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PRUVODCE

Milí ctenári,

zacnu historkou, kterou vyprávela moje prítelkyne Ivana.

V restauraci Samorost na Jindrichohradecku mají na jídel
ním lístku vytišteno Nedodržujeme normy EU/ceská
kuchyne. V nadeji, že vyfasuje poctivý guláš, který vznikne
jedine tehdy, když se kastrol nikdy úplne neumyje a prísluš

ná spodní vrstvicka zakládá dobrotu lehounké prismahlosti
a hustoty, si objednala. Nemeli. Nemeli ani další inzerovaná
jídla, a knedlíky s uzeným, které nakonec prinesli, byly

k nepozrení. Je energická, prudce protesfovala a místní
štamgasti se stejne prudce pustili do obrany kuchare

a majitele hospody v jedné osobe: ,Je na všecko sám! To by
tak hrálo, aby si kdejaká cizí nána poroucela! At je ráda, že
vubec dostane poctivý ceský jídlo!"

Clovek se svými soukmenovci, orel se svým hnízdem,

ríká kurdské prísloví. Má to tak být, nebo nemá? Uvažujeme
o tom napríc hlavním tématem tohoto císla Prítomnosti,

které zní "Národy na hanbe?" David Svoboda se ptá na

národotvorné procesy a význam národních emocí v inter
view s historikem Miroslavem Hrochem. A dozvídá se mimo

jiné, že adjektivum ceský se v naší publicistice objevuje ve
vetšine prípadu s negativními konotacemi: ceská závistivost,

nikoliv ceská tvorivost. Což muže být nebezpecné ne proto,
že by to demobilizovalo národní síly, ale že to zároven

vyvolává komplex ménecennosti a potrebu tento komplex
nejak vyrovnávat.

Co vlastne zpusobuje, že se clovek vnitrne cítí nebo

necítí být clenem svého národa? Podle neuropatologa
Františka Koukolíka to záleží na genetické výbave, na

stavbe a funkci mozku, stejne jako na naprosto individuální

historii jejich vzájemného ovlivnování. A co ceská národní
psychika? Sigmund Freud a Alois Jirásek - hodne zjedno
dušene receno - dovedli Jirího Eduarda Hermacha

k záveru, že "Dívcí válka" byla vzpourou žen proti ceskému

PRÍTOMNOSTÍ

pseudomužství reprezentované

mu naivním Ctiradem s jeho
dudlíkem medoviny. A že se od té

doby moc nezmenilo.
Politolog Michael Romancov analyzuje situaci

v soucasném Rusku, kde státní moc vydatne cerpá
z pramene identity ruského národa, aby mohla manipulo
vat obyvatelstvem. Pokud jde o americkou národní identi

tu, je to práve ona, kdo nejvíc tvorí Ameriku," píše Cecho
american Jan Martin Stránský.

Ale aktuální Prítomnost není živa jen otázkami po smyslu

a perspektivách národu a národních státu, i když si je klade

ješte z dalších úhlu pohledu, vcetne lehké sci-ti povídky
Ondreje Neffa o naklonovaném praotci Cechovi.Takže

jsme se - po minulém výletu na Slovensko - podívali tento
krát do Polska. S Barbarou Sierszulou-Pilousovou,
dlouholetou pražskou korespondentkou polského deníku

Rzeczpospoiita, jsme mluvili o stereotypech polského názoru

na Cechy a ceského na Poláky i o skutecných vlastnostech
obou národu. Líbilo se nám, když paní Sierszula prohlásila:

"Mohli bychom se doplnovat, my bychom vám dali fantazii,

rozlet a nebojácnost a vy nám realismus a schopnost radovat

se z príjemných okamžiku života. Protože vzpoura, bunt je
hodnota! A poslušnost je taky hodnota!"

Už je to 15 let od doby, kdy vypukl i u nás bunt proti
komunistickému režimu. V Prítomnosti se tomuto výrocí
venují Jirí HanákaJan Urban. Se znacnou dávkou horkos
ti. Opodstatnené? Pokud jde o neduveryhodnou politickou

scénu, zrejme ano. Ale protože známá premisa ríká, že nic
se nezdarí podle plánu, byla bych optimistictejší. Svet je

vzrušující místo mimo jiné i proto, že prináší porád neco
necekaného. Že ignoruje naše prání, predstavy a prognózy.

Cert a Prítomnost se v tom vyznej!

Libuše Koubská
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Strnulý pohled, tvár, v níž se pri reci nehne ani sval, slova

sestavovaná do vet bez intonace, bez vášne, nicméne vyslo
vovaná významove zretelne a s jistotou cloveka, jehož ani

Jirí Hanák

tuto republiku privedla tradicní podprostrednost ceské
politické elity. K bourání "starého" komunistického
a k budování "nového" kapitalistického sveta pristupovala

zejména v prvních osmi polistopadových letech se stejným

komsomolským leskem v ocích jako jejich totalitní
predchudci v opacném gardu. V "kour a trosek zmet" smetla

všechno. Systém školek a jeslí. Dopravní obslužnost venko

va. Levné delnické a studentské jízdenky. Vážnost bank
a serióznost úveru. Osvedcené speciality ceského spotrební
ho prumyslu (detské boticky, ušlechtilá ocel Poldi napr.).

Knižní velkoobchod a Barrandov. O východních trzích se
takrka povinne mluvilo jen opovržlive. Privatizacní zlodejny
ochránila zákonem, nesmely se zpetne šetrit. A vítezné

tlachy, že ceské hospodárstvi je už "ve fitcentru", z nejhorší
ho venku, ackoli nejhorší teprve zacíná. Tak se prošustrová

valy listopadové nadeje.
Nejhorší je, že se nezmenilo nic, nebo jen málo. Politické

partaje nadále vynakládají maximum sil na dobyti kýžených
pozic, aniž by z nich cosi kloudného podnikly. Melo by se
tvrde šetrit a tvrde pracovat, to je prece prapuvodní základ

blahobytu (trebaže i tam dnes ubývajícího) bohaté patnáct
ky Evropské unie. Ale která ceská strana neco takového

obcanum naordinuje? Vždyt by mohla prohrát další volby.
To se radeji rozcilují nad tím, jak malé dotace nám EU z daní

svých poplatníku je ochotna poskytovat.
Patnáct let po listopadu tak zase boduje tlacenka za dve

padesát a romadúr za dve koruny. A nekdejší vítezné zvone

ní klícu transformuje se do libého zvuku pro komunisty.
Pouhých patnáct let poté.

Trafikant S kamennou tvárí

Odmítám verit, že pred patnácti lety vyšli Ceši na námestí
a do ulic ve jménu obcanských svobod. Padesátiletí od roku
1939 do roku 1989 ukázalo, že bez svobody tisku, svobody

shromaždovací, vyznání, podnikání etc. se ve své vetšine

docela dobre obejdou. Na pomyslných bojových standartách
a ve voláních se samozrejme požadavek svobod sklonoval

ve všech pádech. Ale to byla jen taková vznešená slova,

vznášená do všeobecného vzrušení intelektuály a tenkou
obcanskou vrstvickou. Co však skutecne v listopadu

a v prosinci 1989 do aktivity strhávalo statisíce Cechu, byla

vidina sociálního státu, státu blahobytu. To byl ten mal
strom, který rozemlel komunistickou moc. A když se do nej

hodilo neodpovedné, avšak zápalné heslo "za dva roky

koruna jako marka", vítezstvi nemohlo nebýt naše. Ale kdo
vlastne vyhrál a co vyhrál?

Patnáct let "poté" by to melo být jasné, avšak není. Ani

v patnáctém polistopadovém roce se žádný stát blahobytu

nedostavil, o korune jako marce, potažmo euru, ani reci.
Naopak, vyvstává potreba odpovedného ceského politika,

který by svým spoluobcanum sdelil dve základní pravdy:

životní úroven západní Evropy dožene za obzvlášte prízni
vých okolností možná až generace, která se práve rodí.

A žádný sociální stát blahobytu nebude, jeho éra je definitiv
ne u konce. Vladimír Špidla se to pokusil jen naznacit,
a navíc dost sametove. Presto ho to stálo politickou kariéru

a jeho stranu, tedy ceskou sociální demokracii, skoro jistou
porážku v príštích volbách. "Vítezný" malstrom z rozpaku,

netrpelivosti, zklamání a z pocitu bezmoci zacíná vzpomínat
na tlacenku za dve padesát a tyto vzpomínky promenuje
v preference komunistické strany.

Je zde však ješte minoritní vítez listopadu. Intelektuálové

a ona tenká slupicka obcanská. Vyhráli alespon oni? Rekne
me, že zcela neprohráli. Nerezignovali, ale bojují v obklícení.
O Leninovi si mužeme myslet cokoliv, neco dobrého však
sotva, avšak s jeho tvrzením, že "svoboda tisku za kapitalis

mu je svoboda pytle penez" lze jen težko polemizovat.

Patnáct let po listopadu nenajdete v Ceské republice noviny,
at elektronické, at tištené, které by si dovolily kritizovat

pocínání akciové spolecnosti Sazka. Nebot Sazka jsou
inzeráty a inzeráty jsou peníze. Napsat a vydat knihu lze
snadno, pokud ovšem autor nepožaduje honorár ci spokojí-li

se s honorárem žebráckým. Noviny si mužete založit bez
prekážek, máte-li ovšem pul miliardy korun do jejich rozjez

du. A tak dále. Pomalu už hasne vzpomínka na to, že nejslav
nejší období ceského filmu financoval stát a že svoboda tisku
v roce 1968 zustává nedostižnou metou.

Toto není plác nad nesmyslností listopadových událostí.
Naopak, listopadová zmena pred patnácti lety byl záchranný

kruh, kterého se Ceši chytili skoro v poslední chvHi. Toto je
jen povzdech nad promarnenými príležitostmi, nad tím, kam

Patnáct let poté
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pomerne slušné vzdelání nezbavilo závislosti na ideologic

kých predsudcích tzv. levicové politiky. Vláda, jejímž byl
Vladimír Špidla do letošního cervence premiérem,
nedopustila se ani vetších ani menších chyb než vlády

Klausovy ci vláda Zemanova. Marne, jako ti pred ním,
bojoval s korupcí prorustající postprivatizacní spolecnost;
marne se pokoušel nalézt mezi podprumernými politiky

vlastní strany osobnosti, jimž by mohl sverit zanedbané

ministerské resorty, jakými byly a jsou treba zemedelství,
prumysl s obchodem ci zcela rozvrácená obrana a nevýkon

ná justice. Naivne trval na tom, že mladický ministr vnitra je
mu verným spolupracovníkem a spojencem, marne hledal
nekoho, kdo by mel odvahu k neideologické reforme
zdravotnictví.

Zakuklený komunista na ministerstvu práce a sociálních

vecí snil zatím svuj sen o splynutí s KSCM, sen o síle spoje

ných levicových stran, které opet vrátí spolecnosti klid
a spokojenost, jaký zažívala v dobe, kdy se nikdo o sebe

nemusel starat, starala se o neho strana. Špidla to nechtel
videt. Marne nás ujištoval, že tým, který sestavil, rozumí

jeho umírnené predstave o sociálním státe stejne jako on
a jako rozvážnejší cást spolecnosti.

Marne se nás predseda sociální demokracie snažil

presvedcit, že to ne on, svým špatným odhadem, a nikoliv
jeho "prátelé", dríve soudruzi, kdo spolu s komunisty
dosadili na pražský Hrad jako prezidenta svého úhlavního

neprítele, Václava Klause. Marne sobe i nám tajil, že jeho
spolustraníci - jako treba Kavan, Laštuvka, Foldyna, Šplíchal

- nejsou ukáznenými straníky a nesledují prospech zeme
jako on, nýbrž jen prospech svuj.

Premiérovi a predsedovi sociální demokracie se nevedlo.

Zeme však presto nedopadala špatne. Podarilo se vstoupit

vcas a s docela dobrou vyhlídkou do budoucna do Evropské
unie, což není málo. Také vztahy s USA, jakkoliv opatrné,
zpretrhány naštestí nebyly. Nesporne zásluhou ministra

zahranicí, ale bez premiérovy podpory sotva by to dobre

dopadlo. Jen s Nemci to jaksi premiér neumel; v tom neume
telství ovšem hrube zaostával za prezidentem Klausem,

který je spolu s komunisty v rozdmychávání nacionalistic
kých nálad k neutahání.

Sociální demokracie v plném rozkvetu mocenských sil

spáchala politickou sebevraždu. Poctivý a cestný predseda
strany a vlády - tak byl viden, takový dojem delal - k ní
prispel zejména tolerancí ke svým korytárským odpurcum.

Ti, skryti za levicové ideologické žvásty a podporováni

hulvátem Zemanem z Vysociny, svrhli slušného muže
s kamennou tvárí. Bylo a je co litovat. Vše, co prijde, bude
horší, zejména proto, že je založeno na touze po politické
moci tech, na než se zprvu nedostalo.

A také proto, bohužel, že i ten dojem, ten mýtus o neúplat

ném, cestném Špidlovi se rozplynul. Prijal nabídnutou trafi

ku v Bruselu. I kdyby se v odporu proti tomu pojmenování
rozkrájel, je to tak. Jde zajisté i o podraz na eurokomisare

Pavla Telicku, jehož práve Vladimír Špidla do funkce prosa

dil, ale jde také, a možná že predevším, o nadsazená páne
Špidlova tvrzení o vlastních jazykových znalostech. Kdo
tvrdí jako on, že do pul roku se vypracuje z pasivního znalce

anglictiny, v jejího praktického uživatele na úrovni euroko
misare, ten bud neví, o cem mluví, pak ovšem by nemel být

do Bruselu vyslán, nebo ví, že je to nemožné, a pak sotva lze
hovorit o cestném postoji. Prijmout trafiku jako vyrovnání za
újmu, kterou utrpel v boji s horšími než je sám, není hodno

cloveka, který si sám sebe váží. Tady nejde o politiku, tady
jde o zpusoby. A v tomto punktu Vladimír Špidla prekvapive,
ale totálne selhal. Škoda.

Luboš Dobrovský

Užitecný teror
Nekterí lidé mají rádi kravál, jiní ticho. Proti gustu žádný

dišputát, ríkával pan otec z Babicky Boženy Nemcové, ale
jeden hácek to má: ticho nemuže nikoho terorizovat, kravál

ano. Nemám nic proti tomu, že se nekdo dobrovolne ohlušuje
hudbou, která mi pripomíná zvuk kontinuální válcovny plechu,

pokud soucasne neohlušuje me nebo kohokoli jiného. Pokud

ano, je to po mém soudu jednoduše teror.
Presto si nemyslím, že úcastníci CzechTek jsou sprostá

pakáž, která by zasloužila štetinky se solí do zadku. Jsou to
zajisté svobodomyslní mladí lidé, k jejichž životnímu stylu

tento druh hudby patrí práve tak, jako treba tetování nebo

Prítomnost
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marihuana, a samozrejme si chtejí užít. Ze terorizují jiné, to
si dílem neuvedomují, dílem - rekneme - príliš nepripou
štejí. Tento náhled si ovšem mohu dovolit, protože me ani

násilím netetují, ani mi nevnucují jointy, ani me nezahlušují
kraválem. Kdybych byl obyvatelem nekteré z tech vísek,
které technari oblažili svými festivaly, asi bych brokovnici

se štetinkami považoval za velmi mírný prostredek sebeo
brany.

Toto je také jediný podstatný problém, ostatní jsou jen

souvislosti, byt to z novinového zpravodajství, natožpak
z komentáru nevycteme. Souvislosti jsou prece v novinách
odjakživa proto, aby mlžily podstatu, a je-Ii významnou souvis

lostí tak oblíbené téma, jako je neschopnost policie, pak se

podstata snadno skryje. Policie letos pritvrdila, protože ministr
vnitra, který si práve prišíval prerniérské frcky, ješte víc než

obvykle pracoval na své popularite, ale vcelku jela podle

zabehaného stylu. Nejprve neschopnost zabránit porádání
neohlášené akce, pak bezradnost z nemožnosti zasahovat proti

tisícihlavým davum, nakonec zbytecné násilí ve chvHi,kdy už je

zhola zbytecné.
Komentovat se to však dá pod obojí zpusobou. Bud' tradicne,

to jest bezelstne lamentovat nad škodami, zpusobenými

hodným vesnicanum na jejich hmotných statcích, anebo origi
nálne, to jest zaumne meditovat nad škodami, zpusobenými

hodným technácum na jejich svobodomyslných dušickách.
Prvni varianta zajisté nestojí za rec, nevede jinam než k nudné

mu kázání. Zato ta druhá, to je na každý pád pozoruhodná
intelektuální gymnastika.

Ono totiž podle jistého náhledu zdaleka nejde jen o to, že
kravál terorizuje milovníky ticha. Též je treba se vážne zamys

let, zda naopak zabzdelí milovníci ticha nepotrebují trochu

teroru, aby se nám taknák probudili ze své letargie a pochopi
li potreby nové, svobodné spolecnosti. Tak lze nakonec

dospet k myšlence, že vlastne CzechTek potrebujeme, proto
že testuje hloubku naší svobody. A navíc jakýpak kraválový
teror? To prece hrave vyrešila už v roce 2002 starostka obce

Višnová, která obyvatelum postižené osady Andelka koupila
špunty do uší.

Jak prosté, milý Watsone! Však si hned také prihreju vlastní

polívcicku silného kuráka, a doporucím testování naší svobody
zavedenim slušivých respirátorku pro nekuráky. Když to patric

ne obalím úvahami o vysoké spotrební dani z cigaret, o nesmy
slnosti varovných nápisu na krabickách, o zbytecné buzeraci
kuráku zákazy kourení na dobre vetraných verejných prostran

stvích a zejména o pokrytectví státu, který kuráky soucasne
pronásleduje i využívá, mohu prece i ochotou nekuráku nechat

se námi kuráky dusit trochu otestovat hloubku naší svobody.
A pokud jde o venkovany, o tech rekneme na rovinu, že

vždy byli brzdou pokroku. To poznala už generace mladých

aktivistu, uznávajících jen a jen vlastní pravdu, když je nutila
vstupovat do JZD.

Jirí Franek

Pragmatická, nebo
historická pamet?

Historická pamet takzvaných širokých kruhu verejnosti je 

jak se ukazuje nyní stále casteji - plna mýtu a pochybných
výkladu dejinných událostí. Fixují se v ní, bohužel už od školy,

údajné krivdy zpusobené nám Cechum cizáky, jakož i údajná

vítezství nad kdekým, nad Necechy a odrodilci zejména. Má
tak být posilováno takzvané národní uvedomení.

Historické pameti širokých kruhu verejnosti dosahuje se
peclivým výberem takové interpretace faktu, která tu v tom, tu

v onom dejinném okamžiku klade si za cíl potvrzení správnosti
práve vládnoucího politického smerování.

Historická pamet protestujících menšin postrádá jednoznac
nost nepochybných jistot školních poucek. Bývá ovšem

širokou verejností zpochybnována a odmítána poukazem na
nedostatek národní hrdosti.

Historická pamet širokých vrstev je vždy hrdou pametí

národní. Je to pamet výhradne kolektivní, v níž jedinci sotva
mohou být oceneni, zvlášte když odrnitají pamatovat si, co se
nestalo, pamatujíce si, co se vskutku stalo.

Podporu "široce verejné" pameti poskytují zejména cinitelé
politictí. Hrdý národ, slyším z úst prezidenta Václava K1ause,
nebyl prý nikterak platnou soucástí totalitního režimu.

Naopak. Neprijav ho vnitrne za svuj, nýbrž jen na oko, kryt
mirnikry clenství v partaji nebo aspon v odborech, predstíraje

souhlas s režimem volbami kandidátu Národní fronty a úcastí
na prvomájových manifestacích pak rafinovane, pasivní

rezistencí, leností, švejkovánirn a rozkrádánirn socialistického
majetku, zpusobil jeho pád. At se na národ nikdo svou úcastí
v disentu jakémsi, nepatrném co do poctu, nepovyšuje, at

nám národ neponižuje. Národ jest prece hodnota nedotknu

telná, dokonce i tehdy, když vraždí a vyhání spoluobcany,
získává výhody z trídního boje, schvaluje popravy nevinných.
Národ a jeho stát, stát národní, poradí si i dnes, svou hrdou

pamet nezaprodá.

Rodzim 2004
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Jakpak by ne! Vždyt prece podpora mas, tak významná pri

scítání volebních hlasu, závisí na shode názoru tech, kdo volí

,a tech, kdo jsou voleni. Menšiny obvykle nevolí prezidenta,
menšiny volí daleko casteji protest proti "nepochybným jisto
tám".

Také aktuální verejný ob1Jbenec, jakýsi Karel Gott politiky,

nový náš prerruér Stanislav Gross, potrpí si, pokud jde o dejiny,
na pamet specificky selektující, abych rovnou nenapsal defor
movanou. Dokažte, ríká menšinovým pametníkum, že pan

Pribyl, jehož jsem ucinil nejvyšším vládním úredníkem, cinil

jako policejní príslušník, urcený za casu totality k vašemu potla
cení, co mu bylo prikázano. Máte snad dukaz, jak vás tloukl?

Nemáte-li, dejte pozor, abyste neukrivdili.
Pavel Pribyl naštestí si vzpomnel, jak to bylo, a pocítiv po

letech historickou odpovednost, ze svého vládního místa
odstoupil. Pan prerruér, zapomenuv, kterak a proc pana Pribyla

jmenoval a jak vehementne ho hájil, zapomenuv, co se to

tenkrát delo, když ješte pan Pribyl nosil uniformu pohunku
komunismu, dal najevo nad páne Pribylovým rozhodnutím

radost, považuje je za správné.

Jakápak je to pamet, kterou prezentuje verejný ob1Jbenec?
Jakápak je to pamet, která uchovává, jen co se hodí, co je

ob1Jbenci k prospechu, a neuchová, co se stalo, majíc na pameti
pouze, co se stát má, co stát by se mohlo? Nezbývá než nazvat ji

pragmatickou. Pametí cti byla by jen tehdy, pokud by si verejný
ob1Jbenec vzpomnel, že za to falšování událostí, v nichž pan

Pribyl byl aktérem násilí, muže práve on a podle páne Pribylova
vzoru rozhodl by se rezignovat a jít se stydet

Kryštof Adam

Zedník v hlave
Tak jako v dávnoveku vábil lidskou predstavivost symbol

kruhu, rrumo jehož dosah zacínal svet tajemného, ujala se
v našich dnech této úlohy zed. Mužete rabovat nebo klást

bomby na verejná místa a nebude vám to vcelku nic platné 

nikdo si vás porádne nevšimne. Zkuste však postavit zed mezi

dvema odlišnými svety, a pocmárají vám ji slovy rozhorcení.
Zed totiž zastupuje v kontextu dnešních hodnot jejich prímé

poprení. Hodnoty nahrávají rovnostárstvi a rovnostárstvi o zdi
zakopává.

