak si stací všimnout, že na hazardní sázení si sice
Ceši, Moravané a Slezané z vlastních kapes každorocne dokáží
ušetrit pres sedmdesát miliard korun, ale všechno ostatní,
vcetne demokracie, chtejí od státu. Ani patnáct let ješte nesta

cilo - a práve zde se neschopnost a malost dosud vládnoucí

první generace postkomunistických politiku nejvíce približuje
vlastizrade - na to, aby ze Švejka vyrostl obcan, tedy nekdo,
kdo ví a má bytostne zažito, že stát, demokracie nebo vlast

nejsou náhodou, ale že se o ne musí usilovat - a obcas za ne
i strádat.

Ceské politické strany a jejich pre stavitelé se svým jedná

ním formálne prizpusobily demokracii. Svoji duši a poslání
však prizpusobily ethosu a komunikacním prostredkum výraz

ne protidemokratické televizní zábavy. Národní superstar je
ten, kdo dobre vypadá a ,je s náma". Zábava, která vylucuje
zodpovednost. Bublina žvaneni, která splaskne pri první krizi.

A tak je svým švejkovským zpusobem logické, že ve všech
pruzkumech pred volbami do Evropského parlamentu vedly
dve strany, které Evrope nemohou prijít na jméno, a které

oslovovaly volice jediným a spolecným vzkazem - budeme
bránit Naše/Vaše "Národní zájmy" ... "Hej] Švejk"!

Zvláštní prémie smešnosti
Je logické, že z takové politiky mohou vyrustat jen více ci

méne populární "Superstars". Populární ministr vnitra Stani

slav Gross, kterému neuškodí ani nejvyšší úroven kriminality

policistu v historii, ani nikdy nevídaný souboj mezi státními
zástupci a policií o vetší míru ovlivnování sdelovacích

prostredku, ani jeho osobní zásahy do obsazování ekonomicky
duležitých a vlivných pozic v polostátních firmách. Tak málo
populární až odvolaná ministryne zdravotnictví Marie Soucko
vá, které nezlomil politický vaz ani podivný styl nerízení
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Se všemi svými nedostatky - a že jich

není málo - je Dme pro naši zemi

jedinou pojistkou proti krátkozraké

marnivosti a velkohubé hlouposti

ceských politiku.

zdravotnictví, ci mnohamilionové odmeny ješte podivnejším
právníkum, ale práve její "nepopularita".

Zvláštní prémii smešnosti a dárek Evrope pak predstavují
populární kandidáti Vladimír 2elezný a Jana Bobošíková, kterí
v kampaní dokonce dokázali udelat prednost z toho, že nemají

program, nevedí, s kým chtejí v Evropském parlamentu spolu
pracovat, ale presto, anebo práve proto vedí, že jsou lepší než

všichni ostatní - a, samozrejme, "budou bránit národní zájmy".
Vrcholem surrealismu v jarní ceské politice roku 2004

ovšem byl shora citovaný výrok prezidenta republiky, který na

žofínském setkání Konfederace politických veznu jenom
jemne zastrene prohlásil, že komunistický režim nebyl nic
v porovnání s tendencemi, které nás cekají v Evropské unii.

Nevkus, s jakým lze ríci neco takového pred lidmi, kterí, na
rozdíl od neho, trávili nejlepší léta svého života v komunistic
kých lágrech, bere dech. Nic, ani jeho na podzim ohlášená

kníha se s1lbeným vysvetlením minulosti a vyrovnáním se s ní
- vše za jednu cenu - se už tomuto faux pas nevyrovná. Všimli
si toho dokonce i nekterí ceští novinárí - a to je co ríci.

Právo to kompenzovalo ideolo

gickou slepotou, se kterou preti
sklo a pochvalne komentovalo

clánek bývalého kanadského
generála, kterého pasovalo na

znalce Balkánu. Je pochopitelné,
že Právu lahodí, když pan generál
dští ohen na cinnost OSN

v Kosovu, kde prý, podle nej, ve
válce zahynuly pouhé dva tisíce

lidí, a vetšina z toho prý stejne byla zabita se zbraní v ruce.
Právo už neuvedlo, že hned nekolik velmi detailních meziná
rodních studií ustanovilo, že mrtvých v Kosovu bylo pres

jedenáct tisíc, a v naprosté vetšine šlo o bezbranné civilisty.
A už vubec se nezmínilo o tom, že pan generál Lewis McKen
zie musel už v roce 1992 predcasne opustit misi UNPROFOR

v Sarajevu, když jedine jeho imunita zabránila došetrení jeho
úcasti na "duležitých jednáních" v "Hotelu Sonja" - jinak
bosenskosrbském policejním bordelu. Nebo že už v roce 1993

musel pan generál príznat deníku Newsday, že za prednášky,
které mu ve Spojených státech a Kanade organízovala Miloše

vicova lobbystická organizace Serbnet, pobíral deset tisíc
dolaru za kus.

Profesor Klaun
Má-li Ceská republika v Evropské unii obstát jako svébytná

kultura, musí se zacít ucit všímat si mezinárodního dení

v kontextu. Správný názor už nebude stacit. I tady je nechte
ným odstrašujícím prfkladem prezident republiky. Klausova
hluboká, ale opravdu hluboká neznalost mezinárodních vztahu

urcite nevadila prí jarnf návšteve Cíny, kde prednášel, hladil

pandy a v rozporu s hostiteli peclive pripraveným programem
strávil i den na pláži, nebo v Norsku, kde na universite pred

studenty opet hrímal proti Evropské unii.
Na Západe se mu už radu let namfsto "Professor Klaus" ríká

"Professor Clown", a jeho protiunijní výlevy jsou brány
s úsmevnou rezervou. Pokud ovšem se stejnou prostoduchou

arogancí zabrousí na komplikovaný Blizký východ, koleduje si

o ostudu. A tak mu jenom další neznalost a bezpamet ceských
sdelovacích prostredku dovolila pochvalovat si pri kvetnové

návšteve kvalitu demokracie v Libanonu v dobe, kdy všichni,
kdo se Blizkým východem alespon trochu zabývají, vedeli, že

v komunálních volbách týden po Klausove návšteve pravdepo
dobne s prevahou zvitezf teroristické hnutí HizbalIáh. Což se

také stalo a o další týden pozdeji vitezný HizbalIáh vyprovoko
val v Bejrútu, který se panu prezidentovi tolik líbil, krvavé

nepokoje.

Švejkovi vnuci
Klaunovo pozdní odpoledne petasedmdesátiprocentnf

ceské volicské obliby to ovšem nijak nepoznamenalo, stejne
jako jeho nevkus, s jakým si verejne vedle loajálnf babicky
Livie, která mu rfká "pane prezidente", drží i politickou

dorostenku, která ho na peclive naaranžovaných "tajných"
a bulvárním plátkem peclive sledovaných schuzkách cpe

pizzou a kozím sýrem. Proste surrealisticky BLESKoskvou
cf... Že kvuli jeho úmyslnému zdržování nefunguje Ústavní

soud? Nevadí - neb to zas tak

velké mediálnf téma není. Pocká

si na podzimnf volby a bude
doufat, že zmenený pomer sil

v Senátu mu dovoli naplnit Ústav

nf soud sobe loajálními poslušnf
ky. Dlužno priznat, že sdelovací

prostredky si tohoto problému
všimly - ale spíše jen díky
povzdechu senátora Zdenka

Bárty, že úmyslné prezidentovo zablokovánI' ústavního systé
mu zeme hranící s velezradou.

Takže proc Václav Klaus a spolu s nfm skoro celá první

postkomunistická politická generace nejsou vubec, ale vubec
duležití, zatímco vstup Ceské republiky do Evropské unie
duležitý je? Nejduležitejší a nejdramatictejší historické, ekono

mické a demografické pochody dnešní doby tato generace
Svejkových vnuku není schopna aní rozeznat.

Príklad? Podle nekterých demografických studií muže být
za tricet let v Ceské republice pri zachování soucasných
trendu porodnosti jen polovina dnešního poctu ceského obyva

telstva. Na pracovní trh v arabských zemích prijde pritom do
roku 2010 na padesát milionu mladých lidí, o deset let pozdeji

jich bude už sto milionu. Tretina obyvatelstva arabských zemi
žije za méne než tisíc osm set korun mesícne. Jednapadesát

procent mladých lidí chce pritom už dnes emigrovat, prede
vším do Evropy. Tato tendence bude v nejbližších desetiletích

už jenom sílit.
Evropská UnÍe se naucila dívat se na desítky let dopredu - at

je to v premýšlení o tom, jak zabezpecit stabilitu dodávek
energie, nebo práve ve vztahu k arabskému svetu. Se všemi
svými nedostatky - a že jich není málo - je Unie pro naši zemi
jedinou pojistkou proti krátkozraké marnivosti a velkohubé

hlouposti ceských politiku. Tvrdit, že totalitní zlocinný režim

byl lepší než dnešní Evropská UnÍe... Ach, Svejku, Svejku ...

JAN URBAN (1950) uel NA NEW YORK UNlVERSI1Y IN PRACUE.
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ROZHOVOR

CASEM UŽ SE NIKDO NESMÁL
S historikem a poHtologem IHem Yannakakisem o proletárích
v renaultech, diktátorech v palácích a pameti v nás

DAVID SVOBODA

Žijete ve Francii, máte recké jméno a mluvíte plynne

cesky. To rozhodne není profil bežného akademika.
Muj otec byl Rek a matka Ruska. Narodil jsem se v Egypte

a vyrostl doslova v komunistickém ovzduší, nebot oba rodice
byli komunisté. Presto byla naše rodina otevrená i jiným

proudum. Když mi bylo patnáct let, vypukla v Recku obcanská

válka a mne navrhovali, abych tam odjel bojovat na strane
komunistu. Samozrejme jsem nadšene souhlasil a po maturite

v roce 1949 jsem odjel pres Itálii a Francii do Prahy.

Jaká byla vaše první zkušenost s komunismem?
Do Prahy jsem dorazil s predstavou, že komunismus, to je

blahobyt a lidské štestí. Prvním šokem pak bylo, když jsem
spatril smutné mesto a v nem smutné lidi. Z toho vyplynula má
první zkušenost, že komunismus je všude na svete spojen se
smutkem a nesnáší veselí - protože veselost znamená svobodu.

Smát se mužete jen na povel. Komunismus jako systém nedává
šanci kráse, protože ta je v rozporu s egalitárstvím. Proto ta

nenávist napríklad k architekture. Je zajímavé, že jakmile
kdekoli padne komunismus, za pár mesícu je všechno hezcí
a cisté.

Padesátá a šedesátá léta 20. století jste ovšem strávil
v Ceskoslovensku ...

Komunistická strana Recka me poslala jako ucitele do

domovu pro recké deti, pak me ale vyhodili, protože jsem se jim

nezdál dost konformní. Meli vlastne pravdu. Mel jsem rád
humor, hezké obleky a nesnášel jsem udávání, což komunismus
vyžaduje. Byl jsem proste trošku anarchista.

Zdáli se vám ceskoslovenští komunisté ortodoxnejší než

jejich kolegové v ostatních zemích?
Komunismus má jednu výhodu. At už jste v Cíne, Austrálii

nebo Ceskoslovensku, všude jde o stejný typ cloveka i myšlení.

Jak si ale vysvetlit, že ostatní národy strední Evropy nebyly

režimem tak pevne spoutány jako Ceskoslovensko?
Rekl bych, že to je chybné tvrzení. V letech 1947, 1948 nebo

1956 byly všechny tyto státy surové. Madari na to doplatili

možná mnohem hur než Ceši, vzpomente na procesy po šestapa
desátém a statisícovou emigraci, kterou Cechoslováci pres
velkou represi nezažili. V šedesátých letech nastala úleva
v celém socialistickém tábore; v Madarsku dokonce relativne

citelneji než jinde, ovšem proto, že i represe zde byly silnejší.
Kádár zahájil svou liberalizaci ve stejné dobe jako Ceskosloven
sko; po pádu Chrušcova se veci zacaly sice zhoršovat, již ale ne

v takové míre jako predtim.

Po invazi v roce 1968 jste odešel do Francie. Jak tam bylo

vzhledem k probíhající levicové revolte vnímáno zadušení
pražského jara?

Když jsme po srpnu prišli, pražské jaro podporovala jen velice

malá cást francouzských komunistu; kolem nich se pak sdružo

vala nezretelná levicová vrstva. Kritika vuci nám z Východu byla
poznamenána nepochopením toho, že nám nešlo pouze o blaho

bytnou spolecnost; nám šlo i o svobodu. A slovo svoboda bylo na

Západe slovem buržoazním. Demokracie byla pro naše kritiky
negativním pojmem. Sympatie vuci Ceskoslovensku chovali
pouze intelektuálové, chybel však proletariát Mel jsem rozhovor

s jedním komunistou. Ríkal mi, jak si koupil poslední model
renaultu a jel na dovolenou. Já na to, že mít auto vubec není

špatné a také bych nejaké chtel. A on mi vycetl- vidíte, chcete

být jako my, v konzumní spolecnosti. V tom byla schizofrenie
této levice; vycítali nám to, co sami meli.

A postoj k východnímu bloku jako takovému?
Zásadní zvrat nastal tehdy, když se pojem lidská práva

objevil díky emigrantum z Východu na jevišti dejin. Vedle

Solženicynova Souostroví Gulag nebo treba Charty 77 tomu
napomohly i vzpoury delnlku v Polsku; konecne mela západnl

levice svuj proletariát ve vzpoure proti moci. A to byl také na

Západe zacátek konce komunistického hnutí. V záveru
sedmdesátých let zacal blednout i mýtus exotických revolucí,

tretí svet se ukazoval jako totalitnejší než jakýkoli jiný totalita

rismus. Tak prišla velká ideologická krize. V roce 1981 si proto
mohl prezident Miterrand, který usiloval oslabit levici ve vlast

ní strane, dovolit prizvat komunisty do vlády. Komunismus už

tehdy nebyl záležitostí vášne, a to byl symptom, že byl skutec
ne nemocný. Svedcí o tom fakt, že polovina z tech, kterí byli

prizváni do vlády, komunismus opustila, protože poznali

normální život, a taky fakt, že když byl tehdejší predák
komunistu George Marchais v televizi, byl celému národu k
smíchu. Casem už se nikdo nesmál, prestali ho brát docista
vážne.

Jak si vysvetlujete, že takový obrat v uvažování nastal až po
šedesáti letech existence sovetského teroru?

Každá generace pocínaje rokem 1917 prinesla o tom systé

mu velkou dávku pravdy - a pokaždé se na všechno zapomne

lo. Tak to šlo porád dál. Když probíhaly v Rusku velké proce
sy, nikdo neveril, protože obžalovaní se ke své vine priznávali.

Svou roli hrála u intelektuálu také obava, že by meli jít proti
svetovému pokroku; ríkali si - za dvacet let se bude všude
zpívat a my, intelektuálové, musime udržovat nadeje proletari
átu.

léto 2004
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llios Yannakakis se narodil roku 1931 v Káhire. V roce 1949prijel do Ceskosloven

ska, kde pracoval jako vychovatel, stredoškolský a pozdeji vysokoškolskýucitel. V roce

1968 emigroval do Francie, kde do roku 1999 pusobil jako profesor historie

a mezinárodních vztahu na univerzite v Lille. Specializoval se na dejiny komunis
mu a dení ve východním bloku. V soucasnosti žije jako duchodce v Paríži.

Nezachránila reputaci komunismu také hitlerovská

agrese, která postavila Stalina na stranu sil Dobra?
Mužeme predpokládat, že nebýt druhé svetové války,
Západ by proWédl daleko dríve než v sedmdesátých
letech?

Nemám rád hypotézy, ale jedno vím jiste: v okamžiku, kdy

svet pochopil, že Hitler a Stalin jsou prátelé a komunisté zacali

ztrácet pozice i autoritu, vypukla válka. Sovetský svaz navodil
svou propagandou dojem, že bremeno války nesl pouze on,

a jinde to byla procházka ružovým sadem. Tak to už bohužel
zustalo.

Komunismem jste se zacal zabývat až v Paríži sedmdesá

tých let?
Zacal jsem se jím zabývat už v Cechách, pri ruzných schuzích

a diskusích, ovšem svobodne to nešlo. Když jsem ale dorazil na

Západ, objevil jsem neco fantastického: tu širokou literaturu
o komunismu. A práve tehdy jsem si položil otázku: jak je

možné, že vy na Západe máte tolik knih, tolik znalosti a ješte
tomu veríte? A to me donutilo pracovat dál na otázce, co je
komunismus.

Když pred ctyrmi lety vyšla Cemá kniha komunismu,
setkala se jak s objektivní, tak ideologicky
vyhranenou kritikou. NapomoWo toto dílo ke správnému
chápání komunismu na Západe?

Predevším je nutno ríci, že do té doby nikdo nenapsal

o komunismu dílo, které by se tak dopodrobna venovalo jediné-

mu bodu - a to represi v mezinárodním merítku. Ukázalo se, že
ta je stejná všude, kde je komunismus. Po Hannah Arendtové je
to další prípad, kdy došlo ke srovnání nacismu a komunismu,

což je také velké pozitivum. Kniha mela po celé Evrope velký
úspech a prišla navíc v dobe, kdy se zacala vytrácet pamet o tom,
co komunismus byl.

SouWasil byste s výrokem Václava Belohradského, že

zatímco fašismus je absolutním zlem, komunismus je
perverzí dobra?

Co znamená v tomto prípade perverzní? Kde leží hranice

perverzity? Tato veta je typicky moralistní, ríká - toto je dobré
a tohle zas méne. Arendtová chtela analyzovat spolecné body, ale
zároven i to, co tyto dva totalitární systémy odlišovalo. Její

srovnání bylo skutecne vedecké, bez ideologické frazeologie.

A s takzvanou snahou o dobro naprosto nesouhlasím, vystihuje
to už Dostojevskij v Bratrech Karamazových: pro blaho lidstva

mužeš obetovat decko. Výsledek je, že tu zustaly miliony
mrtvých po celém svete. Je pravda, že nacismus v naší pameti
zustal jako absolutní zlo, protože okupace, Lidice i koncentráky

byly víditelné, zatímco komunismus byl maskován slovy. Navíc

Hitler nikdy netvrdil, že nacismus je budoucnost sveta, nýbrž
pouze Nemecka. A zemrít hlady a zimou je lepší než plynem.
V roce 1960jsme mluvili o koncentracních táborech v Ceskoslo

vensku; málo lidi verilo, že byly i tam. Vedeli, že byl Jáchymov,
Bory, ale bylo to velice vágní. Predstavte si ale obraz komunis

mu, kdyby tanky a vojáci prišli osvobodit Kolymu a svet spatril
vyhublé vezne.

Prispela by k ráznému vyrovnání s temito zlociny jakási

obdoba poválecného norimberského tribunálu?
Myslím si naopak, že bylo velrru dobre, když se žádné tribuná

ly nekonaly. Tem, kterí páchali zlociny v roce 1950, bylo v roce
1990 kolem osmdesáti let. Zároven je ale velice duležité, že

probehly lustrace a otevrely se archivy tajných policií. Snaha

moralizovat spolecnost, vedomí, že soused udával, byla duležitej
ší než politické procesy. Norimberský proces ostatne rešil válku

a my jsme tentokrát nebyli ve válce, systém se proste rozpadl.

Je komunismus definitivne mrtvý?

V podobe, jakou známe, zrejme ano. Ale zustaly prvky
v ideologii, reci, mentalite ruzných levicových a krajne levíco

vých skupin. Nebezpecí je v tom, že z toho vznikl salát; Marx je
mrtvý-Marx není mrtvý, proletariát existuje-neexistuje, ve
mestech se má volit jako na venkove a venkov má zas vypadat
jako ráj na zenu ...

Mohou nove príchozí zeme obohatit sjednocenou Evropu
o svou historickou zkušenost?

S novýnu zemenu se pojí velká mytologie; neverím tomu.

Mohou ovšem prinést Evrope jednu hlavní vec: skrytý smysl pro
tragicnost, která se mení v absurditu, tedy to, co Západ už
zapomnel. Z padesátých let tu zustalo neco, co musí dozrát. To

cekám zejména od nové generace ceské kinematografie a litera
tury. A také v techto zemích vidím vetší víru v budoucnost
Mládež odsud muže volne cestovat a poznávat, a s ní prijde do
Evropy i vetší cerstvost a autenticita.

Prítomnost
10



ROZHOVOR

Nacházíme se v case nove oživované minulosti. Muže

práve pamet sehrát pri záchrane demokracie klícovou
roli? A jak je to naopak s "tlustými carami"?

Demokracie je komplexní architektura, zatímco pamet je jen

její malá cást, je labilní a manipulovatelná. Ale to, co me vždy
poteší, když prijedu do Ceské republiky, je velké množství
nových historických knih napsaných novou generací historiku.
Spousta se jich venuje odsunu Nemcu, politickým procesum
a podobne. Ve Francii ostatne vidím totéž; tam se zas probírá
vichystická minulost, maršál Pétain nebo židovská otázka za

války. A nakonec, Spanelsko potrebovalo od smrti Franka
patnáct let, aby se znovu zacalo mluvit a publikovat o obcanské

válce. To vše není jen docasný trend, to je katarze. Historie
není totiž cit, je to práce, která slouží nejen pameti, ale i pocho

pení toho, co se deje a delo kdysi. Žádná cára nesmí být, bádání
musí jít svou cestou. Musíme dávat jen pozor, abychom touto
cestou nevklouzli do jakési masochistické tendence.

Odskocme si na chvíli z Evropy. Patril jste k úzké

skupince intelektuálu, kterí se otevrene postavili za
válku v Iráku. Co vás k tomu vedlo?

Byly to jednak mé životní zkušenosti s totalitním systémem,

víra, že americká demokracie není pitomá, a vedomí, že jsme
ve válce s terorismem - s novým totalitarismem, který je na

rozdíl od toho predešlého nejasný a difúzní. Nemyslím ted
jenom al-Káidu. Nacionalisté v arabských zemích, následující
príklad socialistických státu, prohráli svuj boj o modernizaci
a narazili stejne jako ony. Dnes tam pozoruji naopak trend

smerem k ruralizaci, který jde proti pokroku, a s ním volné
pole pro extremismus. To vše je nebezpecné pro celý svet.

Mluvi se o težkostech, se kterými se koalice v Iráku potýká; já
jsem ale v Bagdádu videl, že lidé chtejí žít normálne a ríkají, že

Americané by meli zustat co nejdéle, protože znamenají jistou
garanci.

Povede k iráckému uzdravení stejná cesta, jakou se
musely vydat evropské národy po smrti svých diktatur?

Tyto dve situace bych nerad srovnával, ackoli nekteré
fenomény jsou tu samozrejme stejné. Vzpomente si, nac si
stežovali lidé po pádu komunismu: že ulice nejsou bezpecné, že

vzrostla kriminalita. Tak je to ted i v Iráku. Lidé chtejí konzu
movat, práve jako u nás, nechtejí být okupovaní, ale v rozporu

s tím zároven volají - zaplatpánbuh, že jsou Americané tu. Chce
to predevším vytvorit novou politickou trídu, a to se behem

roku nedá stihnout. Ta nynejší je v Iráku bezmocná, stejne jako
byli vudcové po pádu režimu ve východní Evrope. Má velice
všeobecné predstavy o demokracii, ale její predstavitelé žili
dvacet i více let v exilu a náhle se ocitli ve zcela nové zemi, se

kterou si nevedí rady.

Jak byste charakterizoval režim, který této situaci
predcházel? Blížil se svou podstatou Tretí ríši, nebo nám
víc napoví, že se Saddám Husajn zhlížel ve Stalinovi

a mel knihovnu plnou jeho biografií ... ?
Zatímco Nemecko bylo daleko a nacismus minulostí, vliv

Sovetského svazu v Iráku byl velký a Saddám mel možnost
poznat sovetský systém pri svých návštevách. V mém

dokumentárnim :filmu o Saddámovi jeden tehdejší clen sovet

ského ústredního výboru, který mel na starost irácké záležitos

ti, vykládal, že samotní Rusové meli strach z jeho surovosti.
Zároven ovšem Saddáma potrebovali, aby mohli udržovat svou
kontrolu nad oblastí Perského zálivu. V Iráku zkrátka vládla

totalitní strana s železnou ideologií, oprená o tajnou policii
a armádu vytvorenou podle sovetského vzoru, kde voják nemel
žádnou hodnotu krome toho, že sloužil jako potrava pro bitvy.

Pozorovatel by mohl spatrovat urcitou podobnost se

stalinským Ruskem v halasné modernizaci, kterou Irák
prodelal v 70. letech.

To je nepresné. V arabských zemích se každá skupina

u moci snažila modernizovat spolecnost, rozšírit gramotnost,

vybudovat školy. Ani BMS není výjímkou, nebot každá totalit
ní ideologie je pokusem o modernizaci. A jakmile ztratí svou
dynamiku, okamžite padnou. Ale Saddám zároven videl, že

jakmile se emancipuje spolecnost, zmenší se jeho moc. Tudíž
potreboval mít podporu tech nejreakcnejších složek spolecnos
ti, náboženských predstavitelu.

Nebude stát v ceste vyrovnání s minulostí práve skutec
nost, že baasismus nebyl definován konkrétní zavržení
hodnou myšlenkou, ale spíše promenlivou politickou
praxí, od které je mnohem težší se distancovat?

Puvodní doktrína strany BMS byla národne-socialistická,

címž myslím smes nacistických a leninských myšlenek.
Postupne ale Saddám pochopil, že všude kolem nacionalismus

násirovského typu zkrachoval, a zvolil kombinaci islámu

a rasismu. Naprosto s vámi souhlasím, že Saddám byl spíše
pragmatik moci. Byl ovšem naprosto špatný stratég. Jakmile

videl, že jeho moc slábne, zvolil únik dopredu. Aby nacionalis
mus v techto podmínkách prežil, musí se rozširovat; podobne

jednal ostatne i Násir. Když šli na jedné strane Soveti do Afghá
nistánu a na druhé Americané opustili Írán, rekl si Saddám, že

nastala pravá chvíle zaútocit proti Íránu a rozšírit oblast

Sat-al-Arabu. Po pádu jeho režimu nastalo ovšem naprosté
prázdno, které ted vyplnují regresivní náboženské a spolecen
ské tendence, štepeni mezi sunnity a šíity plus kmenové aspek

ty, rivalita mezi Kurdy a ostatními, napetí ze strany sousedních
státu, to vše je strašlivý problém. Vzniká tak netvurcí spolec

nost, která ztratila kapacitu jít dál.

Nebylo by bývalo prece jen méne riskantní nechat

iráckou diktaturu odeznít prirozenou cestou jako Sovet
ský svaz?

Každá totalita se casem sama od sebe rozpadne. Ovšem já

jsem veril, že pád Sad dáma Husajna muže urychlit rešení
problému Blízkého východu. A verím, že se to ješte muže
podarit, protože nemužeme veci soudit po jednom roce. Ale
nejsme marxisté, abychom mohli ríct, že veci beží od bodu

A do bodu B. Historie je vždycky záhada.
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PREWMOVÝC
Druhé ctvrtletí roku 2004 ve svete

TOMÁŠ KLVANA

Už je víceméne jasné, že útoky na Ameriku pred tremi lety

jsme byli vrženi do jiné epochy; jak tehdy výstižne komentoval
ministr zahranicí Spojených státu Colin Powell, skoncilo

období po studené válce (post-cold war) , tedy cas prerodu.
Jaké jsou nové casy? Máme pro ne jméno? Na to je, zdá se,

ješte brzy. Mezinárodní události jara 2004 jejich jinakost, jejich

kvalitu zlomu dokázaly vrchovate:

• Rozšírila se a kvalitativne promenila Evropská unie i Severo
atlantická aliance.

• Útok teroristu v Madridu potvrdil, že bezpecný kout na
svete není, a situace v Iráku a v Afghánistánu, jež nás (ano,

i nás v CR) muže kdykoliv osobne ovlivnit, se nelepšila.
• Tragédie mucení veznu v Abú Ghraib a jinde v Iráku, Afghá

nistánu a zrejme i Guantánamu postrísnila morální štít mise
osvobození Iráku.

• Zvolna se rýsovala shoda o ústave Evropské unie, avšak cas

nejistot je v tomto ohledu vrchovate pred námi.
• Na Blízkém východe prezident George W. Bush zmenil

dlouhodobou linii americké diplomacie a již (zrejme)
nepovažuje všechny židovské osady na Západním brehu za
nezákonné. Jeho demokratický vyzývatel John Kerry se,

zatím marne, pokoušel získat nad problémy obklíceným
prezidentem navrch.

Zpravodajství z kredence
Vše se už jaksi automaticky odehrává pred objektivem

kamery, nebo je nám témer žive nabídnuto aspon prostrednic
tvím mobilního telefonu (!), jak je vídet z následujícího poKla
du. Koncem kvetna zaútocila skupina militantních islamistu
z organizace AI Kúds spojené s al-Káidou na luxusní cinžáky

zahranicních pracovníku ropných spolecností ve meste
Chóbar v Saúdské Arábii. Jedna z amerických zamestnankyn
spatrila zacátek teroristické akce a stihla se skrýt v kredenci.

Odtud se mobilem spojila s bratrem ve Spojených státech a od
neho se vylícení dramatické situace dostalo do zpravodajských

televízí, ješte když dotycná byla v kredenci.
Jsou k dispozici otresnejší prI1dady, jako treba snímky

a videa mucení a ponižování zajatcu v Iráku, jež si (na památ
ku?!) porídili trýznitelé. Podezrení o mucení veznu provázejí
americkou vojenskou akci už nekolik let, byly to však až ony
fotografie, jež v našem vízuálním veku obrátily americkou

politiku vzhuru nohama a primely politiky zjednat nápravu.
A další obrázek: zabití mladého Americana Nicka Berga extré

misty v cele s J ordáncem Zarkavím se prostrednictvím video
nahrávky objevilo na internetu. Pet a pul minuty trvající
hruzná inscenace zacíná ctením "rozsudku" a koncí uríznutím
Bergovy hlavy. Jestliže prímý prenos padajících mrakodrapu
predstavoval, receno filmovým jazykem, cosi na zpusob

panoramatického celku, Bergova dekapitace je mikrodetailem

tragédie, kterou globalizující se kosmopolitní civilizaci vnutili

násilnictí dogmatici islámu. Panují obavy, že ani jedna ze
zmínených událostí není pointou, že ta by mohla být ješte
desivejší.

Krest Mghánistánem
Aby se jí predešlo, vede prezident Spojených státu preven

tivní války v Afghánistánu a Iráku. Toto tvrzení možná lecko
mu pripadne hodné sporu, vždyt sama mocnost již vyhlásila
obe války za vyhrané. V jednom prípade tak vrchní velitel

ozbrojených sil Spojených státu ucinil nezapomenutelne na

palube križníku - kvuli obrázkum, jež, jak kalkuloval, mohly
by se hodit v prezidentské kampani. Jenže obrázky se hodí

spíš oponentovi, kandidátu demokratu Johnu Kerrymu, jako
poKlad predcasných oslav ze strany Bushova kabinetu.

Afghánistán je "vyhrán", jen pokud se svržení Tálibánu

v Kábulu týká. Prezident Hamíd Karzaí nedávno priznal, že
pokud je rec o kontrole území, je jen o málo víc než primátor

hlavního mesta. O moc se musí delit s lokálními vojevudci. Ti
pomohli Severní alianci a Americanum svrhnout Tálibán,

zasedají v legislativním shromáždení l.oja Džirga, jsou v Karza
ího vláde a mají faktickou moc v provinciích. Mnozí z nich
operují za hranicí zákona, takže po nekolikaleté prestávce

bude letošní "úroda" heroinu v Afghánistánu zase rekordní.

Problém užívání zakázaných látek se objevil i mezi americký
mi vojáky operujícími v Afghánistánu, nikoliv prý mezi zvlášt

ními jednotkami, ale u pomocného personálu a ridicu. Na jihu

a východe pokracují boje s Tálibánem a AI Kajdou; od srpna
2003 do konce kvetna 2004 v zemi padlo kolem sedmi stovek
lidí.

Na venkove operují takzvané Týmy provincní obnovy

(pRT -Provincial Reconstruction Teams) složené z vojáku
a civilistu pod velením Severoatlantické aliance. Mají za úkol

logisticky pripravit první svobodné volby a pomoci vybudovat
záldadní infrastrukturu. Jedná se o nejvýznamnejší soucasnou

operaci NATO. Podle toho, jak se povede, se bude v následují

cích týdnech a mesících rozhodovat, zda se NATO bude nejak
podílet i na vojenských akcích v Iráku.

Skandál Abú Ghraib
Katastrofu jménem Abú Ghraib odcinit nelze. Mucení,

zabíjení a ponižování válecných veznu v bývalé Saddámove
verzi povestné Ljubljanky je možné vysvetlit, nikoliv omluvit.
S tím, jak Kongres USA zahájil verejné slyšení o incidentech

a zacaly padat první tresty, je cím dál zrejmejší, že se nejednalo
o izolované akty, ale chybu systému. Delo se nejen v Abú

Ghraib, ale také v jihoirácké Násiríji, Qaimu na syrských
hranicích, bagdádském mezinárodním letišti a zrejme

Piitomnost
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LETOŠNÍHO JARA

i v Afghánistánu a Guntánamu. Nevypadá dobre, když prezi

dent ríká, že ženevské konvence o zacházení s válecnými zajat
ci se na Irák vztahují, kdežto nekterí jeho podrízení v unifor
mách tvrdí opak.

Skandál Abú Ghraib je morální prohrou a fiaskem public

relations, tedy hríchem a chybou zároven. Nikoliv však, jak se

obcas opakuje, proto, že staví Spojené státy a jejich spojence
na stejnou úroven jako ty, které koalice svrhla. Jednak mucení
uplatnovaná svého casu Saddámovým režimem patrí ve
zvrácené nedostižnosti do jiného kruhu pekla (podstatne blíž

jeho stredu), a pak také je zrejmé, že Amerika pachatele
potrestá a ze selhání vyvodí dusledky. Abú Ghraib je prohrou,
protože oslabuje již druhé zduvodnení války (po prohre se

zbranemi hromadného nicení), a sice argument o potrebe
svrhnout nelidský režimu a nahradit jej humánnejším. Metody
k tomu zvolené takový úkol ztežují, oddalují a zvyšují riziko

neúspechu.
Spojenecká vojska mela na jare plné ruce práce s udržením

požáru rebelie v sunnítské Fallúdže, kde se upevníly prosádá

movské jednotky a v šíítských centrech Nadžaf a Karbala, kde
se mladý radikální duchovní Muktada al-Sadr postavil do cela

ozbrojeného povstání. Prezident Bush se obává, jak priznal, že

by tvrdý postup ve Fallúdže byl kontraproduktivní, že by ješte
vice zneprátelil místní obyvatelstvo. Proti šíítským bojuvkám

však postupuje koalice nesmlouvave.

Kdo bude príští Bush?
Vcelku prekvapive se demokratu Kerrymu nepodarilo

z Bushových obtíží vyprodukovat náskok v pruzkumech verej
ného mínení. Oba politikové byli ve statistické remíze a Bush

svého oponenta predcil ohledne duvery volicu v otázkách
národní bezpecnosti a války na Blízkém východe, což je pro
demokrata špatná zpráva. Proto ve svém prvním velkém zahra
nicnepolitickém projevu v Seattlu tvrdil, že Bush neuciníl

Ameriku bezpecnejší. Kerry oznámil, že stane-Ii se preziden

tem, provede dukladnou reformu výzvedných služeb (narážka
na chyby a nedostatky pod vedením jeho oponenta v Afghá

nistánu, kde se nepodarilo dopadnout Usámu bin Ládina,
a v Iráku, kde se nepodarilo najít zbrane hromadného nicem').
Kerry také rekl, že zapojí do americké zahranicní politiky

ztracené spojence. Jak se mu to podari, neuvedl. Ve svém proje
vu mel však i ujištení, že teroristé nemohou pocítat s destabili

zací Ameriky pred prezidentskými volbami. K al-Káide se
obrátil prímo: ,Jako vrchní velitel shromáždím všechny síly

našeho národa k rozdrcení vaší síte. Zužitkujeme všechny dostup

né zdroje, abychom vás znicili," uvedl Kerry v Seattlu.

Bublající Evropa
Jeho slova naznacují, že bude-Ii zvolen, nedozná americká

zahranicní politika podstatných zmen. To je treba ocenit,

nebot co drív bývalo pravidlem, stává se vzácnejší: shoda

opozice a vládní strany/koalice na základních obrysech zahra
nicní politiky. Príklad Spanelska je odstrašující. Po atentátech
11. brezna v Madridu zvítezili ve volbách oproti predpokladum

socialisté Josého Luíse Rodrígueze Zapatera, kterí, jak
v predvolební kampani slíbili, stahují vojska z Iráku. Nejde o to

kritizovat španelského premiéra, že plní, co shbil v predvoleb

ní kampani, jde o dusledky toho, co v kampani sliboval, a také
o neschopnost bývalého premiéra Josého Marii Aznara pred
vysláním jednotek zajistit dostatecnou podporu opozice. Pri

absenci tech predpokladu stojíme tvárí v tvár nepohodlné
pravde: al-Káide se to ve Spanelsko povedlo dokonale.

Jak rekl na kvetnové konferenci o strední Evrope ve Varša

ve státní tajemník polského ministerstva zahranicní Adam

Daniel Rotfeld, dnes je zahranicní politika už jen málo sférou
samou pro sebe. Naopak, v nebývalé míre ji ovlivnuje dení

uvnitr státu. Mužeme extrapolovat: úcastnila by se Itálie pod
vedením levicové vlády akce v Iráku? Steží. Je možné, že
v nadcházejících evropských volbách porazí levice Romana

Prodiho pravicovou Forzu ltalia premiéra Silvia Berlusconiho.

V takovém prípade bude mít Prodi dobrou pozici pro souboj
v príštích parlamentních volbách. Co muže jeho vítezství

znamenat pro italskou zahranicní politiku? Clovek se bezdeky
otrese, že Italové budou volit mezi sebestredným "napoleon
kem", zneužívajícím média pro politické hry, navic mužem,

nad nímž se vznášejí vážná podezrení z porušení zákona na
jedné strane, a na strane druhé slabým predsedou Evropské

komise, který fakticky oznacil prezidenta Bushe za viníka
madridských atentátu.

Odpoved Evropské unie na ony atentáty je príznacne

bojácná a nedusledná. Vznikl úrad koordinátora boje proti
terorismu, formálne podléhající nejvyššímu predstaviteli unie
pro zahranicní politiku Javieru Solanovi, fakticky však spada

jící spíš pod komisariát s pusobností pro vnitro a justici.
"Protiteroristický car" Gijs de Vries už koncem kvetna kriti

zoval slabou koordinaci unie v otázkách postupu proti
terorismu a navrhl sloucení nekterých komisí a pracovních

skupin. Bude-li unie postupovat stejne "briskne" jako pri

hlemýždím porodu jednotného evropského zatykace, máme
se na co tešit Mnozí predstavitelé západních státu unie stále

nepochopili, že globalizující se kosmopolitní civilizace, jíž je
Evropa jednou z hybných sil, je ve válce s terorismem globál

ního dosahu, a že neexistuje dnes na svete duležitejší politic
ký úkol, než zabránit al-Káide domoci se jaderné ci biologic
ké zbrane.

Dva faktory blízké budoucnosti by mohly pozmenit situaci.

Prvním by se stalo vítezství Kerryho v prezidentských volbách
v listopadu. To není nepredstavitelné, i když je to málo pravde

podobné. Kerry by svoje šance mohl vylepšit vhodnou
nominací svého viceprezidentského partnera. V této souvislos-

léto 2004
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Rozšírením vstoupila EU do

nového, nestabilního období,
v nemž se zdánlive uzavrené

otázky budou otvírat.

ti se mluví o divoké karte, republikánském senátoru Johnu
McCainovi, jenž je stejne jako Kerry hrdinou vietnamské
války.

UIUjnídusno
Druhým faktorem je rozšírení Unie, které pozmení její vnitr

ní dynanuku a zvýší vliv východních státu na evropskou politi
ku. Jsou to vesmes zeme víc ukotvené v chaotických dejinách,
na rozdíl od západních státu žijících v kantovském postmoder

ním ráji, jak to kontroverzne popsal Robert Kagan. S výjimkou
Polska nejsou Stredo- a Východoevropané jednoznacne
proamerictí, budou se však zdráhat definovat Unii v kontrastu

k USA, jak by si to práli nekterí vlivni Západoevropané.

Po 11. breznu, zdá se, došlo k odblokování nekterých

cesticek vedoucích k prijetí ústavní smlouvy EU. Polsko
prestalo trvat na rovnici rozložení moci prijaté v roce 2000

v Nice a Zapaterova vláda rovnež projevila vetší vstrícnost ve

stejné veci. Britský predseda vlády Tony Blair se z vnitropoli
tických duvodu rozhodl, že usporádá o smlouve referendum.

Zatím je pro prijetí pouze necelých dvacet procent Britu,

Blair však verí v možnost zajištení unijního veta v otázkách
daní, sociálních vecí, justice a zahranicní politiky, což by mu

usnadnilo presvedcování volicu.
V podobném duchu již tyto otázky
otevrel jeho ministr zahranicí Jack

Straw na prípravném jednání šéfu
diplomacie v kvetnu. V tom však
Blair muže narazit, napríklad u regio

nálními volbami oslabeného prezi

denta Francie. Jejich spor muže
prijetí ústavní smlouvy oddálit

Britské referendum posiluje hlasy volající po referendu
i v jiných státech. Ty logicky namítají, že by bylo podivné
nedoprát vlastním obcanum plebiscitu, když se k nemu
odhodlali k prímé demokracii tradicne neduveriví Britové.

V referendech budou mít velkou šanci protiunijní

populisté a nacionalisté, kterí mají v nekterých státech
silnou politickou pozici a v jiných alespon znacnou popula

ritu, a tedy dostatecne hlasitý megafon. Rozšírením vstou
pila Unie do nového, nestabilního období, v nemž se
zdánlive uzavrené otázky budou otvírat a žádná predpoved
není zarucena.

Na podzim se má Unie rozhodnout, zda zahájí rozhovory

o prijetí Turecka. Zvolna a težce se zacala v zákulisí rýsovat

shoda Turecko prijmout. A stanovit prístupovou lhutu na
dostatecne dlouhé období, snad deset let, možná víc. Byla
by to dobrá zpráva. Takový vývoj by dal Turecku šanci

dokoncit reformy a polepšit se ohledne lidských práv, Unii
zas nadeji preklenout izolacionismus - reprezentovaný

šovinistickou inklinací ve stylu "pevnost Evropa" - a také
zacít rešit problém stárnutí své populace a nedostatku

ochoty pružneji se prizpusobit trendum, jakými jsou migra
ce a etnocivilizacní vnitrní promena zakonzervované identi
ty. Prijetí Turecka by otevrelo Unii Blízkému a Strednímu

východu a pod tímto tlakem by se její zahranicní politika
mohla stát odpovednejší. I když, težko dnes vubec mluvit
o jakékoliv unijní zahranicní politice.

Jordán a Námestí nebeského klidu
Jakousi prevrácenou logikou dokazuje i Blízký východ, že

jaro 2004 melo prelomový charakter. Izraelský premiér Ariel
Saron získal podporu amerického prezidenta pro svuj plán
jednostranného stažení z pásma Gazy a opuštení nekterých
osad na západním brehu Jordánu. Palestinci protestují, proto
že plán pocítá s ponecháním vetší cásti osad na Západním

brehu a definitivní konec myšlenky návratu palestinských
uprchlíku a jejich potomku do státu Palestina. Bushuv krok je
v tomto smeru ostrou zmenou kurzu americké diplomacie, jež

až dosud považovala osady na západním brehu za nezákonné.
Jenže Saron plán neprosadil v referendu vlastní strany Ukud
a s jeho prijetím ve vláde mel koncem kvetna obrovské problé

my. Za potížemi je treba videt Saronova likudního rivala, minis
tra financí Benjamina Netanjahua, který má ambice Sarona
eventuálne v premiérském kresle vystrídat. Pritom vetšina

izraelských obcanu Saronuv plán schvaluje.

Je tomu patnáct let od noci ze 3. na 4. cervna 1989, kdy
vojska Cínské lidové osvobozenecké armády zahájila strelbu
do bezbranných demonstrantu v prístupových ulicích kolem

Námestí nebeského klidu (Tchien-an-men) v Pekingu.
Armáda utopila v krvi cinské demokratické hnutí, které zacalo

studentskou stávkou v hlavním

meste, rozrostlo se do trí set cínských
mest a zasáhlo všechny spolecenské
vrstvy. Co se od té doby zmenilo?
Cína, která opustila komunistickou

ekonomiku, pokracovala v dech
beroucím hospodárském rustu. Jižní

ekonomická zóna, Sanghaj, Peking
a další velká mesta se modernizují,

životní úroven mnoha Cínanu stoupá. Prostor pro kulturní
a intelektuální svobodu se rozšíril s rozmachem kapitalismu,

byt divokého, mafiánského. Na strane druhé však Cína
neopustila politickou represi jinak smýšlejících. Pro ty stále
chystá vezení, lágry laokaj, mucení a psychický teror. Bez

prehodnocení cínského jara '89, jež má režim stále za kontra
revoluci, se ledy nepohnou.

Nepredpokládá se, že léto 2004 bude stejne nahuštené

prevratnými událostmi jako jaro. Prekvapení nechtejme, nebot
riskujeme, že budou nepríjemná. Sledujme vývoj kolem evrop
ské ústavy a dení ve mestech Fallúdža, Nadžaf a Karbala;
zamerme se na to, jak probehne predání moci prozatímní

vláde pod vedením umírneného šííty Ijáda Alávího v Bagdádu,

a na summit NATO v Istanbulu, jenž by mohl napovedet
o ochote ci neochote dalších Evropanu pomoci koalici v Iráku.

V cervenci probehne nominacní sjezd amerických demokratu
v Bostonu, domovském meste Johna Kerryho, jenž na nem
predstaví svého viceprezidentského partnera. Prubeh sjezdu
víc prozradí o šancích demokratu porazit zacátkem listopadu

prezidenta Bushe.

ToMAS KLVANA (1966) pREDNASl NA NEWYORSKt UNIVERZTtt v PRAzE, JE

CLENEM CESKt EUROATlANT!CKt RADY A KONZULTANTEM SPOLECNOsn

PAN SoUJTIONS. JE BÝYALYM MLUVC1M PREZIDENTA VACLAVA K!..AUSE

A BÝYALYM ZÁSTUPCEM Sf:FREDAKTORA HOSPODAAsK1CH NOVIN.
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TÉMA

o pameti, io té aranžované
PETR PRíHODA

Nejbežnejší, nejpovrchnejší a nejnudnejší definice pameti je
ta psychologická. Pamet jako funkce, která má svou vštíPivost,

podržitelnost a výbavnost a jejíž perfektní výkon nám predvádí 
pocítac. Zdánlive to potvrzuje i životní zkušenost každého z nás.

Význam té funkce jsme si zacínali overovat, když jsme biflovali

násobilku a slovícka. S jejím overováním koncíme, když nám
zacíná vynechávat a my si ne a ne vzpomenout na jméno nám
zcela bežné, v dané chvíli velmi potrebné, lec nedostupné.

Brambory v záplavové zóne
"Kam moje pamet sahá ... " ríkávají kmeti, když se dovolávají

zdroju svého rozumení svetu. "S nicím podobným jsem se

nesetkal," konstatujeme v okamžiku, kdy nám svet prestává být
srozumitelným. Totéž muže signalizovat pocítac, má-li ucinit

krok, který nemá v programu, ale rozumení, nadto svetu, je

cosi, co presahuje jeho doménu ci obzor. Tady jde o víc. Pamet
je - jak to jen ríci? - soucástí, rozmerem, atributem podivuhod
né skutecnosti, že jsem já, že je svet, že jsem já v nem, ale také
on ve mne, a že je to pro mne osudove duležité.

Když po povodni pred dvema roky uvažovali odborníci o té

spoušti, pripomneli zajímavé veci. Treba vzrostlý jehlicnan,

u nás tedy smrk, dokáže spolu s lišejníkem na svém kmeni
zadržet pri prívalovém dešti dva hektolitry vody.Ješte zajímave}

ší je toto: odjakživa bylo u nás známo, že není radno pestovat

cokoli v nive vodotece, tedy v záplavové zóne, pokud clovek
nechce, aby mu velká voda úrodu spláchla. Dnes se tam nejen
vysazují brambory, ale stavejí obytné domy! Nefunguje povodno

vápamet1

Povodnová pamet je zvláštním prípadem pameti kolektivní.

Tu predávají pametníci detem a vnukum ústne. A s citem, což

usnadní prevzetí poselství. Patrí to k životu spolecenství. Cím to,
že predávání nefunguje, dokonce ve veci tak duležité? Možná

proto, že spolecenství nekomuníkuje. že je dokonce rozbito.
Kolaps kolektivní pameti muže zpusobit nepredání i jiných

zkušeností než té s velkou vodou. Co když vznikne nepsaná

dohoda pametníku, že nekteré duležité události potomstvu

zamlcí? To se stává. Mnoho (pra)rodicu nereklo mladým, jak
jim bylo - a hlavne co sami delali - za tzv. normalizace, v roce

1968, v padesátých letech, po válce, za tzv. protektorátu, v dobe
Mnichova. Neudelali to všichni, ale nekonformní menšinu

(mukly, exulanty, disidenty) lze izolovat prostou nevšímavostí,
která jim nakonec vezme chut neco ríkat

Cenzori a dirigenti
V národní pameti tak mohou vzniknout bílá místa. Je vubec

neco takového jako pamet národa? Exaktní vedec to zpochybní,
chce-li. Naše každodenní zkušenost je však jiná. Víme, že
existuje jakési verejné mínení. Není to text sestavený z výroku,

s nimíž lze vést spor, spíš silové pole, jehož zdroj je neosobní, na
zpusob heideggerovského das man; "se" bychom rekli po
cesku: o cem se mluví, jak se o tom mluví a co se pritom cítí.

A taky o cem se nemluví. Vnímáme to jako tlak. A co tlací, to

existuje.
Pamet národa, kterou lze vytušit z verejného mínení, není

odkázána jen na tu kolektivní. Je tu i pokladníce pameti histo
rické. Tvorí ji artefakty: knihy, hlavne ucebnice, obrazy, hudeb

ní opusy, sochy, filmy.Také archivy? Ty moc ne, jsou nesnadno
prístupné. - Lze historickou pamet cenzurovat podobne jako tu

kolektivní? Zajisté! Lze ji "orchestrovat" dokonce tak, že má
svuj "cantus firmu s" (melodie prevzatá zjedno - nebo vícehlasé

skladby jako základ pro vytvorení nové vícehlasé skladby - pozn.

red.) - na tech druhých to vídáme snáze než na sobe. Oni to
zase vidí snáze na nás.

Co když jsou zdrojem "pameti národa" cenzurovaná sdelení
pametníku plus manipulované artefakty? Je to tak, bohužel,
prevážná vetšina si tvorí predstavu o minulosti, blízké

i vzdálené, z fabrikátu, z predkládané virtuální reality. Tu lze
sice kriticky zpytovat, ale to pak je nesnadná vzpoura proti
tlaku "pameti národa". Oporou by tu mohlo být dílo cechu

historiku z profese, ten ale funguje bez záruky. Mnozí z nich
se mohou chovat jako pametníci - cenzori nebo jako režiséri
ci dirigenti orchestrované historické pameti. Všechny ne, ale

ty nekonformní lze odsunout na okraj podobne jako mukly,
exulanty nebo disidenty.

Trampoty ceské pameti
Obcas citované Santayanovo varování, že národ, který nezná

svou mínulost, si ji musí prožít znovu, zatím funguje jako

házení hrachu na zed. Ta netecnost má asi jiný duvod než
"národní hloupost". Soubor rozumových schopností je prece
biopsychickou promennou, jejíž rozložení v populaci má

gaussovský prubeh. Tou dispozicí se asi nelišíme od jiných
populací. Trampoty "národní pameti" mají spíš jiné duvody.
Formální i materiální.

Tohoto rozlišení se už moc neužívá. Rekneme tedy duvody
"hardvérové" a "softvérové". Ty první spocívají v nedostatku
struktur, tedy informacních kanálu (podobne postihuje indivi·

duální pamet arterioskleróza). Sídlem tech druhých je tzv.
lidský faktor v užším smyslu, vlastne motivovanost: ochota
sdelovat, naslouchat, ba i vzpomínku vubec uchovat. - Jsou

i duvody smíšené, treba zahlcenost cest premírou "materiálu",
který pak nelze zpracovat. To když je tech mínulostí víc, každá
jiná, s jinými pametníky, s jinou pointou a jiným mementem.

Zdá se, že toto je náš prípad.
Nemají ta mementa spolecného jmenovatele? Myslím, že

ano. Ne tak v obsahu, ten je pokaždé jiný, jako v neochote je

vyslyšet. Pamet národa totiž nezaznamenává data, která se
týkají prevažující "národní strategie". Tou nebyla vule situaci

celit, ale na ni vyzrát. Soucástí toho vyzrání pak je i aranžování
pameti.

PE1R PRlHODA (1939) JE PSYCHlA1R A PUBUCISfA
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CAS ZE VZPOMÍNEK
IVAN M. HAVEL

Zkuste zavrít oci a soustredit se na nejakou konkrétní
situaci, kterou jste prožili a která vám utkvela v pameti.
Muže to být príbeh z detství, první láska, sjezd abiturientu,

dobrocinný vecírek, vcerejší hledání brýlí, zahradní

slavnost, konec masopustu, cokoliv - jde mi jen o to, aby to
byl váš osobní zážitek, který se jednou skutecne udál, ci

o nemž si aspon myslíte, že se jednou skutecne udál.

Budeme mu ríkat episoda - je to episoda vašeho života, a ta
se vám práve ted zprítomnila jako vzpomínka.

Panoráma episod
Každý si denne takto na neco vzpomínáme, je to natolik

banální, že se asi divíte, proc o tom píšu. Jen se však
zamyslete - je to opravdu tak banální? Opravdu se dovede
me prenést v case kamsi nazpet a prožít si znovu neco

dávno uplynulé, jako by to bylo ted? Clovek je snad jediný

Co odlišuje vzpomínky od jiných predstav,

a kde jsou vzpomínky v dobe, kdy nejsou

vzpomínány?

mezi pozemskými tvory, který neco takového dokáže. Jiní

vyšší živocichové si jiste dovedou leccos zapamatovat,
mohou se ucit a cvicit, snad si i nejak uvedomují práve

prožívanou situaci, - ale že by si dle libosti vybavovali
a znovuprožívali své drívejší príhody? Kterési procesy

v mozku takové vzpomínání umožnují; které a jak to delají,
to neurobiologové ješte dost dobre nevedí, mají však pro
to aspon jméno: episodická pamet (nazývaná tak k odlišení

od pameti sémantické, jejímž obs.ahem jsou obecné
znalosti).

Celý beh lidského života se nám z odstupu muže jevit jako
rozsáhlé panoráma rozlicných životních episod (ríkejme

tomu tak: panoráma - slovo vypujcené z názvu románu H.
G. Adlera). Jednu z techto episod prožíváme v prítomné, cili

aktuální situaci, ostatní si jen lépe ci hure v rámci této

aktuální situace zprítomnujeme, vybavujeme z pameti
(otázka empirické pravdivosti není rozhodující). Toto
zprítomnování dríve prožitých episod není vázáno nejakým
porádkem, záleží na nás, na co si práve ted chceme vzpome
nout, na co drív a na co pozdeji. Nekteré vzpomínky (což je

duležité) pricházejí samy od sebe - jako by je nejaké

nevedomé pochody vsouvaly do zorného pole našeho
vedomí. Ale opet bez ohledu ke správnému (míním domnele
správnému) casovému sledu.

Rád bych využil toho, že tak málo víme o podstate episo

dické pameti, a odvázal se k nezávazným úvahám o tom,
jak by to s oním porádkem, s minulostí ci vubec s naším

pojetím casu mohlo být, kdybychom vyšli predevším
z toho, jak prítomnost a vzpomínané životní episody proží

vámemy.

Uplývání
Máte práve v ruce casopis Prítomnost, a tedy zacneme

tím, jaké je to prožívat prítomnost. Ruzné analýzy psycholo
gu (W. James), filosofu (Husserl, Bergson, Merleau-Ponty,

noveji Gallagher a dalšO a "neurofenomenologu" (Varela,
van Gelder) se shodují, že aktuální, uvedomenou prítomnost

(specious present u Jamese) nesmíme chápat jako nejaký

casový bod (okamžité "ted'''), ani jako zmeritelný interval,
ale spíše jako bezprostrední prožitek pridržení toho, co

práve bylo (retence), a ocekávání toho, co práve bude

(pretence), v obou smerech s neurcitým, na okolnostech
závislým dosahem. Henri Bergson píše, že ... to, co nazývám

"mou prítomností", zasahuje jak do mé minulosti, tak i do mé

budoucnosti. Nejdrív do mé minulosti, ponevadž "chvíle, kdy

hovorím, je již daleko za mnou ':. do mé budoucnosti pak proto,

že se tento okamžik naklání k budoucnosti, protože k budouc

nosti tíhnu, a kdybych mohl zachytit onu nedelitelnou prítom

nost, onu nekonecne malou cástecku casové krivky, ukazovala

by smerem do budoucnosti.

Prožitek prítomnosti takto nemá nejaké trvání, extenzi,
jediné, co o nem lze ríci je, že je asymetrický, orientovaný

v jednom smeru a lze ho charakterizovat slovem "uplývání":
svet jako by spojite plynul skrze úžinu našeho vedomí

z budoucna do minula. Toto plynutí je snad i zdrojem bežné

intuitivní predstavy casu jako souvislého a lineárne usporá
daného kontinua. K tomu se ješte vrátím.

V bežném živote neprožíváme prítomnost takto abstrakt

ne, spíše ji tematizujeme - uvedomujeme si ji jako komplex
mnoha dalších okolností: prostoru, vecí, událostí a deju
kolem nás, ale i o toho, co se práve odehrává v naší mysli, na

co myslíme, co cítíme, jaké máme potreby, tužby a strachy.
Vždy jsme v nejaké situaci, ta již má své trvání a zaujímá ci

utvárí nejaký prostor, je však ve svém trvání i rozprostrane
nosti omezena, sevrena do svých horizontu. Speciálním

prípadem je horizont dohledu ci dostupnosti, tušit však
mužeme horizonty v rozmanitých jiných modech zaujetí,
zpravidla jako neurcité, treba i blízké, avšak nedostižné

hranice subjektivního poznání ci vnímání (horizont pameti,
poznatelnosti, rozlišitelnosti). Jako takové jsou tyto horizon

ty nerozlucne spojeny s tím, kdo situaci prožívá (z jeho
osobitého stanovište a s jeho schopnostmi, znalostmi
a zámery).

Zkusme predbežne prijmout uvedenou intuitivní

predstavu plynoucího casu, avšak s omezením na jednu
z možných situací, totiž práve na tu prítomnou, aktuální. Je

to pak cas, v nemž se odehrává žitá episoda sdružená

s onou situací, cas jejího príbehu, vnitrní cas episody. To

Prítomnost
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Já - tehdejší a nynejší
Vezmeme to vážne. Nejprve se však podíváme blíž na

strukturu onoho mentálního aktu, kterému ríkáme vzpomín

ka. Je to predevším intencionální akt v tom smyslu, že se
neceho týká - týká se nejaké minulé životní episody, která

takto tvorí obsah vzpomínky. Krome toho je tu ovšem i neco
obtížne uchopitelného, co by se dalo nazvat smyslem oné

episody - jak jsem ji prožíval (radostne, trapne, netecne ... )
a co pro mne znamenala. Je to neco, co náleží vzpomínané

episode (a muže být s ní i vzpomínáno), co se však také
muže promenovat u každého nového aktu vzpomínání na
tutéž episodu (na radostnou vec lze vzpomínat se smutkem

a naopak). Neco však je pro vzpomínku príznacné a odlišuje
ji od jejího obsahu: je to pocit minulého: že opravdu jde

o vzpomínku (a nikoliv o aktuální prožitek, o fantazijní
predstavu, nebo sice o minulou skutecnost, o níž jsme se

však dovedeli jinak než vybavením si jí z pameti). Existuje
obsáhlá filosofická literatura (pocínaje Rumem) o tom, co
odlišuje vzpomínky od jiných predstav, co je zdrojem dotyc

ného pocitu a kde jsou vzpomínky v dobe, kdy nejsou
vzpomínány. Uvedme si aspon nekolik pozorování, která si
mužete reflexivne overit na vlastním prožívání.

K episode, která je obsahem vzpomínky, patrí i prožívající

já - nazývejme je tehdejší já -, které se formálne liší od
vzpomínajícího, rekneme nynejšího já. Mezi tehdejším

a nynejším já je vztah genidentity (identity pres a skrze

léto 2004
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KaIužina smyslu z kapek zážitku?
Znovu si pripomente onu vzpomínku, k níž jsem vás

v prvním odstavci. Ceho si lze všimnout? Že pojed
(dokonce najednou, jen v ruzném modu) prožíváte

jf ca : cas episody, na niž vzpomínáte, a cas episody,

nf! na ni vzpomínáte. Vzpomínanou episodu pritom proží
znovu, tentokrát jaksi virtuálne. A aby toho nebylo

t. je tu ješte tretí cas, tušený cas celku vašeho života,

mž jako by všechny episody mely své predpokládané
é mí to a k nemuž se též vztahují vaše obecné (nikoliv
dické) zkušenosti, znalosti a zájmy. Tento tretí cas

6že být vnitrním casem nejaké již prožité episody
vyjma zážitku na hranici smrti). Vetšina teorií casu

je za nezpochybnitelný metafyzický predpoklad, že
ené tri modality casu jedno jsou a jen následkem

bé naší pameti a malého objemu vedomí si nedovede
všechny prožité episody promítat na jednu spolecnou
vou osu.

I moderní prírodoveda vychází z predstavy jediného,

u a všem spolecného objektivního fyzikálního casu,
mu navÍCprisuzuje povahu ideálního nekonecného

&neárneusporádaného matematického kontinua, formálne

ého s kontinuem reálných císel (neuvažuji nejnovejší
). Podobne i disciplíny hlásící se ke kognitivní vede,

o psychologie a neurovedy, vztahují svá merení, pozoro

a popisy zkoumaných jevu k tomuto fyzikálnímu casu.
to cas, v nemž (mimo jiné) platí, že i pro libovolne blízké

'ky má smysl ríkat, že jeden je drív a druhý pozdeji.
slovem"okamžik" je mínen bezrozmerný bod na casové

- tedy ideální objekt -, zatímco, jak jsme videli, ze zkuše
. známe jen retencne-pretencne orientovanou prítom-

Predpoklad jediného kontinuálního casového proudu je
teoreticky i prakticky užitecný a není v rozporu

pozorovánímiv doméne makro sveta, nemyslím však, že by
to jakkoliv melo bránit v spekulacích jiných. Známý
'cký fenomenolog Shaun Gallagher v knize s príznac
názvem "Nezrízenost casu" píše: Zkušenost, místo toho,

byla organizována v casovém proudu, spíše pripomíná

dopadajícína kO/lecnýpovrch, kde se kapky zážitku sestri

do kalužin smyslu, a ty jen obcas vytvorí krátkodobý

zení je duležité. Hovoríme-li totiž z perspektivy
élne prožívané episody, nemužeme o jiných a tedy

tuálnírh episodách mluvit tak, jako by k oné naší
ne priléhaly, navazovaly, byly jejím pokracováním ci

ehrou. Všechny jiné episody se v aktuální situaci

bou vyskytnout jen jako vzpomínky (máme-li je za
ulé) nebo predstavy (vymýšlíme-li si je jako možné).
ezme se na prvé.
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casové promeny), tento vztah ovšem nynejší já prožívá jako
identitu.

Nynejší já prožívá vzpomínanou episodu jen virtuálne

(v predstavách); autenticky pritom prožívá pouze samotný

akt vzpomínání v nynejší situaci (k níž náleží i prípadný nový
smysl tehdejší episody).

Nynejší já prožívá tehdejší episodu pri soucasném uvedo

mení si toho, že již uplynula (takže mimo jiné ví, aspon
cástecne, ,jak všechno dopadne"). Je obtížné, ne-li nemožné

toto uvedomení ignorovat, takže empatie s tehdejším já

nikdy není úplná. Speciálne je dotcen (tehdejší) pocit svobo
dy jednání, který není doprán nynejšímu já pri virtuálním
znovuprožívání tehdejšího svého jednání.

Duležitejší episody, které jsou typickým obsahem vzpomí

nek, mohou mít svá jména, cili poukazy na sebe (což mohou
být libovolné identifikátory, charakteristické fragmenty
episod, kalendární data, zkratky apod.), pomocí nichž lze na

ne vyvolávat vzpomínky. Díky jménum si mužeme episody
pripomínat i zkratkovite, aniž bychom je znovu prožívali

celé. Jména se mohou navíc stát zástupnými nositeli smyslu,
to však ponechme stranou.

Pokud se prožitky sestrikují do životního

príbehu, nemuže za to episodická pamet, ta si je

jen kdesi drží, hraje si s nimi, preskupuje je.

Vedle ní však je ješte jiná pamet, která je

rozpouští a slévá z nich jakousi

nepojmenovatelnou látku celku života, která je

garantem smyslu každé prítomné chvI1e.

Zkouším si predstavit panoráma všech episod, které se

staly ci mohly stát obsahem mých vzpomínek. Mezi

vzájemne rozlišitelnými episodami tohoto panoramatu
mohou existovat nekteré obecné vztahy, jako inkluze

Qedna episoda je cástí rozsáhlejší episody), prolínání

Qedna episoda se prekrývá s druhou), nebo disjunkce
(episody, které jsou vzájemne tak ci onak dostatecne

"vzdálené", jsou oddelené).
V tradicním pohledu by se dalo predpokládat, že episody

panoramatu lze lineárne usporádat a spolu "slepovat" podél

myšlené kontinuální casové osy - jinými slovy, že každou
dvojici (disjunktních) episod lze propojit retezcem sousedne
navazujících ci vzájemne se prolínajících episod. Z perspekti

vy prožívajícího subjektu tomu tak ovšem není, naše
vzpomínky nemusí skýtat dostacující klíc k takovému
usporádání. Jen nekterá episoda se zjevne vztahuje
k necemu, co bylo drív, jiná zas k tomu, co bylo pozdeji, jen

nekdy je lze propojit za pomoci nejakého kauzálního nebo
logického vztahu (hledání brýlí - nalezení brýlí, zacátek
masopustu - konec masopustu) a jen nekteré jsou datovatel

né (moje 60. narozeniny). Kde se však bere ta predstava
lineárního casu? Že by to byla jen extrapolace z onoho výše

zmíneného prožitku usmerneného plynutí prítomného casu?

Takovou extrapolací bychom však mohli dospet nanejvýš
k pocitu, že náš prožívaný cas takto plynul casto, nikoliv

vždy. Zpravidla cím vzdálenejší chvíle si vzpomínáme, tím
vetší mezery mezi nimi.

Trhliny a švy
Nejvyšší cas hledat ztracený cas v Proustove "Hledání

ztraceného casu": Všechny ty vzpomínky pridané jedny

k druhým tvorily již jen jediný kus, presto se však mezi nimi

daly rozeznat - mezi staršími a novejšími, vzniklými z vune,

pak mezi temi, které byly jen vzpomínky nekoho jiného, od

nehož jsem je slyšel - ne-li trhliny a skutecné praskliny, aspon
žilkování a smesice barev, jaké na nekterých skalách, na

nekterých mramorech prozrazují rozdíly puvodu, stárí nebo

"vývoje".

Zkusme zcela potlacit navyklé chápání vlastní prožité

minulosti jako "již jen jediného kusu" a uvedomit si, že

pamet nám konec koncu nenabízí víc než diskrétní, episo
dické klipy, oddelené "trhlinami a skutecnými prasklinami".

Prožité episody mají své vlastní casy stejne jako své vlastní

prostory - jsou to události nebo príbehy s mnoha vnitrními,
"endemickými" dimenzemi. Trhliny a praskliny jsou pak
spíše švy a svary - cili produkty našeho snažení zjednat si

temporální kontinuitu sebe sama i okolního sveta.
Ptejme se jinak: je neco mezi onemi vzpominanými episo

dami? Musí tam vubec neco být? Proc tak casto chceme, aby

tam neco bylo? Jiste, uplynul mezi nimi nejaký cas, zmenilo
se místo, zestárl svet a s ním i my. To vše je však ztraceno,

nepatrí to k žádné vzpomince. Vymazáno z pameti, pokud to

v ní vubec kdy bylo. Ríkám-li "uplynul mezi nimi cas", míním
cas jiný, nikoliv cas príbehu a episod, nýbrž cas, který si
predstavuji, domýšlím a vkládám ad hoc. Hledme, tázání na

ono "mezi" jakýsi smysl má, nemá však jednoznacnou
odpoved. Teprve když se vzpomínky chystáme usporádat,

propojit v onen "jediný kus", vyvstane pred námi ztracený

cas jako problém.
Pokud se prožitky sestrikují do životního príbehu,

nemuže za to episodická pamet, ta si je jen kdesi drží, hraje
si s nimi, preskupuje je. Vedle ní však je ješte jiná pamet,
která je rozpouští a slévá z nich jakousi nepojmenovatelnou

látku celku života, která je garantem smyslu každé prítomné
chvI1e.

Minulost - premítá Josef, protagonista již zmíneného

Adlerova románu - není v nejhlubším smyslu opravdová,

všechny snahy jsou jen náhražky, meditativní pokusy; je to

vyhmatávání, je to nejistota, všechno to už není pravda, ale

nemá se to považovat za nepravdivé, protože to muže být

nebezpecné pro duši, clovek se musí obklopovat fikcemi, musí

se dívat kolem sebe; to jsou obrazy ... clovek vidí tyto obrazy,

ale nemuže k nim, nemuže do nich, je jenom svedkem techto

obrazu, je jenom svedkem sama sebe...

IVAN M. HAVEL (1938) JE REOITELEM CENTRA PRO TEORETICKÁ SfUDlA

pRJ UNIVERSrrE: KARLoVf: A AKADEMII Vf:o CESKE REPUBUKY

A SIlFREOAKTOREM pRlROOOVf:oECKEHO MllsfCNIKU VESMfR.
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Nevinné obeti vyhnání mají bezesporu rovnež právo na lítost.
Je ovšem nutno mít na pameti relace

BEDRICH UTlTZ

Jen málo nových argumentu lze ocekávat ve vleklém

sporu o zámer nemeckého Svazu vyhnancu zrídit v Berlíne
Památník vyhnání. Jeden z argumentu proti tomuto plánu
zní, že památník má sloužit predevším relativizaci Památní

ku hoiocaustu, jehož stavba se v Berlíne letos dokoncuje.
Významná námitka proti umístení zamýšleného Památníku

vyhnání práve v Berlíne, naVÍc realizovaného pod dohledem

Svazu vyhnancu, zní, že již zduraznení rozsahu vyhnání
Nemcu po druhé svetové válce by zastínilo všechny ostatní
dokumentované skutecnosti.

Památník by se stal predevším žalobou nemeckých

vyhnancu. Predzvestí této tendence je mimo jiné ctenárský
dopis vedoucí funkcionárky Svazu, prezidentky sdružení
žen ve Svazu vyhnancu Sibylle Dreherové, v seriózním

nemeckém deníku Frankfurter Allgemeine Zeitung. Paní
Dreherová píše, že "Hit1er rozpoutal válku a zaplavil celou

Evropu nepopsatelným bezprávím", a proto práve došlo

"bohužel k úteku, k vyhnání, znásilnování, nuceným pracím
v polských a ceských táborech, zavlecení do Sovetského

svazu, oddelení matek od detí, vyrabování utecencu, mucení

nemeckých matek a detí pri vyhnání, hladu a moru, bezpráVÍ
a zbavení Nemcu právní ochrany."

Tedy na jedné strane Hitlerovo obecné bezpráví, na druhé

strane podrobne popsaný osud poražených Nemcu. To dává
tušit i zamýšlenou tendenci památníku.

Svaz vyhnancu od svého zámeru neupustí. Nemecká

vláda, i když se soucasným pojetím Svazu nesouhlasí,
težko muže svuj zásadní souhlas se zrízením památníku

zrušit. Zrídit ho lze ovšem jen za predpokladu, že všichni
zúcastnení budou mít na zreteli, co mohou od druhé
strany požadovat. Nevinné obeti vyhnání mají bezesporu

rovnež právo na lítost. Je ovšem nutno mít na pameti

relace. Vlaky smerující na západ vedly v konecném

dusledku do lepší budoucnosti, vlaky smerující na východ
do spalovacích pecí.

BEDRlCH UTITZ (1920) JE PUBUCISfA, ZUE V NIOMECKU.

V celoevropském smyslu a mimo hranice Nemecka
Myšlenku zrídit Centrum proti vyhánení navrhl pred nekolika lety Svaz vyhnancu, který je zastrešující organizací všech

nemeckých vyhnancu z Východu. Zrízení centra podporili mimo jiné východonemecký evangelický farár a první šéf úradu

spravujícího akta STASI Joachim Gauck, hrabe Otto Lambsdorff z nemecké liberální strany FDP ci bývalý zahranicne
politický mluvcí klubu sociálne-demokratické SPD ve Spolkovém snemu Peter Glotz. Iniciativa vzbudila bourlivé diskuse:
nekterí intelektuálové, jako prední polský esejista, bývalý disident a nynejší šéfredaktor jednoho z nejvetších deníku ve
východní Evrope Gazety Wyborczy Adam Michnik, nesouhlasili s umístením památníku do Berlína, ale navrhovali polskou

Vratislav. Významný poslanec SPD Marcus Meckel oproti tomu zorganizoval petici, kterou podepsali i predseda Senátu CR
Petr Pithart a filosof Jan Sokol, v níž se s ohledem na znepokojení sousedu primlouvají za zrízení Centra proti vyhánení

v celoevropském smyslu a mimo hranice Nemecka. K tomuto postoji se prihlásili i nekdejší nemecký prezident ]ohannes

Rau a polský prezident Aleksander Kwasniewski.
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SI PRED NEMECKÝM
Dva projekty na zrízení Centra proti vyhánení lze správne chápat
jen na pozadí neuprímnosti nemecké vyhnanecké politiky

EVA A HANS HENNING HAHNOVI

Poslední dobou vyplnují prostor verejné diskuse v Nemec

ku dva projekty na vybudování Centra proti vyhánení. Svaz

vyhnancu (EdV) se zasazuje o Centrum jako národní památ
ník, zatímco poslanec SPD Markus Meckel propaguje "Evrop

ské centrum proti vyhánení", pro které získal i prímluvce

u východních sousedu Nemecka. Návrh na europeizaci této
historické pripomínky by pochopitelne vycházel vstríc organi

zaCÍm vyhnancu, zároven však dá podnet k ostražitým

otázkám, které se s ohledem na jejich tradice prímo vnucují.
Europeizace sama o sobe není nicím novým. Také predsed

kyne BdV Erika Steinbachová, narozená roku 1943 v polské
Rumii jako dcera nemeckého vojáka, napomíná již dlouho
Nemce, aby prikládali jejímu vlastnímu osudu celoevropský

význam: "Kdo neuznává nemecké obeti zároven jako obeti

evropské, ten žije v prekonaných nacionalistických kategori
ích a nepochopil ducha Evropy."

Její názorový spojenec, sociální demokrat Peter Glotz,
narozený v roce 1939 v nekdejším ceském meste Cheb, toho
casu pripojeném k Velkonemecké ríši, pranýruje pomýlenou

cestu národního státu a zduraznuje nutnost mezinárodního

pojímání pameti: "Smírení je možné jen tehdy, když dají obe

strany najevo, že litují zlocinu minulosti." V bádenském Pforz
heimu narozený clen CSU Bernd Posselt zase neúnavne

prosazuje zmenu právního rádu v Ceské republice, který
pokládá za neslucitelný s právním rádem evropským.

Oba navrhované projekty se zaklínají evropskou vzájemnos
tí a obema jednoznacne vévodí vyhnání Nemcu z východní
Evropy. Oba se odvolávají na etnické cistky jako na bacil, který
ve 20. století zachvátil Evropu. A zde se také skrývá základní

kámen úrazu techto predkládaných textu: heslo "etnické

cistky" v nich zastírá historické a politické souvislosti. Vnucuje
predstavu, že to byla touha po etnické homogenite, která za

války privedla protivníky Hitlerova Nemecka k myšlence

vysídlit z východní Evropy nemecké menšiny. Chiméra
monoetnického státu mela být prícinou, proc bylo posveceno

následné kruté presídlování.

Mýtus nemeckého východu
Je nutné podtrhnout, že to byla neochota velkonemeckého

nacionalismu smírit se s kulturní pestrostí východních území,

Prítomnost
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která privodila etnické cištení ve stredovýchodní Evrope. Je

dobré vybavit si onu predehru, o níž hovoril Hans-Ulrich
Wehler v souvislosti s vypuzením 32 000 Poláku z Nemecka

v breznu 1885. Nezapadá snad do techto souvislostí také

v 19. století zrozený mýtus nemeckého poslání na východe?
Myšlenku o nutnosti odsunout Nemce z východní Evropy,

na sklonku druhé svetové války široce sdílenou v celé

nenemecké Evrope, nelze pochopit bez jasného pojmenování
prícinných souvislostí. Presto se organizace vyhnancu vyjad

rují zcela bez okolku: ,Je nabíledni, že tato rozhodnutí byla
krome reakce na druhou svetovou válku rozpoutanou nacis
mem také vítezstvím slovanského nacionalistického hnutí,

které je s nacismem plne srovnatelné" (viz H. Preidel, Die
Deutschen in Bdhmen und Miihren. Ein historischer Riickblick,

1950). V rámci snah ucinit prostrednictvím cílené europeizace

nacismus "srovnatelným" hrálo prekrucování kauzalit (nikoli
druhá svetová válka se svými prícinami a genocidními projevy,

nýbrž tradicní slovanská nenávist k Nemcum) rozhodující
úlohu.

Když se ojedinelé hlasy z polské a ceské strany snažily ci
dodnes snaží ospravedlnit odsun Nemcu etnickými argumen

ty, je to politováníhodné a právem se to setkává s kritikou.
Vyhnání, posvecené v Postupimi, však bylo plodem bezradnos
ti tvárí v tvár válce a všemu, co mu predcházelo. Snaha zaradit

je do evropského kontextu pomocí výrazu etnická cistka není
primerenou historickou interpretací. Zamlžuje a prekrucuje
pravdu a vede k tomu, že se nacionální socialismus se svou
praxí nakonec opravdu zdá "srovnatelným".

Svazum vyhnancu s jejich pohotovou, padesát let nemennou

argumentacní šablonou se dnes výraz "etnická cistka" jeví jako
vysoce užitecný. Není na nemecké strane nejvyšší cas dodelat
si své domácí úkoly, než pristoupíme na to, aby si evropská

pamet zvykala na poválecné vyhnání? S tím souvisí i otázka,

proc asi ukrivdená rétorika vyhnaneckých organizací nenalez
la dosud v žádné evropské zemi kladnou odezvu? Proc se
"právo na vlast", hlásané teoretiky mezinárodního práva ve

Spolkové republice, nesetkalo s žádným ohlasem u zahranic
ních právníku?