Je to práve pet let, co zurila aféra kolem jedné takové zdi

v Ústí nad Labem. Podstatu problému zatemnovala jeho

symbolická stránka: stavela se zed, za kterou meli zustat ti,
kdo svým zpusobem života pusobili bolení hlavy sporádanému
okolí. Ze všech stran zacaly pršet ostré výtky; nikoli pochopení

pro ty, kdo se rízením osudu octli v dosahu orgií neporádku,
ale odsudek stavby, která zhmotnovala poprení dnes tolik
protežovaného schématu: lidé jsou od prírody dobrí, a pokud
náhodou nejsou, je to tím, že spolecnost (rozumej ti, kterí

dobrí jsou) neumožnila jejich vrozené dobrote vyniknout.
Ceskou miniaturu tohoto problému prevzal v nadživotní

velikosti Izrael. Zed, oddelující okupovaná palestinská území

neprodyšne od vlastního izraelského území, zdánlive pusobí

nelidsky. Její pripodobnení ke zdi berlínské však dokonale
demonstruje cynismus Západu vuci tem, na jejichž ochranu

byla vztycena Oe jich zhruba 7 milionu), a ovšem i tem, kdo

u obludné Ulbrichtovy stavby nechali své životy.
Morálka dnešního Západu ráda bourá zdi a pritom prehlí

ží, že v samotných jejich základech cinká zednická lžíce. Je

to už víc než dvacet let, co na Západní Sahare zacala vyrus
tat mohutná bariéra, zacílená k odríznutí saharských rebelu

od ekonomicky cenených oblastí. Jejím strujcem byl maroc
ký král Hasan II., autokratický otec národa, zkrášlující
Maroko navenek, méne už zevnitr. Val už narostl do délky

dvou a pul tisíce kilometru a ze strany Sahrávíju - obyvatel
Marokem okupované Sahary, kterí se cítí samostatným
národem - je prezdíván "Zed hanby". Vyjma nepocetné

skupinky italských aktivistu, kterí se pri této príležitosti
každorocne scházejí, nikoho z vlivných míst pro testovat
nebaví. Duvod by se pritom našel: na rozdíl od severních
Cech a ve vetší míre než v Izraeli svírá tato bariéra civilní

saharské obyvatelstvo, které se octlo v pásmu nikoho,

uprostred dvou jejích soubežných valu opatrených bunkry,
ploty a pozemními minami.

A zedník ve svedomí Západu staví napríc tímto nevyzpytatel

ným myšlenkovým svetem svou zed, která oddeluje do ocí

bijící od toho méne podstatného a západní karatele pritom
nechává dovádet na té druhé strane. Na rozc1Jlod výše uvede
ných zdí ta jeho skutecne oddeluje dva príkre rozdílné svety.

Jedním z nich jsou zeme, které mají tu smulu, že jsou kritice

na své zdi, jakkoli problematické, ochotné naslouchat
a v prípade nutnosti i ustoupit. Tím druhým jsou zeme, které

tuto kritiku neprijímají a své zdi si dobre hlídají.

Ten zedrn'k, jak se zdá, má stále dost cerstvé malty. Stálo by
za úvahu, zda mu aspon nesnížit plat.

David Svoboda

Prítomnost
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pONÍŽENÍ CESKÉ LEVICE
Ceská republika - první léto evropské

JAN URBAN

Motto: "lii mají tendenci metastázovat. "

Philip Shelby

Provincnost
a k1ientelismus

Jenom místo Špidly, o kterého
se strana odmítla postarat

natolik, že si nakonec musel sám ríct o místo komisare

v Bruselu, prišel Stanislav Gross. Není lepšího ztelesnení

bídy a provincnosti politiky v Cechách, než je tento muž bez
skutecného vzdelání a názoru. Od brezna má titul JUDr,

prestože dodnes nevysvetlil, proc už jeho magisterská

práce byla tak podobná predtím publikovaným zprávám
Ceské národní banky. Jeho doktorandská práce byla podle

listu Nedelní svet pro jistotu k nahlédnutí pouze na minister

stvu vnitra - a ne na právnické fakulte jako u normálních
smrtelníku. Pan doktor práv neumí jediný cizí jazyk Gak asi

prošel z jazyku na právnické fakulte?) a v této nemohouc

nosti je jediným mezi premiéry petadvaceti clenských zemí
Evropské unie. To mu ovšem uvnitr ceské sociální

demokracie neuškodí. Spíš naopak. Musí mít nejakou
zvláštní kvalitu, protože smecka, která roztrhala Špidlu, se
mezi sebou ujištuje, že se Standou, jak mu laskave prezdíva

jí, za dva roky urcite vyhraje parlamentní volby.
Zbývá predpoved - sociální demokracie brzy spadne pod

deset procent volicské podpory a disciplinovaní komunisté

slibovat, neprinášet nejistotu a problémy. Nic lépe necha

rakterizuje tuto jeho neschopnost než výber lidí, kterým
sveril vytvárení "mediálního obrazu sociální demokracie".

Marie Soucková i Stanislav Gross meli vlastní zájmy a jejich

podpora "mediálního obrazu strany" ze všeho nejvíce pripo
mínala sabotáž. Špidlovo politické umírání bylo dlouhé
a nedustojné, protože bez boje. Jako politik selhal, protože

uzavren v pevnosti Strakovy akademie nedokázal se uvnitr
sociální demokracie postavit mravum a lidem verným

pokleslosti jeho predchudce.
V okamžiku, kdy prohrál spor o sestavení kandidátky do

Evropského parlamentu, kam vetšina poslaneckého klubu

Puc nebyl nutný a kraje prosadily nezvolitelné nýmandy, byla jeho politická
Annus mirabilis, zázracný rok vstupu Ceské republiky do poprava jenom otázkou casu. Sociální demokracie se po

Evropské unie, však jen v léte dal možnost sklidit všechno, porážce v evropských volbách propadla do hysterie. Místo
co bylo na jeho pocátku, ------------------ dustojné politické diskuse byl

a v mnoha ohledech podstatne Místo politické diskuse byl rozjet rozjet už dávno pripravený pucdrive, zaseto. Nedošlo k žádným a predhozena obet. Obetována

prekvapením. Znovu prekvapo- dávno pripravený puc a predhozena byla i vláda, která se ovšem o pár

vat mohl snad jen nedostatek obet. Obetována byla i vláda, která se týdnu pozdeji vrátila s identic-dustojnosti a schopností kým programem a vetšinou

ceských politiku, kterí nedoká- ovšem o pár týdnu pozdeji vrátila stejných tvárí.

zali diskutovat a hledat cestu, d kývolice ci svoje vudce. Ceská S i entic 'm programem a vetšinou
politika znovu prokázala, že v ní stejných tvárí.
ani patnáct let po pádu kliente-
listického režimu nemá váhu nic

jiného, než osobní vazby.
Vnitrostranický puc ve vládní sociální demokracii, který

privedl k pádu celou koalicní vládu, vubec nebyl nutný. Jeho
prícinou nebyly programové neshody, ani nesmiritelnost

ruzných taktických koncepcí. Vladimír Špidla, pred dvema

léty vítaný vetšinou své ceské sociální demokracie jako
zachránce, který stranu vyvede z trapnosti podezrení

z korupce, byl stranickou nomenklaturou predstavující

stejnou vetšinu strany vyvržen, "protože neumel komuniko
vat".

Receno cesky, nenašel cestu, jak si pomocí slibu
a prebend naklonit neduverivé kraje a hlavne poslanecký

klub, který po splnení úkolu vstupu do Unie ze strachu
pred budoucností zaradil zpátecku a vrhl se presne tam,

odkud se pred dvema lety z nedostatku predstavivosti

snažil odejít. Tento premiér byl pro svoji stranu príliš
vzdelaný, príliš nezkorumpovatelný, politicky naivní 

a zároven neduverivý až paranoicky. Nikdy nepochopil, jak

duležité je v politice být v televizi hodne usmevavý, hodne

Kdyby mel clovek verit titulkum a televiznímu zpravodaj
ství, strídaly se tohoto léta krize s katastrofami. Ceská

republika se nestala mistrem Evropy ve fotbale, padla vláda
i pražský rabín, jezera a rybníky zachvátily sinice, v Praze

se patnáct let po konci komunistického režimu muselo
demonstrovat proti komunistickému bijci demonstrantu,

ješte prišla smula na olympijských hrách a komunisté se
namísto odchodu do propadlište dejin zrejme nadlouho
usadili na míste nejsilnejší levicové politické strany.

Zprávám jako vždy vévodila cerná kronika a bulvár nepre
stal být nejvyhledávanejším zdrojem informací.

Rodzim 2004
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už je pred sebe pustí jenom steží. A kdo potom sociální
demokracii vyzvedne ze dna? No prece hrdinný Miloš
Zeman. A možná až k sjednocovacímu sjezdu se stranou

komunistickou. Ponížení ceské levice je nevyhnutelným
výsledkem politiky, založené v Ceské republice na osobních
vazbách namísto na souteži myšlenek.

Neméne ostudne si pri výmene premiéra a v diskusích
o uhájení pozic v kabinetu vedla Unie svobody. Kdysi
nadeje ceské pravice, pritahující opravdovostí svojí nechuti
ke korupcnímu jednání, koncí v poklonkování funkcemi

zkorumpovaným. I Unie svobody radeji pri prestavbe
kabinetu odstranila svého tvrdohlavého a v nové situaci

príliš zásadového šéfa Petra Mareše. Rozhodnutí vymenit

zásady politického smerování za funkce pro nekteré vedou

cí predstavitele bude pro puvodní étos Unie svobody
nejspíš smrtelné. O co dustojnejší a pro zemi a její politic

kou kulturu nosnejší by bylo odmítnutí klientelistické

kultury, spojené se Stanislavem Grossem, a odchod Unie
svobody do opozice ...

Je pozoruhodným rysem ceské demokracie, že politické

strany straší volice možností predcasných voleb. V ceském

kontextu lze tedy pochválit jen letní klid lidovcu, kterí už se
mohou tešit na kresla v príštích pravicových vládách, a tak

neprekáželi ani Stanislavu Grossovi pri flikování vlády
sociálne demokratické na dlouho poslední. Neprekáželi,
pravda, ani komunisté, ODS - a prekvapive mlcenlivý byl

i prezident. Ten jediný si léta skutecne užil. Politicky spíš

chytre mlcel, príliš nevystupoval, neprovokoval, obcas
pohladil deti, obcas posekal kombajnem rádek. Chyby

delali jiní a vše šlo jeho smerem.

Fízlové a státníci
To nejduležitejší z léta 2004 v Ceské republice však byla

konecná porážka listopadu 1989 v ceské politice. Kdyby si
v roce 1960 nemecký kanclér zvolil za šéfa kanclérství
bývalého velitele jednotek SS, neprošlo by mu to. Premiér

Gross dosadil jako hlavu Úradu vlády bývalého velitele

elitních režimních zásahových oddílu, které mají na svedo
mí stovky zranených a - kdyby bylo potreba a dostali

takový rozkaz - neváhali by v souladu se svou prísahou
zlocinnému režimu, strI1et.

Nikdo z lidovcu ci unionistu, nemluve o ODS nebo prezi

dentovi, neprotestoval. Až demonstrace pár stovek rozhne-
. vaných obcanu pred sídlem vlády donutila sdelovací

prostredky a politiky, aby se tomuto problému venovali.
Pavel Pribyl a pražský radní Slezák sice odešli, ale premiér
si na úrad vlády privedl jako náhradu cloveka, vyhozeného

pred nekolika lety na hodinu za zproneveru.
Pred triceti lety odstoupil z funkce nemeckého kanclére

Willy Brandt, protože nemecké zpravodajské služby
odhalily, že jeho osobní tajemník Gtinther Guillame je

východonemecký špión. Guillame byl i s manželkou do
SRN vysazen dvacet let predtím s úkolem získat pozice

v politickém systému zeme. Stal se osobním prítelem tehdy
vycházející hvezdy nemecké sociální demokracie, Willyho
Brandta, a spolu s ním se po mnoha letech trpelivé špión

ské práce dostal až do kanclérského úradu. Kanclér Brandt
si ho nevybral do svého nejbližšího týmu jako dustojníka

Stasi. Guillame byl pro nej, stejne jako pro všechny, vcetne
zpravodajských služeb, politický uprchlík z komunistické

NDR z pocátku padesátých let. Kanclér se však ve chvíli

Mosty, ceskoslovenský
dvojtýždenník, vychádzajúci

každý druhý utorok nepretržite
od 28. apríla 1992.

Informujú o dianí v Slovenskej,
Ceskej, Polskej a Madarskej

republike.

Zoznamujú slušných ludí
s názormi niekedy celkom

odlišných slušných ludí.
Informujú o knihách, hudbe,

filmoch a divadelných
predstaveniach.

Prinášajú životopisy, vyznania
a postrehy zaujímavých ludí.

Nestrácajú humor.

IVAN HOFFMAN - ONDREJ NEFF
Dva eurorealisté na ceském mori

MOSTY si mažete predplatit v SR na adrese: MOSTY, Šancova 70.814 99 Bratislava
e-mail: mosty@computel.sk _ www.mosty.sk _ v CR na adrese: MOSTY,Václavské nám. 37.

11000 Praha 1, tel.: 00420-222246592 _ Prijímame objednávky aj do cudziny
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Protikomunistický disent nedokázal

v uplynulých patnácti letech

zformulovat jasnou politickou
alternativu.

krize rozhodl vzít na sebe politickou a mravní zodpoved

nost za celý skandál a ve jménu otevrenosti a poctivosti

tehdejšího politického systému Spolkové republiky sám
rezignoval.

Nemuže být asi výmluvnejšího protikladu ke gestu
velikého státníka, než chování nezralého ceského premiéra.

Gross vedel od chvíle, kdy jejich spolecný známý privedl
Pavla Pribyla na "fotbálek", že jde o bývalého velitele roty

elitní násilnické jednotky komunistické moci. Pribyl se ani
nepotreboval krýt špiónskou legendou obeti komunistické
ho režimu. Byl na svoji "profesionalitu" komunistického

udavace dokonce hrdý. Gross si ho práve jako loajálního
profesionála vzal do vysoké funkce na ministerstvo vnitra.
Hájil ho i poté, kdy na tento fakt poukázali novinári. Nevadi

lo mu to, a co je mnohem horší, nepovažoval to za bezpec

nostní riziko pro stát. Grossuv postoj má znicující dopad na
duveryhodnost všech dosavadních bezpecnostních prove

rek ceských státních úredníku, jak pro domácí verejnost,

tak pro naše spojence. Jestli novinári behem první návštevy
v archívu prišli na to, že Pribylovi podrízení byli dokonce

trestne stiháni za použiti násilí proti demonstrantum, jak to,
že na to neprišla údajne nekolika-
mesícní proverka Národního

bezpecnostního úradu? Jak to, že
nebylo posouzeno jako bezpec

nostní riziko, že Pavel Pribyl mel
spolecnou firmu s kapitánem

StR? Nebo snad príslušníci NBÚ
nehovorili s jeho bývalými spolu

pracovníky a neproverovali jeho
kontakty? Jak duveryhodné jsou po tomto skandálu všech

ny další bezpecnostní proverky, provedené takto neschop
nou institucí?

Díte bez pameti
Stanislav Gross dále dává najevo, že je v tom všem zcela

nevinne. Verejnosti se na billboardech predstavuje jako
"sociální demokrat", který to "myslí uprímne". Historická
bezpamet, jak má být. Neví, že pred nim už mnozí totalitní

vrazi hulákali "jsem komunista" nebo "jsem nacionální
socialista". A všichni unisono "myslím to uprimne".

Pokud Gross nevydal príkaz k peclivé bezpecnostní

proverce svých spolupracovníku - mel by odstoupit. Pokud
Národní bezpecnostní úrad, který patril do jeho resortu,
tak monstrózním zpusobem selhal - mel by odstoupit.

Jestliže nebyl schopen pochopit, že po ctyriceti letech
diktatury, po tisících mrtvých, statisících vyhnaných,
zbitých a veznených, a milionech poznamenaných životu,
otevrenost a poctivost demokratického politického systé

mu Ceské republiky vyžaduje, aby ve vysokých funkcích
nebyli lidé minulosti, charakteru a kontaktu Pavla Pribyla,
mel by odstoupit. Nikdo z jeho strany, koalice, politické

elity ci novináru to po nem ovšem nebude chtít a on
neodstoupí.

Je to prirozené. Protikomunistický disent nedokázal
zformulovat jasnou politickou alternativu. Václav Havel

tomu dokonce aktivne bránil a stal se prvním, kdo prosa-

dil politiku osobních vazeb jako vzor pro všechny ostatní.

A politikové vzešlí z pod komunistickým režimem tiché

vetšiny proste jiný vzorec nenalezli. Mnohokrát prerušo
vaný rozhovor o ceské otázce kdysi ustrnul na úrovni,

kterou Jirí Gruša prekrtil na "heimatfilm". A zatím se

nedostal dál. Pripomenme, že žijeme v zemi, která se ješte
nedokázala omluvit ani Nemcum, kterí za ni bojovali

v druhé svetové válce proti nacistické okupaci. Jejich
údajne demokratická vlast se k nim po válce nechovala
jako k hrdinum. Jako Nemci byli vyvlastneni a vyhnáni.

Proc je to ve veku televize, která zploštila prostor verejné

diskuse do tenké, snadno manipulovatelné placky, ješte
duležité pripomínat? Ray Bradbury kdysi napsal povídku

o svete, ovládnutém detmi bez pameti. Prichází generace

politických bavicu bez skutecného vzdelání, generace
doktoru práv bez pameti.

V ceském televizním heimatfilmu je neco bizarního.

Politici a pokleslé popové hvezdy se lísají druh k druhu.

Zivotní jubilea delníku popkultury politici oslavují
a navštevují témer povinne. Na rozdíl od výrocí, která
nikdo z verejne viditelných nepripomíná a pripomínat

nechce. Tak snad poslední
príklad z historie. V léte pred

petašedesáti lety, presne 5. srpna
1939, byl ceským Zidum zakázán
vstup do restaurací a kaváren. Už

predtim byli všichni bez výjimky
propušteni z verejných služeb,

vylouceni svými ceskými kolegy
z advokacie a sportovních klubu,

nesmeli prodávat majetek. O rok pozdeji už nesmeli pod
trestem vstupovat do parku a lesu, nesmeli chovat holuby,

kupovat cepice ci vstupovat na paluby parníku. Ceský tisk
zverejnoval clánky ceských novináru s titulky jako "Proc
jsou Zidé trpeni ve mestech?" ci "Státní policie bude zakro

covat proti židomilum". Nastalo mýcení lesa, jak je nekdy
prekládán výraz holocaust. Všichni mrtvi Zidé jsou však

dodnes kalkulováni v ceském heimatfilmu jako ceskoslo
venské obeti nacismu.

Léto prvni evropské však prineslo i skvelé zprávy.

Jihocešti soukromí farmári se odmítli sklonit pred diktá
tem státem podporované a podivne zprivatizované mlékár
ny a zacali prodávat mléko do Bavorska, kde jim za jejich

práci plati podstatne lépe než v Budejovicích. Blahoslaven

bud' trh evropský, príznivý i soukromým výrobcum
ceských skateboardových prken a zrejme i historickému
vynálezu prumyslové výroby nanovláken, ohlášenému

nesmele na ceském severu práve tohoto léta. Tohle jsou
ciny, které, lze doufat, ovlivni budoucnost i pamet tohoto

zázracného roku podstatne více než hokej, bulvár ci svým
bizarním zpusobem náhodné premiérské decko bez
pameti.

JAN URBAN (1950), VZOr:LANIM HISTORIK, pREDNASI NA NEWYORSKt:

UNlVERZITI v PRAzE.
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TRPKÉš
POZDNÍHO LÉTA
Tretí ctvrtletí roku 2004 na mezinárodní scéne

TOMÁŠ KLVANA

Ve ctvrté kapitole románu Doktor livago si stežuje Jurij
Andrejevic Gordonovi na novináre na fronte. Vysmívá se

jejich salvám casopiseckého humanismu, údajne nicotného

jako bleší skoky. Míní, že ze sebevetšího množství nesmyslu
v blocku nemuže vzniknout smysl. "Fakta neexistují, dokud

do nich clovek nevnese neco svého, aspon dílek svobodomy
slného lidského ducha ci nejaké pohádky," h1<áŽivago.

V Rusku jako vždy
Pasternak umístil rozhovor do pocátku roku 1917 na

východní frontu. Osudnost toho roku se pripomnela letos
pocátkem zárí, kdy v severoosetském Beslanu zahynuly

v katastrofálním konci obléhání místní školy na ctyri stovky
lidí, z toho vetšina detí.

Ne že by za všechny hruzy dnešního Ruska mohl bolše

vický prevrat pred sedmaosmdesáti lety. Rok 1917 však, jak

Zdá se, že zafungoval osvedcený postup klanu

Bushu - špinavá hra. Ti, když se dostanou do

potíží, zpravidla vytáhnou trumfy politického

podsvetí.

známo, zacal nadejne a snad mohl vyrešit nekteré bolesti, na
které potom na mnoho desetiletí padl poklop totality. Doktor

Živago jakoby mimodek, na okraji životních príbehu
hlavních hrdinu, kreslí obraz Ruska prvních dekád minulé

ho století. Jemneji než Dostojevskij vystihuje svérázne

vychýlenou rovnováhu spolecnosti, v níž od dojemných
projevu lidství ke krutostem není daleko, její étos všeobecné
zmatenosti v tom, co je a co není prospešné jednotlivci, obci,

státu. Proctete pár úvodních kapitol a snadneji porozumíte,
co je pod povrchem "salv casopiseckého humanismu"
dnešních elektronických médií zpravujících nás o událos
tech v Ruské federaci. Pasternak i dnes odpovídá na otázky
po prícinách vykolejenosti našeho vzdáleného souseda

a zároven dodává "dílek svobodomyslného lidského ducha",
bez nehož fakta neexistují.

Záchrana životu rukojmí ve škole je pro nás hlavní, rekl

prezident Vladimir Putin poté, co teroristé školu obsadili.
Kdyby byla na míste škodolibost, napsalo by se, co v jiné
souvislosti rekl bývalý premiér Viktor Cernomyrdin a co od

té doby v Rusku zlidovelo: "Chteli jsme to udelat co nejlépe

a dopadlo to jako vždy." Skodolibost na míste není, i když

jsme opet mohli sledovat, co z Východu známe opakovane:
prázdné fráze politiku, dech vyrážející nekompetentnost,
zpupnost bezpecnostních složek, neúcta k lidským životum,
právum a obcanským svobodám. Ve fungující spolecnosti by

podobné fiasko predcházelo pádu vlády, ale mužeme si být
jisti, že Putin a jeho komanda prežijí i toto.