Zneužití pameti
To, že politika etnického cištení ve prospech homogenního

státu je z dnešruno pohledu zavržerunodná, patrí ke všeobecne
schleným myšlenkám; k popularizaci tohoto poznatku nepotre

buje Evropa žádné zvláštní dokumentacní stredisko. Nikdo
dosud v nejmenším nezpochybnil individuální utrpení konkrét
ních vyhnancu. Problematicnost kultury pameti v prípade

vyhánení nespocívá v nedostatku soucitu, ale v jejím politic-

kém zneužití behem studené války a v dosavadním trvání

tehdy zformovaných rétorických postupu.
Oba projekty na zrízení centra proti vyhánení, steinbachov

ský i ten Meckeluv, lze správne chápat jen na pozadí neuprím

nosti nemecké vyhnanecké politiky od roku 1950. Proc mají
ostatní Stredoevropané rešit nezvládnuté problémy nemecké

ho diskurzu a asistovat pri zneužívání slova "evropský", zustá

vá nepochopitelné. Podobne jako dríve komunistické agitacní
heslo "trídní boj" je dnes v užívání módní zaklínadlo "etnická

cistka", aby se prekrucovaly konkrétní události a zcela rozch1

né veci se házely do jednoho pytle.
Životne duležité a pro poznání zásadní polyfonie historic

kých vzpomínek, perspektiva interpretací jsou tak nadrazová

na pouhá hesla. Úsilí o spolecnou celo evropskou kulturu
pameti nesmí rozmelnit problémy jednotlivých národních

pametí. A tato nová evropská kultura pameti se nemuže opírat

Úsilí O spolecnou celoevropskou kulturu pameti

nesmí rozmelnit problémy jednotlivých
národních pametí.

o jednotnou interpretaci ve smyslu nejmenšího spolecného

jmenovatele.
Nejlepší by snad bylo zacít tím, ze budou drobnohledu

verejnosti vystavováni ti poslanci, kterí se tvárí jako vyhnanci

a pritom prišli na svet jako deti vojáku okupujících Polsko,
nebo ti z nich, kdo udávají jako místo narození Rahmel

v Západním Prusku ci Eger v Sudetech, aniž by používali dnes
mezinárodne zavedených místních oznacenÍ. Již déle než pul

století spocívá evropský mír na uznání následku druhé svetové
války. K tomu patrí i skutecnost, že nekdejší nemecké menšiny

ztratily nenávratne své "právo na vlast" v sousedících státech
na východe. Jasné a jednoznacné stanovisko nemeckých politi
ku k revizionistickým požadavkum svazu vyhnancu by

vzpomínky na vyhnání vymanilo z pout studené války úcinneji
než jakkoli velkolepé a dvojznacnýrní zakladatelskými zámery

podeprené Centrum proti vyhánení.

Clánek vyšel 25. 7. 2003 ve Frankjurter Rundschau.

EvA HAHNovA (1946) JE fUsroRlCKA. 00 ROKU 1968 ZDE A PRACUJE

vNEMECKU.

HANs HENNING HAHN (1947) JE PROFESOR 0Ej]N VÝCHOONl EvRopy NA

UNlVERZITE CAR1A VON OSSIEfZKÉHO V OLDENBURGU.
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JE RlS
Poznámky pochybovace

~I
JIRÍ MUSIL

Pamet jako vlastnost živého je nepochybne fascinující
fenomén jak z hlediska individuálního, tak i skupinového.

Skupinove chápaná pamet mela vždy dva základní rysy.
Predevším usilovala udržet v pameti tradici, minulost. Na

druhém míste pak zduraznovala skutecnost, že pamet není
jen jednoduchým spolecným pamatováním si, ale že je pokaž

dé rekonstrukcí minulosti temi, kdo si pamatují a vzpomínají.

A ta rekonstrukce je vždy poznamenána také tím, k jaké
sociální skupine, vrstve, k jaké církvi nebo k jakému národu

patrí ten, kdo používá pameti. Lze ríci, že pamet je jakýmsi
stabilizátorem, mechanismem posilujícím souvislost prítom
nosti s minulostí, a je tudíž nástrojem hledání smyslu - nebo

chcete-li smeru zmen v dejinách malých i vetších spolecenstvi
lidí.

Uchovejte v teple
Ovšem zabývat se nadmerne individuální a skupinovou

pametí znamená mít tvár otocenou do minulosti. To se deje

casto s presvedcením, že tato "sedimentovaná minulost", jak
pamet výstižne nazval fenomenologicky orientovaný sociolog
Alfred Schtitz, umožní jednotlivci porozumet vlastnímu životu,

a vetším spolecenstvím, napr. národum, umožní rozumet svým
dejinám a jejich smerování. Kolektivní sedimentovaná minulost

by ovšem zanikla, kdyby existovala jen v pameti jednotlivcu.

Má-li existovat i mimo individuální biografie, musí se premenit
ve znaky, v symboly. To znamená, že se musí stát kulturou 

soustavou symbolu, významu a hodnot. A v tomto smeru je

ovšem hlavním nositelem kultury jazyk a významy jím vyjadro
vané. Aby taková kolektivní sedimentovaná minulost, cili kultu

ra, zustávala živá, aby byla prijímána jako legitimní, musí se cas
od casu menit. Mení se proto, aby odpovidala potrebám prítom

nosti, která je prece jen pro lidi duležitejším rámcem než ztuh1á
tradice. Kolektivní pameti se tudíž doplnují, posunují a prome

nují. Pamet není nic trvalého, jak individuálne, tak i skupinove.

Kritická a vecná historicko-sociologická analýza opakovane
ukázala, že sedimentovaná minulost má vlastne povahu nejruz

nejších mýtu vytvárených na základe potreby ruzných historic
kých období. Je také pravdepodobné, že sklon k hledání

smyslu dejin, lj. jakési hluboce zastrené trajektorie smerování
v duchu vybraných hodnot, se vice projevuje ve spolecenstvich
s vyšší než obvyklou mírou preryvu v dejinách, cili v zemich

vyznacujících se politickou diskontinuitou. Ceské dejiny 
zejména novoveké - byly nepochybne takovou nadmernou
prerývaností poznamenány. A v této souvislosti je pak také role

usilovného zkoumání kolektivní pameti a v ní hledání pevných
bodu i smeru našich dejin rovnež snadno vysvetlitelná.

Presto bychom si meli vice uvedomovat rizika onoho

nadmerného zkoumání naší kolektivní pameti a zejména použi-

vání historických argumentu pri rešení našich soucasných
klícových problému. To není útok proti historiografii - zejména
ne proti té kriticky orientované -, ale polemika s tradicne
silným stredoevropským historicismem.

Prvním rizikem je nejasnost samotného pojmu pamet,

zejména použijeme-li ho v sociálním, skupinovém slova smyslu,
cili pamet kolektivní. Hlavní otázkou v této souvislosti je: kdo je
vlastne subjektem takto chápané pameti? Muže si neco

pamatovat spolecnost? Nejde tu vlastne o jakýsi sociální
pantheismus, ve kterém se individuální vedomí ztrácí ve vykon
struovaném kolektivním vedomí? Není pojem kolektivní

pameti soucástí nadmerného sociologického objektivismu at
již v podobe durkheimovských ci marxistických, prípadne

funkcionalistických strukturalistických škol, ve kterých aktivní
a jednající jedinec skoro zmizel?

Dnešní sociologie je už jinde. V rozhodujících smerech
soudobé sociologie se chápe spolecnost spíše jako souhrn

sociálních figurací, cili ruzných seskupení individuí, která mají
obvykle své specifické kultury, lj. mají svá dohodnutá pravidla,

symboly, hodnoty a cíle. Kultury a jejich složky, treba jazyky

a také pameti, žijí jen díky tomu, že jsou používány, meneny
a doplnovány jednotlivci nebo skupinami lidí.

Vzpomínáme ...
Ješte duležitejší je však skutecnost, že v soudobých vysoce

diferencovaných spolecnostech je kolektivních pametí vždy

vice. Pluralismus soudobých spolecností se projevuje i v chápá
ní minulosti. Ostatne tato rnnohocetnost pohledu na minulost
není v moderních evropských spolecnostech necím novým.

Zameníme-li pojem kolektivní pameti pojmem tradice, stane

se tato potíž ješte zrejmejší. V letech mezi první a druhou sveto

vou válkou byl André Gide pozván do Nemecka k prednášce
o hlavních francouzských duchovních tradicích. Gide vybral za

reprezentanty své úvahy autory, které obdivoval, myslím, že to
byl Montaigne a Voltaire. Po návratu do Francie byl tvrde kriti

zován, že si vybral jen tyto myslitele a neuvedl mezi predstavite
le francouzského myšlení Pascala a Descarta.

Totéž se muže stát Cechovi, který pojede do Bavorska

a v rámci úvahy o ceských duchovních tradicích uvede jako
hlavní linii: Hus - Ceští bratri - Palacký - Masaryk. I jemu
mohou oponovat ti, kdo vytvorí linii Svatý Václav - Karel IV. 
Jan Nepomucký - Josef Pekar. A lze zkonstruovat i další linie

symbolizující ceskou kolektivní pamet. Kdo rozhodne, která
z nich je ústrední, existuje-li vubec neco takového jako hlavní

duchovní linie ve spolecenstvi tak pluralitním jakým byla a je
ceská spolecnost? Tech linií, tak jako kolektivních pametí, je
vždy vice, a krome toho mohou být i ruzne kombinovány.

Jejich pluralita je zrcadlením myšlenkových i náboženských
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zápasu, hospodárských, sociálních a jiných zájmu, které jsou
casto spojeny se sociální diferenciací dané spolecnosti.

Svody historicismu
Druhým a významnejším rizikem silného zaujetí pojmem

kolektivní pameti je skutecnost, že tato fascinace je témer
nezbytne spojena s historicismem. Obecne lze tento zpusob

myšlení vyjádrit jako úsilí pochopit svet na základe logiky toho,

se deje, co se vyvíjí, a nikoliv na základe logiky toho, co existu
je, a zkoumáním vztahu mezi koexistujícírru jevy.

Zmena a vznikání jsou duležitejší než struktura a usporádání
vecí. A protože jedním z nejsilnejších podnetu pri vzniku evrop
ského historicismu byl romantismus, je jeho soucástí rovnež

duraz na jedinecnost, neopakovatelnost a spontánnost Ty jsou

staveny proti úsilí nalézat zákony nebo alespon zákonitosti,
a proti prenášení postupu a logiky prírodních ved do ved

o cloveku. To je nepochybne oprávnené, když spisovatel píše

román, dramatik hru a básník baladu. Problém se vynoril v tom
okamžiku, kdy se tento kognitivní styl zacal prenášet do spole

cenských ved. Vznikla tak jedna z nejhlubších rozeprí v evrop

ském myšlení. Zdá se, že na zacátku 20. století a v prvních jeho
desetiletích dosáhl tento stret jednoho ze svých vrcholu. Mimo

jiné také proto, že se stalo zrejmým, že každá z obou pozic 
zejména ve své extrémní podobe - mela závažné politické
a etické dusledky.

Ti, kdo se zabývají dejinami historicismu, rozlišují radu jeho
forem. Obvykle oddelují tzv. naturalistický historicismus, kam
patrí marxismus a pozitivistický evolucionismus Herberta

Spencera, od tzv. antinaturalistického historicismu, jehož
koreny sahají k romantismu a do filosofie nemeckého subjek
tivního idealismu formulovaného Fichtem, Schellingem

a radou dalších myslitelu. Ale vedle toho vznikaly v opozici
k osvicensky orientovaným konceptum v ekonomii, v právní
vede a sociologii, zejména v Nemecku, méne již ve Francii

a Anglii, historické školy právní, ekonomické a sociologické.
Velmi casto tato tretí, méne nápadná vetev historicismu zduraz
novala vedle durazu na jedinecnost kultur také jedinecnost

národní. Akcentovala relativnost poznání i hodnot, skutecnosti,
které lze poznat pouze intuicí, vcitováním. Odmítala také rodící
se vedu vybudovanou na principech novovekého evropského

racionalismu a empirismu. Když dnes ctete nekteré texty
predstavitelu techto historických škol, prekvapí vás podobnost

s nekterýrru myšlenkami soudobých postrnodernistu.
Myšlenky techto autoru 19. století byly v soucasné dobe

modernizovány a prevedeny do soudobého jazyka. Navazují 
vedome nebo nevedome - na koncepty romantické filosofie,
toho, co Emanuel RádI nazval "romantickou vedou", a na

koncepty historických škol 19. století, které byly reakcí na

osvícenství, liberalismus a demokracii. Pritom otevírají dvere

politickým proudum, které predstavují ohrožení všech typu
otevrených spolecností.

Nadmerný historicismus je nebezpecným kognitivním

stylem. Jeho blízkým prIbuzným je radikální myšlenkový
a nekdy i morální relativismus, nacionalismus, ale také politic
ký chaos, který z takového stavu mysli nutne vyplývá.

V postkomunistických zemích k tomu pristupuje novodobá
smes politického populismu zkrížená paradoxne s neoliberalis
tickýrní postoji v ekonomii.

Extrémy nikam nevedou
Co to má spolecného s problémem pameti? Je jím zcela

srozumitelné spojení tohoto pojmu s historicismem a se
snahou porozumet našemu svetu nadmerným durazem na
pochopení puvodu, vznikání a toku událostí. Nechci se

v žádném prípade zaštitovat jménem T. G. Masaryka, ale

nemohu v této souvislosti nepripomenout hlubší smysl jeho
realismu. Když Masaryk premýšlel o slabostech ceského

myšlení, opakovane poukazoval na to, že jsme zatížení nadmer

nou historickou orientací. Snažíme se porozumet svým potížím

Nadmerný historicismus je nebezpecný. Jeho

blízkým pn'huzným je morální relativismus
a nacionalismus.

predevším zkoumáním minulosti. Usiloval o to nahradit ceské
- a lze ríci i stredoevropské - okouzlení historicismem realis

mem. Ten pojem mel v jeho pojetí hlubší význam, než se

obvykle soudí. Nešlo mu o vecnost a nefantasticnost v bežném
slova smyslu, i když i ty mu ležely na mysli. Zduraznoval však
urcitý filosofický pohled na svet Vyjádril to jednoduše: "veci,
ne vývoj" je treba na prvém míste zkoumat. Je to v podstate

noetický realismus, výzva k tomu, abychom nejdríve usilovali
odpovedet na to, jak navzájem pusobí hospodárská a sociální

politika, jak ekonomie souvisí s náboženstvím a etikou, jaký je
vztah mezi vedou a filosofií. Budeme-li o techto vecech vedet

víc, budeme moci delat také dobrou politiku.
Tak jako u vetšiny rozeprí i stretu, extrémní stanoviska

nikam nevedou a nepomohou nám. Kritika historicismu,
kterou jsem zde predložil, by nemela být rozhodne vykládána
tak, že se nemáme zabývat svou individuální i kolektivní

minulostí, a tudíž i naší pametí. Jde ale o míru takové orientace.

Jrn1 MUSIL (1928) JE SOCIOLOG.
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JITRO NAD IATINSKOU
Šramot kostlivcu se ozývá i ze skríne za Atlantikem

VLADIMÍR NÁLEVKA

V poslední tretine 20. století - pres nesporné úspechy moder

nizacních procesu - se ve vetšine zemí Latinské Ameriky

prohloubila propast mezi bohatými a chudýnu, pricemž výrazná
slabost stredních vrstev vytvárela prostor pro autoritativní

režimy. V atmosfére sociální ne stability a zklamaných nadejí si
armáda udržela svou dosavadní roli mocenského arbitra a opet

aktivne zasahovala do politického dení. Napr. v Argentine vládla
v letech 1976 až 1983 vojenská junta, která rozpoutala "špinavou

válku" proti vlastnímu lidu, jíž padlo za obet více než 20 tisíc
Argentincu. V zárí 1973 zas svrhli chilští generálové levicovou

vládu socialisty Salvadora Allenda a v této tradicne demokratické
zemí radikálne omezili obcanské svobody. Deklarované "obnove
ní porádku" bylo zatíženo explozi organízované brutality.

Zmeny ve svetovém dení po pádu berlínské zdi v roce 1989

však rezonovaly i v Latinské Americe. Tamní dosud slabé
demokratizacní procesy byly podporeny jak novými prístupy
Clintonovy administrativy vuci iberským republikám (americký

prezident v roce 1996 narídil vyšetrení tajných aktivit CIA
v Guatemale, které odhalilo klícový podíl "firmy" na organizaci

a výcviku polovojenských eskader smrti), tak aktivitanu Organi
zace amerických státu. Doplnky Charty OAS z roku 1997
podporily demokratické ústavní systémy a odmítly násilné
zásahy vuci legitimne zvoleným vládám. Pozorovatelské mise

OAS také v mnoha zemích subkontinentu dohlížely na prubeh
všeobecných i komunálních voleb. Podílely se i na procesech
národního usmírení.

Doutníkprotihamburgeru Argentina:zmizeláspravedlnost
Vojenské prevraty výrazne poznamenaly vnítropolitické dení Prohraná válka o Falklandské ostrovy v roce 1982 vedla

v Bolívii, Brazílii a v Uruguayi. Spojené státy tolerovaly a cástec- k pádu argentinského vojenského režimu generála Galtieriho,
ne i inspirovaly politické angažmá latinskoamerických vojen- ale už na sklonku sedmdesátých let se v Buenos Aires prosadila
ských elit - a to bez ohledu na jejich ---------------- humanitární organizace Matky

zlociny proti lidskosti - nebot je v case Demokratické procesy z Kvetnového námestí, která se vytrvale
studené války pokládaly za úcinnou dožadovala objasnení osudu tzv.

bariéru proti šírení revolucních aktivit V Latinské Americe jsou trvale desaparecidos: jen v letech 1976 a 1977

na subkontinentu podporovaných ohroženy ekonomickými "zmizelo" 7 200 osob. PublikovanéMoskvou a Havanou. svedectví Jacoba Timermana

Na sklonku 70. let se vzedmula vlna kolapsy, korupcí a diskreditací o podmínkách svého uveznení

stredoamerických revolucí. Jejich obcanské spolecnosti. a následného mucení výrazne prispelozákladní prícinou bylo násilné udržová- k internacionalizaci zájmu o nezvestné
ní už nevyhovujících hospodársko- argentinské politické vezne.

politických struktur s obrovskou polaritou bohatství a bídy, Generál Nicolaides požadoval pro všechny organizátory
nedemokratickými režimy vojenských junt a diktátorských státního terorismu beztrestnost a "tlustou cáru" za nedávnou
klanu. Ve vetšine zemí tohoto regionu sice pusobila v podobe minulostí. Spory o amnestii rozdelily argentinskou spolecnost

ruzných "osvobozeneckých front" nekdejší Guevarova revoluc- a zprávy o možné dohode peronistu s vojáky prispely v roce 1983
ní ohniska, ale jejich aktivizace byla iniciována predevším neute- k vítezství vudcího predstavitele Obcanské radikální unie Raúla

šeným vývojem domácích pomeru. Alfonsína Foulkese v prezidentských volbách. Ješte na konci
Castruv rukopis byl napríklad zcela zretelný v prípade proti- roku 1983 byla vytvorena Národní komise pro vyšetrení prípadu

diktátorské opozice v Nikaragui zastoupené Sandinistickou zmizelých osob, která pod vedením spisovatele Ernesta Sábata
frontou národního osvobození, jejíž vedoucí predstavitelé shromáždila množství otresných svedectví o popravách zatce-

udržovali tesné vztahy s Havanou; ovšem s tím rozdílem, že ných osob, predevším pak o tzv. letech smrti, kdy obeti byly

Reaganova administrativa ve Spojených státech byla odhodlána shazovány z letadel do Atlantického oceánu.
nepripustit existenci druhé Kuby. Zpráva Národní komíse zasáhla argentinskou verejnost

Ozbrojené konflikty se pokusila již v roce 1983 utlumit tzv. a v atmosfére obecného rozhorcení probehly v roce 1985 proce-
skupina Contadora, lj. Seskupení Mexika, Venezuela, Kolumbie sy s vudcími cleny vojenské junty - generály Videlou, Violou,

a Panamy, která ve svém programovém prohlášení z Cancúnu Galtierim a admirálem Masserou. Soudní postihy dalších obvine-
požadovala respektování nezávislosti stredoamerických repub- ných armádních dustojníku a policistu trvaly až do kvetna 1987,

lik, zákaz vmešování do jejich vnitrních záležitostí, obnovení, kdy byl vydán kontroverzní zákon o "náležitém uposlechnutí

obcanských práva svobod, omezení zbrojení a vyhlášení tzv. rozkazu". Ten de facto omílostnil všechny jedince, kterí "pouze
pásem míru. Spojené státy aktivitu Contadory neprijaly a Bílý vykonávali" pií'kazy svých nadrízených. Argentinský pokus
dum rozmelnil její iniciativu s pomocí Kissingerovy Komíse pro o vyrovnání s minulostí tak zcela nesplnil ocekávání demokratic-

Strední Ameriku, jejíž politické iniciativy nevylucovaly ani kých složek spolecnosti a na sklonku 90. let byl ješte zastínen
tradicní vojenské rešení regionálních krizí. ekonomíckým kolapsem zeme.

Prítomnost
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RlKOU
Chile: diktatura bez imunity

Také chilšti generálové si uvedomili, že na bodácích se nedá

dlouhodobe sedet, a v polovine 70. let predstoupili pred verej

nost s Cacharillským plánem sedmi modernizací, lj. s pravicovou
variantou spolecenské transformace, která mela vést k obnovení

zastupitelské demokracie a zarazení Chile mezi všestranne

vyspelé státy. Ekonomický boom však skoncil v roce 1981
a následující krize opet zpochybnila legitimitu Pinochetova

režimu. Diktátor byl vzestupem živelné vlny stávek donucen k

dialogu s nove formovanou demokratickou opozicí. Ta ale
kategoricky požadovala jeho odstoupení, a tak paradoxne zablo
kovala možnou evoluci a otevrení stávajícího autoritativruno
systému.

Po prekonání krizového otresu se Pinochetova vláda v letech

1986 až 1988 postupne pripravovala na prechod k tzv. chránené

demokracii. V plebiscitu z 5. ríjna 1988 se 60 procent volicu
vyslovilo proti prodloužení generálova prezidentského mandátu
o dalších osm let. Ten sice souhlasil s obnovením "funkcní
demokracie", dál si však podržel duležitou funkci vrchního

velitele armády, a to až do brezna 1998, kdy byl jmenován
doživotním senátorem. Rovnež potvrzení zákonu a ústavní listiny
z casu vojenské diktatury demokraticky zvoleným prezidentem

Patriciem Aylwinem bylo nutnou daní za klidnou promenu
politického systému v zemi.

Pres existenci zákona o amnestii z roku 1978 se chilským
obráncum lidských práv podarilo postavit pred soud bývalého
velitele vojenské tajné služby DlNA generála Manuela Contre

rase a jeho zástupce Pedra Espinozu, kterí byli obvineni
z organizace vraždy ministra zahranicí Allendovy vlády Orlanda
Leteliera. Po upevnení pluralitní demokracie byla pak v roce

2003 vytvorena vládní komise pro lidská práva, která vypracova
la návrh zákona o závazném objasnení osudu politických veznu,
kterí v Chile zmizeli v letech vojenského režimu. V témže roce

se ke stále probíhající diskusi o usmírení pripojilo i osm
bývalých generálu chilské armády, kterí verejne vyjádrili polito
vání nad porušováním lidských práv za Pinochetovy diktatury.
Spory o postavení témer devadesátiletého Augusta Pinocheta

byly ukonceny v kvetnu 2004, kdy byl soudne zbaven imunity.
Doprovodné obvinení se týkalo diktátora podílu na Operaci

kondor, tedy na vraždách odpurcu chilského vojenského
režimu. Lze ovšem predpokládat, že rozhodnuti soudu bude
pouze morální teckou za celou kauzou, nebot Pinochetuv
vysoký vek bezesporu zabrání jakémukoliv potrestání ..

Stíny a slunce
Stiny mrtvých z dlouhé obcanské války stále ovlivnují vnítro

politické dení v Guatemale. Pres uzavrenou dohodu o národ
ním usmírení i pokracuje mocenský zápas mezi obcanskými
a vojenskými elitami o kontrolu zeme. Navíc se nekteré gueril

lové a antiguerillové formulace premenily v ciste kriminální

gangy, které se angažují v obchodu s drogami a teroristických
akcích.

Nadejí na zmenu je angažovanost nositelky Nobelovy ceny

Rigoberty Menchú, která vytrvale odhaluje zlociny vojenských

junt a jimi podporovaných eskader smrti. Letos v dubnu podpori
la zámer španelského soudce Baltasara Garzóna obžalovat

z neprom1citelného zlocinu genocidy guatemalské generály.
Na rozdíl od Guatemaly se v Salvadoru po ukoncení obcan

ského konfliktu v lednu 1992 otevrene hovorilo o zlocinech

spáchaných obema stranami, jejichž výsledkem bylo 75 000

padlých, zavraždených ci zmizelých osob. Symbolem vážne
míneného pokusu o národní usmírení se stala spolecná politická
aktivita bývalých protivru'ku - levicového guerillového vudce

]oaquina Villabose a jednoho z nejbohatších mužu v zemi
a nekdejšího vezne Lidové osvobozenecké fronty ]aime Hilla.
Obe dosud zneprátelené síly se promenily v legitimní politické

strany, postupne obrousily hrany svých stretu a pres opakované

volební vítezství pravicové Areny se v zemi podarilo udržet
demokratickou rovnováhu moci.

Strašidelná procenta?
Rozporné výsledky národního usmírení v nekolika zemích

Latinské Ameriky potvrdily nekolik závažných skutecnosti.

Predne nelze udelat tlustou cáru za minulosti se všeobecným
pardonem, aniž by byly objektivne objasneny a aspon morálne

odsouzeny predchozi zlociny.
Navíc demokratické procesy trvale ohrožují ekonomické

kolapsy, korupce, malá efektivita státních aparátu, populismus

a diskreditace obcanské spolecnosti. Chilská politoložka Marta
Lagos publikovala v minulém roce v']ournal of Democracy
výsledky rozsáhlého výzkumu, podle nichž podporovalo v roce

1996 demokratickou vládu v Argentine 71 procent obyvatel, ale
v roce 2002 už jen 65 procent populace. Na druhé strane prefe

rence prípadné autoritativní vlády vzrostly z 15 na 17 procent.
V Chile poklesala duvera v demokracii z 54 na 50 procent,

v Guatemale z 51 na 45 procent a v Salvadoru z 56 na 40
procent. Celkove zaznamenaly v Latinské Americe demokratic

ké principy ústup z 61procentní podpory v roce 1996 na 56
procent v roce 2002. Na druhé strane je potešitelné, že ve

stejném casovém období obecná duvera v úcinnost autoritativ
ních režimu poklesla ze 17 na 15 procent. Lze snad tedy doufat,
že skeptický výrok peruánského novináre Luise Estebana

Gonzálese Manruque: "Spolecnost dá radeji prednost nespra
vedlnosti a diktature pred chaosem", zustane pro [uturo

mylným proroctvím.

VlADIM1R NÁlEVKA (1941) JE HISTORIK. ZAMERUJE SE NA MODERN1 svtrovE

Dl;JINY A Dl;JINY lATINsKt AMERIKY. PuSOB! NA Fn..oSOF1cKt FAKUL'ffi

UNlVERZrIY KARLoVY.
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ParRHlÁ pAMET PRVarNí
JIRÍ EDUARD HERMACH

Moderní psychoanalýza vývoje lidského individua navrWa
koncept "bariéry kontaktu". Obal cloveka je predevším jeho

kuže, která mu poskytuje pocit identity. ,Já - kuže" se jmenuje
jedna z knih, kterou napsal francouzský psychoanalytik Didier
Anzieu. Bariéra kontaktu je však také jakási nemateriální

hranice, kterou vytvárí náš zrak. Každý náš pohled užívá
urcitou dynamiku prostoru. Priblížení jako pohled sympatie

a lásky, vzdálení jako pohled chladu a nenávisti. Psychoanalý
za mluví o "vizuálním obalu lidského já". Bariéra kontaktu se

muže chápat i v rovine casové, v rovine pameti.

Okno izrcadlo
Za sklenenou tabulkou okna našeho domu je svet. Veci tam,

na druhé strane ale nejsou pouze vzdálené ci blízké. Jsou také

jasné anebo setmelé, zárí svetlem prítomnosti anebo mÍZíve
stále hustší a hustší tme minulosti. Tato intenzita není záleži

tostí sveta, jeho vzdálení a jeho blízkosti. Je vlastností sklenené

tabulky okna. Pamet si lze predstavit jako pruhlednost té
tabulky. Ale tatáž sklenená tabulka má ješte tretí schopnost:

odráží mou tvár. Když se venku setmí a svet není videt, je

možné v ní spatrit celý vnitrek mého bytu. Ze sklenené tabul
ky okna se stane zrcadlo. Tabulka odráží, co je uvnitr a uvnitr

je lidská duše.
Bariéra kontaktu má tri složky: svet, pamet a duši. Svet,

pamet a duše se - každý a každá svým zpusobem - podHejí na

vzniku pohledu oknem ven, kde se mísí minulé a budoucí,
prítomné a neprítomné, vlastní a cizí.

Myšlení 20. století nabízí dva koncepty pameti. Henri

Prítomnost
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Bergson ztotožnil vedomi a pamet. Sigmund Freud predstavil

vedomí a pamet v jejich neslucitelnosti. "Každé vedomi je
pamet," ríká Bergson. "Vedomi a pamet se vzájemne vylucují,"
ríká Freud. Freudovo vedomí vzniká tam, kde žádná pamet

neexistuje: v okamžiku prvotní percepce, v neuronech, které
vnímají, ale nejsou schopny zachovat jakoukoliv stopu.

Bergson v podobné situaci mluví o "ryzí percepci", která je

soucástí vecí samých. Oba myslitelé by se možná na necem
prece jen dohodli, ale historie myšlení uchovala jejich proti
kladnost. Umístit se v šíri casového plynutí spolu s Bergso
nem, nebo sestoupit k ryzí prítomnosti jako Freud. Sigmund
Freud hledá událost, prvotní setkání živého organismu

a sveta. Henri Bergson se umistí v case a setkání, o které se
jedná, je pouze rozeznáním složek této situace. Dá se ríci, že

Bergson chápe celistvost sveta, zatímco Freud se uchyluje

k jakémusi mechanickému atomismu. Na svuj "pád do prítom
ného" Freud však okamžite odpoví výstavbou vedomi. Navrh
ne stavbu, konstrukci lidské duše. Založí tak soucasnou

ontologii, o které porád ješte nikdo neví, co si myslet. Je
moderní, postmoderní anebo nejaká jiná?

Poeova Ulalume
Lidská duše je neco, co príroda nezná. Svet ji také nezná

a ani bytí ci existence neví, co je lidská duše. Vedomi vyloucí
pamet. Pamet a vedomí jsou neslucitelné. Jestliže je duše
vedomi a pamet svet, musejí obe spolupracovat. Tak nejak by
se dal charakterizovat Freuduv antiromantismus. Vedomí ví

vše, všechno zaznamenává. Duše vzniká v okamžiku, kdy se
v tomto chaosu veškerého prosadí "bariéra kontaktu". Bariéra

kontaktu je pochopitelná jako první vzpomínka. Jako první
a jako bariera je tato vzpominka prázdná. Na nic si nevzpomí
ná. Je dokonce pravým opakem vzpomínky. Je zapomnením.
Je bariérou, kterou rodící se duše umistí mezi sebou a svetem.

Umístí ji zde jako svoji vlastní smrt. Toto smíchání narození
a smrti je prvotní zmatení a prvotní vzporninka je jeho návrat

Presneji: je priporninkou jeho permanentní prítomnosti.
Edgar Alan Poe se také zhroutí v prítomnosti. Duše, co

doprovází básníka, krácí ke své smrti. Doprovází básníkovu

pamet až na okraj sveta ryzí prítomnosti. Básník a duše jdou
spolu v podzimním chladu, "bez myšlenek a zvolnujíce krok,

bez vzpomínek a zvolnujíce krok". Jde s ním jako to "nic"
suchého listí, co je doprovází "z vetrné hory Yaniku až na
konec sveta", a kolem jen ponuré vodopády "z nich prýští

barinatý veletok". Duše jde s básníkem až ke svému hrobu, až
k hrobu "ztracené Ulalume", kde sama sebe nalezne svou
vlastní smrtí. Prvotní vzporninka je tato nemyslitelnost Ulalu

me, je Poeovou podzimní procházkou u Auberských vodopá
du. Prvotní zmatení je smesí narození a smrti, kterou žití
dostatecne nezakrylo, a poezie je její prosvítání bariérou
kontaktu.
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Obludné krásky Ladislava Klímy
Prvotní vzporrúnka je procházka u Auberských vodopádu až

k hrobu, kde prítomnost vyloucí pamet, protože se sama stane

minulostí. Toto vyloucní pameti prítomností je okamžikem
kouzla a hruzy, hruzy a kouzla. "Láska - hruza, hruza -láska,"
rekne Ladislav Klíma, aby rozvinul prvotní vzpominku jako
mimocasové zmrznutí materské nehy nekde ve vecnosti

alpských ledovcu. Klímuv hrdina Sider prožívá celý život návra

ty obsedantní vzpomínky. Neví, zda je to sen, halucinace nebo
skutecnost, minulost nebo predzvest. V alpském mestecku
Crotone, na úpatí Jelení hlavy, hory, která se zvedá nad
mestem, se mladý muž setká s ženou nebeské krásy. Ale žena

není jen jedna. Jsou dve: jedna v cerveném a druhá v modrém
odevu. Obe promení jeho život v nepochopitelnou záhadu.

Uzavrou jej v chmurné predestinaci, která se pomalu naplnuje
v návratech nutkavé víze, skutecnosti i halucinace.

Dej povídky zacíná jako návrat. Sider se tak ocitne mimo

cas. Základní atmosféra je protknuta fascinací, obdivem
a zneklidnením. Vecnost alpských ledovcu se promení

v obsedantní spirálu opakujícího se setkávání. Obdiv se proloží
úzkostí. Neco se deje a Sider neví, co. Všichni o tom mluví, ale

Sider jim nerozumí. Mluví pravdepodobne o duchu Jelení
hlavy. Krása žen se mísí s jejich obludností, láska s hruzou.

Na druhé strane se nachází vznešený majestát Jelení Hlavy.

Hora a její ledovce vedí vše a soudí. Led a mrazivost je základ

ní kritérium pravdy. Klímova poetika je pochopitelná jako
pruhlednost bariéry kontaktu. Prvotní vzpomínka a prvotní
zážitek, který je pouze ryzím a nelidským vedomím, který je

zrozením Poeovy duše v momentu její vlastní smrti, je vždy
a nevyhnutelne prvotní zmatení. Klíma se pokouší rozplést
tuto záhadu narození, a tedy materství, a upadá do skandálnos

ti své nemístné pameti. Rozeznává na tvári osudové ženy rysy
dravce. "Byla asi dvacetiletá, vysoká, štíhlá. Krásná? PrI1iš

mrazive cišelo neco z príliš bledých, hubených, ale nejklasicte

ji zformovaných rysu, dravcích a prece láskyplných, hruzných
duchovou strašidelností stejne jako divokostí a jako i - nelid
skou, nadlidskou nehou. Snad byla více než krásná ..."

Lunák Leonarda cla Vinci
Uprostred svých vedeckých spisu uvádí Leonardo da Vinci

vzpomínku ze svého detství. Ležel v kolébce a z jasného nebe
se k nemu snesl lunák, otevrel mu ústa a nekolikrát ho
ocasem pres ne uderil. Ze vzpominky se stal jeden z nejslavnej

ších prehmatu psychoanalýzy. Pro Freuda se nejedná

o lunáka, ale o supa. Otec psychoanalýzy pak rozvedl svoji
interpretaci Leonardovy vzpominky prvky egyptské mytolo

gie. Materská bohyne Mout má supí hlavu a široce rozestrená
krídla. Také hieroglyf vyjadrující matku obsahuje kresbu supa.
Freud pokracoval ve své para1ele a srovnával egyptské "Mout"

s nemeckým "Mutter", tedy matka.

Možná, že s tím vším má Leonarduv lunák prece jen neco

spolecného. Je to napríklad Klímovo spojení dravce a nehy,
desu a krásy, obludnosti a vznešenosti. Pták, at už je jakýkoli,

otevre svým ocasem ústa dítete jako kojící matka, když mu
podává svuj prs, anebo také jako milující muž. Z dítete se však
stala milenka ci milenec a pro Leonarda se otevre propast
pudu poznání a sexuální nerozhodnosti. Nedostatecné zastrení

prvotní vzpomínky bariérou kontaktu uvede lacnost po pozná

ní. Ale poznání stále zklamává v tom základním. Prináší nové
a nové roušky arnnézie, žádná z nich však nedokáže skutecne

zastrít prvotní zmatení matky a otce, ženy a muže, krásy
a hruzy, nehy a krutosti.

Prosvítání nelidské závrati
Prvotní vzpomínka je tato bezvýchodnost. Stále znovu

a znovu se vracet do puvodního okamžiku zmatení, kde
prítomnost je už minulá a jsoucna se prevracejí ve svuj opak.

Ale mezi jednotlivými návraty se clovek vydá na cestu.
Zapomene aspon na chvíli, že jde tam, odkud vyšel. Život se
tak umožní a potrhlá pamet bariéry kontaktu to nechá všech

no na nás. Jen se postaví mÍmo svet, aby nás nechala žít. Cas
od casu se pripomene jako ta krutá krása poetiky, ve které nic
sobe nenáleží. ,Já" je jen výmysl, prelud vzniklý zastrením

prvotního zmatení tvaru sklenenou tabulkou okna, za kterým

stojíme. Všichni doufáme, že za tou clonou puvod zmizí. Ale on
vždy chvílemi prosvítá.

Cas beží mimo pravdu, produkuje pamet a vykupuje nás
z prvotní vzpomínky. Pro toho, komu náhody života zabráni

ly premenit materskou životodárnou nehu v touhu vždy již
odcházejícího otce, bude cas jen detinskou hrackou a pamet
jen marnivým rozptýlením. Bude si ji plést s necasovým
absolutnem puvodu: duše se nalezne jen ve své vlastní
smrti.

Prvotní vzpomínka bude pred ním stále držet otevrený

dukaz, že láska je hruza a hruza je láska, že krása se snoubí
s obludností a neha je vecnost alpských ledovcu. Celý život
bude prekládat do tech ci onech forem prusvitnost své vlastní

bariéry kontaktu. Práve tu prusvitnost, která znesnadní
a dokonce i znemožní, aby bariéra kontaktu zacala fungovat
a umožnila vznik reálného vztahu. Básník tak zustane se svou

Ulalume, spisovatel a filosof se svou nežnou a dravcí Oreou,

malír a vedec s úsmevem své Mony Lisy del Giocondo. Každý

po svém se bude pokoušet zastrít prvotní vzporrúnku na nelid
skou závrat.

JIRl EDUARD HERMACH (1948) JE FIWSOF, PSYCHOWG, ARCHITEKT

A SPISOVATEL ŽUE A PRACUJE VE FRANcII. NA jARE 1Ef0SN!HO ROKU

VYSEL V NAKLADATELSfV1 ACADEMIA JEHO RoMAN SmOBEtNICI NA

LETECKEM DNI.
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Potreba Bergsona?
Nad ceským vydáním "Hmoty a pameti", díla francouzského
filosofa, oceneného v roce 1927 Nobelovou cenou za literaturu

PETR FLEISCHMANN

Zdánlive netypická - v zemi brilantních matematiku a chlad

ne analytických kartesiánu - filosofie Henriho Bergsona
(1859-1941) straší a uchvacuje generace Francouzu, kterí se
kdy ve své zemi rozhodli podstoupit maturitní zkoušku. Je tam

tudíž jakési desetiletími proverené tíhnutí, jež se ostatne

netýká jen francouzských lyceistu a jejich profesoru povere
ných sestavováním školních programu: Bergsona cetl pri

svých francouzských studiích pred 1. svetovou válkou, dle
vlastní výpovedi, i náš budoucí prezident Edvard Beneš
a nacházel v tom, co nazývá bergsonovským "intuitivismem",

jakousi kompenzaci k všudyprítomnému materialismu.

Fascinace prekonaným
A není zjevne jediným, ani prvním ani posledním Cechem,

který se takto nechá fascinovat, o cemž svedcí neustávající
prekládání Bergsonových del do ceštiny, od "Casu a svobody"
v roce 1889 po v roce 2003 v nakladatelstvi OIKOYMENH

vydanou "Hmotu a pamet" (Esej o vztahu tela k duchu), pres
pred více než stoletím cesky vydaný a znovuvydaný "Smích"

(1900, 1992) ci podobný osud sdílející "Duchovní energii"
(1919,2002). A to jsou jen nekterá z Bergsonových pojednání,
jež si našla cestu k ceskému ctenári.

Duvody tohoto trvajícího úspechu vezí prirozene v samot

ném díle, jehož kvality jsou pro nás i tak trochu záhadné,
zejména když víme, že mnohá z Bergsonových tvrzení byla

prekonána (casto už za jeho života!) soudobým vedeckým
poznáním. Bergson psalo case a prostoru ve chvíli, kdy už

prosákla do uvažování o techto pojmech Einsteinova teorie
relativity, již on ale popírá a vnímá coby matematickou abstrak
ci. Psalo pameti a jiných mozkových funkcích ve chvI1i, kdy

fyziologie otvirala nové cesty, mnohdy odlišné od tech, po
kterých se ubíral on sám.

Musíme se tudíž domnívat, že klícem úspechu je neco
jiného než vedeckost v díle obsažených tvrzení. Je jím spíš

jejich základní ambice spolu s formou jejich podání. Touto

ambicí je snaha myslet mimo jakýkoli napríc dejinami filosofie
konstituovaný systém. Je to odmítnutí klasické filosofické

spekulace, jíž není podle Bergsona zpravidla nic jiného než
zacházení s pojmy a z toho vyplývající odríznutí cloveka od

reality, kterou mu poskytují jeho vjemy. Clovek bergsonovské
koncepce naopak vstupuje do prímého kontaktu s realitou,

a to bez jakéhokoli zprostredkování, jež by predstavoval daný

filosofický systém a osvobozen od diktátu spolecenských
kontextu. Zde se dá ríct, že Bergson provozoval po svém jakýsi

druh "eidetiky", snahy prijít na kobylku bytí samotnému,
obdobnou té, o kterou usiloval témer soucasne Moravan
Edmund Husserl. Husserla pro tuto snahu obdivoval prezi-

dent T G. Masaryk: dát do závorky vše, co deformuje náš
vztah k realite, a dopídit se pod nánosy vesmes abstraktních

vedeckých a spolecenských teorií cisté podstaty bytí.

Perspektivní role pameti
Dosažení tohoto cíle si vyžaduje obeti. Na oltári Bergsonovy

ocistné archeologie umírá nejen koncept - pojem - a jeho
v západní filosofii zakorenená tendence nahrazovat vec samot
nou, ale spolu s ním celá naše koncepce casu. Obdobne jako
stále plynoucí bytí nemuže být redukováno na koncept, cas

a jeho intervaly nemohou být redukovány na prostor a na
vzájemne zamenitelné úseky ciferníku, odpovídající sekundám,

minutám, hodinám ... Meritelný cas, tak jak ho vnímá na

matematických koncepcích založená veda, není casem, který si
prožívá naše psychika. Tento cas, oproštený ode všech abstrak
cí, a cas, ve kterém žijeme, Bergson nazývá trváním. "Trvání"

není plynutím ci sledem prítomného a následujícího, je to cas
samotného bytí, uchopitelného pouhou intuicí v záblescích
vedomí, které uniklo vnejším rušivým vlivum. V tomto "systé
mu", kde se vytrácí rozdíl mezi minulostí a prítomností, se
nachází v ústredním postavení pamet, jejiž role je mnohem víc

"perspektivní" než "retrospektivní": "Naše minulost je tím, co
již nepusobí, avšak mohlo by pusobit, zapojí-li se do prítomné

ho pocitku, od nehož získá vitalitu. Ve chvI1i,kdy se vzpomínka
aktualizuje tím, že zacne pusobit, prestává být vzpomínkou

a stává se znovu vnímáním" (str. 178). Vitálním e1ánem tvorící
clovek je jako Stvoritel, pán vecí a casu.

Zde je zrejme klíc k úspešnosti této filosofie. Bergson není

jediný, kdo si bolestive prožívá ono vyhnání z ráje cistého
vedení zpusobené kantovskou kritikou. Jako mnozí ostatní se
i Bergson težko smiruje s odríznutím cloveka od bytí a jako

oni hledá zpusob, jak preklenout propast, již tvorí oddelení
fyziky a metafyziky. Podle nej možnost prímého, nicím nepro

stredkovaného kontaktu s podstatou existuje a celé jeho dílo
nepredstavuje nic jiného než snahu ctenáre o této možnosti

presvedcit. Jak tuto snahu pojmenovat? Vstupování do prímé

ho styku s realitou, jež se skrývá za jevy a zdáním, bylo vždy
oznacováno jako mystika. Zdá se nám tudíž znacne opodstat

nené tvrzení, že již sto let neutuchající potreba Bergsona je
zpusobena v nás stále pretrvávající potrebou mystického
pohledu na svet.

PETR F'LEISCHMANN (1949) JE POLITOLOG A PUBLICISTA, v SOUCASNÉ DOBf:

PRACUJE JAKO TAjEMNIK ZAHRANICNIHO VÝBORU SENATU CR

Henri Bergson, Hmota a pamet. Nakladatelství OIKOYMENH,

Praha 2003. 191 stran. Preložil Alan Beguivin.
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FEJETON

Slecnina náklonnost
k poezii

Sedel v hloubi protáhlého kvelbu nekdejšího knihkupec

tví na Staromestském námestí v Praze. Ted tam je jeden
z mnoha obchodu s príšerným krištálem pro turisty. Trcel

osamele mezi preplnenými regály, pred sebou velikou mísu
cukroví. Z námestí vstoupila dívka. Prodavac vpredu u pultu
z ní mel ocividne radost "Svlecno, teda pardon, slecno - ale

jste asi sectelá, tak se neurazíte - to jste hodná, že jste

prišla!!! A nejaký autorovy knížky si nesete? Nebo si u nás
ješte neco koupíte? " povykoval. A jak byl v ráži, ješte zanoto

val: "Svlecno, svlecno, svléknete se treba do kostí!"
Cítila, že se zacíná cervenat, ani ne tak kvuli prodavaci,

jako kvuli spisovateli. Ale nedalo se nic delat, musela vpred.
Chtela ho videt na vlastní oci, chlapíka, co napsal Vezmi mne

s sebou, at pujdeš kamkoli! At pujdeš do dálek, ci pred dum do

polí. Já ti nebudu prekážet. Ne to bych nechtela. Já se ti
umenším! Chceš? Budu bez tela. Taky napsal Ruži. Tu ruži,

co dát se chtela všem. Táhnout jak vune všemi muži

a v mužích chutnat celou zem ... No, umela - ve svých
šestnácti letech - vetšinu jeho básní nazpamet. Doklopýtala

ke stolku. Spisovatel a básník s tvárí kultivovaného boxera
vlídne pokynul k druhému kresílku. Sedla si naproti nemu,

mezi nimi byla ta vrchovatá mísa cukroví. A nikde žádný
další ctenár! Nabídl jí, aby si vzala. Sám si taky sáhl pro
vanilkový rohlícek. Kousl si a pár drobinek spadlo pod stul.

Civela na ne. Pak se s hruzou slyšela, jak odo'kává: At pujdeš
do dálek, kde bolest nebolí, at pujdeš do své težké denní práce,
vezmi mne s sebou! Stanu se címkoli! Stanu se treba drobin

kou v tvé kapse.

"Nekteré ženy a dívky proti té básnicce rozhorcene

protestovaly. Že je ponižující. Ale vám se tedy asi líbí?!"

Neumela odpovedet. Tak se jí zeptal, kam chodí do školy.
Rekla, že na dvanáctiletku na tríde Wilhelma Piecka, do
druhého rocníku. Jedli dál. Zeptal se, jak se jmenuje, a vzal jí

z ruky knížky, co si prinesla s sebou: Monology, Smešné

lásky, Majitele klícu. Energickým rukopisem do nich
postupne napsal: Libuši Burdové srdecne Milan Kundera.
Podekovala a vypadla.

Dodnes si pamatuje, že to bylo v listopadu, venku tma jak

.v pytli už v pet odpoledne, navlhlí chodci mezi schikanedrov

sky prosvítajícími lucernami, druhý den ctvrtletní písemka
z matiky. Na lavici si pyšne vystavila ty podepsané knihy.
Trída byla rozdelená na rady A a B. výpocty príkladu jí
nešly, Pepík Sedlácek, synovec zacínajícího básníka Pavla

Sruta - chodila jsem u reky až do tmy a každá touha ve mne

byla nijaká, jako bych cekala, že prijdeš, ohrneš mi límec

a budem mlcky brouzdat v ubláceném listí - jí podstrkoval

výpocty. Mladý, dost ostrý matikár zaznamenal, že se neco
deje, vydal se tím smerem. Všiml si knížek. Zalistoval. "Vy
se znáte s Milanem Kunderou?" zeptal se uctive. Sebevedo

me prikývla: "Ovšem."
Z písemky dostala dvojku. Na vysvedcení ji pak fasovala

taky, dokud mladého ucitele nevystrídal nevlídný dedek,

oddaný jenom logaritmickým a exponenciálním funkcím.
Neumela nic, ale maturitu z matematiky prece jen udelala.
I dedka nakonec udolala poezie. Pri zkoušení z ceštiny

dostala senzacní otázku: Máchuv Máj. Umela ho - podobne

jako Monology - nazpamet. Odrecitovala ty nejromantictejší
pasáže a hned je s velkým zanícením vykládala. Když vyhla
šovali výsledky, ten nerudný, špicatý stao'k se lehce poklo
nil.

Jednoho úžasného speleologa, který po celou dobu myslel

na to, aby nezmeškala poslední tramvaj nakonec svedla za

prispení Nezvalova Edisona. Ani to netrvalo tak dlouho, už
když se nadechla ke ctvrté pasáži - naše životy se nikdy

nevrací umíráme v troskách iluminací jako jepice a jako

blesky hromu, vzal ji kolem krku.
Zkoušejícího u prijímacek na vysokou školu jí pomohla

oslnit Vera Linhartová. Clovek je sám, spoutaný, bezbranný,

odsouzen k smrti; proti nemu je všechno. Na zacátku vystupují

ze tmy jen jeho ruce: prázdné a slabé; na konci svobodne

odchází."Vy znáte Prrrostorrr k rrrozlišení, to je výborrr

né!" jásal. Povzbuzena dodala: Ten, kdo je ztracen ve své
strázni, ztratil méne než ten, kdo ztratil svou strázen. Ztracen

byl i ráckující. Hlásila se snad tisícovka uchazecu, brali tricet
duší, ale ji vzali.

Dnes už má v hlave jen útržky, náhodné cáry. Ale když
houpe svého vnuka na houpacce, vynorí se jakoby nic 
Dudek sundal dudy z pudy, dudat umí, dudá všudy, potká

tetku kukacku, kampak dudku, dudácku, na svatbu jdu dudat,

vrána vdává se nám za havrana ... Rozsáhlý epos o dvaceti
slokách. Chlapecek se usmívá, soustredene poslouchá,
pohybuje pusou, obdivne na ni kouká .

A ona? Ví své. Nakonec je stejne vždycky všechny dosta
ne!

Libuše Koubská
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POVÍDKA

OD
Povídka o vzpomínání v limbu

ONDREJ NEFF

Nebudu vzpomínat na to, jak jsem umrel. Lehká smrt jako

težká smrt, vždycky dopadne stejne, a jak rlkal Kamil Lhoták,
každá smrt stojl za hovno. Podstatné je to, co se delo pak, kdy
duše opustila telo a dorazila k nebeské bráne a po menšlch

tahaniclch stanula pred svatým Petrem.
Vypadal unavene. Mel ponekud neprltomný pohled, jako by

myslel na neco jiného, a v prijlmacl kancelári se ocitl shodou ne

zrovna štastných náhod.
"Co si racte prát?" zeptal se.

,Já jsem, proslm, umrel."
"To se dá predpokládat," poznamenal. ,Jinak byste tu nebyl.

Tak dá!."

"Poslali me sem."

"Sem? A proc?"
Zacal jsem se zvolna naslrat. Clovek umre jednou za život.

Umlránl a vstup do posmrtného života nenl žádná všednl

rutina. Necekal jsem slavobrány, ševelenl andelských perutl
anebo poklepánl na rameno od samotného šéfa. Jenže zrovna
tak jsem necekal takovou míru byrokratické lhostejnosti, jakou

projevoval klicnlk od nebeské brány.
,Já nevlm proc, a dobrovolne tu nejsem, to mi mužete verit.

Na svete mi bylo vcelku dobre. Mohl jsem tam pobejt. Já si

umírání nevymyslel. Nekde dohorela svlce nebo co. Takže me
tu máte a delejte se mnou, co chcete."

,Já s vámi nic nechci," poznamenal svatý muž.

"Tak to tady mám stát na veky veku?"
,Jestli byste si to prál, proc ne? Každý má o vecném živote

jiné predstavy."
Mel me v hrsti. Tak je to vždycky. Mužete si na úrednlka

otvlrat hubu jak chcete, ale stejne vás má v hrsti. Stacl razltko

sem nebo podplsek tam a váš osud se ocitne na výhybce a škrt
pera muže znamenat zvrat na úplne slepou kolej.

Brzdi, chlapce. Tady jde o hodne.
Jde o to, co budeš delat prlštl milión let, pro zacátek.

Tak tedy znovu.
,Já jsem umrel a jsem tady, abyste rozhodl, co se mnou bude

dál," rekl jsem velmi skromne, až krotce. "Slyšel jsem neco

o vecné blaženosti. Priznám, že jsem do kostela nechodil.

Dokonce ani nejsem pokrtený. Choval jsem se ale celý život
docela slušne v rámci možnostl a nikomu jsem zas tak moc
neub1lžil, abych si zasloužil pekelná muka?"

Treba me zkoušl. Clm déle jsem s nlm hovoril, tlm vetšl
tlsen se me zmocnovala. Na peklo jsem nikdy neveril. Neveril

jsem ani na svatého Petra a ted tu pred nlm stojlm.
"Nic rozhodovat nebudu," rekl svatý. ,,0 svém pobytu si

rozhodneš sám."

"Tak tedy nebe," rekl jsem rychle.

Neco jako úsmev mu poznamenalo oblicej rámovaný kadera
vým bl1ým vousem. Bl1é vlasy mel krátce strižené na ježka,

docela sportovne. Nebyl plešatý - doslova Buh vl, proc ho

obvykle malujl plešatého.
"Nenl žádné nebe a žádné peklo," opravil me. "Všechno, co

bude, už bylo, a tak to bude naporád."

A sakra. Hádanky. Bude me zkoušet.

,,Aha,"zkusil jsem zlskat cas.
Dal mi ho habadej.
"Slyšel jste o limbu?"

"To je prostor mezl nebem a peklem, neco jako odkladovna
dušl, nebo cekárna."

"Presne tak," prisvedcil svetec. "Odeberete se do limbu, vy

a vaše vzpomínky. Problrejte se jimi. Dejte si na cas. Vecný
život si vyberete podle svých vzpomínek. Co v nich bude preva
žovat, takový ten život bude."

Pak udelal nejak rukou, už si nepamatuju, co presne, a byl
jsem v limbu.

***

Vzpomínky ...
Vždycky jsem obdivoval lidi, kterl psali pameti.

Naprlklad napsali: "Ve stredu 12. kvetna 1825 bylo nev1ldno
a pršlavo a bytná me zaskocila zprávou, že se zdrclo mléko."

Já si nikdy nepamatoval, co jsem mel predchozlho dne
k obedu!

Tohle nenl dobré východisko. Nemohu se objevit spred

starochem s prázdnýma rukama ci prázdnou hlavou. Vždyt si

pamatuju spoustu vecl. °nekterých ani nevlm, že si je pamatu
ju, a když si dám záležet, vybavlm si je. Cetl jsem nekde, už si
nepamatuju kde, že si vlastne pamatujeme absolutne všechno,

jenže je to zasuté v nejakých hlubinných slojlch pameti a na
svetlo vedomí se dostává jen to, co bezprostredne potrebujeme.

Takové ty veci, jako kde mám klice, jaké telefonnl clslo má

Eva a kam jsem zaparkoval auto.
Což jsou presne ty vzpomlnky, které jsou mi momentálne

platné jako žižale padák. Potreboval bych práve to, co je zasuté.
Jeden muj kamarád tvrdil, že si pamatoval na okamžiky

zrozenl. že matce presne popsal, jak to v porodnlm sále vypada
lo. Pekná blbost! Všechny porodnl sály jsou stejné. To já si

pamatuju koleje. Maminka me vozila v kocárku, osmipéráku,
n'kalo se tomu sporták - mel madla namlsto pevných sten

a sklápecl celnl stenu. Když ji naprlmila, klecel jsem, upnut

bezpecnostnlmi pásy, a delal jsem kapitána. Koukal jsem
hlavne dolu, na dlažbu. Obraz kolejl si mi vtiskl do pameti.

Takovou pitomost si pamatuju!
Maminka mi vyprávela, že me jednou odvezla kocárkem

sportákem do Mestských sadu pred Hlavnlm nádražlm a tam
se rvali dva ruštl vojáci na nože a jeden druhého bodnul
a strlkala krev a zbrotila mi kocárek rudými skvrnami.

Lekl jsem se.
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Budou tohle brát jako moji vzpomínku nebo mamincinu?
Pocításe cizívzpomínka,cizíale zaznamenaná do mé pameti?

Neradbych onen milión a VÍcelet strávíl v Mestském parku

hordouperoucích se Rusáku kolem sebe.

Jakbychchtel žít na vecnosti?
Mládí.Mel bych být vecne mladý. Mel bych vzpomínat na

mládí,uprít se na ne, vycerpat jeho sílu a svežest, oživit si ji

a predstoupit pred starocha jarý a bujný a zvolat, zde jsem,
vpustme najarní luka vecnosti!

Bylajarní luka?
Vzpomínkame hodila hluboko do minulosti.
Chystaljsem se na chmelovou brigádu. To byly v podstate

kdyžne otrocké, tak nevolnícké práce. Pro mladé lidi povínné,
nedalose z nich vykroutit Jiste, doktor mohl podepsat revers,

jenžepakbylmladý clovek opovrhovaná bílá vrána, opovrhova
Dá,protoženesdílel osud se svýmí mladými druhy.

Takžejsem se chystal na chmel. Celkem jsem se tešil, proto

že na chmel jela i spolužacka Hanka a tu já miloval, jak jen
dovedemilovatšestnáctiletý jinoch.

To je správný smer vzpomínání! Bylo by pekné, kdybych
mohlvecnost strávit mladý, s Hankou, i když, jak se mnohem
pozdejiukázalo,vyklubala se z ní osoba v podstate nepríjemná

až odpudivá, zjevu nevábného. Ale když si ji udržím ve
vzpomincemladickou a sveží, tak ...

Jak tobylo?

Byljsem mladík uhrovitý, mokvavé vredy a vrídky mí pokrý
valycelý oblicej.Vystrídal jsem všechny prostredky, abych se

jichzbavil.Cpaljsem se pivovarskýrní kvasnícemi, myl jsem se
cernýmdehtovým mýdlem, pudroval se lécivýmí pudry, strídal
osvedcenémasticky.

Denpred odjezdem se mi udelal furunk1 na hrotu nosu.
Bylato jasne cervená skvrna o velikosti ne snad mexického

dolaru,ale dvoukoruny urcite, skvrna jasne ohranicená, jasná,

takr"kasviticí.Taková, jakou si malují na nosy šaškové.
Kdyžjsem prišel na nádraží, cekal jsem, že se mi kamarádi

budou smát. Nesmáli se, skvrna byla tak odpudivá, že cítili
titos~byljsem poznamenán tak, že jsem klesl z oblasti posme
chudo oblastiútrpnosti.

Zapoti!jsem se.
e, tak to bych nerad pobíhal po Elysejských polich

furunklem na nose. Mládí radeji vynechám. Vzpomínka na
furunklpoodhrnula závoj nad oblastí dalších vzpomínek, na

,:tJhr1>uádu 'anepnjemností.]akjsem se uprd, když
" m tlacil kolo do kopce a slyšela to dívka Lenka a ta to pak

vyprávela holkám a všechny se chechtaly.
Musel jsem se primet ke klidu.
Zdaleka ne po celý život jsem mel furunk1 na nose. A netlacil

kolo do kopce s nadmutým brichem. Mel jsem i cetné úspechy.

Start do života by mi mohl leckdo závidet. Vynikl jsem v oboru

ješte na vysoké škole. Vydobyl jsem si výsadní postavení
a mohl pri studiu pracovat. Rocní vojenská služba absolventa

vysoké školy byla jen úsmevná epizoda. Mohla být. Nebyla.
Psal se rok 1968, pak 1969. Vrátil jsem se z vojny. Rodice me

hezky uvítali a pak mi predali doporucený dopis s výpovedí.

Hned jsem letel na své pracovište. To prece není možné!
Nemohou vyhodit vojáka základní služby!

Na mém kresílku - našel jsem ho v hromade haraburdí

v železné nedeli, to byla akce, kdy nákladáky svážely staré

krámy vyhozené z domácností, našel a opravíl, lehoucké kresíl
ko z první republiky z chromovaných trubek - sedela hezká

kyprá trnavovláska.
Mile se na me usmála.

,Jé," zvolala, "vyjste tady novej?"

"Ne," odpovedel jsem. "Vyjste tady nová."

šel jsem za šéfem a sdelil mu, že výpoved je protiprávní. Dal

mi za pravdu. Ano, je protiprávní a rád ji vezme zpet. Dá mi
první pracovní úkol. Mám udat všechny kolegy, které mezitím

stacili vyházet. Napsat spis o tom, co všechno provádeli za
Pražského jara '68.

"Tak nashledanou," rekl jsem.

Ta vzpomínka me rozladila ješte víc, než prve furunkl na
nose. Zatracenej hajzl!A roztahoval se pak dalších tricet let a po

prevratu jsem ho potkal. Jako bezdomovce u popelnic? Nic
takového! Ve fialovém saku s mobilem v ruce, vycházel

z reditelské pracovny Banky Continental, která pozdeji proslula

nejmohutnejším mnohamiliardovým tunelem. Nikdo nebyl
potrestán, dluhy zaplatil stát.

Tak tohle ne, zarazil jsem proud vzpomínek.
Tohle ne, stokrát ne!

Mel jsi krásný život. Poznal jsi kamarády a lásky, mel jsi

úspechy, zažil jsi radosti. Upni se na radostné vzpomínky.
Mel jsi prece holky. Dá se ríci, že spoustu holek. Když dáš

dohromady vzpomínky na ne a pobežíš za starochem, budeš do

príštího Velkého tresku pobývat v Playboy Clubu.
A chceš to?

Pred ocima mí probehlo pár scén, dejme tomu hvezdicko
vých, mládeži neprístupných. Jako tenkrát, když jsem byl

s Marií v polorozboreném dome jejích rodicu a prarodicu.
Rozsáhlé stavení, napu1 víla, napu1 cínžák, na okraji šumavské
ho mestecka. Komunisté dum zabavili a z milosti dovolili

bývalému majitel, aby v ní obýval jednu místnost a jednu
komoru. Práve v té komore jsme s Marií byli, uprostred noci,
na ploše dvakrát dva metry, vystlané matracemi. Leželi jsme tu

nazi, pritulení k sobe. Poslouchali jsme skucení vetru. Ten byl

náš spolubydlicí té noci, strecha byla rozbitá, dovnitr foukalo
vždycky a pršelo a snežilo obcas, zde na Sumave casto. Dum se
zvolna rozpadal, ale bylo jasné, že té noci ješte vydrží.

Na plechovce postavené dnem vzhuru jsme meli svícku.

léto 2004
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Dívali jsme se jeden druhému do ocí.
Venku se ozvaly tápavé kroky a pak nekdo otevrel dvere

a stanul na prahu.
Byl to rozcuchaný zarostlý opilec v ušmudlaném tmavém

obleku. Jak otevrel dvere, plamen svícky se rozkomíhal

a odlesk dodával živost jinak kalným ocím toho muže.

"Pro ..rrunte," zahuhlal, vycouval a zavrel za sebou.
Napadlo me, že je to tulák, který šel kolem a hledá prístreší.

Zbyl po nem pach zelené anýzové koralky, tolik oblíbené

v tomhle kraji.
"To byl muj otec," zašeptala Marie. "Myslíš, že nás videl?"
Byla to absurdní otázka. V komurce dvakrát dva metry

vystlané matracemi ležela dve nahá tela. Proc se ptá na takovou

pitomost?
"Nevidel," odpovedel jsem. "Nemohl nás videt."
Mel jsem pravdu. Nemohl nás videt a nesmel nás videt,

zakázal si to, zakryl si zrak zeleným závojem anýzovky, videl
jen to co bylo, dávno bylo a už nikdy nebylo, železárství v PIzni,
nejvetší obchod svého druhu v západoceské metropoli, nezby

lo z neho nic, z životrubo úspechu nezbylo nic, z rodiny nezbylo
nic, na okraji mestecka se rozpadá pozustatek toho všeho, do
domu se chodí po prknech, on vešel a nevedel, zdali se kolem
neho houpá svet nebo prkno pod nohama nebo mozek v lázni

z anýwvky, šel za svetlem, otevrel dvere a ani tam už nemohl,
tak rekl prorrunte a ztratil se nekde ve tme, nekde v suti.

To všechno vím ted, kdy už to dávno není pravda, tenkrát

jsem nevedel nic, díval jsem se do plamínku v Mariiných ocích

a byl jsem rád, že jsem ji obelhal, myslel jsem si, že jsem ji
obelhal, jen proto, aby mi nerekla, pojd pryc, já tu už nechci

být, nechtel jsem, aby se oblékla a opustila komurku dvakrát
dva metry vystlanou matracemi.

Pak už nikdy jsem nespocinul se ženou v mistnosti, která by

byla celá promenená na luz'Ko.
Ted bych mohl v ní být miliony let, pro zacátek, kdyby se mi

podarilo vzpomínku ukotvít a privléct ke starochovi jako ulove

ného mecouna z Hemingwayovy novely.
Chceš to?

Ne, nechci strávit zbytek vecnosti ve smutku. Musím se
upnout na úspechy, na veselí, proboha, kolik legracních vecí
jsem zažil!

Úspechy ...
Ve tme zazárilo neco zlatého. První kniha, kterou jsem vydal,

mela zlatou obálku. Usmyslil si to grafik, usmyslil a prosadil,
vytiskli ji na speciálním belgickém papíre, grafik mel v naklada·

telství dobré jméno a prosadil si to, kniha kvuli tomu stála
padesát dve koruny a knihkupec Ebr, který nevedel dopredu,
že bude stát tolik, závazne objednal dva tisíce kusu, pak

bedoval, že za padesát dve koruny se kniha nedá prodat, zatra
cená zlatá obálka, kvuli ní se vydání zdrželo o pul roku!

Cekal jsem na signál z nakladatélství a zvolna se propadaldo

trudnomyslnosti. Oni ji nikdy nevydají, jako už tolikrát pred tím
me zklamou, nemá cenu se na neco tešit. Jednoho dne jsem do
nakladatelství zavolaJ.

,Jo, už je to tady tejden." Rekl mi hlas na druhém konCl
linky, neznámý a lhostejný. "Prijedte si, ale rychle."

Odrel jsem auto, jak jsem vyjíždel z parkovište, byl jsem
nervózní, musel jsem jet pres celou Prahu, vachrlate jsme
zaparkoval, vbehl do budovy, kde melo nakladatelství sklad

a expedici, v prujezdu páchla plísen, všude bylo zelenkavé šero,

prujezd vedl na dvur, naproti byly oprýskané dvere s agitacním
plakátem Prvního máje pripevneným rezavými napínácky, za

nimi další špinavá chodba, vedla ke kovové kleci, uvnitr byl
nákladní výtah, dvere klece byly otevrené, na ložné ploše
výtahu paleta s knihami, byly zabalené v hnedém balicáku

a úplne nahore ležel jeden výtisk vybalený a zlate svítil do šera
prosyceného plísní. Pripadal jsem si jako objevitel, a když jsem
po letech videl Indiana Jonese, vybavil jsem si tuhle scénu,
tenhle pohled.

Ano, tenkrát jsem asi byl v živote nejštastnejší.
Jenže to je práve problém štestí, které vyplyne z toho, že je

neco poprvé.
Co by se stalo, kdybych svatému Petru predhodil tuhle

vzpomínku a rekl mu - svatý Petre, udelej z toho normu, at
v tom setrvám naporád?

Drepel bych pred dvermi nákladního výtahu v chladném
vlhkém vzduchu prostoupeném spórami plísní a v ruce držel

knihu, ke které už dávno nemám žádný vztah.
Musím najít vzpomínky na chvíle opakovaného štestí, pokud

chci být štastný na veky.
Zaslechl jsem šumení borovic a do chrípí mi vstoupila vune

silic. Ano, tak tohle funguje. Je požehnaný cas prelomu jara
a léta. Slunce prohrálo okraj borovicového lesa. Sedím na

polštári z jehlicí a slunce mi opírá o oblicej teplou dlan. Preju si,
aby tenhle okamžik trval naporád.

Nezažil jsem to jen jedenkrát.

Vracím se do detství. Bydleli jsme na okraji vesnice, borový
les zacinal bezprostredne u domu, nenechal se zajmout plotem,

krácel dál do vršku a pak pres hreben, rozlil se jak záplava, ani
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Vltava ho nezastavila. More borovic. Mne stacily ty naše. Mely

dlouhé jehlicí. Pod nimi žili lesní mravenci. Z jehlicek si staveli

kupky vetší, než jsem byl já sám.
"Mravenci dovedou cloveka uštípat," poucovala me mamin

ka.

"Pytláci chytnou hajného a privážou ho do mravenište. Do

rána z neho zbude kostra," ríkal tatínek.
"Co to vykládáš tomu díteti," kárala ho maminka.

Prál jsem si i neprál, abych jednou prišel ke kupce a z jejího
vršku by se na mne zubila cerstve obraná lebka. Jednou jsem

do kupky hodil láhev od sodovky, tehdy byly ješte v obehu
staré láhve od firmy Zátka, s patentním uzáverem z pozinkova

ného drátu, porcelánu a gumy. Do hodiny si mravenci uvnitr

vyrobili chodbicky a komurky, bylo to mravenište s pruhledný
mi stenami, nemohl jsem se vynadívat, jenže mravenci nepole
vili v píli a zazdili do kupky i tu láhev, takže o hodinu pozdeji
zmizela...

Když jsem se vynadíval, odbehl jsem na kraj lesa a lehl si na
polštár z jehlicí a ve smesi vuní se snažil rozeznat cpení kyseli

nymravencí.
Ten pocit klidného bezpecí me neopustil nikdy a i ted bych

si ho rád zkusil.

Naporád?

Probíral jsem tu vzpomínku ze všech stran, jako když ve
starožitnictvi zákazm'k objeví nejaký ten majstrštyk a premýšlí:

stojí za tu cenu? Nemá skrytou vadu? Není to falzum?
Co jí rekne staroch?
Vybavil jsem si jeho oblicej, jeho bílý vous a krátce strižené

vlasy.Nezdálo se, že me vnímá, když se mnou mluvil. Kolik lidí

denne umre, kolik jich prijímá? Urcite musí být nejak naklono
vaný, v jednu chvHije na nebesích otevreno v kancelári možná

tisícu svatých Petru, všichni jsou identictí, je to neco jako
automatická telefonní ústredna, volané císlo neexistuje, po
zaznení tónu zanechte zprávu, odeberte se do limbu a venujte

se vzpomínkám, dejte si na cas, jestli neceho máme na vecnosti
habadej, tak je to cas.

Težko nebýt ironikem v této pozici.

Co na to rekne, až prijdu a on se me zeptá, jestli jsem se
opravdu dukladne probral vzpomínkami a jestli jsem pripraven

si volit pobyt na vecnosti ve smyslu své opravdové predstavy
štestí a já mu zacnu povídat neco o borovém lese a polštári

z jehlicí a o sezóne na prelomu kvetna a cervna a o mravencích,

kterým už nechci dovolit, aby si zastaveli láhev s chodbickamí
a komurkami do kupicky, preji si, abych se na ne mohl dívat,

abych se smel tešit pohledem na jejich neúnavnost, na jejich
cinorodost, abych z nich mohl cerpat optimismus a chut ...

K cemu?

K ležení na polštári z jehlicí? K zírání do korun borovic?
Mravenci se lopotí a borovice šumí a voní a rozsévají jehlic-

ky, aby z nich mohl vzniknout polštár a slunícko do toho svítí,
aby jim dalo život, borovicim i mravencum, a ty tu jenom ležíš,

jako cirocirý a dokonalý parazit?
"Víte,jak dlouho jste byl v limbu?" zeptá se me starec.

"Nevím," priznám se. Nemel jsem ponetí o rychlosti toku
casu.

"Dve ste patnáct let."
"Tolik?"

,,Ano, tolik. A vymyslel jste co?"
"Polštár z borového jehlicí."
"Trochu málo ke štestí, ne?"
Tohle mi rekne a poprvé se mi zazdá, že se na mne dívá, že

me vnímá a v ocích starého muže si prectu výsmech.
Ne, musím znovu do vzpomínek, musím ješte jednou vzít

vidle a preházet hromadu pameti, abych ...
Jenže práve v tuhle chvHime svatý Petr povolal zpátky.

***

Bylo to zhola jinak, než jak jsem si predstavoval.

Ne vizuálne. Svatý Petr vypadal a tváril se a choval se tak,
jako prve, když jsem coby cerstvá duše vstoupil do prostor, kde
je mi strávit ten mžik, jemuž se smešne n'ká vecnost. Jenomže

mi zacal tykat, to se zmenilo.
"Tak dobre," rekl mi. ,,Atje po tvém."

,Jakže, po tvém? Nejsem ješte hotov. Nevybabral jsem se ze
zacátku, porád tápu a nevím ... "

"To je v porádku. Tápej dál. S tím se dá žít i na vecnosti.

Prece by sis neprál, aby te zavalila skála jistoty?"
On byl celou dobu se mnou. Spolu se mnou prehazoval

kupku vzpomínek. Byl i v té místnosti dvakrát dva metry, kde
jsem s Marií ...

U koutku rtu mel malické cárky, naznacovaly úsmev.

Urcite tam byl. Pekný svetec!

"Vedet, to je naše remeslo, zde na vecnosti," dal mi najevo, že
do me vidí jako do akvária i v téhle chvíli. "Beda tem, kdo

netápou, ceká je peklo prohlédnutí."
"R.!'kaljsi, že není žádné nebe a žádné peklo!" Když on mi

tyká, proc bych nemel já?
"R.!'kaljsem pravdu. Není žádné peklo, vyjma toho, které

nosíme v sobe."

"Takže já ... "

,Jdi za svými pochybnostmi. Až jich budeš mít po krk,
mužeš si lehnout pod borovice. I tech je ve tvé vecnosti dost."

Pokynul rukou a já pochopil, kterým smerem se mám vydat.
Vykrocil jsem, pak jsem ale prece jen zapochyboval a ješte na
okarnžikjsem zaváhal.

"Mohu mít ješte jeden dotaz, svatý Petre?"
,Ješte jeden? Ano, ješte jeden."

,,A co ty? Kde jsi ty? V pekle nepredpokládám, ale kde jsi
vlastne? Jsi v ráji?"

,,Ano,já jsem v ráji."
,Jak se ti to podarilo? Díky mucednické smrti?"

Prekvapení mu oživilo oci a pak se mu prohloubily vrásky
úsmevu u koutku úst.

"Dobre, tobe to mužu ríct." Naklonil se ke mne a zašeptal:

,Já totiž nemám vzpomínky. Vubec žádné. Proto jsem v ráji."
Pak se naprímil a trochu netrpelive mávl rukou.

"Tak bež. Bež už. Cekají te."
"Kdo?"

"No prece všichni."
Tak jsem tedy šel a od té doby jsem tady, na vecnosti.

ONDREJ NEFF (1945) JE NOVlNAA A SPISOVATEL. POvlDKU MRAVENCI

V LÁHVI OD SODOVKY NAPSAL PRO PfIlTOMNOSTV RÁMCI JEJIHO TÉMATU

PAME:T RlSKANTNI A vZRUSuJICI.
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EVROPA JAKO SEBEURCENÍ
Nekolik týdnu po vstupu do EU lze težko delat bilance. Pokusit
se odhadnout smer dalšího vývoje a ceského osudu v nem je
naopak nutností

ZDENEK SUDA

Uskupení, do nehož jsme vstoupili, má svou dynamiku. Je,

nebo alespon chce být víc než jen celním spolkem. Zdá se, že
po této stránce si odpurci ceského clenství uvedomovali smer
vývoje jasneji než jeho zastánci.

Evropský spor
V souboru jejich kritických argumentu stály politické

úcinky integrace na predním míste. Prezident Václav K1aus

tesne pred vstupem Ceské republiky do EU projevil názor, že
1. kvetna 2004 prestane CR existovat jako samostatný stát.

Mnoho nedorozumení v rozhovorech o unii a jejím zamere

ní pochází z neznalosti její historie. Tu poznamenal živý spor
mezi dvema proudy tehdejšího panevropského myšlení,
federalisty a funkcionalisty. Prívrženci obou byli presvedcení

Evropané; jejich hlavním cílem bylo sjednotit názory kontinen
tu v obrane proti sovetské infiltraci, predevším ale ustavit
autoritu, schopnou ucinít konec mocenské anarchii a konflik

tum, které v jednom století dvakrát vyústily v globální válku.

Rozcházeli se však ve zpusobu, jímž tohoto cíle chteli dosáh
nout.

Federalisté se snažili takovou autoritu zrídit politickou

cestou, dohodou mezi vládami evropských státu. Dohodu
melo usnadnit, prípadne vynutit "poevropštení", ~. spojení na
kontinentální bázi, hlavních center politické moci jako treba

politických stran, klícových zájmových organizací a skupin,
majících vliv na tvorbu verejného mínení. Funkcionalisté si
naproti tomu byli vedomi obrovské síly nacionálních emocí,

které se stavely na odpor asociaci státu a národu. Usoudili
proto, že cesta prímé politické integrace není schudná, a místo
vytvárení spolecných vládních a správních orgánu prosazovali

integraci specifických oblastí. Tato strategie prevládla. Rust

poctu signatárských zemí - z puvodních šesti na patnáct roku
1995 - dokládal úspech funkcionalistického prístupu. integra

ce v jednotlivých oborech se rozširovala a prohlubovala, až
byla završena zavedením spolecné meny ve dvanácti
clenských státech roku 2002.