Presto za zavraždené a padlé nesou odpovednost cecenští

teroristé, kterí své národní rezistenci vydobyli "palestin

skou" pozici. Jaký je rozdíl mezi nimi a Hamasem a Islám
ským džihádem? Morálne žádný.

Vraždit a zemrít
Sestadvacetiletý Zíad Džarráhí zemrel 11. zárí 2001 poblíž

pensylvánského Shanksvillu. S rukama na kniplu v kokpitu

boeingu spolecnosti United Airlines, letu císlo 93, zamíril
v sebevražedném pádu do pole, nebot cestující za dvermi

kabiny se užuž drali dovnítr.
Informaci a další detaily plánování a provedení útoku na

symboly Ameriky se podarilo objevit vyšetrovatelum
z národní komise urcené k pátrání po prícinách zárijového
terorismu. O jejích záverech, k nimž patrí zejména
doporucení zcela prestavet americké zpravodajské služby,

informovaly noviny a zpravodajské relace. Nekolikasetst

ránková zpráva, jež se stala bestsellerem, prinesla také
mnoho fascinujících podrobností. Je mezi nimi i hrube

nacrtnutý príbeh Džarráhího, jednoho z devatenácti
únoscu, pilota s úkolem naborit se bud do Kapitolu, nebo
do Bílého domu.

Svým profilem se lišil od dalších vudcu, Muhammada
Atty, Marvána al-Sihhího a Háního Handžura, kterí rovnež
pilotovali unesená letadla. Ti se svým proti americkým
fanatismem neskrývali a lidé, kterí s nimi pricházeli do

styku, vypovedeli o jejich hrubosti a uzavrenosti. Džarráhí
ho si naopak pamatovali jako zdvorilého, slušne vyhlížející
ho, prátelského chlapíka.

Narodil se v Libanonu v bohaté rodine, navštevoval

krestanské školy a v dospívání poznal nejlepší tanecní
a nocní kluby Bejrútu. Na studiích v Nemecku, kde podle
svedku pil pivo a chodil na vecírky, se seznámil s Atlou,
Sihhím a také s Ramzím Binalšíbem, s nímž se mel ve Spoje

ných státech pohybovat ve dvojici. Jenže Binalšíb nedostal
vízum, a tak trávil Džarráhí znacnou dobu sám. To už všich
ni meli za sebou prísahu vernosti bin Ládinovi a v USA

chodili do pilotních škol. Džarráhí celkem petkrát cestoval
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do Evropy a Afriky, zejména za svou dívkou, kterou si vzal
pri islámském obradu v Nemecku.

Naposledy odcestoval na prelomu cervence a srpna 200l.

Koordinátor útoku Chálid Šajch Muhammad už nejaký cas

Džarráhího podezríval, že hodlá z akce vycouvat. V tu dobu
naplno propukly spory mezi Attou a Džarráhím, jenž mel

pocit, že je odstaven od plánování a duležitých rozhodnutí.

Proto se narychlo zacal cvicit náhradní pilot, Zacarias
Moussaoui, pozdeji zatcený. 5. srpna se však Džarráhí k

úleve zbytku bunky vrátil do Ameriky. Chce-li clovek najít
typický príklad náboženského extremisty pripraveného

vraždit a zemrít, težko by hledal jiný predobraz, než jakým
byl Zíad Džarráhí.

Teror a závoj
Pocátkem letošního zárí vstoupil ve Francii v platnost

zákon zakazující zahalování ve školách a dalších prostorách
na verejnosti. Ani unesení dvou francouzských novináru

teroristy v Iráku nebylo fanatikum nic platné, francouzská
demokracie pred nimi neustoupila a zákon nezmenila.

Politik, který neustoupí teroristickému vydírání a nestáhne
vojska z Iráku, tedy presný opak ostudné kapitulace filipín
ské prezidentky Arroyové, která vyhovela únoscum a stáhla
filipínské vojáky z Iráku, nese na zádech bremeno integrity

vlastní politiky. Takových rozhodnutí si važme. Protože,
priznejme si, terorismus se vyplácí. V Irsku sedí bývalí

teroristé ve funkcích. Ve Španelsku vyhrála Zapaterovi volby
Al-Káida.

Za jak dlouho zlomí terorismus odhodlání Izraelcu? Poté,

co OSN odsoudila vztycení ochranné zdi, rozhodla se izrael

ská vláda verdikt ignorovat. Premiér Ariel Šaron však
oznámil, že se podvolí rozhodnutí izraelského nejvyššího
soudu a zmení trasu zdi, která místy vede hluboko palestin

ským územím. Izraelská zed je zoufalým pokusem vlády
v zoufalé situaci. Izrael se musí bránit, a usoudí-li jeho

demokratický kabinet, že toto je zpusob, má na to právo.

Podle znatelne nižšího poctu palestinských vražd se ukazu
je, že Šaron by mohl mít pravdu.

"Citlivejší válka"
Po lékarském zákroku v zahranicí se do Iráku vrátil

respektovaný šíitský duchovní, vrchní ajatolláh Alí Sistání.

Pricestoval zpet do Nadžafu, mesta, jež se behem ajatolláho
vy krátké neprítomnosti promenilo v bojište. Americané

a irácká vláda se s rebelujícím duchovním Muktadou al
Sadrem pokoušeli domluvit a nabídli znacné ústupky
výmenou za odzbrojení Mahdího armády. Poté však podle

informací západních médií irácký premiér Alláví dohodu
odvolal a nepokoje v Nadžafu, stejne jako v bagdádském
slumu Sadrovo mesto, pokracovaly.

Americanum zatím nedošla trpelivost, ale kritika války

roste. Vlivný republikánský kongresman Doug Bereuter

prohlásil, že válka v Iráku byla omylem. Podobné hlasy
budou sílit, i když ted, pred prezidentskými volbami, je

uslyšíme spíš z tábora demokratu. Vyhraje-li v listopadu
znovu Bush, dá se ocekávat, že nastane argumentacní
souboj ve vlastních radách. To by mohlo posunout rozpravu

V dobe, kdy se George W. Bush opírá o tradicní konzervativce,

reprezentuje Arnold Schwarzenegger liberální krídlo strany.

o možném postupu v další fázi irácké války, i když soucasná
americká vláda není známa ochotou prehodnocovat a menit

kurz. Prezident Bush tomu ríká rozhodnost, schopnost vést,
jeho demokratický oponent John Kerry to zase má za

neschopnost priznat chybu. Oproti tomu Bush Kerryho
kritizuje za nerozhodnost pro príliš castou zmenu názoru.
Ve zjednodušeném jazyce politických kampaní je takový
kandidát slabý.

Kerry si opravdu nabehl, když válku v Iráku a svá

rozhodnutí v Senátu týkající se jí vysvetloval tak kompli

kovane, až vzbudil dojem nerozhodnosti a vykrucovaní.
V jedné odpovedi na novinárskou otázku rekl, že je treba
vést "citlivejší válku". Republikánští komunikacní taktiko
vé v tu chvíli asi štestím nemohli uverit vlastním uším. At

byl kontext jakýkoliv, výraz "citlivejší válka" lze Kerrymu
prilepit na celo, lze ho karikovat a z jeho nositele udelat
složitého intelektuála nehodícího se do dnešního nebez

pecného sveta. Lexikon dnešních prezidentských kampa
ní je záležitostí jasných, pokud možno holých vet

a úderných sloganu, které se nedají vykládat více zpuso
by.

Nehlede na tuto skutecnost je zrejmé, že Kerry má
problém se zaujetím jasného stanoviska a príliš pripomíná

politika natahujícího naslinený prst do vetru. Politickou
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kariéru zahájil po návratu z války ve Vietnamu, kde vynikl

jako mimorádne odvážný mladý muž, ocenený nekolika
medailemi. Postavil se do cela organizace veteránu proti

válce a od té doby strídave, podle potreby, poukazuje na
svoje válecné hrdinství a na rebelantství proti válce. Jak
ríkají Americané, Kerry chce svuj dortík mít i sníst.

Špinavá hra
Kerry v kampani nabízí jen kritiku postupu prezidenta

a svoji minulost válecného hrdiny. Hned na pocátku zárí,

tesne po republikánském nominacním sjezdu v New Yorku,
se ukázalo, jak nebezpecná muže být taková taktika. A zdá

se, že zafungoval osvedcený postup klanu Bushu - špinavá

hra. Ti, když se dostanou do potíží, zpravidla vytáhnou
trumfy politického podsvetí.

V roce 1988 znicil Bush senior demokrata Michaela

Dukakise pomocí nastrcené skupiny republikánu - zdánlive
bez spojení s jeho štábem - jež zaplatila televizní reklamní
spot s rasistickým obsahem. Sám George W. pri své první

V Iráku se sice nenašly zbrane hromadného

nicení, ale presto je tamní válka duležitou

soucástí boje proti globálnímu terorismu.

kampani na guvernéra Texasu v roce 1994 použil podobnou
metodu. Skupina republikánských aktivistu, opet zdánlive
bez spojení s jeho oficiálním štábem, rozšírila o jeho

oponentce Ann Richardsové fámu, že je lesbicka. Podobne
se Bush mladší vyporádal v republikánských primárkách
v roce 2000 se senátorem Johnem McCainem, který jej
dostal do defenzívy. Bushovi lidé v konzervativní Jižní

Karolíne o McCainovi roznesli, že má nelegitimní cernošské
díte (McCainovi adoptovali díte z jihovýchodní Asie), že jeho

žena je na drogách (pred mnoha lety byla Cindy McCainová,
nekdejší Miss Arizona, závislá na utišujících lécích), ci že
McCain je po dlouhém veznení ve Vietnamu mentálne nesta
bilní.

Všechny tyto "zbrane" mely jedno spolecné, a sice že

fungovaly. Podobný kalibr vytáhli republikáni v srpnu. Dali
dohromady skupinu vietnamských veteránu, nazvali ji
Vietnamští veteráni pro pravdu, a natocili s ní manipulativní

televizní spot. V nem bývalí vojáci (bez dukazu) tvrdí, že si
Kerry vyznamenání nezaslouží, o své válecné minulosti lže
a není hoden vést Ameriku. Na zacátku podzimu, kdy vetši
na volicu teprve zacíná duel sledovat a predvolební kampan

zacíná naostro, mel podle pruzkumu Bush nad Kerrym víc

než desetibodový náskok. Cást z toho mužeme pripsat priro
zenému skoku, ke kterému prezidentovi pomohl nominacní

sjezd jeho strany v New Yorku.

Ministr Áh-nold?
Jedním z hlavních recníku na sjezdu byl kalifornský

guvernér Arnold Schwarzenegger. V dobe, kdy se Bush
opírá o tradicní konzervativce, kritizující zrovnoprávnení

homosexuálu a dostupnost potratu, reprezentuje Schwar
zenegger liberální krídlo strany. Oslovuje ty, kterí si nemys

lí, že Hollywood je zkázou Ameriky, a ukazuje, že republi
kánská strana umí být tolerantní k lidem jako on 
k pristehovalcum, a že vliv kulturních konzervativcu v ní

slábne. To je podstatné zejména proto, že republikáni dnes
upevnují pozice v médiích, která byla po desetiletí okupová

na levicovými liberály a - což je pozoruhodné - také mezi
univerzitními studenty. Sledujeme postupnou zmenu politic
kého kontextu po 11. zárí 2001.

Schwarzenegger má výhodu, nebot pro nej neexistuje
duležitejší volené postavení než to, které práve drží: guver

nér nejvetšího a nejbohatšího státu, Kalifornie. Coby rodilý
Rakušan má Arnold ústavou zakázáno stát se prezidentem.

Muže si tedy dovolit riskantní politické kroky, nebot nemá
co ztratit. Tím muže jeho vliv uvnitr strany paradoxne rust.

Kdo ví, nepocítáme-li mírný akcent Henryho Kissingera,
narozeného v Nemecku, bude treba jednou prvním minist
rem zahranicí s cizím prízvukem.

Bush zustává mírným favoritem, avšak listopadový souboj
bude tesný. Politika soucasného prezidenta je ale to, co USA
potrebují, a to navzdory názoru mnoha Západoevropanu

a velké cásti amerického politického establishmentu.

V Iráku se sice nenašly zbrane hromadného nicení, ale
presto je tamní válka duležitou soucástí boje proti globální

mu terorismu. Koncentruje bojište s A1-Káidou a dalšími

fanatiky na území Iráku. Vyplývá z ní, že ten, kdo vyhraje
Irák, udelá rozhodný krok k získání vlivu na Blízkém

a Stredním východe, regionu, který zoufale potrebuje vývoj
liberálnejším smerem.

Súdánská beznadej, evropská ostuda
Na záver polemizujme s ministrem zahranicí Velké Britá

nie Jackem Strawem, který se po návšteve západosúdánské

ho Dárfúru s nadejí vyjádrilo rešení tamní krize. Islámsko
vojenská vláda v Chartúmu však evidentne hraje dvojí hru
a pokracuje v podpore vyhlazování krestanského obyvatel
stva. Zrejme správne sází na to, že po potížích v Iráku
a nelehkých akcích na Balkáne svet nenajde odhodlání

v Súdánu zasáhnout vojensky. Súdán je jednou z politických
cerných der mimo jiné také proto, že tamní obcanská válka

nikdy nepronikla do západních médií a západní státy v nem
nemají zretelné zájmy.

V porovnání se súdánskou krizí je fiasko nízké úcasti ve

volbách do Evropského parlamentu rozšírené EU jen
zanedbatelnou ostudou. Je to výsledek toho, že do nekonec
na se vlekoucí proces rozšírení se v médiích prezentoval
jako handrkování o dotace, uzavírání kapitol doprava

a rybolov a spory o výši platu evropských cinitelu. Nový
predseda Evropské komise ]osé Manuel Durrao Baroso má
pred sebou hodne - a nejen marketingové - práce.

ToMAS KLvANA (1966) JE NOVlNÁk, pREDNASI NA NEWYORSIill UNlVERZITI:

v PRAZE A JE CLENEM CESIill EUROATIANTICIill RADY A KONZULTANTEM

SPOLECNOSTl PAN SoLUTlONS.
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NÁROD SI NElZE VYMYSLEf
S historikem Miroslavem Hrochem o nacionalistech, patriotech
a sebemrskacÍch

DAVID SVOBODA

Slovo nacionalismus má v dnešní mluve prevážne

záporný nádech. Je jeho soucasný obraz objektivní?
Termín nacionalismus je zdrojem obrovského svetového

nedorozumení. Pro cást Evropy a jejího. verejného mínení je
to tradicne negativní jev - neplatí to ovšem všude a vždy,
napríklad ve Francii byl nacionalismus casto velmi pozitiv

ní. Slovo samotné je odvozenina od anglického nation,

které konotuje se státem. Býti nationalist znamená tedy
v anglictine usilovat o státnost, zatímco v ceštine to slovne

se státem nemá nic spolecného. Národ je zde tradicne
charakterizován kulturou a jazykem, nikoliv státností. Když

se proto u nás rekne nacionalismus, je to neco podstatne

odlišného než anglické nationalism - termín, který byl
exportován do sveta v ruzných významech, címž z toho

vznikl guláš.
I když se mnozí autori od 30. let snaží nacionalismus

charakterizovat vyvážene jako neutrální problém, vždycky je
v tom zrnícko pokrytectví. Napríklad v americké literature

je spousta prací o nationalism ve svete, ovšem když jde
o USA, tak je to najednou patriotism, což je prece jen neco
jaksi lepšího než nacionalismus. V ceštine naštestí máme

termín vlastenectví, prestože je dnes již trochu opotrebova
ný, a je možné vyjádrit pozitivní vztah k národu jinak než

slovem nacionalismus; jinde zbývá jen antikvovaný "patrio
tismus", vlastne ješte predrevolucní výraz z 18. století. Ríct

"nacionalismus" je proto strašne jednoduché; ví se pouze, že
jde o národ. Je ale treba vždy upresnit, co se za tím konkrét
ne skrývá.

Nejen v ceských intelektuálních kruzích je živý námr,
že národy uvedla do života hrstka nadšencu, chtelo by

se skoro ríci manipulátoru.
Tendence k vytvárení pospolitostí, které by nebyly vázány

feudální závislostí a byly založeny na rovnosti lidí od naroze

ní, znamenala nástup nových spolecenských vztahu, které
mely s puvodní absolutistickou spolecností velmi málo

spolecného. Že se to nazvalo národem, je dáno tradicí, nebot
národ jako termín existuje od stredoveku. Pokud se tedy
míní, že si lidé nechali od nekoho namluvit, že jsou

národem, jde o naprostý nesmysl. Pokud se tím ale míní to,
že jistá skupina politiku v zájmu získání moci zacala akcento
vat nikoli samotnou existenci národa, ale národ jako postu

lát, který umožnuje lepší cestu k moci, pak je na tom hodne
pravdy. Na jedné strane je tedy treba brát objektivní existen

ci velké sociální skupiny, na druhé využívání této skutecnos
ti pro mocenské zájmy.

Byl tedy vznik moderních národu nejakým zpuso
bem predurcen?

Nemluvil bych o predurcení, nesporné ovšem je, že
v Evrope neznáme žádnou alternativu k moderní národní
spolecnosti. To samotné je pro mne empirický doklad

toho, že jiná možnost nebyla. Ale zpátky k predurcenosti:
je jasné, že ony vazby a jejich emocionální zabarvení se

mezi lidmi v obcanské spolecnosti nezrodily na zeleném
drnu, ale že tu jsou starší historické a politické koreny.

Historie byla casto relevantní pro formující se obcanskou
spolecnost, a to nejen tím, že se konstruovaly národní
dejiny, ale že tyto dejiny zcela nezávisle na jakékoli vuli

promlouvaly existencí svých materiálních i institucionál
ních reliktu. Podíváte se na Pražský hrad a vidíte ceskou
národní minulost; tu nemohl žádný intelektuál postavit

z písku. Vedomí pospolitosti bylo silnejší tam, kde bylo
možné pracovat s objektivními relikty minulosti, které
byly národne relevantní. V Cechách to byla nejen architek
tura, ale treba instituce ceského snemu, hlavního mesta,
stabilita ceských hranic.

Pak je tu moment etnický. Tezi o vykonstruování národa

razí nekterí intelektuálové, kterí jsou minimálne bilingvní,

a proto ani nedovedou pochopit, že pro cloveka, který umí
pouze jeden jazyk, je tento hodnotou už proto, že se jím
domluvÍ. Dokud byl tento jedinec vychováván v poddan

ství, byl jeho jazyk soucástí jeho nízké prestiže. Od té
doby, co se lidé postupne v 19. století zacali považovat za

rovnocenné, požadovali pro svou rec postavení ostatních

jazyku, cehož mohli dosáhnout bud asimilací, jak ji známe
z Irska ci Skotska, nebo tím, že zacali ríkat "muj jazyk je
zdejší".

Další predestinací je komunikace, tj. tržní vazby, vazby
zprostredkované tiskem nebo školská reforma - to všech
no zacalo lidi sbližovat.

Stredoevropské pojetí národa se casto staví do kontrastu

k jeho obcansko-státnímu chápání v západní Evrope;
tomu prvnímu, oprenému o jazykovou a etnickou totož
nost, se pripisuje nižší demokratický potenciál.

To má koreny u Hanse Kohna, ceského sionisty, který po
znechucení z Palestiny odešel do Ameriky a stal se politolo
gem. V roce 1944 vytvoril ideologické schéma šité na míru
druhé svetové válce, že západní nacionalismus se zrodil

z demokratické francouzské revoluce a je definován obcanský
mi principy, kdežto "nezápadní" nacionalismus je založen na

kulture a krvi, címž myslel jednoznacne Nemce. Pozdeji se to
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zacalo prebírat a Kohn sám to pozdeji modifikoval, když

napsal, že i na východe jsou národy, které se nerodily z Blut
und Boden, ale z demokratických tradic. Koncem 60. let to už

byla stará písnicka, teprve po rozpadu sovetského bloku se

znovu zacalo rikat, že ošklivý nacionalismus je ten východní.
Došlo to tak daleko, že populárni politoložka Liah Greenfeldo

vá vydala ideologicky podbarvenou knihu Pet cest k modernite,

kde rozlišuje nejpokrokovejší nacionalismus americký, násle
dovaný britským - a na druhé strane nejhorši ruský, tesne
následovaný špatným nacionalismem nemeckým.

20. století bylo stoletím etnických cistek. Lze za viníka

techto tragédií považovat nacionalismus, který rozboural

"idylu" staré Evropy?
V první rade mnohonárodnostni nše staré Evropy nebyly

žádnou idylou, vezmeme si treba ruskou nebo Osmanskou

ríši. Idylicnost habsburské monarchie se zobecnuje na
základe jejího pozdního, ústavru110 období od 60. let predmi

nulého století, které navk bylo rovnež obdobím velkých
národnkh konfliktu a vášni. A dá se dokonce nct, že pozdej
ší drastické konflikty po první ci druhé svetové válce mely

koreny už v období té tzv. idyly multietnických Mí. Nenávist
se hromadila.

Za druhé je treba ve 20. stoleti rozlišovat: jak v bývalém

Sovetském svazu, tak v Jugoslávii vznikla nová situace boje

o moc, která nemá precedens v minulosti, tj. situace vakua
nahore. Do té doby šly mocenské boje mezi temi nahore

a temi, co chteli k moci; tady se však stará moc rozpadla

a vyparila - já tomu nkám vakuový efekt Ten zacal hysterizo
vat ruzné politické skupiny a mnohá z tech drastických

rozhodnuti oné doby tim lze vysvetlit U nás nebo v Polsku po

pádu komunismu takový efekt nenastal, nebot zde nebylo
mocenské vakuum.

Druhou vecí je, že snaha elit o získání moci mohla mít

úspech, jen když souznela s tim, na co lidé slyšeli; pro
pocátek 90. let plati, že v rade zemi - radil bych sem i Sloven

sko - probehlo velice krátké obdobi, které má své paralely
s obdobím formování národu v 19. stoleti. Analogicky se tu

opakuje ztráta staré identity, starých jistot, které se posléze
nacházejí v národu. Další podobnosti s 19. stoletim bylo, že
lidé, kterí hledali novou jistotu, nemeli po dlouhá desetileti

politickou zkušenost. Proto podobne jako tehdy lidé daleko

lépe slyšeli na hesla národní než na hesla obcanská. V rade
zemi je to vedomý mýtus repnzy, obnovy starého národního
boje.

Treti moment je to, že boje o národní práva probíhaly v 19.
stoleti v podminkách spolecnosti na vzestupu; v 90. letech 20.

stoleti se národni konflikt rodí naopak ve spolecenském
úpadku. Kolác je nyni menší a jde o to, urvat z nej co nejvk 

to lidi radikalizuje vke než antikomunismus, který hrál roli

pouze snad u Chorvatu a v pobaltských republikách.