Debata pokracuje
Evropská unie konstatuje "demokratický deficit". Uznává,

že jednotný trh a mena nemohou být spravovány koalicí
funkcionáru delegovaných vládami, ani souborem odborníku

bez politického mandátu a odpovednosti. Politické otázky stojí

opet v popredí integracnJho procesu jako kdysi na jeho pocát
ku. Kdo nemá na zreteli genezi spolecenství, tomu se presun
durazu do politické oblasti muže jevit jako necekaný. Odpurci

integrace se cítí zaskoceni. Prostý fakt však je, že integrace má

svou logiku a že navrhovatelé spojení Evropy nic neslevili ze
své ctižádosti.

Debata o prednostech a nevýhodách clenství v Evropské
unii bude proto asi pokracovat i po našem vstupu a patrne
získá na intenzite. Pre by se nyní ovšem mela vést spíš o to,

kterým smerem se útvar, jehož jsme plnoprávnými cleny, má
ubírat. Opozice zustává zásadne odmítavá, dalo by se ríci
nostalgická. Omezení státnJ suvereníty, vyplývající z úcasti na

evropském projektu, predstavuje v jejím pojetí hrozbu svébyt
nosti, ne-li prímo existenci ceského národa.

Není to však jen ceská kuriozita nebo vrtoch. Nacionalis

mus se stal hlavní emocionální oporou konceptu suverenity,

který obsahoval i prvek prestiže, a u nove nastupujících
národu uspokojoval potrebu kolektivní sebe úcty. Pokud jde
o suverenitu jako záruku trvání státu, historická evidence není

presvedcivá. Do jejího konceptu byl zabudován rozpor, který ji
paralyzoval. Suverenita totiž neznamená jen výhradní právo

státních subjektu rozhodovat na vlastním území. Znamená

také - a to predevším - že suverénní stát je poslední rozhodcí
instancí v každém ohledu, že neexistuje autorita, která by jej

mohla donutit, aby splnil prijaté závazky nebo se zdržel cinu,
škodlivých pro jiné státy. Uvážíme-Ii odvekou a nezamenitel
nou skutecnost, že státy si nejsou rovny co do zemepisného

rozsahu, poctu obyvatel ani prírodnJho bohatství, musíme dojít
k záveru, že svet organizovaný na principu suverénních státu
bez nadrazené autority je eldorádo pro zvuli velkých, mocných
a bohatých mezi nimi.

Jde opravdu o suverenitu?
Právo silnejšího je starší než idea státní suverenity. Od

svého zavedení na Vestfálském mírovém kongresu roku 1648

však tato idea neprispela v nicem ke zkrocení nebo alespon ke
zmírnení mezinárodní anarchie; naopak, spíš legitimovala
zákon džungle v politice. Proto prekvapuje, že práve mluvcí

malých národu tak úporne lpejí na formuli, jež tolik zklamala.
Ceské moderní dejiny jsou názornou ilustrací nejednoho
bezohledného porušení principu svrchovanosti, naposledy
ospravedlnovaného zájmem reálného socialismu v rámci
Brežnevovy doktriny. Bylo by težké uverit, že euroskeptici na

tyto kruté lekce historie zapomneli.
V tomto prípade však nejde o snahu právo na sebeurcení

uplatnit, ale spíše o obavu z jeho možné ztráty nebo, ješte

presneji, z následku jeho eventuální revize. Euroskeptici
správne tuší, že úcast na evropské integraci je ve svých posled
ních dusledcích také aktem nového sebeurcení. Nevíme, zda

se dosavadní tempo premeny udrží. Mnohé ze zábran, které
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pred pul stoletím zmarily nábeh k politickému sjednocení, se

opet vynorily v této kritické fázi vývoje a mohou celý proces

zpomalit. Tvrdá realita však je, že dílo evropské integrace
nemuže zustat nedokonceno; stagnace by privodila rozklad.

Paraíráze Palackého
Není pochyby, že integrace výrazne zmení vztahy mezi

národy a státy staré pevniny. Zmena však bude organická;

bude v souhlasu s hlavní tradicí a smerem evropského vývoje.
Neztíží, ale naopak usnadní pokrok na ceste k emancipaci

cloveka. Nevznikne obludný centralizovaný superstát, jehož

obrazem protivníci evropského hnutí rádi operují. Naopak,
princip, kterým se EU rídí pri rozdelování pravomocí, je subsi

diarita, dusledná decentralizace. Rozhodnutí je vždy vyhraze

no instanci nejnižší úrovne, schopné otázku rešit. Tam, kde
národní politická kultura má tradicní sklon ke koncentraci

moci, jako napríklad ve Francii, prispela integrace dokonce
k uvolnení nepružných domácích administrativních a správ
ních struktur.

Vytvorení životaschopného evropského spolecenství

vyžaduje revizi bežného konceptu státní suverenity. Suverenita
se na mnoha místech vnímá jako doklad a symbol uplatnené
ho práva na kolektivní sebeurcení. Emocionální prvek

v soucasné debate pochází ze zámeny dvou pojmu, kterou

objektivní pozorovatel nesmí pouštet se zretele. Sebeurcovací
právo samo je nezadatelné, podobne jako individuální práva

a svobody v pluralitní spolecnosti; o suverenite to však neplati.

Suverenita je mezinárodneprávní pojem, tedy entita zcela
jiného druhu.

Právo na sebeurcení procesem vytvárení mnohonárodních

celku ohroženo není - ledaže by bylo jednotlivým složkám

vnuceno. Je sice pravda, že od pocátku nové doby predstavo
val svrchovaný národní stát, zpravidla etnicky homogenní, typ

politického útvaru, do kterého se rasové a národnostní skupi

ny, vedomé kolektivní totožnosti, nejcasteji urcovaly. Tento typ
však není - a nikdy ani nebyl - jediným možným rešením,

nýbrž jen jednou z kapitol dejin politické organizace sveta. Je

trochu ironie v tom, že tento fakt není docela zrejmý práve
Cechum, jejichž národní vudci a politictí predstavitelé všech
stran a smeru tak dlouho dávali prednost státoprávnímu zakot
vení v mnohonárodnostním Rakousku pred vlastním suverén
ním státem a své stanovisko zmenili, až když se ukázalo, že

v tomto soustáti nebudou uznání za rovnocenné partnery.
Rozhodující vetšina se však dívá s duverou do budoucnosti

ve spolecném evropském domove. Neobává se soužiti, spolu
práce a tvorivé souteže s ostatnímí národy kontinentu, stejne

bolestne poznamenanými staletimi nacionálního sobectví.

Muže si dodat odvahy parafrází legendárního výroku, kterým
v 19. stoleti František Palacký vyjádril zklamání nad nezdarem

jedné politické orientace a soucasne predpovedel možnost
orientace jiné, jiného sebeurcení: "Byli jsme pred suverénním
národním státem - budeme i po nem!"

ZDENf:K SUDA (1920) JE SOCIOLOG, DLOUHOLE1Ý SPOWPRACOVNlK RADIA

SvOBODNÁ EvROPA.

OD ROKU 1968 BYL PROFESOREM SOCIOLOGIE NA UNJVERSrrt V PrrrsBURGU,

KDE DOSUD PUSOB!.

ODBOJÁRI ZPOlA PLOTU
Nemecký a ceský pohled na protihit1erovský odboj jsou si
i 60 let po Stauffenbergove atentátu leccos dlužny

JAROSLAV ŠONKA

V nedávno vydaných vzpomínkách Huberta Masaríka je

zcela na okraji epizoda o kontaktech s nemeckou konzerva
tivní antinacistickou opozicí. Masarík popisuje své styky
s hrabetem Westarpem, jenž vybíral z transportu nucene

nasazených mladé Cechy a dosazoval je se zvláštním pruka
zem do výhodných míst své firmy. Z protektorátu se pak
s pomocí této firmy dopravovaly potraviny, prikrývky

a elektrická zarízení pro uprchUky, kterí se skrývali ve sklepe
Westarpovy berHnské vily. V lex.ikonu nemeckého odboje se
však jméno hrabete Westarpa nevyskytuje. Jeho rodina se po

válce odstehovala do Mexika a najít poukaz na jeho vilu
nebylo práve snadné. Nejde o jediné chybející jméno.

Prísahy na ,,zrádce"
Možnost vzájemného preshranicního porozumení tehdejší

ho ceského a nemeckého odboje byla malá. Omezená je stále

i možnost jeho spolecné reflexe. Západní Nemecko si vypraco

valo kánon oslava vzpomínek již od padesátých let 20. stoleti.

Hledání vztažných bodu, které by následujícím generacím
zprostredkovaly pocit, že ne všichni Nemci podlehli Hitlerove

demagogii, našlo nejvetší oporu v projektu puce 20. cervence
1944. Puc mel po trech letech váhavého plánování odstranit

Hitlera a zacít vyjednávání s protivníky na Západe v již prohra
né válce. Neúspech pumového atentátu plukovníka Stauffen

berga však tyto zámery prekazil. Došlo k popravám podle
stanného práva prímo ve dvore mínisterstva války a pozdeji
k brutálnímu rízení tzv. lidového soudního dvora pod predsed
nictvím fanatického nacisty Rolanda Freislera proti nekolika

odbojovým skupinám, které vypracovaly plán prevzeti moci.
Dnes patrí studium této historie ke kh'covým bodum politic

kého vzdelávání armády a je základem vojenské tradice
Bundeswehru; prísahy brancu mají pro malou skupinu ústred-
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ní ceremonii na míste Stauffenbergovy popravy. Pocátecní
diskuse o tom, zda atentátníci vlastne neporušili svou prísahu
na "vudce", je prekonaná a etický nárok na pusobení vojáku

zustává vysoký.

Vojna, ci mír
Proc nevzbuzuje tato reflexe nemeckých tradic na ceské

strane spojeneckou pozornost? Je to jiste tím, že ceský
pohled na odboj vychází ze zcela jiného základu. Již

pocátecním ohledáním problému totiž zjistíme, že rada

cesko-nemeckých nedorozumení v debatách o poválecném
usporádání, o vyhnání sudetských Nemcu ci o základech
politiky Evropské unie má hlubší koreny. Existují propastné

cesko-nemecké rozdíly v definici pojmu a základu moderní
historiografie. Velmi dobre je to videt na pojmu "odboj",

v pohledu na vznik a nutnost válecného konfliktu za 2.

svetové války a na soudobé perspektivy poválecného
mírového usporádání.

Eduard Táborský nám podává zprávu o tom, jak Edvard

Beneš v Londýne prijal zprávu o vypuknutí války 1. zárí 1939.
Ta byla pro ceskoslovenského prezidenta, který zatím
neúspešne v exilu zápasil o své mezinárodní uznání, pocátkem

osvobození. Na stejnou událost reagoval konzervativní nacio-

Dnešní nemecký pohled na odboj vetšinou

ignoruje rezistenci pred rokem 1939, nebere

V potaz souvislosti s odbojem obsazených zemí

a zcela se vyhýbá zkoumání role exilu.

nalista Carl Goerdeler 4. ríjna 1939 mírovou iniciativou 

úmyslem dohodnout mír s pomocí belgického zprostredková
ní. O možnostech míru se Západem, s myšlenkou boje proti

"bolševismu", premýšlel až do své popravy v roce 1944, i když
jiste vedel, že Spojenci se roku 1943 v Casablance dohodli na
požadavku bezpodmínecné kapitulace Nemecka. Rozporup1ná

osobnost Goerdelerova ukazuje jasne znaky odvahy, když
napríklad jako starosta Lipska bojoval s nacisty o Mendelsso

nuv pomník; tento zápas v letech 1936-7 prohrál a odstoupil.
Pres vášnivou obranu pomníku "neárijského" skladatele
Goerdeler vymýšlí pro nemeckou židovskou populaci útocište

na Madagaskaru.

Jednota s trhlinami

Konzervativní cást odboje okolo politiku, jako byli Car!
Goerdeler, ale i autor poválecné Stauffenbergovy biografie

Wofgang Venohr, vycházejí z toho, že pripojením Sárska,
Rakouska a Sudet došlo podle "demokratického práva na
sebeurcení", že ,,12 mílionu Nemcu bylo mírovou cestou

sjednoceno se svou vlastí, Velkonemeckou ríší". Sám Stauffen

berg vpochodoval se svou jednotkou v ríjnu 1939 do Stríbra
a jiste nemel pocit nespravedlivého konání. Místo nadšení sice
potlacoval nákupní horecku svých vojáku, kterí nakupovali
vše, co v ríši už dávno nebylo k dostání, ale o tom, že by regist
roval cestu tisícu sudetských Nemcu do koncentracních

táboru, nevíme nic. Podle Venohra prý konzervativní odbojári

nevedeli ani o kritických reakcích na Mnichov v západním

tisku. To ovšem nemuže být pravda, protože v obsáhlé literatu
re je mnoho zpráv o cestách príslušníku konzervativního

odboje do Londýna, o setkáních s britskými politiky a jejich
emisary ve Svýcarsku ci Svédsku, a to až do prepadu Polska

v roce 1939. Existuje však jen velmi málo zprávo kontaktech
s nemeckým exilem, a napríklad s Wenzelem Jakschem,
reprezentantem sudetonemeckých sociálních demokratu, se
z tohoto okruhu odboje v Londýne nesetkal nikdo.

O tom, že sjednocení Nemecka Hitlerovou metodou bylo
kmenové, odvozené od pokleslé nacistické vize národa,
a vedlo miliony obcanu do nesvobody, je v soudobých

dokumentech také sotva rec, i když další úcastník odboje,
Helmut James hrabe Moltke, který poskytoval ve svém
slezském sídle Kreisau možnost k setkávání opozicních

skupin, záhy hovorí o tom, že Nemecko válku nutne musí

prohrát a zacít morálne znova. V objemných dokumentech
opozice nelze nicméne najít politování toho, že získaná národní

jednota byla jednotou bez Alberta Einsteina, bratru Manno

vých, Franze Werfela, Almy Mahlerové, zmíneného Wenzela
Jaksche a rady dalších.

Vyhodine je z kola ven
A samozrejme v nemecké koncepci vzpomínání není kladen

duraz na reflexi toho, kam prchala podstatná cást Hitlerem

pronásledovaných Nemcu pred Mnichovem 1938, co zname
naly dny Mnichova a 15. brezen 1939 pro Cechy a hlavne pro
tyto nemecké uprchlI'ky, kterí byli již v tomto okamžikem

podstatnou odbojovou silou. Dnešní kanonizovaná verze
nemeckého pohledu na odboj vetšinou ignoruje rezistenci

pred rokem 1939, nebere v potaz možné souvislosti s odbojem

obsazených zemí a témer zcela se vyhýbá zkoumání podílu
exilu na celkovém odboji. Poválecné projevy západonemecké
ho ministra pro vnitronemecké záležitosti Jakoba Kaisera,

který také patril k okruhu konzervativního odboje proti Hitle
rovi, obsahují již zploštelou verzi pohledu na historii, kde jsou
jakékoli události na východ od západního Nemecka komunis
mem nebo cestou k nemu.

O tom, jak rozdílný je ceský a nemecký pohled na odboj

práve uznanou rolí ceského exilu, se lze presvedcit již srovná
ním memoárové a historické literatury. Vedle rozsáhlých
svedectví ceského exilu - Beneš, Táborský, Drtina, Smutný,

Tigrid, Sobotka, Svoboda - je nemecká literatura na podobná

svedectví pomerne chudá a interpretace exilu je podstatne
odlišná. Stací pripomenout poválecnou debatu autoru tzv.

"vnitrní emigrace" s Thomasem Mannem, který se ostatne

vrátil do vlasti jen napul a se zpoždením, zpusobeným prekva
pive chladným prijetím v nekterých kruzích, v nÍŽ vynikají

Mannovy korespondencní roztržky s Frankem Thiessem,

který obzvlášt ostre odsoudil "vnejší" emigraci ve srovnání
s tzv. emigrací "vnitrní" G, ... Neocekáváme odmenu za to, že

jsme neopustili nemocnou matku v Nemecku"). Také Sebas

tian Haffner, jehož kniha "Príbeh jednoho Nemce" vyšla
i cesky, se ve svém britském exilu soustredene venoval boji

proti Hitlerovi. V nemeckých dílech o odboji presto jeho

jméno hledáme marne.
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Odboj v nemilosti
Zdálo by se, že ignorovat sudetské Nemce je ceská speciali

ta. Není tomu tak. Tzv. sudetská krize sice našla svou cestu do

•.nemecké" historie, ale odboj sudetonemeckých sociálních

demokratu - napr. ústeckého starosty Poelzla ci londýnský
exil Jakschuv s organizací rady odbojových akcí - do kanoni
zovaného pohledu nepatrí. Je to opet Masarík, který podává
zprávu o neobvyklé návšteve Jaksche a Otto Strassera 1938 ve
své kancelári - oba politici varovali pred ph1išnou mekkostí

vuci Hitlerovi. O tom, že došlo k sudetonemeckým výsadkum
a in.tiltrovaniantifašisté se pokoušeli vyvolat odboj mezi svými

krajany, se standardní nemecké historické práce nezminují
vubec.

Podobné je to ovšem na ceské strane. Zde vyniká zejména
zúžená perspektiva ohledne Stauffenbergova atentátu, který

pres všechnu predchozí historii stojí na úctyhodném morál
ním základu. Když Pavel Svatý (Prokop Drtina) ve vysílání

BBC z Londýna 23. cervence 1944 atentát komentoval, rekl
toto: "Události, jež se práve ted odehrávají v Nemecku,
a jichž jste vy doma i my zde v zahranicí jenom cástecnými
svedky, nebot Himmler a gestapo zatím ješte zabranují,
abychom znali pravdive a úplne vše, co skrývají za svou

krvavou oponou, znamenají v každém prípade, a at již jejich
další prubeh bude jakýkoli, že nacistické Nemecko vstoupi

lo práve do stadia svých smrtelných krecí. Tyto krece
mohou ješte chvíli trvat, mohou se ješte protahovat, ale
nemohou skoncit jinak než smrtí, ponevadž jsou to krece
smrtelné."

Do našeho historického mainstreamu se neprosadily názna

ky sympatií, o kterých se docteme u Masah1ca, ci o kterých
podává zprávu Vojtech Mastný ve svých vzpomínkách na
hrabete Trauttrnannsdorfa, od nejž mel prý zprávy o príprave

spiknutí. Teprve v novejší literature se objevují detaily. Tak
podává Alena Míšková zprávu o sebevražde rektora pražské

Nemecké univerzity Klausinga, otce jednoho ze Stauffenber
gových partneru. Otec nesnesl "potupu" po cinu svého syna
a historické situaci vubec neporozumel. V dopise na rozlouce

nou synovi v tragikomických formulacích doporucuje také
sebevraždu a druhému, "zdárnejšímu" synovi klade na srdce

péci o "nemecký les".
Jasný rozdíl mezi nacisty a armádou, který ceský poWed na

historii 2. svetové války casto ignoruje, je videt na následující

epizode: vysoký ríšský úredník protektorátni správy Wilhelm
Dennler, který ve svých poválecných vzpomínkách vypovídá

o svých sympatiích pro Cechy, zaznamenal, že jakmile se
pražský vrchní velitel wehrmachtu, který mel na návšteve
tajemníka K H. Franka (osobu podle Dennlera velice nesym

patickou), dozvedel o atentátu, svého hosta ihned zajal.
O nekolik hodin pozdeji prišla zpráva o neúspechu atentátu,

generál se omluvil a nacistu propustil. Ten ihned užil všech
svých možností, aby generála nechal odvolat

Podobne okrajová je pozornost, kterou venuje nemecká

strana nekterým detailum ceského odboje (cestnou výjim

kou jsou Detlef Brandes a nekterí mladší historikové
v novejších publikacích). Generál Eliáš je velkým zapomenu

tým odbojárem (ke kterému vlastne chybí i vnitroceská
debata). Rozdílné interpretace atentátu na Heydricha ukazu-

jí na rozdíly perspektiv v obou sousedních zemích. Na jedné
strane se hovorí o zbytecném atentátu a neúmerném poctu

obetí, které atentát zpusobil. Málokdo však bere v potaz
Benešem zamýšlenou podporu podílu Ceskoslovenska na
protihitlerovské koalici - tedy vlastne již tehdy perspektivy
vítezné mocnosti.

Exil ve vyhnanství
I když ceskoslovenský exil hrál v odboji za války klícovou

roli a mohlo by nám pripadat, že jeho ignorování ze strany
nemecké konzervativní opozice bylo fatální vlastností,

musíme si pripomenout i vlastní, dnes již exilu ne zcela
naklonenou pozici. Cást ceského protikomunistického exilu

se soustredila v letech 1948 - 1989 v západním Nemecku
v situaci, která podobne jako Ceskoslovensko v letech 1933
- 1939 umožnila boj proti totalite. I ceská historická perspek
tiva ješte ceká na zapojení pohledu na exil do celkového

historického chápání.
Ale nejen pohled na exil je necím, na cem stredoevropské

národy mohou ješte dlouho spolecne pracovat I sama histo

rie periody, která brutálne znicila historické sousedství,
ješte ceká na zpracování toho, co i behem tohoto období ze
spolecné koncepce humanity prežívalo. Hubert Masarík ve

zmínené knize píše: "Ve svých pametech se casteji zminuji
o stycích a dokonce prátelském pomeru k úcastníkum
nemeckého hnutí odporu proti Hitlerovi. Musím ríci, že

každý takový kontakt byl psychologickým dobrodružstvím,
ale v podstate vždy príjemným zážitkem. Proc? Já i moji

prátelé jsme vedeli, že toto hnutí odporu se neopíralo

o masy, že bylo hnutím nepocetné skupiny intelektuálu
a dustojníku ... Bylo nám také známo, že vetšina clenu tohoto

hnutí byla zamerena pravicove a že všichni byli nemeckými
nacionalisty ... A prece to byly kontakty pro ceského cloveka
príjemné. Duvod byl nasnade: pri bližším seznámení jsme
shledávali, že nás spojuje úcta k nejvetším hodnotám evrop

ské civilizace, respekt pred zákonem, odpor a pocit hnusu 

u techto Nemcu spojený s pocitem hanby - nad nacistickými
zlociny ..." Trochu více toho, co nás spojuje, hledáme
dodnes.

JAROSlAV SoNKA (1948) JE PUBUCISTA A BIOWG. OD ROKU 1968 ZOE

A PRACUJE V Nf:MECKU. V SOuCASNf: DOBf: PUSOBl NA EvROPSIili AKADEMII

v BERúNf:. lETos NA JME VYDAL v pRA2SIiliM NAKJ.ADATELSIV1 PLoT KNIHU

SROZUMITElJ.IE o EvRoPSIili UNII.
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MUSllMOVÉ DŽIHÁDSPíš
Islám je schopen rozvíjet demokratické instituce, i když se to
nutne nemusí odbývat podle ustálených západních vzoru

Projekt demokracie a svobodné spolecnosti má v Iráku stále

vetší podporu, alespon podle výsledku pruzkumu iráckého

verejného mínení, které letos nedávno zverejníl britský týdeník
The Economist. Tento projekt ale doprovázejí také pochybnosti,

obavy a neduvera. Ustavit demokracii v zemích, které ji dosud

nepoznaly a kde nachází stále živnou pudu náboženský fanatis
mus, nebude jednoduché a nestane se tak ze dne na den.

Nestalo se tak v minulosti ani v Evrope, ani na americkém

kontinente. Bude treba postupovat po etapách a vyrovnávat se
s minulostí nebude pritom nijak jednoduché, prímocaré

a jednoznacné.

Zbrklost škodí
Jít phliš daleko a príliš rychle dopredu je riskantní, jak

dokazuje obtížná situace Americanu v Iráku rok po svržení

despotického režimu. Ostatne poverení nekolika bývalých
vysokých dustojníku a generálu nekdejší irácké armády
kontrolou bezpecnostní situace ve Fal1údži v dubnu 2004

a jejich možné zaclenení do procesu budování nové irácké
armády lze chápat jako projev rozumného prístupu k budování

nových iráckých bezpecnostních jednotek. Pokud se dotycní
v minulosti prímo nepodíleli na zlocinech proti lidskosti

(masové vraždení Kurdu a šíitu) a na frapantním porušování
lidských práv, není zrejme duvod jejich služeb nevyužil

Zbrklost a nedostatecná sebereflexe škodí. Po pádu Saddá

ma Husajna bylo první starostí Americanu zrušit a rozpustit

iráckou armádu. Nyní jako by ji dávali znovu dohromady.
Každá chyba nabízí výhodu tem, kterí dokáží dovedne manipu

lovat verejným mínením a zastrašovat. Potvrzuje to nejen
irácká soucasnost, ale i príklad Alžírska z 90. let 20. století, kde
prechod k demokracii byl phliš rychlý a dal ph1ežitost jak

radikálnímu islamismu, tak exponentum starých porádku
rozpoutat na celé desetiletí hruzné násilnosti.

Vyrovnávání se s minulostí bude na Blízkém a Stredním
východe záviset na postupu dlouhodobého procesu utvárení

demokracie a svobodného verejného prostoru. Diktatury,
s nímiž se bude treba zprvu politicky a pak také intelektuálne

vyrovnat, vycházely z modernizacního procesu. Ten se odehrá
val pod vlivem Evropy a evropských politických modelu.
V arabské oblasti Blízkého a Stredního východu se prosadil jen

jediný z nabízených modelu, a to diktatura jedné strany a jedno
ho vudce. Rysy totalitarismu fašistického nebo komunístického

ražení se tu pritom mísily. V politickém systému jedné strany,
at to byl Arabský socialistický svaz v násirovském Egypte nebo

Socialistická strana arabské obrody Baas v Sýrii a Iráku, neplní

la vedoucí politická strana funkci organizace, která získává
prízen verejnosti svými hospodársko-spolecenskými projekty

prezentovanými v názorové diskusi a sbírá hlasy obcanu, aby

ve volbách vyhrála a dostala tak právo nejaký cas vládnout.

Vedoucí a jediná strana byla predevším organizací urcenou

k indoktrlnaci a represi a predstavovala jeden ze základních
prvku mechanismu, který hýbe státním aparátem.

Strana Baas, která sloužila Saddámu Husajnovi a dosud

existuje v Sýrii, má dvojí puvod. Byla jednak fašistická, jednak
komunístická. Stala se tak živým svedectvím o možném soužití
techto dvou ideologií.

Poslušnost itolerance
Modernizacní novinka v podobe systému jedné vedoucí

strany se nadto spojila s principem vudce a vudcovské rodiny.

V prípade Iráku degenerovala do tyranie, masové fyzické likvi
dace protivníku a pestování kultu osobnosti. Saddám Husajn se
za tricet let vlády stal zcela nepokryte šéfem klanu, jenž sloužil

výlucne jen vládnoucí rodine. Mafiánské pnbuzenstvo se nejpr
ve násilne zmocnilo farem a usedlostí v Saddámove rodném

kraji v okolí Takrítu. Pak si privlastnilo cást bohatství zeme

a její obcany drželo jako svá rukojmí. Prežít mohl jen ten, kdo
kolaboroval s mocí. Strední trída byla decimována a drtivá cást

intelektuální elity se uchýlila do exilu. Puvodní ideologické

pozlátko se zcela vyparilo. Stát s moderními prvky republiky
propadl autokratické úchylce a posléze degradoval do mafián
ského tribalismu.

Zdá se tedy, že se arabské a muslimské státy za poslední
desetiletí ucily jen ze špatného konce evropské politické zkuše
nosti. Znamená to snad, že jim demokracie nic neh'ká?

V arabském a muslimském prostredí existují starší tradice
týkající se rízení a správy obce ci státu. Jsou hluboce zasuty do

myšlení a politických dejin muslimského Východu a týkají se
všeobecne prijímaných a respektovaných zásad vládnutí. To

pak spocívá na smesici právních zvyklostí (kmenové i islámské
povahy), na klanové príslušnosti a solidarite a dále na konven

cích, smlouvách ci dohodách ve smyslu nepsaných závazku
zúcastnených stran. Pokud se spolecenská a politická transfor

mace bude rídit duchem techto tradic, je nadeje, že to posílí
takové interpretace islámu, které se liší od fanatického a netole

rantního kréda teroristu. Vetšina muslimu dnes spíš srn1ínež

odmítá koncenzuální prístupy a není pravda, že džihád ve
forme války proti "bezvercUIn" pokládají dnešní muslimové za

svuj hlavní úkol. Pochopení, že modernizace se neobejde bez

sekularizace verejné a politické scény, bere jako realitu stále
vice verících muslimu.

To ovšem nic nemení na faktu, že v dejinách islámu nikdy

nenabyla jasnou prevahu islámská modernizace ve smyslu
prizpusobování islámu soucasnosti a nikoliv soucasnosti
islámu, což bylo a zustává znakem islámského konservativis

mu. Stejne tak platí, že narizování a poslušnost jsou hluboce

Prítomnost
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ODMÍTAJÍ

Pokud zápas o svobodu

a demokracii neuspeje, dodá to

sebevedomí nejen teroristum, ale

i všem tmárum. Jejich první obetí

pak budou znovu muslimové.

zakorenené v muslimské spolecenské a právní kulture. Avšak
islámská kultura braná v celé šíri, nejen v úzkém a zatím

bohužel prevládajícím rámci právní interpretace koránu, nýbrž
rovnež také spolu s interpretacemi filosofickými a s obdivuhod

ne tolerantními koncepcemi islámských mystiku, obsahuje
prvky, jež mohou pomoci ke vzniku otevrenejší a svobodnejší
spolecnosti.

Nadeje však kyne i ze strany islámské právní praxe. Ta

dokáže být navzdory strnulým obecným soudum muslimských
právníku, lpejících na doslovném znení koránu, nezrídka
powruhodne pružná, jak o tom prináší radu svedectví sborník

studií Cesta k prameni. Fatwy islámských ucencu k otázkám

všedního dne (vydal Orientální ústav AV CR, Praha 2003). Ve
vztahu k nespravedlivé politické

moci dokáží být islámští právníci

kritictí, což nabízí další z možných
východisek ke zhodnocení autori
társké minulosti. Právní škola

islámu v zásade odsuzuje despotic
ké vládce, kterí jsou sami sobe

soudci. Politická moc nemá být
podle islámských právníku usurpo
vána, vládnout se má podle princi-

pu dohody a verejné záležitosti se mají rešit na základe souhlas

ného minení vetšiny. Zásadou islámského verejného práva je
rovnost všech pred zákonem bez ohledu na to, zda se jedná

o nejbohatšího vladare nebo nejchudšího sluhu.
Dalším prvkem je casto prípomínaný závazek tolerance,

který je vtelen do verše koránu "Není nátlaku v náboženství!"

nebo do jednoho výroku proroka islámu Muhammada:
"Mnohost mé obce je božím požehnáním." Islámská mystika

jde ješte dále, nebot pocítá s dialogem náboženství pri hledání
a uskutecnování spolecných ideálu.

Teroristi a tmári
Zámer prinést svobodu na Blízký a Strední východ dnes

popularitu spíš ztrácí než získává. Ve Spojených státech
a v Evrope narustá skepse a obava, že se to nezdarí. Mnohé síly

v dané oblasti se naopak obávají, že se to podarí. Politická
liberalizace v Mghánistánu a Iráku predstavuje smrtelné

nebezpecí pro režimy, které prežívají jen díky teroru a vydírání
doma i v cizine. Jejich predstavitelé nemají skrupule a postráda
jí jakýkoliv soucit. Jsou hrozbou pro všechny. Neváhají obetovat
jednotlivce, skupiny a celé národy v akcích sebevrahu, rozséva

jících smrt, s cílem zabít nebo vyhnat "neverící" a upevnit si tak
své ohrožené postavení.

Terorismus, jeho rozmach a akcelerace je ostatne jeden ze

zpusobu, jak zabránit zhodnocení vlastní muslimské minulosti

a jak zastavit proces odhalování korenu despocie a autoritár
ství. Jak dokazují dejiny demokracií ve svete, svobodná spolec

nost se neprosadí sama. Turecká republika, hledající demokra
cii a obcanskou spolecnost víc než pul století, nebo další

muslimské zeme - kde zápasí modernizace s prežitky - jako

jsou Pákistán ci lrán, ukazují, že v muslimské spolecnosti je
cesta k demokracii klikatá, ale nikoliv nemožná. Poznatky

badatelu o muslimském svete, zkušenosti z dejin islámu
a z rozsáhlé islámské politické literatury opravnují tvrdit, že
islám je schopen rozvíjet demokratické instituce, i když se to
nutne nemusí odbývat podle ustálených západních vzoru.
Samotná islámská kultura umela v minulosti vstrebávat ruzno

rodé prvky a neuzavírala se cizím podnetum. Není tedy fatálne
odsouzena k vecné sebeobrane. Jak

tradicní islámská kultura, tak
moderní dejiny muslimských zemí
nabízejí dost podnetu, z nichž lze

vycházet pri budování otevrené

spolecnosti a právního státu s princi
py demokracie a verejné diskuse.

Ptáme-li se dnes, jak se zeme
dotcené terorismem a islámem

budou vyrovnávat se svou minulostí,

je treba vZÍt v úvahu možná rizika takové reflexe. Jedním je
degradování tohoto procesu do jednostranné a krátkodeché

msty, uplatnené na nekolik málo predních exponentu predcho
zího despotického režimu. Druhé nebezpecí vezí v odsouzení

a zavržení modernizace za to, že byla v minulosti schopna

vyprodukovat jen despotické Saddámy. Nevyhnutelný proces
úctování s minulostí nepochybne nastane, dnešní podmínky
však k nemu zatím prízruvé klíma nevytvárejí.

I po pádu baasismu v Iráku a zadržení Saddáma Husajna síly
teroru a tyranie nezeslábly. Budoucnost je otevrená a nejistá

zároven. Ale cím zurivejší je boj, tím rychleji se rada vecí dává
do pohybu a mnohé se vyjasnuje. Ukazuje se v prvé rade, že

radikálnímu islamismu o žádnou svobodu nejde, a že tudíž boj
s terorismem a cesta ke svobode jsou vzájemne provázané.

A dále je zrejmé, že konfrontace se netýká jen Iráku a Mghá
nistánu, jak se nám nekdy zdá. Nabrala dimenzi regionální
a poté globální. Pokud zápas o svobodu a demokracii neuspeje,
dodá to sebevedomi nejen teroristum, ale i všem tmárum.
Jejich první obetí pak budou znovu muslimové a jejich svet to
odnese nejvíce. Následky však pocítíme všichní.

ZDENtK MOllER (1947) JE ARABISfA, SPISOVA1EL A NOVlNAA. ZijE A PRACUJE

v PARl2I. lETOS NA JME MU VYSLA v PRA2SKEM NAKLADA1EISIVI PASEKA

KNIllAJERUZALÉM MEZI MINUWSl1 A BUDOUCNOSl1.
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Jaro 2004 zvláštním zpusobem spojilo nekolik významných
událostí ve verejném živote Slovenska

Koncem brezna Slovenská republika vstoupila do NATO.
V dubnu si Slováci zvolili nového prezidenta a ve své vetšine

ignorovali opozicí iniciované referendum o predcasných
volbách. Zacátkem kvetna Slovensko dosáhlo plného clenství
v Evropské unii. Každá ze zmínených události by šla považovat

za urcitý indikátor stavu slovenské spolecnosti (ackoli samozrej

me s rozdílnou výpovední hodnotou).

Prekvapení pod Tatrami
Clenem obou integracních seskupení se Slovensko stalo po

nárocném prístupovém procesu. Ten predpokládal predevším
prekonání prekážek, které vznikly v polovine 90. let v dusledku

autoritárské politiky tehdejší vládní garnitury. Paradoxem je, že
hlavou nového clenského státu EU a NATO se stal clovek,

který ve funkci predsedy parlamentu aktivne prispel k deforma
cím, které dlouhé roky znemožnovaly zemi naplnovat její
integracní ambice. Zatímco dosáhnuti plného clenství SR v EU
a NATO se po úspešném završení prístupového procesu oceká

valo, ba mnozí obcané ho považovali za jakousi samozrejmost,
výsledky prezidentských voleb se staly šokujícím prekvapením
a vyvolaly množství úvah, svým charakterem presahujících

rámec samotné volby hlavy státu. Nechybely ani pochmurné
komentáre, jejichž autori tvrdili, že Slovensko nejellŽe význam

ne nepokrocilo ve svém vývoji, ale naopak není schopné dokon
ce ani adekvátne vyhodnotit své strucné postkomunistické

dejiny, a proto je odsouzeno k soustavnému zápasu s prízraky
minulosti.

Jaké je tedy Slovensko v puli první dekády 21. stoleti? Je to

zeme pevne usazená ve své minulosti, která stále nenapravitel

ným zpusobem urcuje její prítomnost? Anebo je to zeme, jejíž
soucasnost je výsledkem pusobení mnohem vetšího souhrnu

faktoru a která navzdory zjevným težkostem má šanci na
slušnou budoucnost? Vstupem do EU a NATO se skoncila
duležitá etapa spolecenské transformace. Co ceká zemi

v nejbližším období?

Slovensko k nepoznání
Zacátkem kvetna 2004 se autor techto rádku zúcastni! panelo

vé diskuse o aktuálních problémech spolecensko-politického

vývoje Slovenska, kterou zorganizovalo washingtonské
Centrum pro strategické a mezinárodní studie (CSIS). Diskusi
moderoval Ted Russel, který po nástupu druhé Meciarovy

vlády roku 1994 pusobil v Bratislave jako velvyslanec USA

Bývalý velvyslanec venoval úcastníkum diskuse zajímavý
dobový dokument - kopii tiskové zprávy amerického State

Departrnentu o demarši, kterou vláda USA poslala Vladimíru
Meciarovi v ríjnu 1995 na protest proti nedemokratickým prakti
kám jeho vlády.

Obsah americké nóty pripomenul úcastníkum diskuse, jak

vypadala zeme pred deseti lety. V té dobe slovenská tajná
služba SIS unesla do zahranicí syna prezidenta Michala
Kováce, už naplno fungovala parlamentní mašinérie nacionalis
ticko-populistické vládní vetšiny HZDS-SNS-ZRS, která

"odstavila" opozici od jakéhokoli rozhodování v parlamentu

a jeden za druhým schvalovala protiústavní zákony, ješte však
nebyl zavražden Róbert Remiáš, nebylo zmarené referendum

o prímé volbe prezidenta, nebyl vyhozen z parlamentu
neposlušný poslanec František Gaulieder.

Diskuse ve Washingtonu však rychle nabrala jiný smer než
vzpomínky na mínulost - mluvilo se totiž o soucasnosti

a budoucnosti. Padaly otázky o tom, nakolik dusledná bude
slovenská koalicní vláda pri obhajobe své danové politiky

v orgánech EU a jak chce Slovensko dlouhodobeji udržet

pozitivní dynamiku prI1ivu prímých zahranicních investic.
I o tom, jaké postavení má v otázce o pokracovallÍ visegrádské
spolupráce po vstupu do EU. Pro toho, kdo v devadesátých
letech na vlastní kuži zažíval strastiplnou cestu Slovenska do

Evropy, už samotná formulace otázek svedcila o tom, jak daleko
se zeme dostala na této ceste. Zásadne se zmenilo její vnímání
v zahranicí. Z notorického outsidera až devianta se Slovensko

premenilo na stredoevropského "reformního tygra".

Úspechy a prekážky
Pri pohledu na Slovensko není možné prehlédnout, že zeme

má dnes stabilizovaný politický systém a funkcní tržní ekonomi
ku, která se v posledních letech celkem slibne vyvíjí.Slovensko
dokázalo predvést v praxi, co znamená uplatnit "výhodu ze

zaostávání". Neudržitelný stav duchodového systému, systému
sociální pomoci, zdravotnictví a školství, kde se po léta nepodni
kaly žádné reformní kroky, hrál do karet zastáncum radikálních
reforem.