Má ceský národotvorný proces v evropském rámci
nejaké výrazné specifikum? Dá se za jeho výsledek

považovat zrod myšlenky cechoslovakismu?
Cechoslovakismus je krásný prI1dad pro to, jak si národní

identitu nelze vymyslet. Cešti intelektuálové skutecne vymys-

leli cechoslovakismus, a to mnohem drív než v roce 1918:

predstava jednoho ceskoslovanského národa pochází již z 19.
stoleti a uznávali to už Madari, když nkali - my ty Slováky sice

asimilujeme, ale tim ješte nenicíme žádný národ, je to jen
ceská menšina. A práve nezdar cechoslovakismu ukazuje, že
koncept národa, který neodpovidá realite, lidé - v tomto pnpa
de Slováci - nevezmou.

Ceský národotvorný proces probíhal zdola, bez vlastní

vládnoucí trídy, což ostatne v Evrope neni žádná výjimka.

Ceskou specifikou je, že startovrn podmínky byly mezi nestát
nimi národy velice pnzruvé. Byla zde reminiscence na dávnou

státnost, na rozdl1 od rady jiných pnpadu šlo navázat na tradici
literárního jazyka z 16. a 17. stoleti a byla tu i kontinuita toho

kvazi-národního zemského vedomí, kterému se nekdy ríká
barokni patriotismus: katolická církev i pri zachováni všech
principu staré spolecnosti byla v lehké opozici proti Vídni

a porád udržovala vedomi ceské církve a ceských svetcu vcele
se svatým Václavem. To zdaleka nebylo všude, napadají me jen
Norové a jejich svatý Olaf. Ovšem pokud chceme mluvit

o ceské specifice po roce 1989, tak je to nevyjasnená národní
identita, která kolísá mezi ceskou a tou ceskoslovenskou.

Pfunacné je, že dodnes nevíme, jak se máme jmenovat, což je
v Evrope unikát

Není vzhledem k tomu, co jste popsal výše, paradoxni,
že ve srovnání s jinými národy jsou národní emoce

u Cechu tradicne nesmelejši?
Nerekl bych, že tradicne; za prvni republiky byly velmi

vypjaté. Roli tu hraje to, že od roku 1945 se ztrácí syndrom
ohroženi. Pro malé národy je typická predstava, že naše národ
ni existence neni samozrejmosti a je potreba si dokazovat, že

si ji zasloužíme. To vše posiluje národlli vedomi, a když v roce
1945 koncí nemecká hrozba, ceská národni identita se postup
ne stává samozrejmosti. U Slováku to bylo jinak, potreba

dokazovat si, že nejsme jenom mladší bratr, byla silnejší. To

vede k tomu, že hlasy, které nkají, že cešstvi je blbost a Ceši že
v minulosti nic porádného nedokázali, at už jsou motivovány

jakkoli, mohou mit vetší ohlas v podminkách nesamozrejmého

národa. Dušan Treštík se kdysi pta!, kde jinde by bylo možné,
aby povesili svatého Václava nohama nahoru a nikdo se nad

tím nepozastavil. Za prvrn republiky by ho kamenovali, zatím
co dnes se tomu nekdo zasmeje, nekdo pohorší, ale národni
existenci to neohrozí. Vždycky jsem byl špatný prognostik

a nechci jím být ani ted, ale situace se muže zmenit ve chvHi,
kdy sudetští Nemci z nejakého duvodu ziskají v Evrope pozice

a ten pokrik se zacne prenášet do Cech. Ta nesamozrejmost
národní existence bude mizet a nahradi ji pocit ohroženi a opet
vznikne národni solidarita.

Jedná se tedy o dva ne príliš štastné protipóly národních
nálad. V casech klidu ochablost hranicíci obcas se

sebemrskacstvím, anebo vypjaté vášne ...
Ano, sebemrskacstvi se jaksi sluší, je to vec jistého ŽUfnalis

tického oportunismu. Jedna mladá filoložka delala lingvistický
rozbor politické publicistiky v televizi a mimo jiné prišla na to,

že adjektivum ceský, Cechy, Ceši se objevuje v naprosté vetšine
pnpadu s negativními kontacemi: ceská závistivost, ne kupn-
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kladu ceská tvorivost. To muže být nebezpecné ne z toho

duvodu, že by to demobilizovalo národní síly, ale že to zároven

vyvolává komplex a potrebu tento komplex nejak vyrovnávat.

Nedá se za lingvistické specifikum považovat i tolik
nadužívaný termín "cechácek"?

To slovo se ovšem zrodilo až po roce 1918 jako kritické
oznacení pro postoj Cechu za první svetové války a vyrukovali

s tím práve nacionálové. Zdaleka ne všichni Ceši byli totiž za
války "maffiány". Dokonce existoval dnes už zapomenutí výraz

"cehona", prevzatý z rakouské hymny: Ceho nabyl obcan pilný.

Zajímavé ovšem jiste je, že "cechácek" se dnes objevuje jako
bežný termín.

Tvrdí se, že žijeme v ére odumírání národních státu.
Myslíte si, že neco muže nahradit národní stát?

U nás se málo zduraznuje, že základní koncept Evropy je

nahradit prioritu národní identity identitou evropskou; tak jako
drív byli lidé ochotni obetovat se pro národ, dnes by to podle
Evropanu melo být pro Evropu. A protože Evropa je velký
celek, je snaha posílit místo národa identitu regionální. Zcásti

se to darí, ale je to vyložený konstrukt, o kterém si netroufám
ríci, zda má ci nemá budoucnost. Ale už dnes vidíme, že snaha
o prekonání národního egoismu neklape, staré clenské státy

EU své zájmy stále jasne hájí a muselo by trvat generace, aby
se to zmenilo.

Je tu ješte jedna vec: hlasy, které tvrdí, že v unii ztratíme
identitu, se mýlí - identita se tím neztrácí, ta se naopak muže

posilovat. Co se ale ztrácí skutecne, je podíl na moci, kterou

mají politictí reprezentanti. Ta je ovšem radovému obcanu
srdecne jedno. Ti euroskeptici tedy spíše mluví za sebe

a s národní identitou to nemá nic spolecného.

Miroslav Hroch se narodil roku 1932 v Praze. Od roku 1989

je profesorem historie na Filozofické fakulte UK v Praze.

Zabývá se obecnými dejinami pozdního stredoveku a novove

ku, problematikou buržoazních revolucí a komparativním

studiem evropských národních hnutí v 19. století. Je autorem

i spoluautorem nekolika populárne vedeckých knih, ucebnic

a syntetických prací. Za svuj prínos k poznání skandinávských

dejin ve strední Evrope získal v roce 1997 cestný doktorát

university v Uppsale.

V proevropské rétorice se opakovane národní VYmezení
ztotožnuje témer s válecnou atmosférou.

Dnes s sebou nejvetší nebezpecí nese ekonoIIUcké soupere

ní. EkonoIIUcká revnivost tady je, jsou to treba nárKy Nemec

ka nad odlivem pracovních míst a putováním prumyslu na
Východ. Tento ekonoIIUcký egoismus je logický, ale je duležité

jej prekonat. U nás po tom zatím není aní stopy, stále se mluví
jen o výhodách vstupu do Unie. Na Západe už se o tom sice
mluví, ale i tak je to smešné, protože nadnárodní koncerny

jsou natolik rozrostlé, že se dávno ani neví, kdo je vlastní.

Kdybyste mel být prece jen prognostikem, bude za
padesát let stále relevantní psát dejiny ceského národa,
nebo již jen prostoru ceských zemí?

Myslím, že vše zustane pri starém. Daleko spíše než tenden

ci ústupu od národu pozoruji sklon neidentifikovat se

s Evropou. Neríkám, zda je to dobre nebo špatne. Tomu by se
dalo celit jedine delením do regionu; u Moravy s jejím silným
regionalismem to není problém, u Cech je to ovšem problém,
ty tvorí jeden celek.
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DO SMRTI svon
Promeny moderní spolecnosti nerozlucne svázaly osud
národního státu s osudem katolické rodiny

Ivo MOŽNÝ

Prí vzniku národních státu hrál velkou úlohu proces, pro
který našel obrazné pojmenování vehlasný španelský filosof
Ortega y Gasset: vertikální vpád barbaru. Tradicní spolecnost

stredovekých státu ani zdaleka nezahrnovala všechny ty, kdo
žili na jejich území.

Vítezní barbari
Do "spolecnosti" patrili jen príslušníci stavu: šlechty a kléru;

meštanum trvalo staletí, než byli mezi stavy rovnoprávne prija
ti. Ti ostatní, venkovské obyvatelstvo a mestská chudina, do

spolecnosti pocítáni nebyli vubec. Podle Nového zákona meli

sice i oni nesmrtelnou duši, a tedy nadeji na stejnou blaženost
na nebesích, ale tady na zemi to bylo neco jiného.

Osvícenská myšlenka, že sociální subjektivitu nelze nikomu
uprít, nebot je každému dána rovnou narozením (a to bez

ohledu na to, komu se narodil), potrebovala zhruba celé 19.
století, než ji lidé v Evrope všeobecne prijali. S tím, jak i ti dríve
vyloucení uverili, že rovnost, volnost, bratrství skutecne

znamenají podíl na moci a rovnost pred zákonem, vnikly masy
zespodu do spolecnosti, dríve vyhrazené stavum. Prinesly

s sebou plebejské mravy a odpornou nezdrženlivost; inu, byli
to chudáci. Pro evropskou kulturu to znamenalo stejný otres,

jakým kdysi otrásly Evropou vpády barbaru.

Cui bono?
Na konci 20. století se zdálo, že evropská kultura tento vpád

zvládla. Jeho valná cást byla sice krušná, prinesla dve svetové

války a vznik dvou ohavných totalitních režimu, ale ve finále tu
je Evropa demokratických národních státu, které nestojí proti

sobe a stále tesneji hospodársky i politicky spolupracují. Opíra
jí se o obcanský, nikoli národnostní koncept lidu. Národními ty

státy vesmes porád zustávají, tak jako jejich národní hymny
a fotbalová mužstva, ale obcané se víceméne smírili s tím, že
jejich národ muže být stejne ruznobarevný, jako je jejich
národní mužstvo.

Jiná otázka je, jak tento dvousetletý vývoj zvládla evropská

rodina. Historie národního státu a historie evropské rodiny se
prostupují a podle nekterých názoru to byla meštanská rodina,
která dala vznik kapitalismu (a národnímu státu), nikoli
naopak. Umožnila mužum - v kreativní schizofrenii - absolut

ní koncentraci na výkon, nemilosrdne souteživé chování
a racionální volbu vhodných strategií podle nákladu a výnosu,
bez ohledu na city a vztahy. Skýtala jim totiž zázemí, chránené

území, ve kterém mohli titíž muži jednat s ohledem na city,

projevovat altruismus a odpocinout si od mrazivého sveta
obchodu a podnikání.

Díky pevné rodine dosáhla Evropa jedinecné kombinace
svobody a bezpecí. Rozdelila komplementárne sociální role:

ženy vedely, že když je všechno v porádku s rodinou, bude

všechno v porádku i s nimi; muži vedeli, že když dokáží, aby

bylo všechno v porádku s nimi, bude všechno v porádku
i s rodinou, bez nÍŽsi život nedovedli predstavit.

Od statutu ke smlouve
Krestanská (zejména katolická) rodina získala už ve stredo

veku do svých základu dva duležité principy. Tím prvním se

lišila od rodin ostatních velkých evropských náboženství: byl
to princip nerozlucitelnosti, definitiva garantovaná transceden
cí - co Buh spojil, clovek nerozlucuj. Tento princip umožnoval

brát i okamžitá strádání a nespravedlivost uvnitr rodiny jako
investici: bylo možno se na ne dívat jako na vklad, který se
jednou vrátí. Cinil z rodiny prístav bezpecí.

Proces, v nemž se Evropané emancipovali od stredovekých

závislostí na vrchnosti, na své farnosti a na stavovských korpo
racích, aby se z nich stali svobodní obcané národního státu, se
nemohl nedotknout rodiny. Predevšim se zmenila z nezrušitel

ného svazku v obcanskou smlouvu jednostranne vypoveditel
nou rozvodem. Katolická církev se tomuto vývoji houževnate
bránila, ale nemela šanci. V pozadí této zmeny byla celková

zmena právního myšlení: zatímco v tradicním evropském právu

byla subjektem práva rodina, stával se jejím subjektem jedinec.
Už v polovine 19. století si Henry Sumner Maine, významný

teoretik historicko-právní školy, všiml: "Pohyb pokrokových
spolecností byl dosud pohybem od statutu k smlouve."

Tento proces osvobodil nejenom dospívající deti od

rodicu, protože jim dal právní subjektivitu, ale oprávnil
i rodice, aby odkazovali svuj majetek podle svého rozhodnu

tí a ne podle principu prvorozenectví, jak tomu bylo až
dosud. Na rodinnou soudržnost to melo fatální vliv. Se

ztrátou vzájemné závislosti a jednoznacných pravidel

mezigeneracního prevodu majetku se rozpadaly nejenom
rodinné majetky, rozpadala se i velká vícegeneracní rodina.

Ku prospechu rozvoje prumyslové spolecnosti se uvolnila
omezení pro geografickou mobilitu; pro mladou rodinu se
stehování stalo pravidlem. Nemecký sociolog Niklas
Luhman si dobre všiml, že v moderní dobe se rodina zaklá

dá v každé generaci znovu.

Pilulky proti rodine
Druhý základní pilír krestanské rodiny, totiž že prvním

úcelem manželství je plození detí, však platil ješte dlouho.

Katolická rodina v tom zustávala pevná ješte na zacátku 20.
století, kdy už ostatní zmeny probehly. Presvedcivý dukaz
podává historická demografie. Prumerný pocet žive naroze

ných detí na jednu ženu v ceských zemích se ješte tesne pred

první svetovou válkou pohyboval kolem šesti detí.

Prítomnost
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V procesu modernizace se ale stále výrazneji taková rodina
stávala "reliktem stredoveku v lune moderní doby", jak píše
nemecký sociolog Ulrich Beck. A pokracuje: "Tržní model mo

dernity implikuje spolecnost bez rodin a bez detí. Každý musí

být nezávislý a volný, jak to vyžaduje trh, který zajištuje jeho ci
její ekonomickou existenci. Subjektem trhu je nesmlouvave
nezadaný jedinec, nezatežovaný vztahem, manželstvim ci rodi

nou. Z toho vyplývá, že ve svých dusledcích je tržní spolecnost
spolecností bez detí ... "

Ke vzrustajícímu tlaku ekonomiky, která stále naléhaveji

potrebovala pohyblivost pracovní síly a efemérnost pracovního

pomeru, se pak ješte pridaly dve nové významné skutecnosti,
které teprve dokonaly zmenu v druhé polovine 20. století.

Prinesl je rozvoj lékarství a zdravotní péce. Predevším se

prumerná délka života prodloužila tak zásadne, že po vyvedení
detí z hnízda se pred rodicovským párem otevíraly ješte dve

desítky let aktivrnno života; venovat život rodine prestalo být

možné už proste proto, že se aktivní vek stal na to príliš
dlouhým. Ješte výrazneji pak zapusobila "pilulka": poprvé
v historii cloveka dala do rukou žen spolehlivý prostredek

rozhodnout o tom, kolik detí budou mít, kdy a zda vubec. Také
druhý pilír krestanské rodiny se položil.

Pokušitel jménem svoboda
Podstatne k tomu prispel vývoj evropského myšlení v druhé

polovine 20. století. Konceptu rovnosti a nezávislosti, o nejž byl

opren étos 19. století, hrozilo vycerpání. Ujaly se ho však ženy.
Slova emancipace a rovnost zaznely ve feminismu s novou

silou. Pokud ale rovnost znamená stejnost a emancipace

znamená nezávislost, pak ani malá dvougeneracní rodina
nemá mnoho šancí.

"Nejde prece o to, že by ženy byly predurceny k nejaké jiné

roli, ale o to, že rodicovství je principiálne nemožné, když se
oba, muž i žena, rozhodnou pro tradicní mužskou roli," pozna
menala k tomu ve feministické diskusi americká socioložka

Philis Moenová. Jinou roli však spolecnost pozdní modernity
vlastne nenabízí. Ekonomícké a kulturní externality nepone

chávají mnoho prostoru pro volbu mezi bezdetností a rovností.
Když z obou tradicních pilíru krestanské rodiny zustaly jen
stíny, volí stále vice žen bezdetnost - anebo hledají kompromis

v rodine s jedním dítetem.
Porodnost v západní Evrope klesla ke dnu v poslední

ctvrtine 20. století jako kámen. Prispela k tomu skutecnost,
že také role otce ztrácí pevné spolecenské kontury
a nakonec i pritažlivost. I ceské sociologické výzkumy ukazu

jí, že když se ženy, které odkládaly narození prvrnno dítete až
ke tricítce, nakonec kolem sebe rozhlédnou, s kým by rodinu

mohly založit, zjištují casto, že jejich potencionální partneri

na neco takového nepomýšlejí. Na rozdíl od žen mužum

netikají biologické hodiny, svoboda je pro tricátníka
v konzumní spolecnosti sladká a s emancipací žen se bez
obtíží vyrovná radeji na pracovišti. Osvobození žen prineslo
s sebou osvobození mužu.

Nejistota pred branami
V generaci Cešek, které vstupovaly do veku potenciálruno

materství v první polovine 90. let a dnes se pro ne ona šance
zacíná pomalu zavírat, pripadne na sto žen asi sto dvacet detí.

Za ctvrt století bude tedy na jejich míste jen šedesát potenciál

ních matek. Ty by, aby bylo vnucek zase tolik, co bylo babicek,
musely mít v prumeru asi ctyri deti: laskavý ctenár sám
usoudí, jak je to pravdepodobné. Pri setrvalé porodnosti 1,2
dítete na ženu zmenšuje se populace na polovinu každých 32

let. Deti, které se dnes rodí, by se tak mohly dožít Ceské

republiky s méne než tremi miliony obyvatel.
Náš vývoj porodnosti má oproti západní Evrope zpoždení

zhruba o tricet let. Mužeme tedy videt u sousedu, kam je vývoj

z naší situace dovedl. V sousedním Nemecku, stejne tak jako
v Rakousku, témer tretina žen z poslední generace zustává

trvale bezdetná a asi desetinu obyvatelstva tvorí imigranti.

Stará Evropa sáhla v tísni po prastarém receptu: otevrela se
gastarbeiterum. Puvodní predstava, že jde o hosty, kterým

brzy podekujeme za návštevu a budeme zase ve svém národ
ním státe, vzala za své pred koncem století. Naopak se ukáza
lo, že relativní blahobyt imigrantu pritahuje davy jejich
soukmenovcu.

I nadeje na asimilaci se rozplývají: menšiny reprodukují

svou kulturu v detech, tavicí kotel netaví. Vynoruje se multi
kulturní spolecnost, rešení z nouze na vratkých základech.
Jsou jiní a jiní už asi zustanou; podle mínení dosavadní

majority mají divné mravy a jiné aspirace. "Inu, jsou to

chudáci." Zažíváme nový vpád barbaru, tentokrát opet
horizontální.

Tradicní katolická rodina, nerozlucitelná a s prísným

zákazem antikoncepce, odešla zrejme nenávratne do dejin.
Nepodarí-Ii se spolecnosti bezdetných asimilovat imigranty,
aby prevzali puvodní hodnoty západní civilizace a pritom
vynechali hodnotu rodiny, ceká Evropu velmi nejistá budouc

nost. Pokud si hodnotu velké rodiny zachovají, možná ješte

dosti bourlivá. V každém prípade je obtížné si predstavit, jak
by se osud národního státu mohl emancipovat od osudu

tradicruno modelu katolické rodiny.

Ivo MolNÝ (1932) JE SOCIOWG. ZABÝVÁ SE ZÁKIADNlMI OTÁZKAMI RODINY

DNESNl DOBY. VYUCUJE NA MAsARYKOvJ:: UNIVERZITE v BRN/::.

Rodzim 2004
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EVROPSKÁ UNIE REAI1S11CKY
JAROSLAV ŠEDIVÝ

Nechápu, proc se vedou tak úporné diskuse o tom, zda
vstupem do EU ztrácíme svou národní ci státní suverenitu,

respektive kolik té suverenity nám zbývá. Proc se ozývají hlasy,
mnohdy podložené i vysokou státní funkcí, že "národní stát" se

v EU postupne rozpustí a uskutecní se jakási "levicová" idea
o stvoreni evropského nadstátu, ci prinejmenším centralizova
né federace. A zároven se divím, že do této debaty nevnese

nekdo odpovedný jiný tón, tón politika, diplomata ci experta,

který vyloží a zobrazí zcela pragmatickou stránku denního
pusobeni této jedinecné mezinárodní organizace, v níž se zatím
ceští zástupci dost bezradne pohybují.

Pocátky velkého podniku
Evropská unie v dnešní podobe je jen dovršením další etapy

pragmatického rešení výzev, vyvolaných evropským vývojem

po 2. svetové válce. Úcel tohoto nejvetšího evropského dobro
družství by se dal zformulovat slovy "spoluprací k míru

a prosperite". A jsem si jist, že tenhle velký podnik se bude dál
vyvíjet, že prijdou další etapy.

Prehlédnu-li víc než padesátiletou historii formování moder
ní Evropy v rámci postupné integrace, nemohu prijít na to,
v cem je tento projekt jakousi realizací postupné socializace

Evropy, v cem spatrují kritici prukaznou snahu o vytvorení

jednoho superstátu? Vždyt v kterékoliv etape vývoje EU se
vždy jednalo o citlive dosažené kompromisy na základe

mezivládních vyjednávání a mezivládních dohod a v okamžiku,

kdy zacaly fungovat výkonné orgány Spolecenství, byly dohod
nuty i pojistky proti zneužití integrace ve prospech nekterých

populacne i ekonomicky silnejších státu.
Prvky integracních snah se projevily už v Marshallove plánu

(1948-1952). Pomoc byla poskytnuta tem státum, které se o ni

prihlásily, za dvou podmínek - za prvé, že tyto státy budou
v užití pomoci spolupracovat, a za druhé, že zisky z této pomoci

budou reinvestovat do rozvoje a modernizace hospodárství.

K rízení celé akce vznikla organizace, která po jejím skoncení
byla pretvorena v prestižní Organizaci pro hospodárství

a rozvoj (OECD).

Duležitým aspektem požadované spolupráce bylo usmírení
Francie a Nemecka a v rámci Marshallova plánu došlo i k první
soucinnosti obou zemí v oblasti uhlí a oceli. Novou kvalitu

v tom prinesl pocátkem 50. let památný Schurnanuv - Monetuv

plán zrízení Spolecenství uhlí a oceli. V orgánech Montánní

unie, jak se puvodne tomuto spolecenství ríkalo, lze už rozpo
znat zárodky budoucích institucí EU.