Po volbách 2002 prišla vláda stredopravých stran s ambicióz
ním plánem sektorových reforem, které zacala uskutecnovat

prakticky ihned po svém nástupu. První na radu prišel danový
systém. Vláda zavedla rovnou devatenáctiprocentní dan. To sice

vyvolalo kritiku ze strany opozice, zejména její levé cásti, která
obvinila vládní kabinet z absence sociálního cítení, okamžite
však zvýšilo zájem velkých zahranicních spolecnosti o investo
vání do slovenské ekonomiky. Nemine týden, aby se v médiích
neobjevila informace o tom, že další solidní zahranicní investor

prijal rozhodnuti jít podnikat na Slovensko.
Samozrejme že faktoru, které ovlivnují zahranicní investory

pri úvahách o podnikaní v krajine pod Tatrami, je víc - levná

a kvalifikovaná pracovní síla, dobrá infrastruktura, strategická
poloha ve stredu Evropy, nezanedbatelnou úlohu však hrají
i "makrofaktory" - vhodné ekonomické stimulátory, stabilní
politické prostredí a spolehlivé bezpecnostní záruky v podobe

clenství v euroatlantických seskupeních. Už se dostavily i první

Prítomnost
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pozitivnívýsledky v podobe nárustu pracovních míst a snížení
nezamestnanosti.

Uskutecnení potrebných reforem ovšem naráží na víceré

prekážky. Ackoli obyvatelstvo v deklarativní rovine vyjadruje
podporu reformám, v rovine akceptace konkrétních opatrení

projevuje znacný pesimismus a v prevážné vetšine nesouhlasí

s vládní politikou, predpokládající mj. i uskutecnení nekterých
nepopulárních kroku. Odráží se to zpetne na podpore stran

vládníkoalice, která klesá, zatímco podpora pro opozicní strany

stoupá. Snížená spolecenská podpora pro reformy je nepochyb
ne významný rizikový faktor, který oslabuje vuli politických
aktéru prosazovat potrebná reformní opatrení. Zdá se však, že

zrovna tak silnou (pokud ne silnejší) prekážkou pro realizaci
reforem jsou konflikty uvnitr vládní koalice, které pritom

paradoxne nejméne souvisejí s prioritami vládních stran
v sociálne ekonomícké oblasti.

Prícinou castých vnitrokoalicních a vnitrostranických konflik
tu, které vedly k tomu, že vládní koalice SDKú-SMK-KDH

ANO po roce vládnutí ztratila vetšinu v parlamentu, byly nepri

merené mocenské ambice jednotlivých stran, snaha posilnit
vlastní vliv na úkor partneru, ekonomické zájmy skupin, stojí
cích v pozadí nekterých politiku, osobní animozity stranických

lidru. Uvnitr vládní koalice se soustavne vytvárejí mezistranická
ad hoc spojenectví, kdy proti sobe stojí souperící bloky 

konzervativci proti liberálum, Slováci proti Madarum, euroopti

misté proti euro skeptikum, obhájci zvýšených dotací zemedel
cum proti jejich odpurcum apod. Nejvetší rivalita však vládne

v otázkách souvisících s výkonem moci v nekterých klicových

resortech, zejména v tech silových. Problémem Slovenska je to,
že reprezentativni demokracii mnozí slovenští politici ve svých

predstavách redukují témer výlucne na vládu stran, proto parto
kratické prvky v politickém živote a snahy stranicky rozparcelo
vat verejný prostor jsou pomerne silne zakorenené. Práve volby
hlavystátu to názorne potvrdily.

S prezidentem do praveku?
Výsledky prezidentských voleb, jmenovite fakt, že do druhé

ho kola se dostali nekdejší spolu straníci z HZDS Vladimír

Meciar a Ivan Gašparovic, byly nekterými komentátory inter
pretovány jako totální odmítnutí politiky vládních stran, jako
úspešná recidiva populismu a v konecném dusledku i jako
jakýsi krok zpet do minulosti.

Jiste, pod celkový výsledek se nepochybne podepsal nesou

hlas znacné cásti obyvatelstva s vládními reformami, jako
iúcinnost populistických zpusobu oslovení volicu. Hlavní príci
nou prohry demokratických kandidátu a vítezství Ivana Gašpa

rovice však bylo úplné selhání vládních stran dospet k dohode
o podpore spolecného kandidáta, což pouze potvrzuje teze
o pretrvávající fragmentaci demokratických politických elit.

Vládní strany neprokázaly ani náznak úsilí o spolecný predvo
lební postup a daly prednost staré známé formuli "košile bližší
než kabát". Nejsilnejší vládní strana ohlásila svého kandidáta
ministra zahranicních vecí Eduarda Kukana - rok a pul pred

volbami aniž by jeho kandidaturu konzultovala s koalicními

partnery. Zámer byl jasný - dosáhnout zvolení "svého cloveka"
do jedné z nejvýznamnejších ústavních funkcí, a tím rozšírit
vlastní akcní rádius.

Pobourení koalicních partneru z postupu Dzurindovy strany

netrvalo dlouho a bylo rychle nahrazeno stejným postupem 
nejprve konzervativni KDH a potom liberální ANO nominovaly

své vlastní kandidáty, jejichž šance na zvolení se však od zacát
ku rovnaly nule. Zatímco podpora Eduarda Kukana v pruzku
mech verejného mínení byla ze všech ostatních kandidátu

skutecne nejvyšší (okolo 25 %), preference krestanského
demokrata Františka Mikloška a liberála tuba Romana se

pohybovaly okolo 5 - 7 %. I KDH i ANO pristoupily k prezident

ským volbám jako k ph1ežitosti ke klasickému "politica1positio
ning", kdy není duležitá bezprostrední efektivita výsledku, ale
dosažení jiných, "vzdálenejších" cílu (treba zprostredkování

ruzných stranických poselstev, testování elektorátu). Prestože
Roman nakonec tesne pred volbami svou kandidaturu stáhl

ve prospech Kukana, kandidátovi SDKú to nepomohlo. Na

postup do druhého kola mu chybelo neco méne než 4 tisíc
hlasu, zatímco - podle odhadu, založených na analýze tehdej
ších pohybu ve volicském prostredí - témer 150 tisíc Kukano
vých volicu zustalo v den hlasování doma. Mnozi z nich považo
vali postup Kukana do druhého kola za takh'kajíc hotovou vec

a spoléhali na to, že se tak stane i bez jejich osobní úcasti. Tito
lidé se chystali podporit ve druhém kole Kukana, ocitli se však

pred necekanou volbou - výberem mezi dvema neprijatelnými
kandidáty. K vítezství Meciara v prvním kole voleb prispela

odlišná sociální definice situace než v predchozích letech, kdy
se odvíjel zápas o charakter politického režimu a hlasovat proti
Meciarovi (ci pro jeho nejsilnejšího rivala) znamenalo hlasovat
za zachování demokracie. Tentokrát, po vstupu Slovenské

republiky do NATO a tesne pred jejím vstupem do EU, nikdo
nevnímal souboj o prezidentské kreslo jako pokracování boje
o demokracii. Fenomén volby "menšího zla" se však naplno

projevil v druhém kole, kdy velká cást volicu vládních stran
podporila Gašparovice jen proto, aby se nestal hlavou státu

Meciar, který po cas volební kampane potvrdil, že se v nicem

nezmenil a zustává autoritárským, nepredvídatelným politikem,
neváhajícím použít proti svým souperum "podpásové" metody,
vcetne lží, vyfabulovaných konstrukcí a prímého zavádení.
Voliciodmítli návrat autoritárského vudce.

Odhadnout dnes, jak se bude chovat nový prezident, bývalá
"pravá ruka Meciarova", zvolená na vlne chvilkového oživení

antimeciarismu, není lehká vec. Urcite se bude muset vyrovnat

léto 2004
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se tremi politickými závazky. První závazek je vuci radikálnena
cionalistickým stranám, které ho nominovaly a bez jejichž

podpory by ve volbách nekandidoval. Druhý závazek je vuci
strane Smer Róberta Fica, která ho podporila pred prvním

kolem a bez jejíž podpory by se nedostal do kola druhého. Tretí
závazek je vuci volicum vládních stran, kterí pro nej hlasovali

v druhém kole a bez podpory kterých by se nestal prezidentem
(ve druhém kole pro Gašparovice hlasovalo témer dvaapulkrát
více volicu než v prvním kole, zatímco Meciar zvýšil svuj zisk

ve druhém kole jen o desetinu oproti kolu prvnímu). At už si
bude nove zvolený prezident pocínat pri výkonu funkce jakkoli

(ocekává se zejména jeho nesouhlas s kurzem vládních
reforem), dnešní Slovensko je jinou zemí než v roce 1994, kdy
se k moci dostaly nacionalistickopopulistické sily. Dnes návrat
k autoritárské politice není možný.

Veštetú z eurokoule
Vstup do EU a NATO má pro celkový vývoj Slovenska

mimorádný význam. V dlouhodobejší perspektive bude zname
nat nezvratnou (ac ne nevyhnutelne rychlou) "standardizaci"
vnitrních spolecenských pomeru. Tak jako v devadesátých

letech perspektiva clenství v obou integracních seskupeních
sehrávala úlohu stimulátoru v uskutecnení reformních

a demokratizacních opatrení v transformujíCÍch se státech,

i samotné clenství bude mít formujíCÍvlivna nové clenské zeme.

Clenství v EU by melo pusobit jako katalyzátor vývoje Sloven
ska coby moderního právního decentra1izovaného státu, posky

tujícího úcinné mechanismy pro úcast obcanu na správe veCÍ

verejných a zabezpecení jejich základních lidských práv
a svobod, pro bezpodmínecné dodržování zákonu a zajištení

podmínek bezporuchové reprodukce demokratických mecha
nismu.

Díky clenství v EU by se po letech silných vnitrních turbu

lenCÍ mel politický systém SR stabilizovat tak, aby se

v dusledku bezporuchové reprodukce demokratických
mechanismu vyloucila možnost spolecenských otresu, které

by radikálne zmenily politické podmínky existence obcanu.
Duležitá bude též marginalizace až vyloucení extremismu

z politického života, aby nemohl hrát destabilizujíCÍ úlohu
a ohrožovat tím základy liberální demokracie. Odstraní se

prímá závislost mezi úrovní politické mobilizace obyvatelstva
(zejména ve forme volební úcasti) a možností radikální
zmeny politického režimu. Po vstupu do spolecného evrop
ského politického prostoru mužeme logicky ocekávat oslabe

ní prvku provincnosti v domácím politickém živote, což
vytvorí príznivejší podmínky pro výraznejší identifikaci

slovenských obcanu s vlastním státem. Mohlo by tomu
napomoci i etablování moderní, profesionální a civilizacne

atraktivní politické elity se silným zastoupením mladších
rocníku.

Po osamostatnení roku 1993 zaujímalo Slovensko srovna

telné výchozí místo v transformacním a integracním procesu

se svými visegrádskými sousedy. Presto v dusledku vlastních
selhání ztratilo množství casu a znacne zaostalo za státy V4.

Prekonat toto zaostávání stálo zemi mnoho sil a energie.
Dnes má Slovensko, nacházejíCÍ se s dalšími novými clenský

mi státy na spolecné startovní cáre v rozšírené EU, díky
odvážným reformám urcitou výhodu. Je to pro Slovensko

nová situace. Otázka zní, zda se mu podarí tuto výhodu
využít.

GRlGORU MESE2NIKOv (1958) JE POUTOWG A PREZIDENI' lNsmuru PRO

VERfJNÉ OTA2KY v BRATISLAVE.

Mosty, ceskoslovenský

dvojtýždenník, vychádzajúci
každý druhý utorok nepretržite

od 28. apríla 1992.

Informujú o dianí v Slovenskej,
Ceskej, Polskej a Madarskej

republike.

Zoznamujú slušných rudí
s názormi niekedy celkom

odlišných slušných rudí.
Informujú o knihách, hudbe,

filmoch a divadelných
predstaveniach.

Prinášajú životopisy, vyznania
a postrehy zaujímavých rudí.

Nestrncajú humor.

TOMKJ NEMEC: ,Já války nefotím, ani konflikty, protože bych se z toho lidské
ho utrpení asi zbláznil. Spíš mne zajímá, co je za tím. "
ANDREJ RAN: ,Ja sám sa za vojnového reportéra nepovažujem, hoci chodím
do vojnových oblastí.Vždy ma vacšmi zaujíma dosah vojny, násilia a brutali
ty na obycajného cloveka."

MOSTY si mažete predplatit v SR na adrese: MOSTY,Sancova 70,814 99 Bratislava
e-mail: mosty@complltel.sk _ www.mosty.sk _ v CR na adrese: MOSTY,Václavské nám. 37,

11°00 Praha 1, tel.: 00420- 2222 46592 _ PrijÚTIanle objednávky aj do clldziny
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Kolik ubehne slovenský tygr
S ekonomem Janem Švejnarem o hospodárské reforme
pod Tatrami

Pod titulkem Ceská republika i Západ by se mely od
Slovenska ucit napsal slovenský deník Národná Obroda,

že "Slováci nyní patrí mezi CivilizaCIÚprukopníky. Odváž

ne snížili dane, usilují o promenu zdravo1nictví v života
schopnou službu, sáhli k redukci sociálních dávek pro
asociální skupiny. Neco takové patrí v ceské kotline, ale
i v zemích více na západ, mezi holé fantazírovní".
V on-line debate bratislavského deníku Sme k aktuální

analýze hospodárské situace na Slovensku zase ctenár
nazývající se Harry vykrikl: ,,Aký slovenský tygr? Vsak tu
na nic nie. Zdravo1nictvo nemá, školstvo nemá, sociálna

oblast nemá. Iste, Orange a Tesco profitujú."

Pane profesore, je to, co se dnes deje na Slovensku,

opravdu hospodárský zázrak, nebo jen bublina?
Na hodnocení je ješte brzy, ale jsou náznaky, že si slovenská

ekonomika povede lépe, i když ona si už vedla dobre. Rostla
v prumeru rychleji než ceská - když se podíváme na základní
index rustu hrubého domácího produktu. Rozhodne si

myslím, že odlehcení, které s nynejší reformou prišlo, to
zvetšení pružnosti, které na Slovensku nastává, bude blaho

dárné. A už to zaznamenáváme, treba v tom, že se snižuje
pocet lidí, kterí se registrují jako nezamestnaní. Nezamestna
nost klesá! Pro me hlavní otázkou je, zda bude vláda schopna

situaci udržet. Protože ta reforma je ve svých aspektech tvrdá,
má urcité sociální dopady, které lidé nebudou rádi prijímat.

Takže ted je to predevším otázka politické vule.

Rada Slováku se bojí vysokého zájmu zahranicních

investoru s tím, že by moWo jít o rycWé peníze, o inves
tice, které budou jen na krátkou dobu vloženy a dotyCIÚ

pak odejdou za svými zájmy jinam. A Slovensko tak
pouze poškodí.

Stavím se k tomu mnohem pozitivneji: i když je o zemi

zájem z hlediska prímých investoru, tedy tech, kterí stavejí
podniky, privážejí tam stroje a zarízení, nejde o kapitál, který
se tam pres noc prižene a pres noc zase zmizí. Podívejte se 
americká spolecnost Whirpoole ted presunuje celou svoji
výrobu z Francie na Slovensko, pracky, lednicky atd. To je

velice prínosný kapitál. Samozrejme, je tady urcitá dynamika,
ale nic se nestane, když tento kapitál pujde pak nekam jinam.
Zas prijde jiný. Otázka zní, jestli budou Slováci schopni v tom

prJlivu a odlivu, který bude pokracovat, velkou cást onoho
kapitálu udržet.

Nyní jsou Ceská republika a Slovenská republika nejvetšími
príjemci prímých zahranicních investic. A to je velmi príznivé

Kdyby tomu tak nebylo, bude nezamestnanost mnohem vyšší,
v obou republikách.

Jan Svejnar (1952) se narodil v Praze,

v osmnácti letech emigroval do Svýcarska,

pak odešel do USA, kde vystudoval ekonomii

na Princeton University. V letech 1987 
1996 byl profesorem ekonomie na univerzite

v Pittsburgu, ted je výkonným reditelem Willi

am Davidson !nstitute na Michiganské

univerzite. Od zacátku devadesátých let

pusobil jako poradce prezidenta Havla

a nekterých ceských ministru.

Reforma nastolená nyní na Slovensku je

znacne tvrdá, muže vyvolat sociální
nepokoje.

Je tvrdá. Ale zahranicní kapitál ji zmekcí,

poskytne a už poskytuje zamestnání, pricemž
zahranicní podniky platí v prumeru vyšší
mzdy než firmy místní.

Nevyžadují ty nové pracovní príležitosti príliš kvalifikova

nou pracovní sílu? Protože té na Slovensku urcite není
prebytek.

Vyžadují všechno možné, jak delníky, tak manažery, právní
ky, úcetní. Celou škálu profesí. Poptávka je široká, což je
výborné.

Slovenský ministr financí Ivan Mikloš vystupuje velice

sebevedome. V nedávné debate se západoevropskými

politiky, kterí kritizovali jeho danové reformy, proWásil,
že soucasná slovenská ekonomika nahání strach evrop

ským mocnostem. Je to skutecne tak?
To Mikloš trochu prehnal. Ale jinak je to velmi schopný

clovek. Znám se s ním už delší dobu, také nás navštívil

v Davidsonove ústavu na Michiganské univerzite v USA,
prednášel tam, mluvili jsme s ním o reforme. Ubírá se správ

ným smerem. A to jeho sebevedomí je cástecne oprávnené,
cástecne asi zduraznované pro efekt. Fakt je, že ostatní státy to

sledují a že to pro ne bude poucením, tak jako bylo Irsko
v devadesátých letech.

A proc vlastne západoevropští politici Mikloše za danové
reformy kritizovali?

Ty danové reformy jsou trochu arbitrární, to, že dáte všech
ny danové sazby na jednu úroven, není nezbytne nejlepší. Ale

je to jednoduché, transparentní. A radikální. Kritika vyplývá
hlavne z toho, že je to opravdu radikální krok, na který si

mnoho vlád jiných zemí netroufá, který není ochotno pripustit,
natož uskutecnit.
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Takže vy slovenskou reformu nepovažujete za hazardér
stvI?

Je to riskantní podnik, cili urcité hazardérství v nem tkví,

ale pri každém cinu musí clovek zvážit výhody i nevýhody ...
Tady nad riziky prevažují ocekávané výhody. Ovšem je tu
politické úskalí. Že lidé nebudou ochotni krátkodobe

prijmout tvrdé dopady, které nastanou. Že neuveri tomu, že
se to pro ne vyvine strednedobe pozitivne, a že vláda

mezitím padne. Slovenská vláda je heterogenní, má v sobe

spoustu ruzných proudu, snadno muže dojít k roztržce,
která ohrozí koalici.

Ono kritické období je urcite delší než cas od jednech
voleb ke druhým. Nebo ne?

Myslím, že ne. Když reforma prežije jeden dva roky, mely

by se zacít projevovat její pozitivní efekty. To, že nezamestna
nost klesá, je jedním z takových rychlých efektu, který už

pozorujeme. Druhým by melo být tempo ekonomického

rustu a s ním i spojená možnost vybírat vÍC daní, i když ty
sazby jsou nižšÍ.

Mezinárodní menový fond uvažuje o tom, že by na
Slovensku bylo euro zavedeno už od roku 2006. Je to

možné? Neznamenalo by to ješte další otres?
Euro muže být zavedeno okamžite. Spíš jde o to, kdy to

Evropská unie bude ochotna pripustit. A pokud jde o otres,
jiste by to byl, ale zároven by zase nastal pozitivní efekt,

protože zavedením eura se eliminuje kurzovní riziko

s hlavním obchodním partnerem, což je západní Evropa. Cili

zavedení eura je prospešné pro zeme, které vstupují do
Evropské unie. Pokud mají pomerne stabilní ekonomiku. Cili
problém spocívá v tom, jak rychle se slovenská ekonomika

stabilizuje. A nenastanou-li nejaké excesy, jsem presvedcen,
že rychle.

Myslím si, že všechny ekonomiky ve stredni Evrope, až na

to, že mají velký deficit verejných financí, jsou pripraveny vstou
pit do eurozóny.

I Ceská republika, která má doslova ostudný
schodek?

To má a je otázka, jak to bude ceská vláda rešit, protože

všechna ta rozmanitá fiskální opatreni jsou zatím sekundárního
charakteru. Takže necekám - pokud nedojde k opravdu zásad
ni reforme zdravotnictví a penzijního systému a k rychlé priva

tizaci zbylých státnich podniku - že by se ten schodek podarilo
snížit.

Ze své americké pozorovatelny - když porovnáváte
ceskou a slovenskou situaci - byt byla ta slovenská

výchozí pozice slabší, je to ted naopak?
Zdála se slabší, ale je zajímavé, že Slováci našli i v politic

ky rozkolísané situaci odhodlání se v koalici spojit
a podstoupit velmi výrazné reformy, zejména reformu penzij
nÍ. Neceho takového se v Ceské republice zatím nikdo

neodvažuje.

Moje slovensko-ceské retlexie
MIROSLAV Kusý

Narodil som sa v Ceskoslovensku, prevážnu cast svojho
života som v nom prežil, v Prahe som strávil svoje najkrajšie,

študentské roky, spolu sedem. Vždy som sa cítil byt rodeným
Cechoslovákom, ci povedzme Slovákom, tvarovaným Prahou,
a už ním asi až do smrti aj zostanem. Cechy a Morava sú

neodmysliternou súcastou mojej vlasti, najmenej rovnako ako
je nou východné Slovensko, ktoré poznám o mnoho menej.

Viac vedla seba než spolu
Napriek tomu (alebo možno: práve preto) si myslím, že

spolužitie našich národov nebolo nikdy v dejinách také inten
zívne, také dlhodobé a také masové, ako spolužitie Slovákov
s Madarmi. Ani v krátkom období najintenzívnejšej

cesko-slovenskej spolupráce (po založení prvej republiky)
nebolo na slovenskom územi zdaleka tol'ko prechodne žijúcich

Cech ov, ako tu bolo trvale usadených Madarov. Priemerný
Slovák sa iste ovelil castejšie dostane do styku s každým desia

tym obyvaterom krajiny, ktorý je Madar, než s každým stým,
ktorý je Cech.

Pravdaže, iný obraz vznikne, ked sa zameriame na kultúrnu
elitu národa, ale ani tam neplatí, že celá slovenská kultúrna elita
sa orientovala odjakživa a stále na ceskú kultúru a cerpala iba

z nej. Ten podiel ceských a uhorských vplyvov bude prinajme
nej vyrovnaný. Ano, jazyková pnbuznost s ceštinou tu zohrala

vel'kú úlohu, ale za svoj spisovný jazyk ju na relatívne krátke
obdobie prijali iba slovenskí luteráni. V spolocnom štáte

s Madarmi sme žili celé jedno tisícrocie, s Cechmi necelé tri

štvrtiny jedného storocia (ak nepocítame Vel'kú Moravu).
Toto všetko uvádzam len preto, aby som zdoraznil, že Cesi

a Slováci žili overa viac vedla seba než spolu, že vo vztahoch

medzi nimi nešlo o integráciu dvoch rovnocenných kultúr.
Napokon, pretrváva u nás mienka, že drvivá viicšina Ceckov

nepoznala pomery na Slovensku. Súhlasím, ale ja to nechápem
ako oprávnenú výcitku. Preco by mali? Zo súcitu? Z kolonizac

ných dovodov? Nevytvorili Ceskoslovensko z charitatívnych
pohnútok, ale ani z kolonizacných. Ano, bol tu dovod budova
nia spolocného štátu, ale ten sa vztahoval rovnako aj na Slová
kov.
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cesi nám nerozumejú!?
Zo všetkých týchto d6vodov ma vždy dráždilo ono v podsta

te zakomplexované slovenské fnukanie Cesi nám nerozumejú!

Rozumejú nám natol'ko, nakol'ko si to ich životná skúsenost

vyžaduje, nakol'ko je to pre nich d6ležité. Ja som tento
problém nikdy nemal. Vyhl'adával som tých, s ktorými som si

rozumel a s ktorými sme sa nedelili podfa národnosti. Ak som
pritom niekedy narazil aj na arogantnost ci tupost nejakého
jednotlivca, nikdy ma nenapadlo generalizovat ju na Cechov

ako takých. Asi preto, že to nikdy ani neprekrocilo ono kritic
ké množstvo, kedy by takáto pauša1izácia zacínala byt oprávne
ná.

Výslovne to platí aj pre obdobie samotnej Nežnej revolúcie.
Vkontaktoch na Ii.ldíz Obcianskeho fóra som sa totiž stretával

s disidentrni, s ktorými som sa dobre poznal, ktorých sp6sob
mysleni a a konania mi bol dobre známy. Pre mna to neboli

cudzinci, voci ktorými treba byt ostražitý a a priori podozrieva
vý, ako pre mnohých iných predstavitel'ov Verejnosti proti

násiliu (VPN). Práve naopak, ja som si s týmito I'udmi
z Obcianskeho fóra rozumellepšie ako s niektorými predstavi

telIniVPN, lebo práve tí druhí mi boli osobne cudzejší. Kultúr
na sféra, z ktorej prichádzali, bola totiž pre mna na dvadsat

rakov uzavretá a preto som sa práve tu dostával do kontaktu
s takým sp6sobom myslenia a konania, ktorému som nerozu

mel, ktorého motivácia mi bola cudzia. Ano, v Pražskej jari,
v disente a potom v OF sa neuvažovalo etnicky, ale práve toto

bolo aj moje prirodzené prostredie. Etnicky uvažovat som sa
ešte len musel zacat ucit a doteraz mi to ide iba velíni taz"ko.

Samá mystifikácia
Ako sa vyvíjala naša ponovembrová dráma, v slovenskom

politickom správaní zacal výrazne prevažovat etnický prístup.
Najprv to bola len Slovenská národná strana (SNS) a naciona
listický folklór, potom sa pridalo aj Krestansko-demokratické
hnutie (KDH), prešlo to cez VPN a zakotvilo to nielen v odštie

peneckom Hnutí za demokratické Slovensko (HZDS), ale aj vo
zvyšku VPN. Napokon to bol hlas priamo z VPN, ktorý

v cesko-slovenských parlamentných rokovaniach na sloven
skej strane potvrdil prevahu nacionalistov v predsedníctve
SNR

A od Cechov sme chceli, aby práve pre takýto projekt

budovania spolocného štátu mali viac porozumenia. Vtedy

Ludvík Vaculík pochopil, že nezadržatel'ne smerujeme nie
k spolocného ciel'u, ale od neho prec, a vyslovil svoj verdikt. Aj
mne sa zdal byt cynický, dnes sa však priklánam sk6r

k názoru, že vtedy už sa tomu v danej podobe nedalo zabránit.
Cechom možno vycítat, že neprijali náš etnický prístup
k budovaniu štátu, ale keby ho boli vtedy prijali, mohol nasle
dovat už len oveYadramatickejší, agóniou sprevádzaný rozpad
Ceskoslovenska.

Na druhej strane, nesúhlasím s fatalizmom sprevádzajú
dm rozdelenie Ceskoslovenska. Nielen v osobnom, ale aj

v politickom živote dodatocne mystifikujeme a ospravedlnu
jeme každé svoje zlyhanie, chybný krok - pokial' priamo
neviedli ku katastrofe.

S takýmto sp6sobom uvažovania sme sa hojne stretávali
pri hodnotení desiateho výrocia samostatného života oboch

postceskoslovenských následných štátov. Aké skvelé, že sme

sa vtedy rozdelili! Keby sme to neurobili, boli by sme skoncili

tragicky! Aký dokaz vel'kosti politickej reprezentácie z oboch

strán, že to bolo rozdelenie kultúrne a nekrvavé. Bol to skvelý

liek na ozdravenie našich vzájomných vztahov, nikdy neboli

také dobré ako sú teraz! Dokazom toho mala byt aj spolocná

cesko-slovenská jednotka na Balkáne, projekt "Spolocné
nebo" doma!

Samá mystifikácia. Rozchod bol kultúrny a nekrvavý, lebo aj
predchádzajúce spolužitie oboch národov bolo také. Bez histo

rických nevybavených úctov, bez atavistickej vzájomnej nevraži
vosti a etnickej nenávisti medzi prostými Cechmi a Slovákmi.
Nepodarilo sa ju celonárodne vyvolat ani militantnej naciona

Iistickej spodine.
Tu sa totiž nerozišli dva rozhádané národy, ale len dve ich

nevydarené politické reprezentácie. Rozpad Ceskoslovenska

bol produktom ich zlyhania. MaIi jasné zadanie vytvorit funkc
nú federáciu, chýbali im však know-how, talent a trpezlivost.
SIi na to metódou vzájomného zastrašovania, podrazov a vydie

rania. Ked to nevyšlo, rezignovali na zadanie, na možnosti jeho
konštruktívneho riešenia a rýchlo sa dohodli, že sa nedá
dohodnút.

Návrat na bod nula
Týmto zlým koncom sa odsekáva prvý príbeh. Zrušili sa

všetky možnosti jeho dalšieho pokracovania. Zacali dva nové

pnoehy. Success Story ceskej politickej reprezentácie s násled
ným postupným vytriezvením zo závrate z úspechov; na sloven

skej strane postupné vytriezvenie zo závratnej predstavy

samospasitemej suverenity s následnou Success Story, v ktorej
sme napokon krvopotne premenili všetky predtým trestuhod

ne premárnené šance.
Kvalita nášho dnešného rozdeleného spolužitia nie je dobrá

preto, lebo sme sa rozišli, ale napriek tomu. Je d6kazom toho,

že spolužitie malo šancu pokracovat a mohlo byt rovnako

dobré, ak nie lepšie, aj v spolocnom štáte. To, co sa kvalitatív
ne zmeni1o, sú iba dnešné navzájom ústretové politické repre
zentácie. SÚd6kazom toho, že sa to dalo aj vtedy, ked sa to dá

teraz za stažených podmienok! Nad spolocnou cesko-sloven
skou jednotkou, ci nad Spolocným nebom by sme sa pri ich

vzniku nerozplývali len preto, lebo by sme ich považovali za

naprostú samozrejmost. .
Tvrdenie, že rozdelenie bolo nevyhnutné, lebo k nemu

došlo, je pustý fatalizmus. D6vodit, že rozdelenie nás zachrá
nilo pred akousi katastrofou, možno len so znacnou dávkou

demagógie. Z1yhanie politických elit v násilne ukoncenom
pnoehu Ceskoslovenska nem6že byt ani vymazané z dejín,
ani reinterpretované ako ich úspech, dosiahnutý cez novo
zacaté a doteraz otvorené príbehy Ceskej republiky

a Slovenskej republiky. A ked sme dnes po Spolocnom nebi

napokon zrušili aj colnice a pracujeme na zrušení z oboch

strán strážených hraníc, vraciame sa len na bod nula,
z ktorého sme obe tieto naše nové dojemné Success Stories
nedávno zacínali.

MIROSLAV Kusý (1931) JE SLOVENSKÝ F1LOSOF A POurDLOG.
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JE SWVENSKÉ NÁRODNÍ
Pred šedesáti lety, 29. srpna 1944, zacal nejvetší ozbrojený
odpor proti nacismu na území Ceskoslovenska

JAN HORÁLEK

Sedesátka cili kopa je císlo kulaté v soustave jak desítkové,

tak dvanáctkové cili tuctové. Uvádí-Ii pocet let uplynulých od
nejaké události, je to doba vlastne hrozne dlouhá: skoro celý

život! To jednotlivé její dílky, treba ty po dvanácti, jsou prehled

nejší. Bylo by zajímavé sledovat, jak se každých dvanáct let
Slovenské národní povstání interpretuje, hodnotí, slaví. Anebo
co se zrovna príslušný rok prihodilo: treba skoro na den presne
po dvou tuctech let od vypuknutí SNP prijely sovetské tanky
zakroutit krkem dubcekismu.

Ale z hlediska soucasnosti je nejživejší dvanácti1etí poslední:

nejprehlednejší - a pritom jakoby nejdelší. Pred dvanácti lety

prece bylo Slovenské národní povstání soucástí dejin našeho
státu, tedy dejin našich. Anebo: po necelých dvanácti letech se

vrací Slovákum a Cechum spolecná státnost v Evropské unii.
Práve v tomto novém kontextu považuji za užitecné položit
otázku: chceme, máme a smíme považovat Slovenské národní

povstání i za své?
Taková otázka muže znít smele, nekomu nemístne ci troufa

le - predevším proto, že "naše" v ní lze interpretovat jako
"ceské". SNP je jiste soucástí dejin jak slovenských, tak cesko

slovenských: nevystavujeme se podezrení, že vedle vlajky,

názvu aerolinií, obchodní banky zkoušíme vyvlastnit i jednu
z nejslovenštejších cástí spolecné historie? Ale prece práve

v souvíslostech nového spolecného evropanství je oprávnené
takové otázky klást

Jazyk a víra
Vedle obývaného území, kultury a vlivu krestanství byl

nejméne po tisíc let pro Cechy i Slováky duležitým vymezují

cím znakem jazyk; v posledních dvou stoletích dokonce
znakem konstitutivním. Zároven pro ne byl a zustal duležitým
pojítkem. Pro rané období vývoje lze predpokládat docasnou
fázi jazykové jednoty; gramaticky i lexikálne si oba jazyky zusta

ly navzájem nejbližší dodnes; po hláskové stránce dokonce
zustávají nekterá východní nárecí ceštiny bližší slovenštine. Po
dlouhou dobu také necinilo potíže užívat na území Slovenska

mírne modifikované ceštiny jako "spisovného" jazyka; ostatne

ješte donedávna se bratrská ceština uplatnovala jako liturgický
jazyk slovenských evangelíku. Pritom práve evangelictí

duchovní, bohoslovci ci synové z farárských rodin soustredení
kolem Iudovíta Stúra položili úspešne základ spisovné sloven
štiny soucasné. Pro ni se tak spojila výhodnost starší tradice,
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POVSTANí I NAšE?

První svobodná oblast
Slovenský projekt vojenského vystoupení proti Nemecku

zrál nejméne od konce zimy 1944. Válecná situace v Evrope
presvedcive smerovala ke konci Tretí ríše a Slovensko, které
bylo ve válecném stavu se Spojenci (proti Sovetskému svazu

dokonce aktivne), nutne potrebovalo své postavení zmenit.

hu, marginalizace úcasti armády i civílního obyvatelstva,

v podstate interpretace SNP jako nepovedené epizody party
zánské války, inspirované a rízené sovetskými poradci. Pricte

me-li k tomu neutuchající zduraznování mnichovského

traumatu, k nemuž se po triceti letech pridružilo trauma srpno
vé, není divu, že na historii ceskoslovenské brannosti pohlíží
me s pochybnostmi: letci v Anglii, pechota u Tobruku, Svobo
duv armádní sbor, Dukla. Samostatne nic.

obrozenecké ceské zkušenosti (i negativní: spisovná slovenšti
na není tolik zatížena historismem) a potreby kulturního

a komunikacne jednotícího jazyka vlastního; zároven se tak
uplatnilo sebevedomí a predvídavost zatím nepocetných, ale
sílících slovenských kulturních elit

Srovnatelný v blízkostech i ruznostech byl i vývoj nábožen
ský. Ponechme stranou kulturní a christianizacní reminiscence

velkomoravské a církevneslovanské, ac svou nepochybnou roli
mely podobne jako tradice rane reformacnÍ. Duležité je, že

pobelohorská a "povestfálská" katolizace probíhala v Uhrách Madarská komuna a banderovci
a tudíž i na Slovensku mírneji, což zcásti vysvetluje výše zmíne- Prirozene je to nespravedlivé, a nejen kvuli SNP. Už pul roku
nou situaci jazykovou. V ceských zemích zustávala ceština po svém vzniku musel mladý ceskoslovenský stát vystoupit

dlouho podezrelá jako jazyk kacír- vojenskou mocí na obranu své

ský, což dokládá napr. apologetika Pro nacisty to byla oportunistická rána celistvosti a vlastne existence.Balbínova. Naproti tomu rada Když v breznu 1919 prevzali

slovenských osobností barokní do zad, pro llidáky zlocinná proceská, v Madarsku moc komunisté

doby je spjata s protestantismem b IV • k' 'kr' k' a vznikla Madarská republika
Quraj Tranoscius - Tranovský, pro O seVlCa a proti estans a sovetu, její Rudá armáda zacala
Matej Bel); Komenského Orbis obcanská válka. Pro benešovskou linii pronikat na Slovensko, jehož

Pictus vychází poprvé v ceské I ali ~ k I k znacnou cást obsadila a v Prešove
verzi (spolu s latinskou, nemeckou potvrzení oaj .ty s Ces os ovens em. dosadila k moci Revolucní vládní

a madarskou) roku 1685 v Levoci. Komunistická pravda byla složitejší radu v cele s ceským komunistou

Do tajných evangelických sboru a tvárná. Antonínem]anouškem. Ovšem na
na Morave docházejí slovenští území Ceskoslovenska nebylo
kazatelé, znacné množství jich pak tehdy dostatecné vojenské síly -
ido Cech prichází po tolerancním patentu. legie byly vesmes ješte v zahranící, vojáci z rakouských sboru

demobilizovaní. Narychlo se povolávali branci, hodne jich bylo

treba z jihovýchodní Moravy; úcinne pomohly sokolské organí
zace. Tažení skoncilo celkem rychle Qanouškova vláda odtáhla
zpet do Madarska po trech tÝdnech, celá Madarská komuna

netrvala ani pul pátého mesíce), neobešlo se to však bez
pomerne znacných ztrát na životech.

Slovenské národní povstání bylo druhým svébytným vystou
pením ceskoslovenské branné moci na vlastním území státu.

Na Slovensku se také odehrála poslední samostatná bojová
akce ceskoslovenských ozbrojených sil poté, kdy v léte 1947 se

pres východní cást republiky pokoušely probít na západ zbytky

ukrajinské protisovetské armády, vzniklé ješte za války, takzva
ní banderovci. Slovensko bylo dejištem valné cásti ceskosloven

ské vojenské historie.

Legie a odboj
Historie spolecné brannosti se rodí až v legiích za první

svetové války. Ty se do jisté míry hlásí k tradicím husitským,
spíš než pro jejich obsah asi díky jejich vehlasu a válecné úspeš
nosti, do jisté míry snad pro predstavu jejich demokraticnosti.

To jsou ovšem tradice hlavne ceské. Ceská je i tradice skutecne
prvního, ac zapomínaného ci spíše nepripomínaného odboje

zahranicního - totiž pusobení ceských protihabsburských
vojsk za tricetileté války. Prevážne ceská je i tradice sokolství,

jež pak tvorí základ organizace legií, vcetne názvosloví.
V legiích tedy vzniká vojenská tradice ceskoslovenská - ceská

i slovenská. Na ní je pak budována vojenská síla nového státu.
Pro úcinkování v legiích je duležitÝ prvek dobrovolnosti: kdo

nechtel, vstupovat do nich nemusel. To platí do znacné míry

i o odboji za druhé války, zahranicním i domácím. Phlišné
pripominání paralel (vcetne pojmenování 1. a 2. odboj, jež zasti

nuje vše odlišné) pak zpusobuje, že Slovenské národní povstání
do ceské predstavy odboje tak trochu nezapadá. Tomu pak
následujících 45 let pomáhalo zvelicování role komunistu
a Slovenské národní rady pri príprave povstání i v jeho prube-
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Jeho postavení bylo do jisté míry analogické s italským
z predchozího roku; nabízelo se tudíž italské rešení: dosáhnout
prímerí se Spojenci a obrátit se proti Nemcum. Tím smerem

byl orientován plán generála Catloše, ministra národní obrany
Slovenského státu, kdysi dustojru1<:alegií v Rusku. Catloš se

mel zrejme stát slovenským Badogliem; byl však príliš kompro
mitován s režimem a ocital se do znacné míry v komunikacním

vakuu. Když bylo 29. srpna 1944 povstání vyhlášeno, odsoudil

je z titulu své funkce v bratislavském rozhlase; o ctyri dny
pozdeji prešel na povstalecké území, tam byl však internován
a poté predán sovetským úradum. Po válce byl odsouzen k peti

letum vezení, která si aní celá neodpykal; vysvetluje se to mimo
jiné tím, že pred povstáním udržoval styky s komunistickým
podzemím.