Spolecný trh
Dalším predelem v integraci Evropy byla práce expertní

skupiny belgického politika Henriho Spaaka, která okolo roku
1956 pripravovala námety pro hlubší ekonomickou spolupráci,
pro vytvorení spolecného trhu. Závery této pracovní skupiny se
pronútly do textu jedné ze dvou Rímských smluv, podepsaných

v breznu 1957 v Ríme, a to ve smlouve o spolecném trhu.

Druhá smlouva zrizovala Evropské spolecenství atomové

energie - Euratom. Spolecný trh zejména zavedením celní unie

mel obrovský úspech, zatímco Euratom ne, nebot jaderné
záležitosti v Evrope se zmenily v souperení Francie - USA

Spolecný trh byl tím podstatným pocátkem integrace a byl to

projekt na výsost pragmatický, nikoliv ideologický. Spolecný
trh se stal jádrem, kolem kterého zacala vznikat nová evropská
konstrukce, kolem nehož postupne vyrustá stavba až do

dnešní podoby. Zejména sem patri koordinace hospodárských
politik od roku 1969 a vytvorení Evropského menového systé
mu v roce 1979. Od roku 1974 zacala uvnitr Spolecenství
pusobit Evropská rada, což v podstate znamenalo rozšírení
hospodárské spolupráce o dimenzi politickou. To umožnilo

další dva základní kroky.

V roce 1986 byl schválen Jednotný akt, dílo predevším

Jacquesa Delorse. Jednotný akt byl prvním krokem k dnešní
podobe EU. Spojil všechny organizacní útvary jednotlivých
spolecenství v jedinou instituci a odtud se spolecenství evrop

ská mení na Evropské spolecenství. Spolecný trh se stává vnitr
ním trhem. V clánku 13 se ríká: "Vnitrní trh zahrnuje prostor
bez vnitrních hranic, v nemž je zajišten volný pohyb zboží,
osob, služeb a kapitálu."

A to jsou základní pilíre evropské integrace v rámci EU. Bylo
ovšem treba harmonizovat legislativu úcastníckých zenú,

a proto byl v rámci Jednotného aktu zpracován kodex o 280
paragrafech, s nímž v následujících letech clenské státy sjedno
tily svou legislativu.

Ctyri vlny
Dalším cinem bylo zpracování textu smlouvy, podepsané

v listopadu 1991 v Maastrichtu, jež vstoupila v platnost 1. 1.
1992. Ta smlouva vznikla pod tlakem Francoise Mitterranda

a Helmuta Kohla, kterí chteli konsolidovat evropskou scénu po

roce 1989. Mela velké ambice, ale nejednoznacné výsledky.
Mimo jiné bylo v Maastrichtu rozhodnuto, že od 1. ledna 1999

bude zavedena jednotná evropská mena (do praxe vstoupila od

roku 2002) a byla potvrzena vule rozšírit EU o další státy,
hlavne strední a východní Evropy. Tato smlouva ovšem rozšíri
la i pusobnost EU z hospodárské oblasti (1.pilir) i na spolecnou
zahranicní a bezpecnostní politiku (2. pilir) a spolecnou politiku

v oblasti právni a v boji proti mezinárodnímu zlocinu.
Rozšírení pusobnosti spolecenství vyvolalo ostré diskuse

a ratifikace maastrichtské smlouvy probíhala obtížne.
Kamenem úrazu bylo i samo další rozšírení EU. Má mít
vubec nejaké limity? Kam až pujde, když z praxe bylo známo,
že každé rozšírení vedle prínosu znamenalo i zpomalení?

Byly dosud ctyri vlny rozšírování a EU si v rozširování zatím

neklade žádné limity. První vlna prišla v roce 1972, kdy smlou
vy s Evropským spolecenstvím podepsaly Velká Británie,
Dánsko, Irsko. Též Norsko, které ovšem v referendu smlouvu
odmítlo. Druhá vlna privedla do spolecenství Recko (1981),

Spanelsko a Portugalsko (1986), to znamená státy, které odnút-
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ly autoritativní režimy. Tretí vlna se vyhoupla po rozpadu bloku,
takže mohly pristoupit neutrální státy Rakousko, Svédsko
a Finsko (1994). Ve ctvrté vlne pak pristoupila spolu s dalšími

devíti státy i Ceská republika.
Mezitím se na základe Amsterodamské dohody zacala

pripravovat institucionálrú reforma. Vznikla myšlenka Konven

tu, který pak pripravil text nové Ústavní smlouvy. Ta bylo po
dlouhých diskusích letos schválena a postoupena k ratifikaci ve

25 clenských státech.

Komunitaristé a suvereDÍsté
Celý dosavadní proces tvarování EU jiste neprobíhal hladce,

ale je naprosto jednoznacné, že základní metodou bylo

mezivládní vyjednávání s respektem vuci názorum jednotlivých
clenu a s vulí po dosažení kompromisu. Tady bych pripomnel

Kissingerovu definici kompromisu v zahranicní politice: každá
ze stran trochu sleví, nikdo není uspokojen zcela, ale kompro

misu je dosaženo. A opet musím zduraznit, že v tech jednáních

nešlo o ideologické souperení levice ci pravice, komunitárního
ci mezivládního pristupu, ale o ciste pragmatický pokus dosáh

nout vzhledem k dané fázi vývoje nejlepšího možného výsled

ku. Jedinou výjimkou snad je dost neusporádaná a ne vždy
otevrene vedená debata o možnosti pristoupení Turecka

k Evropské unii.

Už z této letité zkušenosti ve vyjednávání uvnitr Spolecenství
je patrné, že sice urcitou cást své svrchovanosti clenské státy

predávají Spolecenství (zároven platí princip subsidiarity), ale
v žádném prípade se nepripravují o svou státní svrchovanost
v atributech, které tuto svrchovanost charakterizují. Práve ve

sporech o nedávno prijaté Ústavní smlouve se velmi zretelne
vydelily dve tendence, zvlášt v názorech na unijní instituce
a jejich pravomoci. Jedni, nazývám je komunitaristé, mají sklon

upevnovat unijní instituce, druzí, kterí prý hájí maximální
svrchovanost clenských státu, inklinují k rozvomování techto

institucí. Rt'kám jim suverenisté. Tyto tendence prostupovaly

jednání o ústavním dokumentu a jsou a patrne budou v EU
stále prítomny. Domnívám se, že text Ústavní smlouvy, respek
tive její principy, jsou natolik vyvážené, že se rovnováha
v rozhodování v EU nemuže vychýlit k jednomu z extrému.

Težký život lobbisty
Ústavní smlouva ovšem rozšírila pravomoci EU. Pred ní

mela Evropská unie svou vlajku, svuj znak, menu, centrální
banku, soudní dvur, parlament, prezidenta/predsedu (zatím
Evropské komise), stomiliardový rozpocet v eurech a jakési

zárodky vojenských sil. Nyní Evropská unie disponuje ješte
Ústavní smlouvou, má právní subjektivitu, Chartu základních
práv, nové pravomoci v oblasti trestního práva a imigrace,
ministerstvo zahranicních vecí a dalšího prezidenta/predsedu

Evropské rady. Bude rozšírena pravomoc EU prijímat zákony
vetšinovou volbou. Znamená to posílení federalizacních snah,
to jest dalšího snižování role státu?

Státní svrchovanost clenu EU není v té

rozhodující sfére dotcena. Ministr zahranic
ních vecí nemá pravomoc vykonávat praktic
kou politiku bez souhlasu hlavy státu, která

má v této oblasti pohodlné právo veta. Stejná
situace je i v daních, kdy EU nemá pravomo

ci je predepisovat
EU nemá ani to základní právo státu

vyhlásit válku. V této otázce zustává pri

hlasování v Evropské rade pravidlo jedno- Pripraven obhájit své zájmy?

myslnosti.
Ctu o tom, kdo všechno vysílá do Bruselu lobbisty, a divím

se. Proc tak delají velké podniky, proc nekterá mesta, proc

nekteré kraje? Pritom nikdo nerekne, co tam ti lobbisté budou

zachranoyat, co eventuálne mají zjištovat
Praktická cinnost Evropské unie se odehrává v rámci petatri

ceti generálrúch reditelství a uvnitr Evropské komise. Generál
ní direktoráty suplují cinnost jakýchsi ministerstev, a to od
ekologických problému až treba po pravidla hospodárské

souteže. Pokud chce lobbista cokoliv ovlivnit ci neco vyzvedet,

musí najít cestu ke konkrétním lidem, úredníkum v techto
direktorátech. Rekneme, že z dvaceti tisíc zamestnancu EU

jedna desetina je onech duležitých, kterí pracují na návrzích
rozhodnutí, stanoviscích, smernicích.

Když jsem v roce 1997 odcházel z velvyslaneckého místa

v Bruselu, bylo tam oficiálne evidováno asi tri a pul tisíce

lobbistu, resp. lobbistických kancelárí. Dnes bude jejich pocet
nejméne trojnásobný. Je jasné, jak težko se lobbista za takové

situace dostává práve k osobe, která má v rozhodovacím ci jen

navrhovacÍm procesu nejaký vliv.Co všechno by takový lobbis
ta mel mít, aby dosáhl úspechu? Od brilantních jazykových

znalostí, dostatku penez na príjemné vecere až po nezbytný
osobní šarm. Také znalosti, protože on nemuže uplácet, jak si
nekdo predstavuje lobbování, on muže pracovat hlavne

s argumentací vuci Unii a s prípravou této argumentace pro
svého klienta. Takže pošle-li tam podnik, mesto ci kraj dva tri
lidi, je to s nejvetší pravdepodobností ztracená investice.

Daleko lépe by byli tito možná skutecní odborníci využiti doma
pri príprave projektu. Nebot v kvalite projektu spocívá první
krok k úspechu jejich prijetí v Bruselu.

Práve v praktické rovine máme velký deficit v poznávání

Evropské unie a v príprave na obhajobu svých zájmu v tomto

jedinecném spolecenství. Na to bychom se meli zamerit a ne na
vágni reci o suverenite a o rozpouštení "národmbo státu" v kotli

"nadnárodních" zájmu velkých partneru.

JAROSlAV ŠEDIVÝ (1929) PRACOVAL v LErECH 1957 - 1970 v ÚsrAVU PRO

MEZlNÁRODNI POLmKU A EKONOMII, V 70 A 80. LErECH V PODNIKU ÚKI1D.

Po usroPADU 1989 BYL POsruPNE ASIM VELVYSlANCEM VE FRANCll,

BELGII A LuCEMBURSKU A VE ŠVÝCARSKU. BYL TAKE CESKYM MINISfREM
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SUVERENITA NA KRIŽOVATCE
Mezi rádky budoucí evropské ústavy budou zároven prosvítat
príští osudy kontinentu

ZDENEK SUDA

Politická dostavba Evropy, zatím integrované prevážne
ekonomicky, je už pripravena, aspon v teorii. Dosvedcuje to

návrh ústavy Evropské unie, vypracovaný z podnetu Evrop

ské rady Konventem pro otázky evropské budoucnosti, za
tímto úcelem zvlášt ustaveným. Konvent jej predložil rade na
zasedání v Soluni v cervnu 2003, tedy témer rok pred
vstupem patnácti nových zemí do EU. O hlavních odstavcích

návrhu se jednalo na evropském summitu v Bruselu o rok
pozdeji. Delegace clenských státu v Evropském parlamentu,

mezi nimi i delegace Ceské republiky, budou v dohledné
dobe povolány, aby rozhodly o osudu svého dokumentu.

K cemu je ústava?
Potrebuje ale vubec spojená Evropa ústavu? Obešla by se

Evropská unie bez výslovne formulovaného souboru politic
kých a mravních zásad, jimiž se chce spravovat?

Vycházíme-li z predpokladu, že ústava predstavuje dovršení

politické integrace, je otázka o její nezbytnosti také otázkou
o duležitosti celé politické složky integracního procesu.
Spolecný trh sám o sobe by se sotva osvedcil jako tmel

a trvalé pouto dvaceti peti ruzných národu a kultur. Navíc
však ani nikdy nebyl konecným cílem evropského hnutí. Jeho
cíl, ci spíše cíle, byly nárocnejší. Predloha ústavy to svým
duchem i konkrétním obsahem jasne pripomíná.

Návrh ve své nynejší forme neponechává pochyby o typu

politické struktury, kterým jeho iniciátori míní spojenou

Evropu opatrit. Unie se tu chápe jako ucelený
mezinárodne-právní subjekt. Na jedné strane se

výslovne uznává, ba zduraznuje zvláštní charakter
Unie jako uskupení individuálních státu, z nichž

každý se vyznacuje jedinecným charakterem, zakot

veným ve spolecném jazyku, tradici a sdílené histo
rické zkušenosti, které pak dohromady tvori základ

vedomí kolektivní identity každého z nich. Na druhé
strane však pojímá Unii jako sdružení národu, spoje
ných dedictvím jediné kultury, totiž evropské,

a hodnotním systémem z ní odvozeným. Zavádí
dokonce pojem obcanství Unie, které se druží
k obcanství clenských zemí, ale nenahrazuje je.

Hovorí o ,jednote v mnohosti", což je forma soudrž
nosti, kterou si od pocátku klade za vzor politická
filosofie Spojených státu severoamerických, spole

ílovství zvírat cekají demokratické cenského experimentu, nejsnáze srovnatelného také
i'ny. co do rozsahu s Evropskou unií.

Puvod pravomocí Unie, podobne jako v americ

kém prípade, se v návrhu odvozuje od jednotlivých clenu,

kterí jí tyto pravomoci výslovne postoupili. Klade zvláštní

duraz na principy subsidiarity a proporcionality, které jednot

livým zemím Unie zarucují dalekosáhlou svébytnost a ohled
na jejich specifické potreby. Subsidiarita vyžaduje, aby všech

ny záležitosti byly ponechány v kompetenci nejzákladnejších

instancí, pokud tyto instance jsou schopny je rešit. Proporcio
nalita, pomerné zastoupení, má zabránit prehlasování nebo

umlcení menších složek a skupin prostou pocetní vetšinou,
jde-li o obhajobu jejich legitimních zájmu.

Koncept evropské ústavy v nynejší verzi však nepripouští

žádný omyl v otázce, jež se klade a kladla u každého mnoho
národního politického útvaru, co jich dejiny poznaly: vnímá

Evropská unie sebe samu jako druh federace, nebo konfede
race? Soude podle clánku 10 ústavního návrhu, má Unie
sklon identifikovat se spíše jako federace. Praví se tam totiž,

že ústava a právní opatrení, prijaté a zavedené orgány Unie pri
uplatnování pravomocí jí postoupených, mají prednost pred
právními akty a opatrenímí clenských státu. To je neklamné

priznání k federativnímu principu. Toto stanovisko vysvítá
i z jiných clánku návrhu, napríklad z tech, které zavádejí vetši
nové hlasování namísto dosud požadované jednomyslnosti.
Také v oduvodnení dlouhodobého ekonomického a sociální

ho rozvojového plánu pro Evropu s názvem "Lisabonská
strategie", prijatého roku 2001, se Evropská rada vyjadruje
a argumentuje zpusobem, pripomínajícím reprezentaci
federálního státu.

Dusno pred bitvou
Vyhlídky ústavy Unie pri schval ovací procedure ve

shromáždení tak ruznorodém jako Evropský parlament by
bylo težké predpovídat, i kdyby nedošlo k žádným zvláštním
komplikacím. Politický vývoj v Evrope v posledních mesících
však dodal novou neznámou. Následkem zanedbané osvetové

práce ze strany zastáncu integrace a celkové apatie verejnosti

se v nedávných volbách do EP euroskeptikum všech politic
kých odstínu podarilo vyslat do tohoto klícového orgánu Unie

nemalý pocet svých mluvcí. Dá se ocekávat, že budou politic
kou dostavbu Unie spíš brzdit než podporovat. V ceském
prípade toto ocekávání už výslovne potvrdila neobvyklá

demarše hlavní opozicní strany u diplomatických zástupcu
ostatních clenských zemí, v níž se opozice distancovala od
stanoviska vlády ve veci evropské ústavy a pnbuzných otázek.

Postoj euro skeptických delegací v Evropském parlamente,

typický pro delegace menšin zvolených orgánu politického
útvaru, jehož cíle neuznávají za legitimní, má svou zajímavou
historickou obdobu. Tyto delegace vnímají Brusel podobne

jako poslanci nenemeckých národností v Rakousku vnímali
Víden a ríšskou radu na prelomu dvacátého století. Euroskep-
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tické frakce - smíme-li tuto pestrou smes pochybovacu tak

nazvat - vidí v zápase o politický charakter Unie svou další
a možná poslední šanci. Nesporné je zatím jen jedno: pri
projednávání návrhu ústavy pujde nejcasteji zase o otázku

suverenity a její revize. Stará zásadní debata bude tedy v nové
forme pokracovat.

Dlouhá cesta k Evrope
Suverenita, nejožehavejší otázka v debate o politické

integraci, má být podle ocekávání prezidenta EU Ira Bertie

Aherna modifikována tak, že napríšte pujde o suverenitu
sdílenou, nikoli absolutní a výhradní. Uvážíme-li, že predstava

výhradnosti, ne-li prímo jakéhosi absolutna, je obsažena nejen
v pojmu suverenity, ale již v jeho samém etymologickém
puvodu, bude to modifikace VÍcnež významná.

Spor o koncept suverenity nevznikl teprve v souvislosti
s procesem evropské integrace. Politická dostavba Evropy jej

ovšem ucinila mimorádne aktuálním, ale nemelo by nám ujít,
že problém je mnohem starší. Vynoril se už v druhé polovine

15. století pri pokusu ceského krále Jirího z Podebrad
o ustavení rady evropských panovníku k rešení válecných
konfliktu. Evropskou ideu je možno považovat za soucást
dlouhé tradice, iniciativy usilující o zajištení míru zrízením

nadnárodní instance, zplnomocnené rozhodovat ve sporech

mezi národními státy.
V moderní dobe k této tradici patrí instituce, vytvorené po

první a druhé svetové válce, Spolecnost národu a OSN.
Potíže, se kterými se dodnes setkávají, se ukázaly být vetší,
než jejich iniciátori tušili. Podobne jako dnes pramenily
z rozporu mezi cíli obou organizací a požadavkem suverenity,

ze kterého národní státy nechtely nic slevit. Evropské spole
cenství s nimi sdílí úkol, který musí vyrešit, má-li být ve svém
podnikání úspešné: urcit místo a meze pravomocí národního
státu v soucasném svete.

Zde se nám vnucuje poukaz na jeden nebezpecný aspekt
soudobé svetové situace. Dnešnímu pozorovateli, který má

na pameti úctyhodnou historii snah o zavedení právního
porádku do mezinárodních vztahu, se musí jevit velice na
pováženou nedávný obrat v orientaci americké zahranicní
politiky, spocívající v prijetí principu preventivní války.

Kjejímu ospravedlnení údajne stací subjektivní pocit ohrožení
na strane vedení státu, který se k takové válce rozhodne. Na
pováženou není jen to, že posun predstavuje návrat k právní

filosofii suverenity v její nejcistší, nahé forme. Hlavní duvod
k znepokojení je dvojí. Na jedné strane nás desí to, že tak
postupuje prední reprezentant demokratického Západu
a jediná zbylá supervelmoc sveta. Stejne, ne-li VÍcesklicující je

fakt, že tímto krokem se soucasní politictí predstavitelé Spoje

ných státu jakoby zrekli plodu více než osmdesátiletého
soustavného úsilí o prekonání mezinárodní anarchie, zaháje
ného presidentem Woodrowem Wilsonem, na nemž se

podílela celá rada zasloužilých amerických a jiných demokra
tických státníku naší doby.

Silní na uzde
Za techto okolností nabývá evropský integracní projekt

a zejména jeho politická složka, k níž patrí i ústava Evropské

unie - pres svou nevyhnutelne omezenou regionální povahu 
zvláštního, dalo by se ríci globálního významu. Aktualizuje

myšlenku vlády práva v mezinárodních vztazích, zatím

odloženou mocnými tohoto sveta, sledujícími krátkodobé
a casto krátkozraké cíle. Ackoliv nemuže slíbit uplatnení této

myšlenky mimo oblast evropského kontinentu, má dnes

v dosahu její realizaci na historicky vlastne nejkritictejším

Spolecný trh sám o sobe by se sotva osvedcil

jako tmel a trvalé pouto dvaceti peti ruzných
národu a kultur.

úseku naší planety - v Evrope. Bylo to v Evrope, kde se rizika
systému, založeného na pomyslné rovnováze suverénních, ale

nerovných státu, projevila nejdramatictejším zpusobem; kde
silný útocník VÍcnež jednou podlehl pokušení vnutit svou vuli

sousednímu státu, a strhl tak lidstvo do globální katastrofy.
Hnutí za spojenou Evropu vzniklo jako odpoved na tuto

chronickou hrozbu. Svého cíle však muže dosáhnou jen

tehdy, povede-li k rekonstrukci tradicního mezinárodne
právního systému a nezastaVÍ se ani u instituce státní svrcho

vanosti, až dosud považované za nedotknutelnou. Jinými
slovy, evropská integrace musí být také - a vlastne predevším
- politická; celní spolek, byt sebeužší, evropskou otázku

nevyreší. Ústava Evropské unie je nedílnou soucástí integrac

ního procesu. Její schválení všemi clenskými zememi si ješte
vyžádá neco casu. Nemusí být nutne prijata v navrženém
znení, ale at už v té ci oné forme - za predpokladu, že evrop

skému spolecenství dodá potrebnou autoritu, presahující
hranice a pravomoc národních státu - její uvedení v platnost
bude dukazem, že evropská myšlenka uspela.
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NÁRODY NA HANBE
Historická argumentace stoupencu
jednotné Evropy je zjednodušující

DAVID SVOBODA

Pred nekolika mesíci nastoupila Ceská republika do

evropského vlaku, jehož cílová stanice není dosud známa.
Behem pouhých patnácti let je to podruhé, co se o naše

dvere otírají dejiny.

Velký otazník nad malou zemí
Dnes zatím o nastávajících osudech evropských národu

vzletne mluvíme ve slavnostní predtuše, že jsou na dosah,
aniž by byla známa jejich konkrétnejší podoba. K patosu je
toho proto snad málo, k vážné úvaze až až. Na poradu dne je

totiž koncept národního státu.
Podvedomá skromnost, s níž je náš vstup do Unie prijí

mán jako neodvratná gravitace slabšího smerem k silnejší
mu, toho, kdo se dožaduje, k tomu, jenž nabízí, je ponekud

za dobou; ta již do evropského podniku vclenila prvek zásad
ního významu - sílící ambici posunout kontinent do nové

historické etapy, kde národní státy a jejich suverenitu preko

ná jednotná stavba evropského nadstátu. Debata o ceské
otázce jako takové nebyla ješte výslovne zahájena. Odvíjí se

však neprímo od úvah širších, evropských. Ceši by meli do
techto úvah promlouvat bez nesmelosti zástupcu zbrždené
ho národa - tím spíše, že je ceský hlas krten všemi procesy

i zvraty moderních evropských dejin a jako takový je pro
probíhající úvahy - proc to neríci - nepostradatelný.

Kavárenská rohožka
V každém case se sluší jednu vec vzývat a na druhou

prskat. Rohožkou pred vchodem do intelektuální kavárny

dnešních dnu je lpení na národní suverenite, pohled uprený
ke korenum namísto do dáli, ve zkratce receno národovec

M. Evropská integrace v podání optimistu má tento zlozvyk

prekonávat a nakonec prekonat. Od maastrichtských casu

se tužby evropských kormidelníku stále výrazneji upínají na
Evropu jednotnou politicky, oprenou o pevne stanovené

krédo. Dodnes je nesnadné toto krédo jasne vymezit,
predpoklady k jeho dosažení vystihuje ovšem šedesát let

starý výrok Jeana Monneta pronesený na africké pude do
rad Svobodných Francouzu: "V Evrope nebude mír, pokud
budou státy rekonstituovány na bázi národní suverenity ...

Evropské státy se musí zaclenit do federace ... "
Monnet, kterému se pred ocima prohánely nejdesivejší

prízraky nacionálních vášní, mel na své mínení plné právo.
S podivem zustává, že soucasní federalistictí novinári
a myslitelé nasazují tuto zrezivelou výzbroj do boje i pocát
kem 21. století, jehož horizont zatemnuje kdeco, národnost

ní trenice v Evrope však až na posledním míste. Schematic

nost, se kterou je suverénním národním státum zkratkovite

prisuzován konfliktní potenciál, se dá snad zcásti vysvetlit

univerzalistickým nábojem posledního desetiletí, živeným

nadejemi po skoncení studené války. V každém prípade jde
ale o nebezpecné zjednodušování verejné rozpravy v ére,

která chce dát rozhodné vale vcerejšku, aniž by mela
predstavu, jak zacít zítra. Tedy predstavu, kterou lze brát
vážne.

Orel bez krídel
Bežným zpusobem diskreditace národoveckých "prežit

ku" ze strany federalisticky zamerených teoretiku je poukaz

na zlociny, jež se ve jménu nacionalismu dely v uplynulém
století. Obe svetové války jsou vynášeny na podporu tvrzení,

že dokud se národnímu orlu neustrihnou krídla, bude stále

klovat, jak to má v povaze. Práve v této souvislosti se stará
pravda o tom, že síla mediálního obrazu preváží vecnou

podstatu události, uplatnuje i v rovine jedné intelektuální
diskuse.

Osa, kolem které se otácejí dejiny násilí, totiž rafinovane

mení podobu. Byla univerzalistická Evropa 15. a 16. století
s jejich náboženskými válkami lepším místem pro život,
když zpupnost státne-národní zastupovala zpupnost papeže
rímského i desítek papežu malých, samozvaných? Zilo se

bezpecneji za dynasticko-konfesijní tricetileté války, která

vylidnila celé oblasti strední Evropy? Dá se namítat, že
tehdejší krveprolití byla omezená poctem i rozsahem. Ze je
tomu tak, lze ovšem svádet stejne tak dobre na prumyslovou
revoluci a její svody jako na nacionální rozepre. Všem se od

tech dob zabíjelo mnohem lépe, nebot s technikou a popula
cí vzrostly i ambice mezinárodních hrácu.

Tak i první svetová válka byla sice nacionalistická svým

živelným obsahem, její prícinou však bylo hospodárské
a teritoriální souperení mocenských bloku, z nichž jeden

príznacne zastupovala práve mnohonárodnostní habsburská
ríše, druhý mnohonárodnostní ríše carská. Kdo chce mluvit

o nacionalismu v cisté podobe, mel by se zamerit spíše na
procesy, které se odvíjely na troskách techto poražených
celku v podobe emancipacního úsilí malých národu a jejich
nove nabyté státnosti. Zejména v habsburském prípade je

paradoxní, že práve príslušníci malých národu, propadlých
svým cerstvým nacionalismum, museli nasazovat životy
v surové válce za zájmy ríše, jejíž nadnárodní obraz nepre

stává jitrit nostalgii ceských stoupencu unifikované Evropy.
Meziválecné období je sice výrazne poznamenáno národ

nostními krivdami vzešlými z versail1eských porádku, bylo
by ovšem chybou zapomínat, že apokalypsu, která následo
vala, uvedla do chodu útocná myšlenka svastiky spíše než

Prítomnost
22



TÉMA

nepravosti té doby, na než se dnes poukazuje. Oznacit hitle

rovskou pohromu za pokracování nacionalismu jinými
prostredky vede k vytesnení její skutecné podstaty, ve které

si revoluce podávala ruku s nihilismem a její titánství bylo
predevším v nepokryté opozici k zásade národních státu,
tedy nacionalismu v tradicním smyslu slova: nacismus mel

být vítezstvím rasy nad nicotnými nacionalismy národu,
jedno zda tech vyšších ci "ménecenných". Nacismus zacínal
u Nemcu, ale koncit chtel u nové nordické líhne. Tragédií
nemeckého národa je, že to nebral na zretel; omylem

mnohých soucasných politiku a novináru je totéž.
Byla to utopie, kdo vraždil, ne nacionalismus jako takový.

Popírat to by znamenalo vinit i polské nebo cechoslovakistic

ké nacionály z vražedných úmyslu, z toho, že si z genofondu
strední Evropy práli odstranit Židy i Cikány. Opomíjet to by
znamenalo pokládat armádní spiklence proti Hitlerovi za
odpurce myšlenky Velkého Nemecka, ackoli práve té byli

vždy verni. A oznacovat za plod cirého nacionalismu vyhnáni
nemeckých menšin z okolních zemí by predpokládalo, že
tento plán chovali nacionalisté techto zemi - jakkoli tradicne

protinemectí - už pred válkou; zlehcovalo by to také roli
nahromadeného hnevu a snah umenšit odsunem možnost

další války.

Stavba babylonské veže
Nepochybne by dvacáté století bylo bez národních vášní

chudší o mnohé tragédie. Bylo by ovšem chudší i o obeti
v zájmu svobody. Nikoli náhodou jeho násilné doktríny usilo

valy o smazání hranic mezi suverenitami malých celku. Pro
samostatné národy v nich nebylo mista, protože totalitarismus

nestrpí ruznost. Odboj proti nemu hájil práve tyto malé suvere
nity. Národní vyhranenost dokázala uchránit to lepší v cloveku
i po válce, když stál tvárí v tvár bolševické porobe. Poláci nikdy
neprestali vnímat rudý útlak jako cizorodou vec. Proc také,

když jim jej vnutil odveký národni neprítel? Madarí dali najevo

svuj odpor v roce 1956 - mel silne protiruský výraz.
Kdo straší riziky národních antagonismu, mel by být

poucen, že v demokratické cásti Evropy panuje od konce
druhé svetové války místo napetí nanejvýš hospodárská
konkurence. Ohrozila Velká Británie v roce 1951 evropský
mír tím, že odmítla clenství v Evropském spolecenství uhlí

a oceli s poukazem na jeho neslucitelnost s vlastními zájmy?
Nastala válecná atmosféra, když Char1es de Gaulle podva
krát vetoval pristoupení Francie k Evropskému spolecen
ství? A stalo se neco nekalého, když se ze dvou Nemecek

stalo opet jedno? Všechny tyto události byly záblesky snah
o zvýraznení vlastní suverenity. Válecné fanfáry tu ale chybí.

Demokracie je univer
zální, zatímco národní stát

na ni roubuje své zvlášt-
nosti, aniž by smel porušit Ukrivdený?

její obecné zásady. Toto
soužití dílcích suverénu a obecných zásad demokracie se

vyplácí práve z toho duvodu, že demokratické zásady
nediktuje žádné osvícené stredisko bdící nad hlavami
národních státu. Jejich soustava v Evrope vyžaduje již

z principu vzájemnou duveru oprenou o sdílení demokra

tických pravidel - ctnosti, které nicméne Evrope v zájmu
sebezáchovy již zabudovala do základu její nedávná
historie.

Národní státy svou úlohu garanta plurality bezchybne
plní; jak ji ovšem bude plnit chtené centrum jednotné

Evropy? Státu je tolik, kolik je drobných historií a jejich
specifik. Proto ani nelze žádat bezvýhradnou shodu v politi

ce zahranicnÍ. Ta byla daností pouze v satelitním hájemství
obou totalitních ríšÍ. Dokud ale budou existovat oddelené

politické celky, budou se ruznit i jejich postoje ke svetu.

Korektní tato ruznost zustává, když se tyto zahranicní politi

ky nedostávají do vzájemné kolize a když budou provozová
ny otevrene, bez postranních úmyslu. Z Evropy hovorící

jedním hlasem je treba mít strach: vzdálila by se totiž
podezrele své evropskosti.

Postoupení dílcích suverenit celoevropskému orgánu
muže být prostredkem k dosažení casove omezené

akceschopnosti a jiste i vetší ekonomické síly. Urcite ale ne
k dosažení míru. Kdo doufá federalizací svázat ruce nebez

pecným choutkám, mel by nabídnout clenství v Unii Rusku,

Severní Koreji a zejména N-Káide. Z techto subjektu jde
strach, z Lucemburska ci Polska ne. V Evrope dneška klící
príliš mnoho problému, aby je mohla shrnout pod jednu
politickou strechu. Diskutovat o rizicích suverenity v dobe,

kdy se na západe drolí modla multikulturalismu, sociální stát

stojí pred dilematem, zda pokracovat v existenci a rovní se
v Unii z pochopitelných duvodu nechtejí podrizovat tem

méne rovným, svedcí o nebezpecné únave ze stability. Tak
se do stredu pozornosti vkrádají snadno uchopitelná hesla,
zatímco život krácí jinudy.

Integrace Evropy by mela realisticky usilovat o nalezení

co nejvíce spolecného pro skrumáž rozdílných entit. Taková
snaha byla príznacná pro její pocátky a kontinent s ní urazil
úctyhodnou cestu. Touhy po Spojených státech evropských
mají však prI1iš blízko ke stavbe babylonské veže. A soucas

né zacházení s pojmem národní suverenity pak k tomu, co

následovalo. l\'
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RUSKO: SVATÉ, MIWvANÉ,
K manipulaci s masami cerpá soucasná státní moc inspiraci
z pramene identity ruského národa od šerého dávnoveku po dnešek

MICHAEL ROMANCOV

V prubehu 20. století prinesly nacionalismem vybuzené

vášne zkázu a zmar takrka do všech cástí Evropy. Cím vetší

etnikum - jazykové nebo náboženské rozdíly byly puvodcem
takového besnení - tím horší škody. Je proto nanejvýš poteši

telné, že se malá Ceská republika stala clenem Ewopské unie,

která se programove snaží nacionalistické projevy potírat
a odbourávat, i když poslední závažný prípad - Kypr - nedopa

dl nejlépe. Bez ohledu na to, zda jsme príznivci ci odpurci
procesu evropské integrace, se zdá, že geopolitická realita
Evropy smeruje k rozdelení kontinentu na dva makroregiony:

integrovanou Evropu a Rusko. Jak se k otázkám nacionalismu
postaví Rusko, rozlohou nejvetší stát sveta, a "pravoslavní"
Rusové, ješte stále nejpocetnejší evropský národ?

Síla jednolitosti
Studenti se bežne ucí, že první svetová válka prinesla

rozpad trí velkých multietnických ríší: Rakouska-Uherska,
Osmanské ríše a carského Ruska. Zatímco v prvních dvou

prípadech to platí, ve tretím tomu bylo jinak. Rusko, prejmeno
vané na Sovetský svaz, si udrželo témer všechna carská terito
ria a navzdory proklamovanému internacionalismu v podrucí

ríše i nadále žily desítky milionu Neslovanu a Nerusu. K zásad
ní promene došlo se zpoždením 74 let, kdy se SSSR v roce
1991 konecne rozpadl.

Právním nástupcem Sovetského svazu je dnešní Ruská

federace. Obrovské územní ztráty (z puvodních 22 milionu
kilometru ctverecních zbylo "pouhých" 17,5 milionu), které
jsou jak v Rusku, tak v zahranící vnímány jako viditelné oslabe

ní, však znamenaly zásadní posílení Ruska z hlediska homoge

nity obyvatelstva. Sociální geograf doc. Vladimír Baar z Ostray
ské univerzity k tomuto problému uvádí: nNa konci existence

SSSR etnictí Rusové tvorili pouhou polovinu obyvatelstva Svazu,

nyní predstavují bezmála 82%, a pouze v nekolika málo subjek
tech federace netvorí vetšinu. Pocet menšin je sice znacný, statis

tiky jich obvykle vykazují kolem 90, z toho však 20 pripadá na

príslušníky sousedních národu (napr. 4,5 milionu Ukrajincu

nebo 1,8 milionu Belorusu). Vlastní, tzv. autochtonní menšiny

jsou však až na výjimky málo pocetné - pouze ctyri mají více než

jeden milion príslušníku (Tatari 5,6; Cuvaši 1,8; Baškorti 1,4;

Mordvové 1,2), tri více než pul milionu a 16 alespon sto tisíc."

Dovedný panovník Putin
Racionálne uvažující pozorovatelé, vedomi si problému,

kterým musejí celit všechny spolecnosti procházející posttota
litní transformací, nebyli prekvapeni, že se po rozpadu SSSR,

umocneném politickým a hospodárským chaosem Je1cinovy

éry, jak v ruské spolecnosti, tak na politické scéne objevily
formace s krajne nacionalistickým programem. Politické

i soukromé skandály lidí typu Vladimíra Žirinovského nebo
sentimentálne bojovná vystoupení ruských komunistu však
byly prevážne hodnoceny jako nevyhnutelné excesy provázejí

cí zrod demokratické spolecnosti, jako cena za transformaci
sovetské totality smerem k politické pluralite. Nekteré aspek

ty, jako treba obnova ruského kozáctva (nejprve jako spole

censké, ale postupne i vojenské síly) ci vstup ruské pravoslav
né církve do verejného života byly, až na výjimky, hodnoceny
v podstate jako pozitivní fenomén, nebot symbolizovaly návrat
ke staré ruské tradici.

Veci však doznaly zásadní zmeny poté, co se prezidentské
funkce po slabém Borisi Je1cinovi chopil Vladimir Putin. Na

pocátku jeho prezidentování (nebo spíš panování?) došlo ke
dvema událostem, které Rusko a jeho prezidenta/vládce

posunuly do nové dimenze. Celosvetový vzestup cen ropy,

který následoval témer bezprostredne po Putinove nástupu do
funkce, umožnil konsolidovat otresenou ekonomiku asanovat

v té dobe vlastne už neexistující systém sociální síte. Což se
nesmírne pozitivne odrazilo uvnitr ruské spolecnosti. Druhou
událostí, která zásadne ovlivnila duležitost Ruska na meziná
rodní scéne a zejména v ocích USA, bylo dení spojené s 11.

zárím 2001. Pripomenme si v této souvislosti zmeny, které
nastaly ve vztahu Rusko - NATO a Rusko - G7, z níž se stala,
evidentne v rozporu se skutecnou logikou vecí, G8. Podstatné

pri tom je, že Putin ani jednu z výše uvedených událostí
nemohl nikterak ovlivnit, jen dovedne využil toho, co se stalo.

Petr Veliký, stejne jako Lenin
Poté, co se nechal zvolit na druhé funkcní období, pricemž

nekompromisne zkrotil veškerou politickou opozici, Putin
pochopitelne pokracuje v posilování svého (a tím i ruského)
postavení doma i ve svete. Velmi podstatnou roli pri tom hrají

prvky, které je treba oznacit jako nacionalistickou rétoriku
a praxi. Putin šikovne teží predevším z toho, že jeho "nové"
Rusko nevzniklo na základe negace SSSR, ale je jeho prímým
pokracovatelem. Zdá se, že až na nepatrné výjimky ruská

spolecnost a její politické elity nejsou ochotny pristoupit k
žádné zásadní revizi své minulosti, a Putin neco takového
rozhodne v plánu nemá.

Na rozdíl od komunistického režimu, který se pri využívání

odkazu minulosti díky své ideologické definici casto dostával
do neprekonatelných potíží a rozporu (neschopnost využít
obrovského potenciálu církve, odkaz Stalina atd.), Putinovo
Rusko tyto problémy netrápí.

Prítomnost
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Putin posiluje své, a tím i ruské

postavení doma i ve svete. Podstatnou

roli pri tom hraje nacionalistická
rétorika. Putin také šikovne teží

z toho, že jeho "nové" Rusko

nevzniklo na základe negace SSSR,

ale je jeho prímým pokracovatelem.

Státní moc tak k mobilizaci mas muže bez obav cerpat inspi

raci z pramene identity ruského národa od šerého dávnoveku

po dnešek. Vzpomínky na slavná vítezství ve Velké vlastenecké
válce, nad Napoleonem, Švédy, Poláky, Tatary nebo Šamilem

dnes sjednocují rozhodující cást ruské politické i laické verej
nosti stejne, jako treba Francii a Francouze vzpomínky na

dobyti Bastily. Jako jsou tam Robespierre a Napoleon, nehlede
na obrovské zlo, které zpusobili, oslavováni coby národní
velikáni, podobne je tomu v novém Rusku s Petrem Velikým
a Katerinou, po jejichž boku již vedle maršála Žukova a dalších
"profesionálu" zacínáme spatrovat Lenina. Není vylouceno, že

se svého místa na slunci opet docká i generalissimus Stalin.

Dámy a pánové, obcané a obcanky, soudruzi!
Pro cizince jsou tyto tendence

nejviditelnejší, má-Ii možnost
pozorovat ruské politické elity pri
oficiálních prI1ežitostech. Po

nekolikaleté pauze jsem letos
sledoval slavnostní prehlídku na
moskevském Rudém námestí,

která je v Rusku považována za

nejduležitejší soucást oslav Dne
vítezství.

9. kveten mel v sovetské

mytologii zvláštní postavení a nový
režim tohoto odkazu vydatne

využívá dál. Vítezství ve Velké
vlastenecké válce, za které sovetští obcané zaplatili nesrovna

telne vyšší cenu, než bylo nutné, se pro sovetské vládce stalo
permanentní vstupenkou do klubu velmocí, zároven však také
plnilo roli univerzální výmluvy pro všechny ekonomické

a spolecenské problémy, které sovetskou ríši trápily.
Tentokrát bylo Rudé námestí podstatne skromneji vyzdobe

né než v sovetských letech. Chybely pompézní rudozlaté

poutace s citáty klasiku dialektického materialismu i všudyprí
tomné portréty V. 1. Lenina. Nastoupené jednotky bud nemely
zbrane vubec, anebo jen zbrane rucní, zcela chybela težká

technika vcetne ukázek výzbroje raketových vojsk. Urcitý úhel
kamery umožnoval cas od casu za hlavami nastoupených

jednotek na protilehlé strane námestí pohled na vývesní štít

prodejny Louis Vuitton.
Politická elita nového Ruska, v cele s prezidentem Putinem,

nestála na tribune mauzolea, ale prímo na ploše námestí,
v jeho levé horní cásti. V nezbytné stafáži za prezidentem

kamera casto zabírala moskevského patriarchu, nad hlavami

nastoupených jednotek, stejne jako na kopulích kremelských
palácu se ve vetru trepetaly vlajky s predrevolucní trikolórou,

ale do záberu se dostaly i rudé hvezdy na kremelských vežích.
Prezidentuv projev byl v mnoha ohledech pozoruhodný.

V relativne krátké reci Putin mistrovsky predvedl kontinuální

vnímání ruských i sovetských dejin, neopomenul pripomenout
výjimecnost ruského vítezství nad nemeckým fašismem

a závazky, jež z nej vyplývají. "Mezi rádky" se negativne
vymezil vuci NATO i EU, ale zároven zduraznil nutnost ekono
mické i politické spolupráce se Západem, zejména pak boj

proti svetovému terorismu. Prihlížející strídave Putin oslovoval

dámy a pánové, obcané a obcanky, vojáky zásadne soudruzi.
Chybelo jedine stalinské oslovení bratri a sestry.

Státní hymna
ruskosovetská

Prezidentuv projev byl zakon
cen hromadným zpevem ruské

hymny, která rovnež predstavuje
zajímavou ukázku vývoje vecí
verejných v Rusku. Jelcinova
administrativa v pocátcích
budování nového Ruska odvrhla

sovetské státní symboly, tehdy
vcetne i nám tak duverne známé

hymny "Sojuz nerušimij ... ".
Demokrat Putin však krátce po
nástupu do funkce prezidenta,

k velkému prekvapení mnohých, za hymnu nového Ruska

opet prohlásil puvodní hudbu, ale nekolik let se cekalo na nový
text. Autorem se, celkem už potretí, stal osmasedmdesátiletý

básník Sergej Michalkov. Ten nejprve roku 1943, tehdy' ve

spolupráci s Garoldem EI-Registanem, napsal slova hymny
SSSR, která vstoupila v platnost až po autorizaci samotným ].

V. Stalinem (do té doby byla hymnou SSSR Internacionála).
Roku 1977 byl puvodní, tzv. stalinský text pozmenen.

Michalkov na príkaz tehdejšího vedení strany a státu vypustil
slova pripomínající velikého vudce a ucitele národu Stalina

a v textu tak osirel vudce svetového proletariátu Lenin. Tato
zmena, která nastala s víc než dvacetiletým zpoždenim od
"památného" XX. sjezdu, na kterém Nikita Sergejevic Chruš

cov odhalil kult osobnosti, však byla pouze kosmetická
a v uších (a v mnoha prípadech jiste i v myslích) rady sovet
ských obcanu znela slova o velikém uciteli dále.

Osvedcený Michalkov složil, dá se ríci, nový hit. Slova jsou

tradicne úderná a poskytují zajímavý doklad o myšlenkovém
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vývoji velké zeme na východe. Na rozdíl od obou predchozích

verzí tentokrát nikdo z bývalých ani soucasných velikánu
zmínen není, autor se však ve druhé sloce dovolává boží
pomoci, címž se text hymny približuje textu z dob vlády
Romanovcu.

Na rozdíl od nerozborného Svazu sovetských socialistic

kých republik, který všichni stejne považovali za pokracování
ruského impéria jinými prostredky, je tentokráte v textu
zminováno pouze Rusko (nikoli jako federace), a to jako svatá
a milovaná vlast. V dalších slokách se vnímavý posluchac
neubrání vzpomínce na vlastenecko-budovatelskou písen

"Siroka strana moja rodnaja", odkud si autor vypujcil slova "od

jižních morí do polárních kraju/ se rozprostírají naše lesy
a pole". Autor je dále presvedcen, že Rusku kyne slavná
a velká budoucnost, zakotvená v jeho nekonecné velikosti,

pokud i nadále Rusové zustanou verni vlasti, jak ostatne již
mnohokrát v minulosti prokázali, a bude-li treba, prokáží zas.