Povstání vyhlásil nácelník štábu velitelství pozemruno vojska

slovenské armády v Banské Bystrici pplk. Ján Golian, od
kvetna velitel Vojenského ústredí pripravujícího povstání.Tou
dobou již ctyri týdny krvácelo povstání ve Varšave; obe tato

vojenská vystoupení spoléhala na blízkost Rudé armády; obe se
jí z ruzných duvodu nedockala .. Prímým podnetem slovenské

ho vystoupení byla hrozba obsazení Slovenska nemeckými

vojsky. Bezprostrední i širší príciny povstání byly predevším
vnitrní; povstání se však okamžite proklamovalo jako soucást
boje za Ceskoslovensko. 31. srpna bylo v Banské Bystrici
ustaveno velitelství 1. cs. armády, jménem Ceskoslovenska se
jednalo s vojenskými i politickými orgány Spojencu. Strední

Slovensko s Banskou Bystricí jako hlavním mestem se tak stalo

- ac jen na dva mesíce - první svobodnou oblastí obnovované
ho Ceskoslovenska.

Težké zvraty
Vyhlídky povstání zacaly brzy slábnout. Zkušená, lépe

vyzbrojená a neustále posilovaná nemecká vojska zacala
postupne prebírat iniciativu a pronikat na svobodné území.

Sem byl prísun lidí i materiálu možný jen ze vzduchu, behem

zárí však zhoršující se pocasí komplikovalo a casem témer
znemožnilo letecké akce. Rudá armáda se zaclenenými Svobo

dovými sbory sice 8. zárí zahájila dukelskou operaci (zatímco
Varšavské povstání nechala utopit v krvi), prestože Slovensko
stálo stranou sovetských strategických plánu; šlo tedy o záleži
tost motivovanou hlavne politicky.

Navic sovetské velení precenilo možnosti dvou divizí výcho

doslovenského sboru, jež mely udržet Dukelský a Lupkovský

prusmyk, byly však už 31. srpna Nemci odzbrojeny, a naopak
podcenilo predvídavost a obranyschopnost nemeckých vojsko

Na svobodném území byla 2. zárí vyhlášena mobilizace, po níž

dosáhly stavy armády 60 tisíc mužu, ti však nemeli dostatecnou
výzbroj. 26. zárí se zacala na Slovensko presouvat jedna
z elitních jednotek Svobodovy armády - 2. paradesantní brigá
da, jež ovšem predtím utrpela težké ztráty u Dukly a kvuli

špatnému pocasí nedorazila kompletní - nakonec dosáhla
poctu asi 1700 vojáku.

Nálada a morálka prodelala behem povstání težké zvraty.
Pocátecní odhodlané nadšení, jež podnítilo krome jiného méne
zkušená a hure vyzbrojená slovenská vojska k rade úspešných

vystoupení, pretrvalo pomerne dlouho navzdory horšící se
vojenské situaci. Ješte koncem zárí vládla v Banské Bystrici

euforie, jevící však už znaky demoralízace. Velitel 2. parabrigá

dy Prikryl vylícil své zkušenosti takto: "První dojmy z hlavmno
mesta SNP nepusobily dvakrát príznive. Hospody nabité opilý

mi, kterým vyhrávaly cikánské kapely, po ulicích a námestích

se potáceli vojáci i dustojníci zavešeni do žen, jako kdyby kolem
nestál hrozivý neprítel. Pritom ale ciperní ,partyzáni' rozkrádali
naše zbrane shozené na letište Tri duby."

27. ríjna obsazují Banskou Bystrici Nemci, velitel povstání

generál Rudo1fViest (od 7. ríjna, kdy priletel z Londýna) ajeho

zástupce Ján Golian, nyní již brigádní generál, padají za ústupu
do rukou neprátel. Najare 1945 byli pravdepodobne popraveni.

V nadcházející zime se povstalci stahují do hor a precházejí

na partyzánské vedení boje, jež se casto mení v holý boj o preži
tí; nastává teror nemeckých vojsk a horlivých vládních gardis
tu, jsou vypalovány vesnice a vraždeni partyzáni i civilisté.

Tradice pameti
Slovenské národní povstání bylo ve všech dobách hodnoce

no podle železného zákona dejin - pravdu má vždy vítez. Pro
nacisty to byla oportunistická rána do zad, pro l'ud'ákyzlocinná

proceská, pro bolševická a protikrestanská obcanská válka. Pro
benešovskou linii potvrzení loajality vuci koncepci jednotného
Ceskoslovenska. Komunistická pravda byla složitejší a tvárná.

Cást slovenských komunistu akcentovala svuj vliv na prípravu,
prubeh a cíle povstání, gottwaldovské jádro zastávalo interpre
taci zduraznující vliv Moskvy; nekterých Slováku se pak pocát
kem 50. let zbavilo jako "buržoazních nacionalistu". Povstání se

v tomto pojetí stává soucástí komplexu národne osvobozene
ckého hnutí, prípravy prevzetí moci komunisty atd.; jeho vojen
ský význam je zastinován dukelskou operací, na roven je mu

kladeno pražské povstání z kvetna 1945. Po listopadu 1989

ožívají interpretace dríve potlacované, a to nejen l'ud'ácké:
i z ceské strany se ozvalo hodnocení rozprášených vojenských

a partyzánských oddílu jako banditu a teroristu.
SNP se svými promenlivými interpretacemi predstavuje

toliko dílcí, zdaleka ne konstitutivní prvek cesko-slovenských
vztahu. Bylo však a zustává jedním z jejich indikátoru. My Ceši
jsme zanedbávali hledání jeho obsahu a nechávali jsme si defor

movat jeho význam; dnes se proto musíme ptát predevším po

jeho smyslu. Ten pak nehledejme jen ve své ponicené pameti,
ale spíše v soucasnosti a výhledech do budoucna.

"Odkaz SNP" - a to i ten ceskoslovenský - lze nacházet

i v historii posledních dvanácti let, tech rozdelených. Slovensko
využilo tohoto období našich samostatností lépe než my. Na

ceste k evropské integraci muselo prekonat více prekážek,
a prekonalo je a prekonává slibne. Treba i v druhém kole (po

zbabraném prvním) svých posledních prezidentských voleb.
Nevím, jak moc dnes platí masarykovské ideje, na nichž byla

založena moderní ceská a slovenská státnost; zdá se mi ale, že
- atsi to zní nekomu paradoxne - Slovensko z nich cerpá jaksi
snáze. Alespon když jde do tuhého. Naše úvodní otázka by tak
nemusela znít, zda máme ci smíme SNP pripomínat ci slavit

i jako své, nýbrž umíme-li se necím z nej a z jeho souvislostí

inspirovat.

JAN HORALEK (1947) JE NOVINAA A VYSOKOSKOl.SKÝ UCTIEL
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BO CHYBENÍ
OBCANSKÉHO PATOSU

PETR PRÍHODA

Nepokládáme ruku na srdce,

nevyvešujeme prapory,

neslaVÍme výrocí.

Pozoroval jsem zblízka obcany USA pri zpevu jejich hymny.
Kladlipravou dlan tam, kde se domníváme rrút srdce. Sledoval

jsem je a hlavne sebe. U sebe to, co tomu gestu bránilo, u nich
hypoteticky to, co k nemu vedlo. Nakonec jsem usoudil, že oni

to myslí uprímne. Svuj postoj jsem kvalifikoval jako neurotický.
Jako když se nekdo nedokáže uvolnit pri tanci. K mé nelibosti
se mi pripomnela strohá definice: cynismus je zklamaný idealis

mus. Nepokládám se za cynika, ale náznak jím užívaného
obranného mechanismu se u me tehdy v Americe projevil. To

bylov roce 1990.
V lednu 1993 jsem byl v divadle Na zábradlí na panelové

diskusi, která bezprostredne reagovala na rozpad Ceskoslo
venska. Recníci (renomovaní intelektuálové a dva ministri)
recnili, sál naslouchal, houstlo v nem difúzní napetí, hledalo

výraz, ale nenašlo. Frustrovaná potreba rituálu, gesta, které

by vyjádrilo patos dané chvíle. Cesta od prožitku k projevu byla
zablokována. To není dobré, neschopnost projevu vede
k chradnutí prožitku.

Kde se to v nás bere? To je dlouhá

historie. Pred léty jsem coby psychiatr

hovoril s mladým vnímavým pacien
tem, také o jeho stupnici hodnot,
o vztahu k domovu, vcetne vlastenec

tví. ,Jak si mám vážit vlasti, když se

chová jako prodejná devka?" - pravil v dobe tuhé normalizace;

nic jiného nepoznal. Paradigmatická zkušenost! Byl z tech,
jimž gesta, symboly, rituály, "nic neríkají".

Tech ctyricet komunistických let, hlavne posledních dvacet,

zapracovalo. Vnucovalo svá strojená gesta, symboly, rituály

(mnozí si to nechali Itbit), címž je dokonale zneverohodnilo.
Vírou národa bývala ta krestanská. Její konfesijní vyjádrení

prodelalo radu krizí. Naši liberálové, národ ovci, socialisté

a s nimi i protestanté zduraznují husitství. A protireformaci. Ta
jiste byla duchovním traumatem. PodI1ela se na pozdejším
náboženském z1hostejnení? Bezpecne zjistit to nelze, možné to

je. Možné je ale i to, že takovou predstavu vštípil elite emanci

pujícího se národa teprve liberalismus a ješte více nacionalis
mus 19. století.

Probuzený národ v sobe potenciál reformacní zbožnosti
neobnovil. Dlouho setrvával pri morálce Desatera, kterou mu

postupne rozleptávaly moderní náhražky vyhasínající víry, ty
velké ideologie "svobodomyslného" 19. století. Kataklysmata

století následujícího pak uciníla jejich triumfu konec. Posled
ním záchvevem "víry" byla ta v socialismus s lidskou tvárí. Od
té doby je, až na minority, smysl pro vertikálu vyhaslý.

Jaroslav Durych si posteskl: "Láska k Bohu má u nás puvab

lásky tajné ... " Nedovolí si rozmáchlá gesta, nevraživý okolní
sykot ji zakrikne. To bylo pred sedmdesáti lety. Dnes to platí,

obávám se, o jakékoli lásce, i o té milenecké, která se proto

rychle utIKá k sexu, ten je aspon biologicky presvedcivý.

Horizontála ale neumožnuje patos, nebot ten je svou povahou
presahem. I ten obcanský.

Táta byl dustojníkem prvorepublikové armády. V roce 1940

utíkal do Anglie, chytli ho, zavreli a on to neprežil. Zeptal jsem
se pozdeji mámy, jak nám to mohl udelat. Rekla: "To bylo
tehdy prece samozrejmé ... " - Pak už jsem jen zaznamenával

rostoucí nesamozrejmost té samozrejmosti. Výjimky potvrzují
pravidlo. Muklové padesátých let a disidenti normalizacního

dvacetiletí, kterí byli schopni nadosobní motivace, jsou cizím
telesem, vuci nemuž si národ radeji vytvoril protilátky.

Nepokládáme ruku na srdce, nevyvešujeme prapory, nesla

víme výrocí a ztracená schopnost se radovat ožije nanejvýš pri
sportovních triurnfech, jakkoli je svet sportu s jeho korupcní
mi skandály ukázkou ztráty puvodního smyslu. Národ nemuže
ulehnout na psychoanalytický gauc, ani pokleknout ve zpoved

nici, aby se osvobodil od komplexu,
které mu brání vnímat onu vertikálu

a znovuobjevit víru, písen, duši, radost
z posvátna, kterou by projevil priroze

ným patetickým gestem. To vše je
vytesneno, potlaceno, zapomenuto. Ne
však ztraceno. S každým novoroze

ným dítetem, s každým novým pokolením prichází i nadeje,
príležitost k regeneraci.

Tu by ale mel nekdo nastartovat. Naucit dvoumesícní díte

úsmevu musí máma. Naucit ho radosti, když vidí kvetinu nebo
ptáce, mohou i jiní. Ale vždycky tu musí být nekdo, kdo mu

naznací smysl presahu, predá štafetu. Nekdo verohodný.
U nás "dríve narozených" je to práve patos, který ve zkouš

ce verohodnosti obstál nejméne. Proto jsme jej radeji odložili.
Ti pozdeji narození si mezitím našli jeho náhražku v chvilkové

exaltaci, kterou jim navodí módní lákadla; nebo si ji vyrobí
sami manipulací svými biorytrny pomocí hudebního aranžmá

ci drogového opojení. Že je to všechno faul, na to sami nepri

jdou, tím jsem si témer jist.
Snad práve zde se rýsuje šance pro "starou gardu", nás

pohorelce 20. století, pokud o ni ješte stojíme: uznat svuj
nezdar, priznat si smutek, který k tomu patri, nezustat pri nem,

ale rozpomenout se na zdroj presahu, který je každému clove
ku nenápadne napovezen. Podarí-Ii se to, dostaví se i patos,

i ten obcanský (v daném prípade budiž skromný, ba i ostýcha
vý, kvuli verohodnosti). A tuto zkušenost proste predložit. Jak
bude prijata, to už je vecí tech, jímž bude nabídnuta.

Pcrn PlUHODA (1939) JE PSYCHIA"ffi A PUBUClSTA.
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ŠVÉDSKÝ
Poznámky k reforme duchodového systému u nás

DAGMAR BROŽOVÁ

Povinné sporení do systému, který

nebude schopen vyplatit ocekávanou

výši duchodu a predpokládá ješte

soukromé pripojištení, se muže zdát

jako omezení svobodné volby.

Nicméne zajištuje alespon minimální

komfort pro každého.

nich jsou následne zhodnocována stanovenou úrokovou mírou.
Vyplácený duchod se pak vypocítává na základe
pojistne-matematických metod. Kapitál na individuálních

úctech je však pouze pomyslný, protože príspevky plynoucí od
aktivních úcastníku systému jsou prubežne redistribuovány
oprávneným príjemcum duchodu.

Nastavení rozhodujících parametru systému NDC je predme
tem ekonomických a politických rozhodnutí. Treba koeficient
pro indexování príspevku na pomyslných úctech muže být
odvozen od rustu HDp, od rustu prumerného vymerovacího

základu pro platbu pojistného apod. Podobne se rozhoduje

o diskontní sazbe ci typu tabulek úmrtnosti, podle kterých se
vypocítává nadeje dožití.

Modelování systému NDC s ruzne nastavenými parametry

ukazuje, že v krátkém období systém financní rovnováhy

nedosahuje: formule pro výpocet duchodu totiž vychází
z príspevku odvedených v minulosti, zatímco zdrojem pro

financování duchodu jsou príspev
ky placené v soucasnosti.
V dlouhém období se však ducho

dové výdaje prizpusobují príjmum
a systém konverguje k rovnováze.

To ovšem za predpokladu, že
výnosová míra na pomyslných
úctech a indexace duchodu je

rovna míre rustu objemu príspev
ku a že odhad nadeje dožití je

správný.
Financní stabilita není pro

systém NDC zcela automatická,

a to zejména v pocátecních fázích. Proto je zapotrebí ješte
dodatecných financních prostredku k preklenutí tohoto
období, treba v podobe rezervního fondu.

Príspevkový systém s pomyslnými individuálními úcty
zvyšuje adresnost a transparentnost. Každý platí "sám na

sebe". Cirn déle clovek pracuje a cím vic vydelá, tím vyšší bude
jeho renta. Nastavení systému u nás pocítá s výplatou duchodu

v plné výši pro ty, kterí odejdou do duchodu v 65 letech a praco
vali a odvádeli príspevky do systému ctyricet let. Kratší doba
prispívání snižuje výši duchodu a oddaluje dobu zahájení jeho
výplaty.

Výše minimálního duchodu by se mela rovnat nejméne 1,2
životního rniníma. Zároven se predpokládá, že si lidé budou na

stárí navíc sami sporit, a to ruznými formami soukromého

penzijního pripojištení. Krome státní záruky minimální úrovne
duchodu pro osoby s nízkými príjmy, která by byla hrazena

z jiných príjmu státního rozpoctu (mimo duchodový systém), se
pocítá ješte s tím, že by byl pomyslný kapitál na individuální

Každý platí sám za sebe
Systém vychází ze stanovené príspevkové sazby. Výše

príspevku je zaznamenávána na osobních úctech a aktiva na

Pomyslný individuáltú úcet
Náš soucasný základní duchodový systém, státem garantova

ný a pro všechny ekonomicky aktiv- -----------------
ní osoby obligatorní, je dávkový
(s presne stanovenou dávkou)

a prubežne financovaný. Zahrnuje
relativne vysokou míru sociální

solidarity, která znamená i vysokou
míru redistribuce systémových
príjmu, a projevuje se v rostoucí
nivelizaci vyplácených duchodu.

Vláda se rozhodla dát k diskusi

tzv. švédský model. Svédsko bylo
první zemí, která dukladne analy
zovala a následne uvedla do praxe
systém se stanovenou príspevkovou sazbou, který zachovává

princip prubežného financování a zavádí pomyslné individuál
ní úcty (systém NDC = Notional Defined Contribution).

Svédsko pracovalo na duchodové reforme už od roku 1992,

zahájena byla po vybudování potrebné l'egislativy v roce 1999.
Byla velmi dobre pripravena a pres relativne krátkou dobu
fungování nového systému již poskytuje první zkušenosti. Refor

my inspirované podobne zacaly v roce 1996také v Itálii a v Lotyš
sku. V roce 1999 byla zahájena transformace prvního pilíre
duchodového systému z dávkove definovaného na príspevkový

systém NDC v Polsku. Systémy NDC se prosadily do reform
ních strategií duchodu v nekterých asijských zemích (Kyrgyz

stán, Cína, Mongolsko). S osobními úcty pojištencu pocítá
i ambiciózní reforma duchodového systému na Slovensku.

Ceská vláda oznámila na sklonku minulého roku zahájení

debaty o budoucí podobe duchodového systému. S tím, že

predpokládá širokou diskusi za úcasti odborné verejnosti a také
debatu na úrovni parlamentu. Do konce volebmno období pak

vláda plánuje prosadit zmeny do znení zákonu o duchodovém

systému.
Reformu duchodového systému konecne dotlacil na porad

dne nepríznivý demografický vývoj a hrozba jeho budoucí

financní neudržitelnosti. Ceská populace povážlive stárne.
Postupne se tak bude zvyšovat pocet príjemcu duchodu pri

soucasném poklesu poctu plátcu. Do duchodového systému by

se pak nedostal dostatek penez k zajištení penzí zvyšujícirnu se
poctu duchodcu a zátež systému verejných financí by byla
neúnosná.
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cESKÉM TELE?
úcty pripisován ješte za urcitá (presne vymezená) období, kdy
by pojištený clovek nepobíral žádný príjem z výdelecné cinnosti.

Príspevky za toto období by odvádel stát.
Možná se muže zdát povinné sporení do systému, který

nebude schopen vyplatit ocekávanou výši duchodu a predpoklá

dá ješte soukromé pripojištení, za urcité omezení svobodné
volby.Takový systém však, bude-li správne nastaven, v porovná
ní s tím dnešním nabízí možnost dlouhodobé financní udržitel

nosti a stability. A zároven zajistí alespon minimální komfort
v duchodovém veku pro každého, jak bychom konec koncu
ocekávali v civilizované spolecnosti tretího tisíciletí. Zároven

bude potrebné predložit další dostatecne motivující a duvery
hodné nabídky pro ty, kterí se budou chtít vlastním úsilím prici

nit o svojivyšší životní úroven ve stárí.

Tri pilire
Úhelným kamenem švédské reformy byla transformace

dávkového systému na príspevkový, a to s konstantní príspev
kovou sazbou 18,5 procent z príjmu. Pomer prumerného
duchodu k prumerné mzde v novém systému by mel být

stejný jako v systému puvodním, tj. asi 50 procent (pri
prumerné dobe zamestnání 40 let, odchodu do duchodu v 65

letech, nadeji na dožití v roce 1994 a dvou procentním rocním
rustu prumerných príjmu). Švédsko zavedlo dva typy príspev

kove definovaných systému: nový prubežne financovaný
príspevkove definovaný systém (NDC) a fondový príspevkove

definovaný systém (FDC). Krome nich má Švédsko ješte

doplnkový systém kolektivního a individuálního pojištení.
Prispívání do prvních dvou systému, tzv. prvních dvou pilíru,

je povinné. Prispívají do nich zamestnanci - po celou dobu
svého profesního života - i zamestnavatelé. Celkové príspev
ky ve výši 18,5 % príjmu jsou rozdeleny tak, že 16 procentních

bodu se odvádí do systému NDC a zbylých 2,5 procentního

bodu se investují do fondu (FDC), do jednoho nebo nekolika,
a to podle výberu pracovníka. Na základe placených príspev

ku se z pomyslného individuálního úctu vyplácí dávka, která
tvorí asi 86 procent celkové vyplácené cástky. Zbylých zhruba
14 procent bude vypláceno z individuálního úctu, eventuálne

z úctu pojišteného ve fondech. Pojistné na duchody se platí
z príjmu z výdelecné cinnosti prevyšujících nezdanitelné
minimum. Z celkového príspevku platí zamestnavatel a osoba
samostatne výdelecne cinná 10,21 procent, zbylých 8,29

procent platí zamestnanec.
Nad rámec základní penze - povinné systémy NDC a FDC

si muže každý dobrovolne sporit v soukromých penzijních pojiš
tovnách nebo v podnikových systémech. Tretí pilír má podobu

dvou hlavních typu pripojištení: individuální penzijní plány
(soukromé pojištení) a zamestnanecké duchodové systémy,

které fungují na základe kolektivních smluv. Jeho úcastníky jsou

prakticky všichni zamestnanci. Príspevky do dobrovolných

penzijních soustav predstavují asi 2-5procent príjmu.

Úskalí a otazníky
Neexistuje univerzální podoba systému pomyslného indivi

duálního úctu. Jeho nastavení musí prihlížet k odlišným

konkrétním podmínkám, výchozí situaci a reformním
zámerum v konkrétní zemi. Švédsko však melo nejpnllodnejší
podmínky pro reformu: relativne nízké výdaje na duchody

(neco pres 10 procent HDp, když reforma zacínala), vysoký
reálný vek odchodu do duchodu (míra ekonomické aktivity ve

veku 60--64 let u mužu byla asi 62 procent, u žen 53 procent),

rozvinutý systém dobrovolného duchodového pojištení Gak
kolektivního, tak individuálního) a prostredky v rezervním

fondu. Index systémové závislosti, cili pocet duchodcu na 100

prispívajících, by se mel podle prognóz po roce 2035 stabilizo
vat kolem hodnoty 50.

Ceské reálie nejsou ve srovnání se Švédskem tak príznivé.

Jen prognóza systémové závislosti hovorí o prudkém rustu 
z dvaceti v roce 2000 až k šedesáti v roce 2050. Ceská republika
nedisponuje žádným rezervním fondem pro krytí nákladu

prechodu na nový systém a nemá ani dostatecne rozvinuté
pilíre doplnkového pojištení, zejména zamestnanecké duchodo

vé pripojištení. Pri nižším soucasném reálném veku odchodu do
duchodu bude otázkou, jak velkých náhrad bude možné

v prvních fázích reformy dosáhnout.
Je zrejmé, že s prípravou podrrúnek na reformu je treba zacít

hned. Nutností bude postupné zvyšování veku odchodu do
duchodu. Mnohem vetším oríškem pravdepodobne bude
prekonání v myslích hlub oko uloženého paternalistického

presvedcení lidí, že o duchodce se postará stát. Péce státu
v žádném prípade nepopírá osobní zodpovednost každého za

svuj život ve stárí. Kdo bude ocekávat více než státem garanto
vané minimum, bude si muset usporit neco navíc. Ochota
k tomu u nás lidem vetšinou nechybí, problémem je neduvera
k príslušným - soukromým - institucím, které by mely tyto

vklady spravovat. Pujde o dlouhodobé transakce, a proto se

u nás musí zlepšit image penzijních fondu. Konkurence nutne
povede k omezování rízik ztráty nasporených penez, a tím i ke

zvyšování duveryhodnosti techto institucí. Dalším otazníkem

jsou zdroje pro krytí transformacních nákladu prechodu na
nový systém, jakož i zdroje pro tvorbu rezervního fondu, který

by jistil fungování nového systému.
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COPOMužEC
o potrebe prejít od školské spisovnosti ke standardnímu
vyjadrování

Poslanci ceského parlamentu, kterí prijali na jare zákon,

jehož soucástí bylo i narízení prikazující moderátorum celoploš
ných televizí a rozhlasu hovorit spisovnou ceštinou, nakonec
dali za pravdu senátorum, kterí navrhli tuto pasáž vypustit.

Všemu predcházela mimorádne bourlivá debata. Jedni si posla

necký zásah do jazykové kultury pochvalovali, jiní, tech bylo víc,
dávali najevo nelibost. V celém tom vzrušení však scházel

pohled odborníku. A ješte neco: pri prosazování zákona

o spisovné mluve v médiích se poslanci obešli nejen bez jazyko
vedcu, ale i bez Wubšího pochopení otázky. Chceme-li spisovné
ceštine opravdu prospet, je treba pomoci ji obohatit, zbavít ji

krunýre purismu a otevrít ji nejrozmanitejším vlivum, odpovída
jícím novým situacím. A ne jí predpisovat a tím vyjadrování ješte

víc regulovat.

Nespisovnost a hrubost
Bližší pohled na situaci ceštiny by ukázal predevším to, že

pod slovem spisovnost si predstavujeme pri nejmenším dve
veci, které jsou ve skutecnosti hodne odlišné:

Není známo, že by se nevkus nekdy nekde

potíral- a že by se dal potrít - zákonem.

Na jedné strane jde o "nespisovné" vyjadrování ve smyslu

obhroublosti, "chlapáckosti," formulací jako "Cum na bednu,
vole, a nemontuj se do jejich buzerací."

Na druhé strane, pri užití termínu spisovnost ve škole nebo
treba v redakcní práci, jde predevším o užívání slovních tvaru
v souladu se spisovnou normou (a ovšem i o standardni výslov
nost).

Jednou je tedy pro spisovnost projevu rozhodující volba slov
a vazeb (ale i intonace reci), po druhé volba slovních tvaru,

predevším koncovek. V první oblasti se jiste shodneme, že
hrubost se do verejného vyjadrování nehodí a neslušné výrazy

by se do médií mely dostávat jen výjimecne. Víme, že se

v soukromých rozhovorech šírí, jak už to ve vývoji jazyka od
jedné generace ke druhé bývá, a že dnes i v hovoru mezi muži

a ženami (hlavne mladými, dodáme ovšem my starší a usedlí)
obcas zaznívá neco, co se pred nekolika generacemi vyskytova

lo jen v reci mezi muži (ne pred ženami) a co pred nekolika lety
nebo desetiletími pronikalo i do reci žen, ale tehdy ješte ne
v prítomnosti mužu.

Každá generace má proc si stežovat na úpadek jazyka, na to,

že ti mladší na kulturu svého vyjadrování nedbají a málo se rídí
vzorem starších. Ungvísté vedí, že na úpadek ceštiny si ve své

nástupní rektorské reci durazne stežoval Josef Zubatý v roce
1920. Ceština to vždycky zdárne prežila, mladá generace si

standard, treba obmenený, udržela, a postupne prešla k nár"kum

nad jazykem vlastních detí.
Ale není to idylický vývoj; víme, že hrubost a agresivíta 

spontánní i vykalkulovaná - narustá, jak o tom v Prítomnosti
Garo 2004, s. 4648) psala Alena Vodáková. Jiste bude dobré,

když budou televizní a rozhlasové stanice víc dbát na to, aby

odraz této hrubosti ve vyjadrování nepresáhl urcité co nejužší
meze. Jenže není známo, že by se takový nestandardní nevkus
nekdy nekde potíral (a že by se dal potrít) zákonem. Úspešnost

jeho uplatnení je ješte mín pravdepodobná, než by byla u zákonu
o úrovni oblékání nebo stolování apod. Francouzštinu chrání její

zákon proti anglickým názvum a reklamám, ale ne proti její
bežne mluvené podobe. Jednotlivé evropské jazyky ostatne mají
ruzné podminky a potreby, práve jazyk je pro národ specifický

a nejaká unifikace jazykové kultury by nebyla na míste.

Brusicství versus živá rec
Nejhorší je, že zákon o spisovnosti bývá interpretován

zároven jako regulace vyjadrování ve smyslu spisovnosti

školské, tedy výberu slovních tvaru podle kodifikované normy.
Které koncovky se považují za spisovné a které ne, to je jen
nové vyjádrení staré zásady "správnosti", tedy pravidel typu
,,musíš - nesmíš". Tento starý brusicský, puristický prístup byl
odsouzen v polemice, kterou s ním od roku 1932 vedli zaklada

telé Pražského lingvístického kroužku. Vilém Mathesius,

Roman Jakobson, Bohuslav Havránek a jejich zastánci tehdy
získali podporu predních spisovatelu a dalších osobností, takže

brusicství své pozice v lingvístické teorii ani v pohledu kulturní

verejnosti na rozvrstvení jazyka neobhájilo.
Do znacné míry si ale pozustatky starého brusicství uchovaly

svou váhu ve škole a s ní i v redakcích a poradnách. Casto se

ješte dnes - bez dusledného rozlišování mezi jazykem a pravídly
jeho písemného záznamu, pravopisu - otázky jazykové kultury
soustredují na dodržování pravidel. Pro velkou cást mluvcích

jde o pravídla v té podobe, jak se je naucili ve škole pred dvaceti
nebo ctyriceti lety, bez ohledu na to, co se mezitím ve vývoji
jazyka i v názorech lingvístu zmenilo.

Proto se opoždují poWedy na úroven vyjadrování a rostou
rozdíly mezi názory ruzných vrstev mluvcích, zejména mezi

takovými extrémy, jako jsou na jedné strane zástupy škole
verných ucitelek a ucitelu a na druhé strane osobnosti, které si

samy sebe váží natolik, že se ani pred mikrofonem nezbaví

aspon náznaku svobodné, naucenými pravídly nesvázané formy
vyjadrování.

Bližší pohled na funkcní a sociální rozvrstvení jazyka by

ukázal, že situace ceštiny je specifická. Ptáme-li se po prícinách
uvedených rozdílu a obtíží, zjistíme predevším, že spisovná
norma má v ceštine pomerne slabou pozici. V hovoru se

dodržuje dost málo. Má radu bolestných mezer, treba spisovné
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"Provedl nás velkými mesty" šusti papírem, ale bežné "Proved
nás velkejma mestama" je výrazne nespisovné, a nic mezi tim ve

školsky chápané norme nemáme.
Spisovná norma se mení, aspon nekteré podobné mezery se

už postupne zaplnily. Podle dnešních prírucek už je spisovné

napr. "dekujou," "bez trech," ale ješte ne "bysme", "lidma". Ve
slovní zásobe je promenlivost ješte mín uchopitelná než
v mluvnické stavbe; už ctyncet let se obecne uznává, že velká
rada slov je na pomezí spisovnosti. Zákon nemuže takovou

promenlivost a neurcitost zachytit, nemluve ani o rozdílech
mezi situací v Cechách a v ruzných cástech Moravy a Slezska.

Jiste se nechceme pokoušet zastavit prírozený vývoj naší

materštiny.

Nešustit papírem
Odborníci jsou cím dál víc presvedceni, že školský pojem

spisovnosti už zastarává a že je treba orientovat se na pojem

standardního vyjadrování, který se odedávna osvedcuje zejmé
na v anglosaském svete. V anglictine se termíny jako "spisovný"
(literary) užívají spíš ve smyslu "ucený" nebo "literární",
a jazykovou nebo jinou normu oznacuje práve termín

"standard". Ten není vymezen tak úzce, cernobíle; na rozdíl od
naší školské spisovnosti dává standardní vyjadrování dobrým

stylistum možnost v ruzných funkcích a situacích využívat
ruzné vrstvy celé slohové stratifikace. V naší lingvistice se
užitecnost pojmu standard ukazuje (díky iniciative bratislavské
ho Jána Horeckého) už déle než dvacet let a potreba takového

nového prístupu je cím dál zrejmejší, jak se to projevilo na
konferenci porádané Pedagogickou fakultou Masarykovy

univerzity letos v únoru.
I ceský hovor, bežná mluva má totiž svuj standard. Je to ale

standard promenlivý, mnohotvárný; je rozlišený jednak podle
mluvcích - podle jejich povolání, osobního zázemí i letory,

a taky podle místa puvodu a ovšem podle situace promluvy.
Zatímco v hovoru oficiálním vládne schválená kodifikace

normy, v hovoru soukromém je pro vetšinu mluvcích typická

obecná ceština s tvary jako "velkej, velkýho, velkejch, vokuo,
bysme, lidma, devcata byly hodný". V neoficiálním verejném
hovoru, vcetne diskusí v médiích, dochází ke strídání prísne

spisovných tvaru s nespisovnými tvary obecné ceštiny.

V naprosté vetšine tvaroslovných prvku i ve vetné skladbe
a slovní zásobe se ovšem oba útvary shodují. I v tech omeze

ných oblastech, kde se od sebe liší, docházi k jejich sbližování.

Z jedné strany už výrazne ustupují "ouvozy, ouly, vopory,
vondatry", snad i "mlejny" a "sejry", i tvary jako "velkejch,

dobrejm". Z druhé strany byla v posledním pulstoleti už do
spisovné normy, aspon do její hovorové vrstvy, i oficiálne zaraze

na rada tvaru jako "mín, kupujou, ríct, moct, mužu, hokejisti,
hudebníkách, sole, klapnul, obejmuti, zbyde, radši, aniž by".

Nespisovné tvary obecné ceštiny nenarušují standard
hovoru, pokud se vyskytují na místech, kde na sebe nesoustre

dují pozornost Dbá-li mluvcí na kulturu svého projevu, neuplat
nujeje nadmerne, ale "sklouzne" k nim treba v epizodách týkají

CÍchse intimnejších zážitku nebo postoju. Taková promenlivost,

velmi casto neuvedomovaná, neregistrovaná ani posluchacem,
ani mluvcím samotným, je pro standardní ceský hovor typická
a vetšine posluchacu nevadí víc, než prísné dodržování školské

normy, "papírovost" hovoru. Mluvcí se standardním jazykovým
povedomím má na zreteli, že školská spisovná norma je urcitá

hodnota, ale je si vedom, že jsou i hodnoty jiné, i vyšší, a že
nejduležitejší je promluva jako celek, její cíl. Usiluje predevším
o presvedcivost svého projevu, o porozumení, o získání zájmu
a souhlasu.

Príliš prísní ohrozenci
Všimneme-li si trochu staršího vývoje, zjistíme, že Kralická

bible je jen jednou cásti našeho jazykového dedictví. I tvary

dnešní obecné ceštiny máme odedávna, a bývaly pozitivne prijí
mány. Jan Blahoslav, jeden z prekladatelu bible, kladne hodnoti
v prvním mluvnickém zpracování ceštiny (1571) treba slovo

"hlemejžd" a V.J. Rosa, první ceský lingvista evropské úrovne,
uvedl tvary jako "krásnej, krásnýho, krásnejch, stromama"

v popisu standardního vyjadrování (1672). Od jeho doby až
k Dobrovskému mela ceština v takových tvarech svou úplnou
hovorovou vrstvu, uplatnovanou i v písmu a v tisku vedle vrstvy

"vyšší" nejen v Cechách, ale i na Morave.
že dnes má tato vrstva své mezery, to se datuje od národního

obrození, kdy se Jungmannova generace rozhodla ceštinu

oprostit nejen od premíry germanismu ve slovní zásobe, ale
s nimi i od zminovaných hovorových tvaru. Pozdeji tato tenden
ce ješte zesílila a bežne mluvená ceština byla nepatricne ochuze

na, jak na to upozornili Vilém Mathesius i František Kopecný
a pak Alexandr Stich.

Chvála kolísání
lingvisté (a s nimi škola a redakce) dnes mají na vybranou 

bud chtit jako kdysi puristé, aby se i doma co nejvíc mluvilo
ciste spisovne, nebo sledovat dosavadní vývoj a podporovat
sbližování obou centrálních útvaru, smerovat ke standardnímu

vyjadrování, které by podle rozmanitosti funkcí a komunikac
ních situací zahrnulo i urcitou míru prvku nespisovných.

V každém prípade rozlišujme mezi odmítáním hrubých slov
a omezováním výberu koncovek, slovních tvaru. V tomto

výberu je možné nechat urcitou vuli dosavadnímu kolísání, jak
jsme na to už více méne zvyklí v kolísání mezi tvary jako treba

"páni/pánové," "nemoci/nemoce," "objeti/obejmuti". Výuka
ceštiny je už tak dost zatižena nutným memorováním jevu

pravopisných i tvaroslovných a nebylo by dobré zhoršovat její
situaci lpením na omezeních bežné mluvy v bodech, ve kterých

v 18. stoleti tak omezována nebyla.
Snad ješte poznámku na záver. V literature zabývající se

kulturou jazyka existuje pojem "norma kultivovaného uživate

le". Vydáme-li se v péci o ceštinu touto cestou, mají poslanci
obrovskou príležitost stát se temi, kdo budou upevnovat kultivo

vanou jazykovou normu i bez zákona o spisovnosti. Treba už
tím, že se zastydí vždy, když kterýkoliv z nich užije té neštastné

a tak se rozmáhající vazby, že neco je o necem. Vymýtíme-li
plevelný "otomismus" z našich verejných projevu, budeme-li ve

svých projevech co možná nejvíce dbát o vecnost a srozumitel·
nost, zbavíme se v zájmu srozumitelnosti a presvedcivosti obav
z prekrocení casto velice nezretelné hranice mezi obecnou
ceštinou a tím, co jsme si stanovili jako spisovnou normu.

PETR SGm (1926) JE UNGVlSfA, PUSOBl NA KARLoVf: UNJVERZTffi.
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OPEN-AIR OPERA
Smetanova Litomyšl letos po ctyricáté šesté

PAVLA HÚLOVÁ, LENKA KABRHELOVÁ

Ve východoceské litomyšli se vzdor omílanému pragocent

rismu cile spolecensky žije. Srdcem cinorodého organismu je
Smetanova litomyšl, o. p. s. Tri písmena znacící právní formu

jejímu názvu padnou jako ulitá - jde totiž o spolecnost obecne

vskutku víc než prospešnou. Její existence je spjata s porádá
ním nejvetšího festivalu klasické hudby pod širým nebem

u nás. "Oproti metropolitním festivalum máme jednu prednost
at v malické Litomyšli jdete kamkoli, všude je to do sedmi
minut l.idi se potkávají na tech nekolika místech, kde hrajeme.

Není to Babylon, kde nezná nikdo nikoho," srovnává "svuj"

festival umelecký reditel Vojtech Stríteský s ostatními obdobný
mi projekty.