Vlak a jeho mašinfirové
Poté, co hymna odeznela, zacalo defilé vojenských

útvaru. Spolukomentátorem byl jakýsi penzionovaný
generál a jeho slova opet nabídla zajímavý obraz kontinuity
sovetských/ruských dejin. Když pred tribunou defilovali

frekventanti moskevských vojenských škol (tzv. ucilišt),
diváci se dozvedeli, že príslušná škola byla založena již

v 17. nebo 18. století, a to vždy nejakým carem ci velkokní
žetem. Soudruh generál pak pokracoval slovy: " ... v sovet-

skij period našej istorii ... " došlo k jejímu prejmenování
(následovalo jméno nejakého významného bolševika),
dnes nese název XYZ.

Ryszard Kapuscinski ve své knize Impérium cituje ruského
spisovatele]urije Borjeva, který prirovnal dejiny SSSR kjedou
címu vlaku: " Vlak jede do svetlé budoucnosti. Rídí ho Lenin.

Najednou stop - koleje koncí. Lenin vyzval k práci navíc

o sobotách, koleje byly položeny a vlak jel dál. To už ho rídil

Stalin. Znovu zde trat koncila. Stalin prikázal postrílet polovinu

pruvodcích a cestujících a zbytek prinutil klást nové kolejnice.

Vlak se rozjel. Stalina vystrídal Chrušcov, a když koleje skoncily,

prikázal demontovat ty, po kterých vlak prijel, a položit je pred

lokomotivu. Po Chrušcovovi prišel Brežnev. Zase nebylo po cem

jet a Brežnev rozhodl zatáhnout záclonky na oknech a kolébat

vagóny, aby meli cestující pocit, že se jede dál. "
Vlak se naposledy, tenkrát na šest let, rozjel v dubnu 1985

s nástupem Gorbacova. Díky perestrojce a glasnosti si cestují
cí mohli dovolit rozhrnout záclonky, otevrít okna a nakonec
i vystoupit. A to byl konec SSSR. Smím-li se pridržet tohoto

krásného prirovnání, mám za to, že prezident Putin dokázal

trat opravit, nakoupil pár lokomotiva luxusních kupé, z nejhor
šího vycistil vagóny druhé trídy a ted se chystá vyrazit.

MICHAEL ROMANCOV (1969) JE VYSOKOSKOLSKÝ UCITEL PuSOB! NA

FAKUL1t SOCIAlli!CH Vf:o UNIVERZTlY KARLoVY v PRAzE A NA lÁPADOCESKE

UNJVERZTJi': v PI2NI.

KDyž SE REKNE
AMERICKÝ NÁROD

MARTIN JAN STRÁNSKÝ

Pouze ctrnáct procent Americanu vlastní cestovní pas. Zdá

se, že touha poznat jinou perspektivu na vlastní kuži není
v Americe silná. Vetšina Americanu se domnívá, že vše ve
svete navazuje na pravidla hry, života, víry atd., které témer

všichni Americané považují za dané a samozrejmé. Pro tyto

Americany predstavuje Amerika jakýsi "materský" a "cistý"
vzor, jemuž se vzdálený svet odrodil.

Stát jsem já
Ovšem existuje menší skupina Americanu, kterí žili nebo

žijí v cizine a kterí vedí, že je to práve Amerika, která tvorí
výjimku a ojedinelý ostrov hodnot a zpusobu života ve svete.

Nicméne od rozeného Americana, který nikdy nevycestoval
z materské zeme, pres emigranta, který získal americké

obcanství, až k Americanovi, jenž žije v cizine - všichni sdílejí
stejné hodnoty. Cím to je, že zeme jako Amerika predstavuje
tolik ruzných lidí a názoru a zároven tolik stejných hodnot?

Pritomnost
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Odpoved na tuto otázku souvisí s unikátností americké

národní identity. USA jsou založeny a postaveny na urcitých
kombinacích, které na první pohled vypadají paradoxne.
Tradicní evropské pojetí role státu a role obcana je v Americe

chápáno úplne jinak. Pojem "stát" je v Americe cosi efemérní

ho. Napríklad Amerika je založena na uprednostnení práva
jednotlivce, ale zároven i na garantování soužití a respekt mezi

jednotlivci. To automaticky vytvárí rovnici, ve které naproti
každému jednotlivci stojí ten druhý. Vztah mezi nimi ale
neurcuje primárne stát, mnohem víc jejich vzájemná úcta. To

znamená, že i když nekdo podniká "pro sebe," uvedomuje si,
že existuje cára, kde jeho soukromí koncí a kde zájmy souseda

zacínají. Je to dvousmerná ulice, která nabizí každému obcanu
záruku, že ,,Amerika zustává Amerikou", pricemž každý

American drží v rukou hlavní páky své budoucnosti. Ameri
can, na rozdíl od Evropana, nese svuj stát ci království sám
v sobe.
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Pomož si a Buh ti pomuže
Amerika jako zeme se utvárela coby tabula rasa. Puvodní

indiánští obyvatelé nemeli žádný vliv na soucasnou americkou
identitu, která vznikla v tavícím kotli vlivu a predstav všech

dosavadních pristehovalcu. Nicméne všichni emigranti

z ruzných koutu sveta dorazili na americkou pudu s jedním
a týmž zájmem: zlepšení vlastního života za každou cenu. Pri
tak rozmanitém puvodu pristehovalcu se mladá Amerika brzo
ocitla na rozcestí. Jedna cesta smerovala k delení do klanu

a tím i k vzájemnému nicení budoucnosti. Druhá cesta vedla k
poznání, že pri takové rozmanitosti lze získat lepší perspektivu
pouze spoluprací zakotvenou v zákonech a ve vzájemném

respektu.

Co rozhodlo pro druhou cestu? Od založení prvních americ

kých osad na zacátku 17. století uplynulo do roku 1776 víc než
sto padesát let. Témer osm generací rozených ,,Americanu"

bylo provázeno sílícími ekonomickými tlaky a represivními

zákony ze strany vzdáleného britského vladare. Ve spojení
s jejich protestantsko-kalvinistickým prístupem k práci
a s presvedcením, že Buh nejvíc pomáhá tem, kterí podporují
sami sebe, to znamenalo, že drív ci pozdeji musí k odtržení od

vladare dojít. Hluboké náboženské založení celé spolecnosti
vedlo také k víre v to, že princip žití i spolužití je dán "vyšší"

autoritou než je stát. To vysvetluje, proc na amerických
bankovkách jsou slova "In God We Trust". Americané proste
na prvním míste mají heslo "Veríme v Boha", zatímco
v Cechách máme "Národ sobe."

A tak se v mladé Americe stalo získání spokojenosti národ

ním ideálem, pricemž byla to práve ta možnost získání a nikoliv
ta spokojenost samotná, jíž byla dána prednost v Deklaraci
nezávislosti v roce 1776.

Na rozdíl od revolucí v Evrope po Americké revoluci v roce

1776 nenásledovala žádná silná protireakce. Naopak. George

Washington a jeho spolurevolucionári zacali jako minoritní
skupina. Britskou okupaci New Yorku v roce 1775 (šlo o nejvet
ší námorní akci a vylodení v tehdejších dobe) vnímali místní

obyvatelé velice negativne. Represivní prístup britských vojáku

na jedné strane a Washingtonovy úspechy na strane druhé
obrátily prízen obcanu k Washingtonoví a k mladému kongre

su ve Filadelfii. Následovalo vojenské i ideové vítezství. Princi
py a zpusob myšlení, jež založiliWashington a Jefferson, trvají.

Výlucnost, nebo prizpusobem?
Uvedené dejiny a nepretržená linie vysvetlují, proc Je

v americké národní identite silná dávka presvedcivosti, zvlášt
pokud jde o ideály a spravedlnost. Dále vysvetlují americké

vnímání cizího sveta jako skupinu zemí "za oceánem", ve
kterých neporádek a ohrožení byl a je tak silný, že stále nutí
lidi, aby klepali na dvere Ameriky.

Gernobílý pohled Americanu na život a svet vysvetluje, proc

vznikají myšlenkové konflikty jak mezi Americany samotnými,
tak mezi Amerikou a svetem, zvlášt v dobe akcelerující globali

zace. Nicméne tento údajne naivní americký prístup pomohl

zachránit Evropu a svet za obou svetových válek i za války
studené.

Americká národní identita je tedy práve to, co nejvíc tvorí
Ameriku. Co ceká americkou národní identitu v budoucnosti?

Rozhodne to, do jaké míry budou USA považovány - jak
Americany samotnými, tak svetem - za výlucné. Existují

zastánci teorie, že Spojené státy, zvlášt dnes, jako jediná super

velmoc sveta skutecne reprezentují exkluzivní výjimku ze
všech zemí, v elitním smyslu slova. Druzí tvrdí, že žijeme

v globálním svete, jemuž se Amerika musí prizpusobit,

a pokud tak neuciní, predstavuje hrozbu pro ostatní. America
né si toto dilema uvedomují, ale jako národ se k nemu formál
ne nestavejí. Bežní Americané proste zatím necítí povinnost se
k této otázce se vyjádrít. A tak zustává Amerika zemí, která, jak

ríká politolog Samuel Huntington, "není lži, ale zklamáním. Ale

je to zklamání pouze v tom, že zustává nadejí."

MARTIN JAN STRANSKÝ (1956) ]E LÉKAR A VYDAVATEL PRtroMNOSTI.
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cÍNsKÁ HOLcICKA JMÉNEM
Jak vzájemné pusobení genu, mozku, tela a kulturního
prostredí tvorí národy

FRANTlSEK KOUKOLÍK

Pojmová rada od genu pres neurony, mozky, lidi, lidské
skupiny k národum pripomíná nádheru a délku japonského

mostu pres morskou úžinu. Neskrývá se snad i v ní redukcio
nistické kouzlo intelektuální technologie? Omšelý slogan ríká,
že pánbuh nebo dábel bydlí v podrobnostech. Na zacátku se
tedy zeptáme: jak vlastne geny staví mozky? Proc jsme si

vzájemne tak podobní a pritom tak rozdílru? Do jaké míry nás

urcuje dedicnost a do jaké nás tvorí vlivy prostredi?

Geny a náhody
Prostota a elegance mostu s temito otázkami mizí. Objevuje

se neco podobného banyánu, Buddhovu stromu. Nekde zacal
kdysi rust, a jak zabíral stále vetší plochu, vypouštel další

a další vzdušné koreny. Z nich vyrustaly nové kmeny, takže je

težké zjistit, který je první a nejduležitejší. Máme se pro tuto
metaforu vzdát duševní námahy a radosti z poznávání?

Myslím, že by to lidé geneticky predurcení k radosti z pozná

vání nesvedli, ani kdyby chteli nebo dokonce museli.
Zkusím vyprávet o tom, jak tvorí geny mozek. Jak interakce

genu, mozku, tela a kulturního prostredí tvorí cloveka od
narození do smrti. O tom, jak to všechno spolecne a ve velkém
poctu tvorí národy.

Clovek má asi 30 000 genu. Nepatrný cerVÍcek hlístice oblá

jich má 18000. Naše mozky mají 100 miliard neuronu. Hlístice
oblá jich má 302. Rozdíl není v kvantite, ale v komplexite.
Muže za nej evoluce. Geny jsou jednak šablonou, která udržu

je kontinuitu druhu, jednak mají transkripcní, "prepisující"
funkci. Ta prevádí informacní kód DNA do stavebních a funkc

ních bílkovin. Velký pocet neznámých genu urcuje výši biolo

gické inteligence, "základní" vlastnosti osobnosti, jako jsou
introverze nebo extroverze, tendenci vyhledávat nové

a vzrušující podnety, nebo naopak sklon k opatrnosti, míru

závislosti na psychologické a sociální odmene. Prakticky nikdy
tak neciní výlucne. Vždy jsou ve hre vlivy zevního prostredí.

A náhody.

Jak nás geny "rídí"? Mají regulacní oblasti. Jejich
prostrednictvím jsou tempo a druh prepisu genu do bílko

vin trvale ovlivnovány signály vnitrního a zevního prostredí.
Signálem ze zevního prostredí je mamincino hlazení. Jestli

že vás stresující prostredí nehladí, jde o jiný soubor signálu.

Smyslová cidla prevedou signály do reci nervových vzruchu,
které okamžite zmení cinnost vašeho mozku. Neuronální

cinnost mozku stejne okamžite osloVÍ regulacní oblasti genu

v jádrech nervových bunek. Celá rada informacních kaskád,
nervových a hormonálních, prevede zmeny cinnosti mozku do
zmen cinnosti bunek, tkání, orgánu i chování. A naopak:

v každých 15 kubických mikrometrech našich tel je senzor.

Prostrednictvím systému, kterému se ríká homeostatický,

trvale informuje mozek o tom, co se v tele deje. Signálem

vnitrního prostredí je to, co se projeví jako pocit hladu nebo
potreba sexuálního partnera. Mozek se snaží udržet organis

mus v rovnováze s prostredím. Nejsou-li zmeny nápadnejší,
neuvedomujeme si je. Mimo vedomou pozornost probíhá

i naprostá vetšina cinností mozku, jimž ríkáme smyslové
a poznávací funkce, emoce a pocity, motivace, vule a rídící
funkce. Vedomí a sebeuvedomování jsou luxus, špicka neuro
nálrullO ledovce.

Švýcarský armádtú nuž
Svýcarský armádní nuž je soubor VÍcenebo méne jednoúce

lových nástroju - cepelí, vrtácku, nužek, pilky, šroubovácku ...
Evolucní psychologové považují švýcarský armádní nuž za

metaforu stavby a cinnosti lidského mozku. Stejne jako švýcar

ský nuž je podle nich i lidský mozek souborem nástroju,
"modulu", rešících nejcastejší a opakující se problémy spjaté

s prežitím a rozmnožováním paleolitických lidských skupin:
získávání potravy, sexuálních partneru, péci o potomstvo, život
v malé skupine, vztah k teritoriu a jiným skupinám. Ve

prospech evolucní psychologie mluVÍ funkcní zobrazovací

metody. Cinnost toho, co evolucní psychologie považuje za
moduly, je nekdy videt. Funkcní zobrazovací metody ukazují,

že zrejme máme dve, za normálních okolností nerozlucne

spolupracující inteligence: analytickou a emocní/sociální.
Dokládají, že emocní pozadí ~,mne je/není dobre'') i základní
emoce, jako jsou strach, hnev, hnus nebo štestí, a emoce

sociální i jejich tak duležitou složku, morální emoce, zpracová
vají vzájemne sice blízké, nicméne odlišitelné cásti mozku.

Jsou to podobné moduly, jako jsou ty, jimž se ríká smyslové
vnímání a poznávání, ruzné druhy pameti, rec a jazyk, složité
naucené pohyby, orientovaná pozornost, vedomí a sebeuvedo
mování.

Soucástí našich mozku jsou "moduly", jež lze nazvat citový

a sociální mozek. Zejména ten sociální má sklon být cinný spíš

v dlouhodobém zájmu skupiny než jedince. Rešíme-li morální
problémy, naprJ.ldad morální dilemata, namáhají se a tlumí

soucásti jednoho funkcního systému mozku. Rešíme-li jiné
sociální problémy, treba otázku, zda spolupracovat nebo
"podrazit", namáhají se a tlumí soucásti odlišného funkcního

systému, prestože jsou v obou prípadech nekteré "uzly" obou
systému spolecné. Odlišný funkcní systém se namáhá, jestliže
se do nekoho vcitujeme, aktivuje-li se tedy empatie, další

v prípade, kdy se rozhodujeme, zdaje nejaká nabídka fér nebo
nefér. Címž se dostáváme ke vztahu mozku, lidí a jejich
skupin.

Prítomnost
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MARENKA

Rod a národ
Na svet pricházíme s geneticky programovanou neuronální

výbavou, nikoli jako tabula rasa. Jsme rozsáhle "predprogra

movaní". Výbava umožnuje nejmenším detem vytvorit vazbu,
nejen citovou, s maminkou, pozdeji s dalšími cleny rodiny,

zdánlive bez námahy se naucit materskou rec, být "intuitiv
ním" fyzikem, biologem, statistikem, sociálním psychologem

i treba muzikantem. A hlavne: genetické vybavení urcuje, že

jsme sociální primáti, kterí mají jazyk. Predurcilo nás jako
budoucí cleny skupiny.

Vše ostatní je ucení. Nebot jen cást synapsí je programova
ná geneticky. Podstatná cást jich vzniká na základe rozliše
ných, vnímaných a zapamatovaných informací z prostredí, na

základe "zkušenosti", tedy ucením. Geneticky predprogramo

vané moduly zvané citový a sociální mozek v interakci
s prostredím - vcetne náhod! - urcí zda, jak, v jakém rozsahu

a souvislostech jsme schopni emocí a pocitu. Urcí, jak budeme
zpracovávat sociální emoce, vcetne tech morálních.

Genová výbava, stavba a funkce našich mozku, jinak receno

evoluce, nás "napsala" na život v malých skupinách - zrejme
kolem stovky lidí všech generací. To by byl, dejme tomu, rod.
Vztah jedince k vlastnímu národu by mohl být v nekterých

aspektech neco podobného, jako je vztah k vlastnímu rodu,
byt podstatne abstraktnejšího a složitejšího. V dobrém i ve

zlém záleží jak na genetické výbave, tak na stavbe a funkci
mozku, a tedy na typech ucení, stejne jako na zcela individuál
ní historii vzájemných interakcí, které vyústí do pocitu, že
jsem clenem svého národa, dedicem jeho tradice se vším

všudy, že spoluodpovídám. Nebo naopak že zeme a lidé,
odkud jsem vzešel, jsou mi lhostejní do okamžiku, v nemž
z nich mohu získat majetek nebo moc.

Asiat ceským vlastencem
Mohl by tedy býtAsiat obetavým a vlasteneckým Cechem?

Nic jednoduchého, ale šlo by to. V nejzákladnejší úrovni života

by se lišil od ostatních Cechu jen geny, které odlišují asijskou
populaci od slovanské, keltské, germánské a dalších evrop

ských smesí. Tudíž by treba špatne snášel alkohol.
Z cásti té genetické bramboracky vzešli lidé, kterí si ríkají

Ceši proto, že neco pres tisíc let obývají približne stejné území,

stejnou dobu mluví jazykem, jemuž pres nárecní odlišnosti
v dané dobe všichni rozumejí (hanáctinu a brnenský hantec

nepocítám), sdílejí spolecné dejiny s jejich hvezdnými sekunda

mi i nekonecnými epochami stupidity, vymezují se oproti jinak
mluvícím, sousední území obývajícím skupinám i jejich hvezd

ným sekundám a nekonecným epochám stupidity. V tom nejzá
kladnejším, cemu se h'ká emocní pozadí a jeho pamet, by od

raného detství musel prožít desítky tisíc druhu každodenního,

obvykle naprosto banálního a konkrétního ucerú, které delají
v dobrém i zlém malého clovícka clenem skupiny daleko víc,

než by si treba pozdeji prál, což nekdy po desítkách let pozná

vají stárnoucí emigranti. Ulice, kde jsme v detství žili. Dulek
s kulickami u ohrady, holky a kluci. Škola, první jarní mraky,
pole, kopce, lesíky, vune a pachy, zvuky a svetla, biografy,

kapely, první opilost a lásky a predevším desítky tisíc jazykove
i obrazove vázaných lidských interakcí, snu a predstav tvorí

cích tkán života sekundu od sekundy. A naucit se aspon cást
z jednoho milionu slov,která obnáší ceština.

V abstraktnejší, kulturní rovine by musel mít maminku

nebo babicku, tatínka, dedecka a strýcky, kterí by mu cetli

ceské pohádky, vypráveli o Premyslovi a Libuši, jak za nás
umrel Jan Hus, jak bylo popraveno 27 ceských pánu, i když
nekterí mluvili jen nemecky, i jaké to bylo za mnoha okupací.

Jedl by buchty, veprovou s knedlíkem, pil pivo a moravské
víno, poslouchal Dvoráka, snad i Janácka, vystoupil na Blaru'k,
cetl Švejka s Ladovými obrázky, obdivoval Alšovy lunety ve

Zlaté kaplicce, slyšelo Komenském, chodil po Karlove moste.
Byl by nejspíš církevne vlažný, byt by veril, že "nad rúm neco

je", a i kdyby mu mohly být hokej s fotbalem ukradené, byl by

rád, kdyby "naši" vyhráli. A hlavne by vedel, jak se prežívá
v krutém a trvale promenlivém sociálním tlaku. Prošel by se
tedy Vítkovem, po Bílé hore i strelnicí v Kobylisích, ale
o mostu v Ústí nad Labem by slyšel nerad ...

Moudrí politictí otcové národa ceského, který má toho casu
víc psu než detí, by takto mohli Cechy pomnožovat.

Že to není možné? Nedávno jsem šel na nákup. Pred
vchodem do samoobsluhy si štastne a sama pro sebe tancila

a tichounce zpívala asi petiletá cínská holcicka, jen tak, jak to

dovedou petileté deti. Neodolal jsem: ,Jak se jmenuješ?" - ,Já
jsem Marenka," zaznelo nejcistším jazykem Boženy Nemcové,
buditelky ceského národa, podle všeho dcery rakouské
šlechticny a francouzského dustojníka vychované v ceské

rodine. Nezáleží na tom, zda svou babicku mytologizovala.
Deláme to s detstvím všichni, když je nám zle a jsme sami.

A co když jednou proti vlastenecky dokonale vybavenému
asiatskému Cechovi vystoupí vlastenecky stejne vybavený

Nemec cerné pleti cítící se príslušníkem sudetského, bavor
ského nebo pruského kmene? Stát se to muže. Zejména jde-li
o moc, peníze a prestiž.

FRANTIŠEKKOUKOúK(1941) JEpRIMARPA1DWGIEpRA2SKÉTHOMAYEROVY
NEMOCNICE.JAKONEUROPA1DWGSEvJ::NUJEP!<EDEVŠlMVZfAHUMEZI
MOZKEMAcHovANíM.

Rodzim 2004
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ŠEMÍK JE JEDINÝ CESKÝ MUŽ
Náš národ z freudovského pohledu

JIRÍ EDUARD HERMACH

.,

Vzpoura ceských dívek
"Dívci válka" je vzpourou žen proti ceskému pseudomuž

stvi. Malomyslný a žvatlajíd Ctirad se svým dudlíkem medovi

ny nemuže být nicfm jiným než výsmechem sama sebe nachá
zejfcího ŽensM. Lež, úskok a vražednost vstupuje do ceského
konstitutivního procesu jako vlastnost žen. Mužská udatnost
a cestnost se v postave Ctiradove jevi jako naivita, hloupost,
infantilnost. Vznikajíd cešstvf tak nahradí primitivni hordu

synu primitivní hordou dcer. Vražden není otec, už proto, že

Nadmáter a nadotec
Vrátíme-li se ke ško!nf cetbe Starých povesti ceských, zjisti

me, že zakládajíd mytologie ceského národa se predstavuje

jako vegetativní narustání, a tedy dominanta ženské vražed
nosti. Prirnftivní Cechova horda bloudf krajem kypíd pnrody.
Jeji bohatstvf pusobí jako úrodné ženstvf a materstvf a Cechuv
houfec sází, kde muže. Cech a nová zeme tak vytvárejí prvotni
generacnf pár. Praotec však nenf zavražden. Umfrá prirozenou

smrti. Cech nevystupuje jako nezávislý konstitutivní princip,
ale jako soucást materstvf pnrody a vznikajíd ceská národ ni

psychika se nemá na cem zachytit.