Zdenek Nejedlý a osvetové stredisko
Práve do Litomyšle mírilo pražské Národní divadlo na svuj

vubec první zájezd. Bylo to v roce 1924 u pnležitosti oslav stého
výrocí Smetanova narození. Už tehdy se objevil nápad usporá
dat na jeho pocest podobné slavnosti, jakými vzpomínají

v Bonnu na Beethovena ci v Salcburku na Mozarta. Velký podíl
na vzniku festivalu v roce 1949 mel tehdejší ministr školství,

ved a umení Zdenek Nejedlý, litomyšlský rodák, ale také
fanatický ideolog KSC, který Smetanu absolutne protežoval

a v jeho jménu vedl ostrý boj proti Antonínu Dvorákovi. První

rocníky festivalu byly proto také postaveny ciste na Smetanove
díle v provedení souboru Národního divadla. V 50. letech byl
o Smetanovu litomyšl u publika znacný zájem, který vyplýval

z poválecného hladu po ceské hudbe, ale byl také silne podpo
rován politicky. Postupne se dramaturgie prece jen rozšírila

i o díla jiných, stále zejména ceských autoru, menil se i okruh
umelcu.

Zmena nastala v letech 1966 - 1973. Došlo to tak daleko, že

tyto rocníky ani nejsou zarazeny do historiografie festivalu.
Jeho pripravnému výboru se tehdy nedarilo prosadit své

predstavy proti návrhum Krajského osvetového strediska
v Hradci Králové. Zámerem "tvurcu" z osvetového strediska

bylo doprovázet témata jednotlivých rocníku (napr. Smetanova
klavírní tvorba v roce 1966, Smetanova komorní tvorba v roce
1967 atd.), na nichž by úcinkovali sólisté Východoceského

kraje, prednáškami a interpretacními seminári. V programu se
mela objevit také díla vítezu zamýšlené skladatelské souteže
soudobé sborové tvorby. Nemelo jít o prehlídku ceské hudby
špickových autoru v podání špickových interpretu - šlo by tedy

o pád na žebricku profesionality o nekolik pater níž. Duležitou

soucástí nové koncepce byl i výrazne vetší vliv stranických
orgánu na prubeh litomyšlských smetanovských slavností. Ten

se nakonec uplatnoval až do roku 1989. V roce 1974 byl festival

obnoven v tradicní podobe, jakou mel pred šestašedesátým.
Od roku 1992, kdy se organizace festivalu ujali stávající

poradatelé, se dost zmenilo. ,;ze šesti poradu konaných behem

jednoho prodlouženého víkendu jich je každorocne kolem

dvaceti a jsou rozprostreny do dvou ci trí prodloužených víken
du. Místo nekolika set vstupenek se jich v Litomyšli v posled

ních letech prodá na 15 tisíc. Spolu s tím vzrostl také rozpocet
z 300 tisíc na 15 milionu," n'ká Vojtech Stríteský. "Festival se
podarilo rozjet v dobe, kdy tomu spolecnost prála."

Od Smetany k Ebenoví
Dramaturgický plán letošního rocníku, který zacíná 17.

a koncí 27. cervna, je zameren na projekt Ceská hudba 2004

(roky zakoncené ctyrkou jsou tradicne vnímány jako roky
ceské hudby). "Prirozenými prioritami jsou pro nás Bedrich
Smetana, Antonín Dvorák, Leoš Janácek - ale nechceme na ne

vzpomenout jen prvoplánovým uvedením nekolika nahodilých
del," vysvetluje reditel Stríteský. A opravdu. Trojice Smetana 
Dvorák - Janácek figuruje v pomerne hojné míre. Smetanovi
Branibori v Cechách ve speciálním nastudování prímo pro

letošní festival, dva celovecerní koncerty Dvorákovy, Státní
opera Praha s operou Dimitrij a Biblické písne, op. 99. Janácko
va Glagolská mše pro sóla, smíšený sbor, orchestr a varhany na

staroslovenský text a Suita pro smyccový orchestr. Ale nejde
jen o letošní velká smetanovská a dvorákovská výrocí (Smeta
na: 180 let od narození, 120 let od úmrtí, Dvorák: 100 let od

úmrtí). Jsou tu i skladatelé soudobí, v první rade a to hned
v nekolika projektech, 75. výrocí Petra Ebena.

Hudba soudobých tvurcu s prívlastkem "vážná" si svého

prívržence casto hledá velmi klikatými cestami, ale práve
v l.itomyšli se zájemcum nabízí mapka této posluchacsky málo
probádané oblasti. "lidé si porady - obzvlášt modemu - pecli

ve vybírají. U nás jsou ale vetšinou vyprodané i koncerty soudo
bé hudby porádané na zámeckém nádvorí s kapacitou 1200
míst - lidé nám po zkušenostech duverují, že neprivezeme
neco, co by nebylo ono," ríká reditel Stríteský.

Operetka, Hradištan, Ho1ywood
V roce 1998 prišel umelecký reditel s myšlenkou zaradit do

programu koncert ladený spíše operetne než operne. "Vím, že
lidi milují operetu, a tak jsme tehdy sestavili koncert prevážne

z operetních trvalek. V krásném prostoru druhého nádvorí
našeho renesancního zámku zavládla zcela nová atmosféra.

Když jsme v lonském roce pozvali na koncert na prání soubor

Hradištan s jeho projektem O slunovratu, prišlo 1800 lidí,
a prestože bylo šest nad nulou, byli nadšeni. Smetanova
litomyšl nemusí být jenom strašne vážná. Mužeme si dovolit

i nevázanejší hudbu - hlavne když je kvalitní." Letošní rocník

nabídne v této kategorii koncert filmových melodií Z Holywoo

du až na Kavcí Hory. "Píšeme tretí tisíciletí. Už nikdy nezaridí
me, aby se na festivalu hrál jen Smetana - z hlediska nabídky
trhu by to ani nebylo možné."

Presto zustávají v litomyšli verní smetanovské tradici,

a proto je každý rok na programu alespon jedna Smetanova

Prítomnost
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opera. Úcta k mistrovu jménu zavazuje poradatele festivalu
natolik, že se cas od casu pouští do vlastních inscenaCÍ. Letos to

jsou Branibori v Cechách, které speciálne pro tuto prl1ežitost
nastudovala brnenská ]anáckova opera. "Stojí to more penez,

ale dáme je, protože jsme tím povinováni. Když v roce 2000
nebyla na trhu jediná Smetanova opera, zinscenovali jsme
podle hodnocení novináru jednoho z nejreprezentativnejších

Daliboru po 2. svetové válce."

Neslyšné zastrešení
Když se rekne "open-air festival", znamená to pro poradatele

sázku do meteorologické loterie. Rada predstavení se koná

v areálu zdejšího renesancního zámku, jehož jedinecnost
stvrdil zápis do seznamu UNESCO v roce 1999. Ctyri steny

prostorného nádvorí uzavírají interprety a posluchace do
akusticky nevšedního prostoru. Diváci mohou sledovat

predstavení ze sedadel umístených na ploše nádvorí i z míst
mezi arkádami v patrech zámku - nejsou-Ii využita scénografií

predstavení. Už po nekolik rocníku mají poradatelé díky
sponzorské podpore možnost bránit se rozmarum pocasí
pomocí strešního systému instalovaného nad nádvorím.
Umožnuje behem devíti minut neslyšne zakrýt celé zámecké
nádvorí a uchránit tak umelce i publikum pred deštovými

kapkami.
Další scénou vclenenou do prostorného zámeckého areálu

je amfiteátr s kapacitou 2 198 míst. Práve tam se loni tancilo
s Hradištanem.

Daleko komornejší charakter má barokní divadélko litomyšl
ského zámku. Porad komponovaný z prózy, prfbehu, básní

a fejetonu a hudby "Svet je bájecné misto k narození", uvádený
Borisem Rosnerem a Ensemble Martinu, je dalšfm príkladem

dramaturgické otevrenosti dnešního festivalu.
Také Audiencnf sállitomyšlského zámku je využíván pro

komornf porady. V koncertnf sín se behem festivalu alespon
nakrátko mení Chrám Povýšení sv. Kríže a jiné cfrkevnf stavby
v okolí mesta, kam bývajf umísteny zpravidla dva festivalové

porady.
Kdo jsou ti lidé, kterí se vypraví na operní festival? Asi polovi

na z ních je z okolí Litomyšle. "Východní Cechy jsou ryze

hudební kraj - vedle Smetany odtud pocházel policský rodák
Bohuslav Martinu, v Žamberku se narodil profesor Eben.
Nikdy tu však nebyla operní scéna, a tak náš festival alespon na

nekolik dní v roce supluje její absenci. Dalšf návštevnfci se sem
sjíždejfz Prahy a casto také z Brna. Pri jedné procházce pred
koncertem jsme napocítali znacky aut ze ctrnácti zemí," mne si
ruce reditel Strfteský.

Rada návštevníku festivalu se do Litomyšle opakovane vraCÍ.
Láká je sem duvera v to, že poradatelé opet pri sestavování
programu nezklamou, že predvedené výkony budou opet

špickové.
Hudba je 1aky komodita

Umelci sem údajne rádi prijfždejf - znalé a otevrené litomyšl

ské publikum je pro ne obhbeným partnerem. "V únoru 1992,

kdy jsme zacali chystat cervnový festival, ješte bylo možné
domluvit kvalitní zastoupení. Dnes by neco podobného nebylo

myslitelné. Všichni mají diáre plné na nekolik let dopredu.
Proto už ted je témer dán program príštího rocníku. V konkrét-

nostech pracuji s dvouletým predstihem, jinak je plánovací
výhled organizace festivalu petiletý," shrnuje vývoj Vojtech
Strfteský.

Dramaturgická a interpretacnf pestrost není rozhodne
levnou záležitostI. V umenf v tomto smeru vládnou tržní

mechanismy jako v kterémkoli jiném oboru. S tfm souvisí
mnohonásobné zvýšení rozpoctu celého festivalu. "Na západ
od našich hranic jsou festivaly nesmírne dotovány regio

nem, provincif, mestem. Náš festival je z prostredku verej
ných rozpoctu pokryt jen z jedné sedminy - tuto cást rozpo
ctu dává soucet prfspevku ministerstva kultury,

Pardubického kraje a mesta Litomyšl. Dalšf sedmina se
vybere na vstupném. Ustky na naše predstavení stojí vetši
nou okolo dvou až ctyr set korun, zahranicnf festivaly

vybfrajf vstupné okolo triceti eur," konstatuje Vojtech Strítes
ký. Zbývajfcí - tedy prevážnou - cást rozpoctu pokrývají

sponzorské dary.

Vyvalte sudy
Festival je nejreprezentativnejší z aktivit Smetanovy litomyš

le o. p.s. Ta se ale rocne podili na nekolika desftkách dalších

akcích, at už organizacne nebo poskytnutím prostor nekteré
z litomyšlských památek, které spravuje. Porád se neco deje.

Tak treba" Vyvalte sudy, narodil se nám Bedríšekl" se jmenova
la letošní oslava 180.výrocf Smetanova narození.

Stacila jedna jarní procházka litomyšlskými ulickami
k protáhlému námestí lemovanému podloubfm a odtud

klášternfmi zahradami až k areálu zámku, a clovek se
nestacil divit, kolik spolecenských príležitosti se najde ve

meste s pouhými deseti tisíci obyvateli. Spolek paní a dfvek
zval do zdejšfho kongresového centra na prednášku
o kultivaci životnfho stylu, studenti lákali pestrými plakáty

na Majáles, Ceská krestanská akademie nabízela prednáš
ku Tomáše HaHka. A kdo má radši volný prostor než

uzavrené prednáškové místnosti, muže se jít posadit do
zrenovovaných klášterních zahrad, dát si tam rande nebo

sklenici vína nebo obojí a pripomenout si, jak voní léto.

PAVlA HuWvA (1981) JE SIUDEmKA VYSOKE SKOLY EKONOMlCKE V PRAzE.

LENKA KABRHELOvA (1980) VYSIUDOVALA PEDAGOGICKOU FAKULlU

UNlVERZIIY V HRADCI KRALovt.
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BlAHORECEN IBIT SfETNOU
CUILLÍN O'CONNOR

Gary Shteyngart se narodil židovským rodicum v Leningrade roku 1972. O sedm let pozdeji

emigroval s rodinou do Ameriky. Za svoji prvotinu, román "The Russian Debutante's Handbook" 

"Prírucka ruského debutanta" (2002) získal nekolik významných amerických i mezinárodních

ocenení. Bývá prirovnáván k Saulu Bellowovi.

"Prírucka ruského debutanta" mapuje cestu mladého rusko-amerického protagonisty, Vladimira,

bojujícího s dvojí identitou. Tato cesta sebeobjevování vyústí do zapletení se s ruskou mafií ve fiktiv

ním stredoevropském meste jménem Prava, které se velmi blíží americkému ex-pat mi1ieu, té

rozsáhlé americké komunite, která vznikla v Praze tesne po sametové revoluci. Shteyngart žil

v Praze jako student na pocátku 90. let.

Prítomnost se setkala s Garym Shteyngartem pri jeho návšteve Pražského festivalu spisovatelu

v Ceské republice a rozmlouvala s ním o jeho knize a o dvojím ostrí jeho rusko-amerického puvodu.

Žil jste v Praze od roku 1993 do roku 1994. Byl jste
opravdu soucástí amerického ex-pat milieu, které
zesmešnujete ve své knize?

Byl jsem takzvaný "student". Studoval jsem na Karlove
univerzite, a jak mužete posoudit, neumím ani trochu cesky.
Semestr, to byl profesor, který prišel opilý a rekl: "Dneska
se neucí, jsem vyrízený." A poslal nás domu. Celé to byl
urcitý druh výmluvy pro bandu Americanu, kterí se pak
sešli a usporádali velmi, velmi dobrou party. Ale nenaucili
jsme se nic. Samozrejme jsem chodil do všech tech ex-pat
baru a navštevovaljsem ctení poezie. Dokonce jsem jednou
predcítal v souteži poezie v Beef Stew. Zaznel tam príbeh
ctený jedním Americanem o jeho ceské prítelkyni a Juriji
Gagarinovi. Ta prítelkyne si myslela, že první clovek na
mesíci byl Rus a on ji vyvádel z omylu. Byla to ta nejhnus
nejší vec, kterou jsem kdy slyšel. Poslouchal jsem to
a myslel jsem si: ,,0 muj Bože, to je kýc. Jsem tady
uprostred kýce." Musel jsem tento príbeh sepsat. Myslím,
že návšteva v Beef Stew a poslech téhle príšernosti me
podnítil k napsání románu.

Takže si myslíte, že Praha bude navždy žít s nálepkou
"Paríž devadesátých let?"

Ten nápad byl veselý.A byly tu pro to všechny podmínky.
Nádherné mesto na brezích krásné reky, s levným jídlem
a ješte levnejším pivem. Myslím, že jediná vec, která chybe
la, byl talent. Jednoduše tady nebyl talent. Ale na druhou
stranu my všichni ze sebe deláme zacínající Hemingwaye
a Gertrudy Steinové, krome tech opravdových Heming
wayu a Gertud Steinových. Podívejte se - je to již deset let,
a co se stalo z Prahy. Toto (ukazuje na svou knihu) je ale
satira.

Ve své knize píšete, že každý doma narozený "bohatý
mladý American je oprávnen k luxusu být druhou
trídou." To se prakticky stane na konci knihy

z hlavního hrdiny Vladimira, který se ožení a usadí
na americkém Stredozápade po své spanilé jízde
mafiánského obchodníka v Praze. Je to možná tato

prumernost, pro kterou se Vladimir rozhodne,
kterou považujete za pravý "americký sen"?

Ano, to je pravý americký sen. Není to tak strašný sen,
když o tom premýšlíte. V porovnání s maximalistickými
sny, které obvykle mívají Rusové - o vecech, které jsou
nedosažitelné, ale je lepší jich dosáhnout jakoukoli cestou,
místo zakotvení v prítomnosti. Americký sen je jiný. Jde
v nem o to, usadit se v urcité koleji - nalézt jakési štestí
prostrednosti. Byl by Vladimir štastný v Clevelandu?
Samozrejme že ne - kdo by taky byl? Chtel jsem ho zasadit
tam, kde dostane to, co si zasloužil.

Prestože to není otevrene vyjádreno, antisemitismus
je další cervená nit, která se táhne vaší knihou.
Zaznamenal jste to, když jste tu byl?

Ne, u Cechu ne. Tato zeme je k židum jednou z nejprátel
štejších a vždy tomu tak bylo. Ale antisemitismus je téma.
Je to "židovský"román s ruským pozadím. Rusko a antise
mitismus jdou ruku v ruce celou historií. To je místo,
odkud toto téma pochází, ale není to prípad Ceské republi
ky.

Váš román i další knihy jako "Všechno je osvetleno"
od Jonathana Safrana Foera vyvolávají dojem, že
existuje spousta knih zasazených do této cásti sveta
a napsaných mladými západními židy. Vy sám jste
zaznamenal potrebu židu "znovu se spojit s východní
Evropou". Co si o tom myslíte?

V poslední dobe jsme v Americe byli bud blahoreceni,
nebo biti stejnou politikou - záleží,jak se na to díváte. Lidé
se zacínají cím dál více ohlížet za minulostí. Amerika se
stala v urcitém smeru homogenní, statutární, novou kapita
listickou zemí, kde byly všechny tyto identity prekryty. Je
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tam ohromný návrat ke korenum u Americanu polského,
irského ci jiného puvodu. V mnoha smerech se tento návrat
projevuje jako kýc, odraz jakéhosi stesku po starém
domove, jenž však ve skutecnosti nikdy neexistoval.
Myslím, že mezi židy toto také hraje roli. Ale v co se židé
zmení? Dívají se na Izrael jako na zmatek. A vetšina z nich
má problém ztotožnit se s politikou Ariela Šarona. Nekte
rým okrajovým existencím to sice problém neciní, ale pro
mladé, mestské, vzdelané je to tvrdý oríšek k rozlousknutí.
Atak zkoumají místa, odkud pocházejí jejich rodice.

Mluvíváte o idylickém detství v sovetském Rusku,
stejne jako o problému vyrovnání s železnou oponou.
Narazil jste, když jste se snažil odhalit lži, které se za
tím skrývaly. Urcitým zpusobem to predchází rade
Vladimirových husarských kousku v románu, když se
snaží pochopit, kým vlastne je. Jsou tyto osobní krize
identity ovlivneny situací, kterou prochází Rusko?

Jednoznacne. Lidé jednoduše nevedí, kam jít. Jedna
z nejzajímavejšíchvecí, kterou jsem si uvedomil, když jsem
se vrátil do Ruska, kam jezdím tak jednou rocne, je rust
neonacismu mezi mladými. Mají hákový kríž, ostríhané
vlasy a heslo Heil Hitler. Žádná jiná zeme neztratila kvuli
Nemcum a nacistum tolik lidí. Všichni jsme nekoho ztratili
- já jsem prišel behem druhé svetové války o dedecka.
Predstavme si, jak zmatená a ztracená musí být zeme, když
její mládež vidí jako vzor neco, co by bylo možné prirovnat
k obratu Arménu k Turkum nebo židu k nacistickému
Nemecku. Dvacet milionu Rusu zemrelo rukama nacistu.

Jak špatnými se musejí veci stát, aby tento druh ideologie
dával smysl?

Jako mladý republikán jste se zúcastnil volební
kampane George Bushe staršího. Co si myslíte o jeho
synovi George W. Bushoví v roli prezidenta a co
o jeho ruském protejšku Vladimiru Putinoví?

Ach, tradice pokracuje. Je úžasné videt, že se v žádném
smeru nic nezmenilo. Lidé se nechtejí nejak protlouct
životem do hrobu. Lidé chtejí absolutno. Chtejívedet: "Toje
dobré, to špatné." Bush je skvelý, pokud jde o to svázat
všechno do jakýchsi historických protikladu, v rámci hesla
krestanství versus islám. Je opravdu mužem své doby. Ta
doba je neštastná a on má smulu, že je tím, kdo je ve službe.

Putin je naprosto jiný prípad. Je bývalým agentem KGB,
který byl nasazen ve východním Nemecku. A agenti KGB
byli svým zpusobem nejliberálnejší a nejpokrokovejší že
všech Rusu, protože byli vystavováni úcinkum Západu.
Vedeli,že sovetský ekonomický systém selhával. Mužete je
témer prirovnat k cínským komunistum, kterí tak chytre
vymyslelivlastní únikovou cestu vytvorením autoritativního
systému naroubovaného na pokrocilou formu kapitalismu.

Putin nyní hledá cesticku, která je v tomto smeru velmi
podobná. Jinými slovy se snaží vytvorit reformu trhu a zajis
tit tak Rusku, že nezabredne hloubeji do bláta, ve kterém se
topilo v posledních dvaceti nebo triceti letech, jako tomu
bylo za Chrušcova a Brežneva, kdy ekonomika prestala
rust a zacala stagnovat. A neví, jak to udelat bez autoritativ
ních metod a co nejvetšího omezení nezávislosti médií. Aniž
by zavrel lidi, kterí by proti nemu mohli vystoupit. Tím
nechci ríct, že by byl magnát Chodorkovský príjemný
clovek... Je to zajímavé:taková kombinace toho nejhoršího
z obou tradic - ze Západu i z Východu.

Je cas obav. Nyní žiji mezi Itálií, Ruskem a Spojenými
státy; jakou máme nadeji mezi Berlussconim, Putinem
a Bushem? Zvlášte když je doba, ve které žijeme, natolik
poznamenaná strachem a dobré vudcovství je presne to, co
potrebujeme daleko VÍcnež za studené války.Behem stude
né války odrazovala obe strany od provedení nejaké blbosti
vzájemná destruktivní pojistka, nukleární šílenství. Když na
to prišlo, Sovetibyli stejne racionální jako každý jiný.Ale to,
s cím se stretáváme nyní, vyžaduje duvtipné vedení
a soudružnost mezi zememi, tak jak to ukázala tragédie
v Madridu. A toho se práve ted nedostává. Jediná nadeje,
kterou máme, je, že od listopadu bude nové vedení, alespon
ve Spojených státech. Totéž platí pro Japonsko a Jihoafric
kou republiku. Nic se tam nedeje ...

Vy jste prijel do Spojených státu v dobe ruské invaze
do Afghánistánu. Tehdy vládla dost protisovetská
nálada. Spousty televízních show a filmu predstavo
valy Rusy jako ztelesnení zla. Tuto svoji zkušenost
jste prirovnal ke zkušenosti mladého muslima
vyrustajícího dnes v Americe. Myslíte, že je v Ameri
ce tendence démonizovat a lícit "neprítele" v televiz
ních prestrelkách? Už ve starých westernech ostatne
tak byli zobrazováni Indiáni...

Jedna moje románová postava ríká: ,Je lepší být chránen,
než být ignorován." Pochopitelne, že mi napred nadávali,
ale potom jsem šel na velmi marxistickou, levicove oriento
vanou školu Overland College v Ohiu, kde být Rusem byla
druhá nejlepší vec po príslušnosti k nekteré z menšin. Stalo
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se to statutárním symbolem nekterých skupin. A pak

Amerika objevila nového neprítele a Rusko se stalo bezvý

znamným. Tak se všechno zmenilo. Vysoké školy vytvorené
k studování Ruska upadaly až zanikly.

Po 11. zárí táhne studium islámu. Amerika je fascinována
svými nepráteli; Amerika je nejvíce fascinována temi, kdo

mohou "skoncovat" s Amerikou. Myslím, že existuje témer
náboženská vroucnost ve víre, že tento národ byl založen
pod záštitou Boha a byl zrozen, aby uskutecnil "svou" misi.

A Bushova administrativa, která zacíná každý den modlit
bou u snídane, to ztelesnuje. V urcitém smeru je Amerika
v myšlení blíž Iráku než Nizozemí nebo jiné moderní

demokracii. Je to strašidelná myšlenka, protože je to velmi
mocná zeme.

Takže odpoved na vaši otázku je, že lící neprátele

v televizních prestrelkách a tyto prestrelky mají hluboký

náboženský podtext. Statistika, která mne nejvíce pobavila,
udává, že 80 procent Americanu verí nejen v Boha, ale i ve

svého strážného andela. Vedle toho jeden ze sedmi Ameri
canu nikdy nevstoupil do knihkupectví a nekoupil si knihu.
Když srovnáte tyto dve statistiky, a když si uvedomíte roli,

která byla Americe sverena, je to desivé.

11. zárí 2001 posloužilo k vykrystalizování techto jevu,
zvlášte z náboženského hlediska. Když se podíváte na

POŠTOVNÍ

Kolektivní vina mužu?

V minulém císle jste psali i o tom, že každý tretí muž
v Ceské republice má blízko k názoru, že domácí násilí

muže tvorit prirozenou soucást partnerských vztahu

(Místo cinu: rodina, Prítomnost, jaro 2004). V této
souvislosti Vám posílám ukázku z poradu Dobrý den,

svete, Cod morgon, viirden celostátního švédského
rozhlasu - Sveriges radio Pl, který byl vysílán 25.
dubna.

Moderátor: Tento týden publikovala Amnesty Internati
onal zprávu o násilí mužu vuci ženám. Podle ní je procento

prípadu násilí nyní ve Švédsku o 40 procent vyšší než na

pocátku devadesátých let. Tedy velmi nepríznivý vývoj,
navzdory progresivnímu zákonodárství. Amnesty Internati

onal zduraznuje, že násilí mužu páchané na ženách není
privátní záležitostí, že zasahuje celou spolecnost. Následne

pak vyvstává otázka o tzv. kolektivní vine mužu. Názory na
tuto velmi provokativní otázku se ruzní. Položili jsme ji

také levicove orientovanému novinári Johanu Ehrenbergo
vi.

Johan Ehrenberg: Ano, muži mají kolektivní vinu,
protože všichni muži žijí takovým zpusobem, že pouhým
faktem, že jsou muži, se zúcastnují utlacování žen, nezávis

le na tom, co si o otázce sami myslí.
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Umucení Krista Mela Gibsona, vidíte tu touhu vytvorit
cernobílý a náboženský pohled na svet.

Ve vaší knize je zrejmá urcitá rozladenost nad výcho

vou amerických rodicu, kterí neurcují svým detem
hranice. Zároven obdivujete básníka Cohena, který

má rád Americana ovládajícího umení úplného "bytí
sebou samým" ...

Jako Rus vyrustající v Americe jsem velmi žárlil a vztekal

se na Americany. Jsem stále šokován tím, s jakou lehkostí
proplouvají vlastním svetem i ostatními svety. Casto jdu na
veceri s Americany, kterí reknou veci, aniž by si to dvakrát
promysleli - pravdepodobne by to urazilo všechny kolem

stolu, ale oni to delají s takovou nonšalancí a zdravou
ignorancí, že se lidé smejí, a možná skrývají zášt, ale ne
moc.

To je pochopitelne to, co vytvárí všechny americké

problémy v cizine: ta jednoduchost našeho "oprávnení" je
šokující. Ale pritom se stejne v Americe cítím doma. Zvlášt

ve velkých mestech jako New York nebo Los Angeles, kde
je každý odnekud jinud ...

Z anglictiny preložila Anna Reinbergerová.

SCHRÁNKA

Moderátor: Tedy jsem vinen a nemohu proti tomu vlast
ne nic delat?

J.E.: Ano, jsi vinen a to následujícím zpusobem: indivi

duálne mužeš proti útlaku žen pusobit, mužeš být zastán
cem rovnoprávnosti, mužeš se zasazovat o zvýšení mezd
pro ženy. Jakmile však coby anonymní muž pri procházce

mestem míjíš dve šestnáctileté dívky, ty se te mohou bát

pouze proto, že jsi muž. Je to zjednodušený, ale duležitý
symbol. Protože muži jako skupina utiskují všechny ženy.

Moderátor: Ale v cem ta moje vina spocívá?

J.E.: 2e ses narodil jako muž. Pouhý fakt, že jdeš ven

jako muž, z tebe ciní viníka. To není nic, oc jsi žádal, ale
znamená to, že po nejaké dobe zacneš chránit tento

systém, protože ty máš v oblibe nás, muže. Je totiž treba
být aktivní proti tomuto útlaku. I když jen sedím na židli
a jsem muž, pak se na nem podílím.

Nabídl jsem Vám tu ukázku, abyste videli, jak se dá také

o násilí na ženách debatovat. Mne osobne pripadá, že
kdykoliv slyším výraz "kolektivní vina", jsem pravdepodob

ne velmi blízko nejaké odrudy fašismu. Ve Švédsku je ted
ale velmi moderní tzv. radikální feminismus, jehož základní
teze zní, že všichni muži utlacují a terorizují všechny ženy.
Jeho predstavitelkou je levicová politicka Gudrun
Schyman.

Jirí Kriegelstein, Stockholm



NEJDE JEN O SLOVA

Pamet prostoru,
prostor zapomnení

Pro "selsky rozumné

ho" cloveka je prostor

bezobsažným vakuem,
prázdnotou, která se

rozprostírá odnekud
nekam, která však bez
hranic ci operných bodu

je nicím. Také tradicní
fyzika s touto prázdnotou
mela potíže, proto ji

zaplnovala éterem ci
korpuskulemi. Až pro
relativistickou fyziku se

casoprostorové kontinu
um stává nedílnou soucás

tí prirozeného sveta; napr.

gravitaci lze ted chápat jako funkci hmoty i prostoru.
A vesmírný prostor je plný pameti, vzpomínek: na drívejší
formy hmoty a energie, na vývojové fáze hvezd i galaxií; ba
ruKypameti reliktního zárení na sám pocátek, jejž nazýváme

velkým treskem.
My lidé chápeme pamet trochu utilitaristicky: podle

slovníku jako "zpusobilost uchovávat drívejší vjemy a zkuše

nosti a vybavovat je", a také jako zásobu techto vjemu

a zkušeností.; ty nám pak pomáhají prežít. Etymologicky
vychází slovo pamet z indoevropského korene men- (latin

ské mens = mysl), pa- je starobylé zdloužení predpony po-,

jež zde znací opetovnost (pomneti = znova mysliti na neco;
tolik Machkuv Etymologický slovník). Pred myšlenkové

etapy evoluce nás také vybavily pametí genetickou, i ta
usnadnuje tvorum prežití. Nejinak je to s pametí umelou 
písmem, elektronickými záznamy atd.

Pamet se ovšem neobrací jen do minulosti, ac by se tak
mohlo - treba podle citovaného slovníkového výkladu 
zdát. "Pomni na den sobotní, abys jej svetil," praví Desatero:

to je zretelná instrukce pro futuro. Vždyt ani pomníky nesta
víme jen jako pripomínky minulých událostí, jsou i mementy

budoucího. Už to by mel být dobrý duvod, abychom byli
opatrní na bourání svých monumentu; a my nejsme. Ostatne

i slova jsou bezdecné památníky; nenesou jen své momentál

ní obsahy, ale i spoustu informací - o tom, jak lidé žili,
myslili, hodnotili a pojmenovávali; a i s nimi casto nakládá

me bez skrupulí.
Slova a lidská rec vubec, tento úžasný produkt a zároven

nástroj myšlení, je dumyslná soustava znaku, tj. entit, které

nesou urcité významy. Sémiotika, nauka o znacích, umožnu-

'!:l je vlastne veškeré jsoucno
S chápat jako strukturované.'=

E soubory znaku: veci a deje2
.!!1. nejsou jen tím, "cím jsou",

tj. jen svým obsahem, ale
také neco znamenají.

Pripomenme, že obsah se

vztahuje pouze k realite,
kterou znak zastupuje

nebo k níž odkazuje, zatím
co význam zahrnuje i jeho
psychické zpracování,

pojem. Význam se tudíž

neobejde bez adresáta, byt
jen predpokládaného: až

díky jemu muže v urcitém
kontextu nabývat smyslu. Samozrejme vetšina z nejazyko

vých znaku neslouží dorozumívání; je jim však možno

rozumet. Svet se tak stává komplexním "sémioprostorem"
(což je ostatne terminus technícus).

Prostor, který na obrázku pred sebou máme, je významu

plný. Vrátka sice vedou, jak se h'ká, odnikud nikam - to však
jen z hlediska jejich obvyklé užitné funkce. Z tohoto hledis

ka postrádají smyslu, první dojem z nich muže být sklicující.
Tak mohou pusobit i další materiálie fotografií zachycené:
neslibná obloha, podpíraná pahýly zmrzacených stromu,
rozrytá zeme, porezané kmeny, dobré leda na spálení,

podpurná tyc plotu ... Tyto jednotlivosti i jejich úhrn vypoví
dají o tom, co tam dríve bylo a co tam pozdeji být melo;

krome toho signalizují (signál, odkaz je také typ znaku)
k necemu, co tam casem bude. V kontextu dílcího sémio

prostoru na snímku to vše bez smyslu není, my ovšem ten

smysl hledáme - a snad i nacházíme - každý po svém.
Milan Kundera dochází v Zertu k pochmurnému záveru,

že nic nebude odcineno a všechno bude zapomenuto. Vyslo

vuje tím skutecnost, že clovek ciní mnohé, co volá po nápra
ve; a také že umí zapomínat. Krajina, obloha, stromy, všech
ny ty soucásti prirozeného sveta nezapomínají; vše se jen

ukládá, pretvárí, vrství. Clovek svou myslí i svými skutky,

vybaven schopností ukládat zkušenosti a vybavovat je, se
zmocnuje sveta a jeho budoucnosti; jen se mu jeho zámery
casto zvrtnou. Mívá pak potrebu odcinovat, casto pak místo

toho vskutku jen zapomíná. Sémioprostory takto a jinak

vznikající, pretvárené i znetvárené, však muže zobrazovat;
a i to je forma pameti.

Jan Horálek
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Normální lidi
Sedel jsem se svojí prítelkyní v šeru, koukali jsme se oknem na

Hradcany - Hrad ješte nebyl osvetlen. Ponekud bledé slunce nenápadne
zapadalo za obzor. Zacali jsme plánovat prázdninové cestování a pri

rozhovoru jsme se dostali ke zrušení hranic v rámci našeho clenství

v Evropské unii. Dál se debata rozvíjela až k volbám do Evropského
parlamentu a k lidem, kterí tam kandidovali. Hana se nad tím zamyslela,
zdvihla hlavu, podívala se z okna a rekla: "Co to je za spolecnost? Kde

jsou ti normálni lidi?"
Prišel jsem do této zeme pred ctrnácti lety ciste kvuli principu a rodin

né tradici. Nen'kám to proto, abyste si mysleli, že mám nejaké ušlechtilé
zájmy,ale proste kvuli tomu, že jednoduše to tak bylo. Rodina utekla pred
komunisty, aby si zachránila životy.Komunisté nám ukradli vše, co jsme

meli. Shbiljsem dedeckovi, který bojoval za návrat svobody do Ceskoslo
venska celý život, že pokud nastane možnost, pojedu do Cech. Stalo se.
Zklamání, které me potkalo po návratu, nebylo sice neocekávané (byl

jsem predem dobre informován), ale i presto bylo nepríjemné. Nebyl
jsem sám, týkalo se to nás všech. Moje naivnost se pripojila k naivite
osvobozených Cechoslováku, kterí verili, že se vše rychle zlepší.

Do jaké míry jsou nezdary ale pouze naše? Jak naše zeme, tak celý

svet se víc a víc rozdeluje na ty, kterí mají, a na ty, kterí nemají. Behem
posledních ctrnácti let v Ceské republice i ve svete pomalu mizí celá
strední trída. Je to svet, ve kterém se verejne podrezávají krky rukojmích,
pricemž jedna polovina poukazuje na brutalitu, ale její krik je rozreden

zcela mlcící druhou polovinou. Je to svet, ve kterém letadla létají do
mrakodrapu, vlaky plné lidí explodují a mladé slecny se vyhazují do
povetrí, aby zabily co nejvíce nevinných. Kde jsou ti normálni lidi?

V Evrope se zavedlo pravidlo, že cím delší dejiny, tím kratší pamet

a tím silnejší alibismus. Stále je zvykem pomlouvat spojence - hysterické
chováni Francie a Nemecka vuci zemí, která jim dvakrát behem poslední

stovky let zachránila národ a zarucila budoucnost, je toho dukazem.

V Evrope, zvlášt v postkomunistických zemích, se úsloví "abychom byli
lepší, musíme být na sebe tvrdší" naprosto vytratilo. I když Amerika stále

vede svet, pri bližším zkoumání se zjistí, že je to

národ, který je polarizovánjako nikdy jindy.I tam
se objevujítrhliny.

V arabském svete se behem posledních trí set

let pomery prakticky nezmenily vubec. Je to
prostredí, v nemž vládne pouze pár lidí na úkor
všech, ve kterém demokracie ani v jednom prípa

de neexistuje, a ve kterém se stále usekává ruka
za krádež. Zdá se, že ani jeden z tech svetu nedokáže s tím druhým
komunikovat.

Komu dovolujeme, aby nám dnes velel? Americký prezident zacal

válku na základe falešných dukazu. Bývalým teroristum jako Muamar
Kaddáfí otevíráme náruc, zatímco Jásiru Arafatovi,který dnes podporuje

terorismus a poskytuje azyl masovým vrahum, dovolujeme, aby nadále

byl nositelem Nobelovy ceny za mír. Do "Nové Evropy" volíme podvodní
ky jako Vladimír Železný. Stále tleskáme soudruhu Grebenickovi, který
kdyby mel moc a možnost, opet by nám stií.1el do zad jen proto, že

chceme prejít pole, abychom byli svobodní.
Ani jeden z techto lidí se nedostal do svého postavení náhodou, ale

pouze díky naší spolupráci a podpore. Od Železného a Grebenícka po

Kaddáfi1J.o,Arafata a Husajna, nejsou tu oni pro nás, ale my pro ne. Víc
než 25 procent z nás volí Nezávislé a komunisty do Evropského parla

mentu. Je to stejné procento jako pocet clenu KSC a fízlu v bývalém
Ceskoslovensku. Jsme nepoucitelní - stále llbáme ruku, která nás týrá.

"Bylo to vlastne velice težké období, ve kterém se pan Železný, stejne
jako každý jiný, musel orientovat v zákonech. Meli bychom mu to odpus

tit," nechal se nedávno slyšet jeden senátor. Kde jsou ti normálni lidi?
Potrebujeme se vrátit do stavu otevreného konfliktu s jednoduchou

tlustou carou. Zatím sedime doma v šeru a koukáme se na slunce, které

pomalu zapadá nad našinu národninu symboly minulosti. Jsou to symbo
ly dob, které jsou mnoho set let staré, ale které patrí svetu, jenž se vuci
naší krátké pameti a neschopnosti poucit se pramáIo zmenil. Kde jsou ti
normálni lidi?

Martin Jan Stránský
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PREDPLATNÉ:
Veškeréobjednávky zasílejte na adresu
Prítomnost, Národní 11, 110 00 Praha 1,
tel. 222 075 600, fax 222 075 605
e-mail: info@vydavatelstvimjs.cz

CENY PREDPLATNÉHO:
V CR: 250 Kc/rok

V Evrope: 550 Kc/20 USD/18 EUR/rok
V zámorí: 700 Kc/25 USD/23 EUR/rok

Studentské predplatné: 99 Kc/rok

INZERCE:
CeJÚkinzerce ceské i anglické mutace (cenyjsou uvedeny v Kc)

cernobíle barevne
1 strana 19 700 24 100
1/2 10 800 13 200
1/4 5 800 7700
1/8 3 200 4 400

Vnitrní str. obálky 27200 31400
Zadní str. obálky 36 800 41 200
CeJÚkinzerce dojedné jazykové mutace (cenyjsou uvedeny v Kc)

cernobíle barevne
1 strana 10 900 13 000
1/2 5 900 8 000
1/4 3 800 4900
1/8 2 000 2 900

Vnitrní str. obálky 17500 21500
Zadní str. obálky 27000 31 400
Objednávky zašlete na: Prítomnost, Národní 11, 11000 Praha 1, tel. 222 075 600,

fax 222 075 605.; e-mail: info@vydavatelstvimjs.cz

Prítomnost
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Predplatné nebo ukázkový výtisk zdarma

si mužete objednat:
e-mailem:redakce@koneckoncu.cz

telefonicky: 541 235220
na internetu: www.koneckoncu.cz

poštou: Konec koncu, erudova 7, 602 00 Brno