Následuje pribeh o Krokovi. Kroka navrhne za ceského

knfžete Cechuv bratr Lech. Praotcovstvi se rozdvoji, mfsto aby

prošlo vražednou konstitutivni krizí. Krok je tak pochopitelný
jako vegetativní rozvetvenf Cechova praotcovstvi a jeho vláda

je chápána jako druhý pokus o konstituci národa. Povest potvr
zuje poklidné puceni ceského protonároda. Krok dostane
Cechovo misto, jeho capku a hul. Krokova soudnost

a moudrost se zakládá na vešteckém umenf, které se struktu
ruje jako regresivní orientace. Spocivá ve snaze udržet puvod-

Když vraždí žena ní archaickou sounáležitost I moudrý Krok nazíral myslí

Mytologie a historie však nezná pouze hordy vraždídch v temno veku.
mužu, ale také hordy vraždidch žen: recké Danaidy, Amazon- Uzavrenf ceského národa v bludném kruhu archaismu se

ky, skandinávské a germánské Va\kýry, ceská "Dívci válka", ci však realizuje pnchodem ID Krokových dcer. Dcery se objevf
nejruznejši prfklady archaických matriarchá1nfch spolecnosti. v textu povesti jako recká Athéna vystupujid z Diovy hlavy bez

Symetrie obou situad však nefunguje: obeti ženské hordy nenf prispenf matky. Orientace Krokových dcer je opet zpátecnická.
nikdy matka, ale znovu otec anebo ------------------ Bylinkárka Kazi, modlárka Teta

ješte casteji - muž. A v tom tkví Primitivní horda ceského a "nadmatka" Ubuše: Nad máter

rozdíl: muži vraždfd otce jsou muži slicnejší, nad otce moudrejší.

vraždid muže. Vraždí tedy proto národa stále bloudí žírným Ubuše už sama o sobe predstavu-

v urcitém slova smyslu sami sebe. krajem, prevrací na všechny strany je ceské "vitezství" nad oidi-
Na druhé strane jsou sami potenci- povským strukturacnim momen-
álnírni otci. Toto vztaženi aktuá1nf- Premysluv železný stul a sní tem.

ho cinu vraždy k minulosti O ctiradovském dudh1m. v postave Libuše personifikuje
a k budoucnosti umožní vznik ceská mytologie archaické
historického casu a konstituce ------------------- materství. Nadmáter a nadotec,
národa. Vražda se stává mi1nfkem, ukládá se do pameti jako tedy archaická materská jedinost, se vystavuje riziku, že bude

zrod rádu, zákona, skutecnosti. napadena. Hanba mužum, kterým žena vládne! na sebe nedá

Zcela jiná je logika vraždídch žen. Ženy nevraždí samy dlouho cekat. Ale v ceském proto národe jsou muži pouze
sebe, ale naopak jim protikladný princip. Jejich vražda je tedy premfstené ženstvi. Ubuše se nemá ceho obávat, vládu jednot-
posílenfm jejich identity a výlucnosti. Jestliže je mužská vražda ného ženstvi a materstvi nemuže ztratit. Základ ni problém je

doprovázena neklidem, úzkosti a strachem o sebe sama, tedy jeho vegetativní prerrnstenf. Toto premfstení obstará
ženská vražda vyvolává emocionálni excitaci vftezfcího princi- znovu pnroda sama: Ubušin kun. Volné mfsto obsadi Premysl
pu, navfc propadajfcího se do archaického matersM. Ženské Orác, jehož vládni program se omezi na jídlo. Jediný železný
spolecenstvi se tak predstavuje jako permanentni reverzibilita predmet, který zná, je stul. Ceská národnf síla a hrdinstvi jako

narozeni a smrti, jako divošstvi a závrat absolutni moci nad kanibalská touha snfst vlastnf matku nastoluje prototyp ceské-
životem. Ženská vražda má vždy sexuálni povahu. Danaidy ho muže, kterým se stává Otesánek. Libuše v útrobách své
zabíjejí své muže, krétská knežka býka, Valkýry vedou na skály schovává poklad. Která z žen v hloubi své vlastní skály

smrt hrdinu a ceské divky vraždí své milence. takový poklad neschovává? Ale Premysl, zajat vlastnfm obžer-
stvfm, se Libušina pokladu ani nedotkne. Dívky toho mely

urcite plné zuby ješte za Libušina života.

Freudovo pojeti rituální vraždy je použitelné také ve

vymezenf národa. Jedná se o urcitou logiku, která svým speci

fickým, a tedy omezeným zpusobem vyjadruje proces konsti
tuce národa, utvorenf jeho charakteru, vedomf a sebevedomf.

Rituá1nfvražda je pro Freuda zakládajid cin každého spolecen
stvf. Schematicky receno jde o zavraždeni archaického otce

hordou sjednocených synu. Soudržnost skupiny je založena na
zlocinu spolecne spáchaném.
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neexistuje. Ceské praotcovství splývá s materstvím. Vražden

není ani muž, protože se ceští muži ješte nezrodili. Vraždeno je
díte. Žena dala, žena vzala. Mezi kolébkou a smrtí se ceský
muž ješte nedokázal nalézt.

Základní vzpoura ceských dívek není proti mužství a otcov

ství, ale proti detství. Ženská vražda je tak nevinnost sama,
protože smrt na této úrovni je pouze návrat prvotního mater

ství. Individuální dívky se nutne bourí proti prvotnímu, a tím

také proti svému vlastnímu materství. Nejedná se zde
o "ženskou válku", ale o "dívcí válku". Dívky odmítají obcovat

se ctiradovským dudlíkem. Ve své revolte tak nacházejí samy

sebe. Nacházejí se v protikladu k materství prírody. Ceské
dívky však zapomínají, že timto sebeuvedomnením v odmítnu

tí vytvárejí presne to, co odmítají: materství samo. Ceský muž

tak vzniká jako dívcí vražednost. Je k tomu nucen. Rodící se
muž je udatný, ale jakmile mu to situace dovolí, sedne si radeji

za Premysluv stul a chopí se Ctiradova dudlíku. Hlavne, že
vcely bzucí a vune sosen imaterídoušky a kvetin z paseky vane

s horkým dechem tetelícího se vzduchu.

Otres "dívcí války" nestací, aby vzbudil a uvedl v chod
proces konstituce ceských mužu. Tato nedostatecnost se

projeví v hašterení horníku a zemedelcu. Jedni pracují
v anorganickém nitru, druzí pestují vegetativní povrch matky
prírody. Jediný ceský muž je zde Semík a Semík musí zemrít.

V Lucké válce se znovu objeví strukturující diferencní prvek.

Prichází oklikou a obtížne. Ceský kníže Neklan je zbabelý
a nerozhodný, ceský proto muž nemá v sobe nic mužného.

Konstitutivní princip je nesen cizinci Lucany v cele s vášnivým
a bojechtivým Vlastislavem. Po Vlaste z "dívcí války" pripomí
ná cizinec Vlastislav ceské mytologii, že by tu nejaká vlast už

mela být. Ale Lucká válka je znovu boj ženy s mužem. Motiva
ce konfliktu je národní, jeho symbolická podstata je však
sexuální. Uzavírá tak konstitutivní proces ceského národa
znovu v primitivní ahistorii. Ustavující cin ceského vedomí je

znovu jen plácnutím do vody, do té materské vody ceských
rybníku, jezer, rek a tunÍ. I zamrzlá hladina se otevre, aby
v záverecném prIbehu pohltila mužství v samém zárodku.

Pracovní síla pristehovalce Durynka tak vraždí zárodek ceské
ho, do Lucanu presazeného mužství. Vlastislavuv petiletý syn
Zbislav umírá, aby tak uzavrel bludný kruh ceské národní

konstituce. Cizinec je za svuj cin samozrejme odsouzen
babským Neklanem, ale potrestat se Durynk musí sám.

My, nezletili muži
Ceská konstitutivní mytologie koncí vládou Morany, strašné

bohyne, jež vodila lidi k vecnému prahu. Matka jsi a v matku se
obrátíš a ani poslední ceský kníže "hosty-vítající" te nezachrání.

Tím mytologická konstituce ceského národního vedomí koncí.
Jedná se o priznání neschopnosti najít svou vlastní identitu.
Primitivní horda ceského proto národa stále bloudí žírným

krajem, prevrací na všechny strany Premysluv železný stul

a sní o ctiradovském dudlíku. Všichni víme, že je maminka

tady. I ta ledová voda, plná rybicek, se nám 1Jbí.Jen nás z toho

nepochopitelne brní zátylek. Máme však základní omluvu: svoji
nezletilost a zlaté, kaderavé vlasy. My, nezletilí muži, v dobro

družné touze porád cekáme, které ženství si nás prisvojí, aby
nám konecne rozlámalo kosti, která námezdná a pristehovalec

ká pracovní síla nás pretáhne klackem pres hlavu.
Vegetativní ženství ceského nezrozeného národa stále ceká

na muže. Zapomíná tak, že mužství vzniká pouze jako spojene
ctví jedincu, které pak nalezne neexistujícího archaického
otce, aby ho zabilo. Ceský nezrozený národ ctí své predky
a hledá mužství v logice kontinuálního vývoje. Topí se tak
v ženské vegetativite materství místo toho, aby vzal odvahu k
nesmyslnému snu. Nesmyslný sen mužství je rec, která nese

své vlastní ticho jako slovo pocátku. Po prchavém vjemu
zasnení se slovo vrací do vecného otcovství vesmíru. Praotec

existuje, ale jako jsoucí je vždy nenalezitelný. Jen vraždící syn

ví, že na svoji bezmeznou synovskou lásku najde odpoved.
Najde ji práve ve chvJ1isvého zoufalého cinu. Najde tak jedno

jediné: veselost spolecenství sobe rovných. Ceši ji znají, ne
však jako národ. Jim samotným to koneckoncu moc nevadí,

ale Cešky to znervóznuje. Na scéne mezinárodní politiky to

pripravuje nové "národní" absurdity. Možná, že je prece jen
nejlepší zustat v Libušine zlaté kolébce, utopené pod
Vyšehradskou skálou.

JI1U EDUARD HERMACH (1948) JE FILOSOF, PSYCHOLOG, ARCHITEKT

A SPISOVATEL ZUE A PRACUJE VE FRANCII.
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Starý známý
Povídka o príchodu a odchodu praotce Cecha

ONDREJ NEFF

"Naklonovali praotce Cecha," rekl mi ten chlapík. Sedeli

jsme u stolku ve vinárne Ignis (nebezpecná koncentrace inteli
gence, zní varovný nápis na dverích). Byl to starý známý. Kdysi

jsme spolu delali, on skoncil v pokoutním plátku Záhady

a mystéria. "Mají ho živýho. Pácej z neho rozumy. Odkud prišel,

proc vylezl zrovna na Ríp a proc, hergot, netáhnul dál. Do Itálie
nebo do Francie."

Taky me to zajímalo. Proc se praotec Cech usadil v tak
bídném kousku zeme, kde není vubec nic, co by stálo za pozor
nost? Na tohle téma se dobre žvaní v hospode.

Takže naklonovali praotce Cecha. Pekná pitomost. Až na
to, že jsem ji slyšel v krátké dobe už tolikrát, že mi to zacalo

být nápadné. Treba nekdo neco opravdu naklonoval. Klono

vání, to je veda a ta nikoho nebavÍ. Ale treba nekdo pri tom
neco ukrad. Nebo se s nekým vyspal. To lidi zajímá a tím

pádem to má zajímat i me, specialistu na skandály. Takže

jsem si tu vec trochu proklep nul pres svoje známé a ocitl
jsem se tady.

Ve výzkumném stredisku Ráholec 2. Že má sídlo ve Ctinevsi
u Rípu, to asi tušíte. Pokud ovšem si pamatujete ze školy, že ve

Ctinevsi má praotec Cech svuj hrob.

***

Skupina Ráholec 2 mela tiskovou mluvcí.
Stál jsem pred vysokou tmavovlasou dívkou. Tmavooká

hnedovláska s dolícky ve tvárích, to dnes zrídka uvidíte, takové

dolícky. Usmívala se prefabrikovaným úsmevem císlo šest.
Jmenovala se Sandra Vránová. V místnosti hucela klimatizace.
Za oknem bylo videt duby ripského lesa.

"Nikdy me nenapadlo, že prijmu nejakého novináre," rekla
a podala rru ruku.

"Co deláte celý den? Pocítáte bukvice?"
Dolícky se prohloubily.
"Dokumentace, pane Matesi, to je muj úkol. Neco jako

novinarina, ale ne do zítrejších novin. Tohle je historická
událost. Možná jednou, za dvacet, za padesát let. .. Treba to
bude odtajneno. Treba se jednou otevrou archivy. Taky na mne
záleží, co v nich bude."

"Snad dokumenty?"

"To jiste. Ale také subjektivní zápis. To je muj úkoL"
"Proc?"

,Je tu padesát vedcu. Historici. Psychologové. Sociologové.
Genetici. Politologové. Informatici. Ti všichni budou zkoumat

historickou postavu ze svého úhlu. Zanechají svedectvi pozna

menané jejich profesí. Takže asi bude dobre, když zustane
i jiné svedectvi."

"Vaše?"
,,Ano, moje," odpovedela vážne. ,,Avaše. Proc si myslíte, že

vás vybrali?"

"Me nikdo nevybral, já jsem ... "
"..se sem dostal pres svoje kontakty. Nebudte naivní, pane

Matesi. Tady ani ty bukvice nepadají se stromu náhodou. Me

vybrali, protože jsem mladá, a jak ríkají, jsem nezatížená.
Kdežto vy jste starý a zatížený jako kára hnoje. Takže si

rozumíme? Dva pohledy. Nezávislé na sobe."
Pochopil jsem a rozumel. Dva nezávislé pohledy. Ty se

nebudeš navážet do me a já nechám na pokoji tebe, taky
dovedu kousat, znelo její poselstvi.

Dala mi instrukce. Ciste technicky vzato, klonování praotce
Cecha je úspešné. Ten muž žije a po biologické stránce se mu
darí dobre. Ted se pracuje na jeho komunikacním rozhraní.

"Komunikacním rozhraní?" nechápal jsem.
"Když se probral, blábolil jakousi neznámou recí. Všechno je

na disku, samozrejme. Jenže nikdo té reci nerozumÍ. Takže

správní rada projektu rozhodla ho naucit cesky. Uvažovalo se
o anglictine, ale konec koncu, je to praotec Cech."

Pokrcila lhostejne rameny. Téhle generaci je to jedno, cesky

nebo anglicky. Pojem národ nezná.
Víc jsem se mel dozvedet na prvním zasedání rozšírené rady

projektu.
"Oni vás kooptovali," rekla rru Sandra.

Já bych te nekooptovala, znelo v podtextu. Já bych te nejrad
ši nakooptovala do prdele.

***

Profesor Veis me predstavil clenum rady, patnácti mužum

a ženám, kterí se na me dívali prátelsky jako na mršinu ježka
prejetého nákladákem, kterou jim pes privlece v nedeli ráno na
predložku u postele.

"Ted, když jsme kompletní," pohlédl na mne, "má smysl
zahájit rozpravu o strategii prístupu k Subjektu."

Energická rusovláska kyrysnického zevnejšku vystrelila
ruku do výše.

"Protestuji, že náš sbor nebyl rozšíren o zástupce obcan
ských iniciativ, menšin a minoritních církví. Zde mám seznam

užšího výberu ... " Zamávala asi šesti huste popsanými listy

formátu M, sešitými sponkou. Profesor ji umlcel mávnutím
ruky.

"Skupina je kompletní, kolegyne."
"Skoda," podotkl blahobytný mužík, rozvalený naproti mne

u stolu. Na svet pohlížel ocima stištenýma do škvírek,

u vnejších koutku mel vrásky pripomínající kocourí vousiska.
"Rád bych videl nejakého navoneného buzíka, jak by se choval,

až spatrí chlapa, který velel bande vrahu a násilníku a vlastníma
rukama sekal hlavy Markomanu."

"Tak tohle poslouchat nebudu," vyskocil ze židle hubený
dlouhán s petistovkami halogenkami v ocních dulcích.

"Upozornoval jsem na to, že se do našeho stredu vetreli zastán-

Prítomnost
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ci germanofilních, v podstate protinárodne motivovaných
tendencí, placení bavorskými penezi, aby lobbovali ve

prospech nestydatých sudetáckých nároku."
"Zato vy jste zástupce národovecky bigotních pitomcu,"

usmál se Kocour.

"To je príklad typické germánské drzosti, pane profesore,"

uprel Halogen svoje reflektory na predsedajícího v nadeji, že
u neho dojde slyšení.

"Že zavraždil svého bratra Lecha, je snad prokázané, pane

kolego," podotkla dáma stredního veku, posazená po pravici
profesora Veise, nyní brunátného a po dechu lapajícího. "Víme

to z jeho vlastní výpovedi."

"Proti tomu musím protestovat já," kvikal z druhé strany
mistnosti mladý muž s cervenými vlasy striženými do módního

tvaru štetky na hajzl. "Lingvistickou skupinu vedu já
a nenechám si do práce žvanit od nejaké, nejaké ... "

Tentokrát se na mne Kocour zašklíbil. Ona s ním chrápe,
víme?

Vrava byla všeobecná. Zachytil jsem Sandrin pohled. Byla
v nem zvedavost Co udelám?

Vstal jsem, uchopil jsem sklenici minerálky a chrstnul jsem jí
Halogenovi do obliceje.

"Prominte, kolego," rekl jsem. "Studená sprcha uklidnuje."
"Co si to ... "
"Nechte ho!" volali ostatní. Byli zvedaví na to, co reknu.

Každý mel na vec nejaký názor. Nekdo veril, že Cech byl žák
Avaru a že od nich prevzal nelítostnou krutost a jen tak se mu
podarilo prosadit se v oblasti mezi Vltavou a Labem. Jiný zase

zastával názor, že jde o kmenového nácelníka, který zcela

proste bojoval s jinými kmeny, jako byli Lucané, Zlicané, Pšova
né, Lemuzi a Doudlebové, a ti všichni dohromady se rvali

s germánským etníkem. Jiní zase bádali na teorii o slovanských

okupacních vlnách, jež se valily pod tlakem Sarmatu a Skytu od
cernomorských stepí. V auditoriu jsem si všiml nekolika pánu

a dam, kteri zachovávali vlídný klid. To asi byli stoupenci teorie,

která se opírá o Tita Uvia. Ten vypráví o galském králi Ambiga
tovi, který vládl tak nestydate dobre, že blahobyt vyvolal v Galii
populacní explozi a bylo nutno cást lidu odvést. Obrátil se na

dva cilé syny své sestry, na Belovesa a Segovesa, aby se posta
vili migracním vlnám v celo. Bohové urcili prostrednictvím

znamení cestu. Klikar Beloves zamiril na jih, kdežto Segovesovi
los urcil smer do Hercynského lesa, oblast mezi Magdebur
kem a Bratislavou. My víme, usmivali se stoupenci této teorie.

Nebudeme se plést do techto pošetilostí.
A co nám rekneš ty?

"Vy všichni jste vedci, špickoví specialisté, erudovaní
a produktivni, máte za sebou rozsáhlé vedecké dílo. Vycházite
z pramenu, tedy z faktu. Co kdybychom nejdrive zahájili

výzkum materiálu, tedy naklonovaného pra ... "
"Nejmenovat! Na tom jsme se shodli všichni!"
"Dobre. Co kdybychom nejdrive hovorili se Subjektem a pak

delali závery?"
,Jenže z jakých pozic máme s ním mluvit?"

"Z pozic nezávislého vedce."

Shovivavých úsmevu bylo ted kolem me tolik, jako hnedých
kolácu na pastve skotu.

"Pane kolego," ozval se znovu profesor Veis, když pred tím

pohlédl na ženu po své pravici a ta povzbudive prikývla. Urcité
veci je treba opakovat, schválila mu jeho úmysl. "Víte dobre,
v jak složité situaci se naše spolecnost nachází. Vede se tu

úporný zápas o identitu. Stretávají se tu národovecké tenden
ce ... "

NesouWasný hukot
". .. se snahami ceské národní vedomi proste hodit do staré

ho železa ... "

"Rozpustit jako kostku cukru!" vypískl kdosi a bylo težko

rozeznat, zda to myslí ze srandy, nebo vážne.
"Navíc do hry vstupují vlivy zvencí, proto pracujeme v izolaci

a utajení. Pripomenu všem, že máme indicie intenzivního
zájmu tajných služeb ruských, kuvajtských, cínských, americ

kých, ovšem nemeckých, dále Intelligence service a Deuxieme

bureau. Mezinárodní situace je vážná. Hospodárství se stretává
s težkostmi a nezamestnanost roste. Stojíme pred doplnovací

mi volbami do tretiny senátu a parlamentní volby jsou za dva
roky."

"Co to proboha má spolecného s pra ... Subjektem?"

"Máte predstavu, clovece, jak by se dala neopatrná interpre
tace zneužít?"

Nová vrava.

"Bojíte se pravdy! Lhári! Podvodníci! Kdo vás platí? Ukaž

lustracní osvedceni! Svine prochrápaná, co tvuj manžel a dve

deti? Ceši, pamatujte, že jste Ceši!"
To byl poslední výkrik nabádající ke klidu, pokud ho tak lze

interpretovat Poté se nekdo chopil- bohužel mého - prikladu
a hodil na profesora Veise láhev minerálky. Cerná kštice
vyskocila na stul a ntila se zunve vpred, nacež ho Kocour

chytil za nohu a on padl plnou vahou na Halogena a srazil ho
k zemi.

Nábytek praskal, ve vzduchu už létaly židle. Najednou jsem
se ocitl pred Sandrou. Nekdo, nevidel jsem mu do obliceje, ji

zezadu jednou rukou rdousil a druhou osahával prsa. Strelil
jsem nekam za její temeno pravý hák. Zabolely me klouby,

tresklo to a násilnické ruce zmizely.
"Vypadneme," houkl jsem na ni.

Zastavili jsme se až v kantýne. Ona tomu nká ketering. Já si
dal kávu, ona kolu lajt. Zadýchaní jsme byli oba více méne

stejne. Chtel jsem neco rict, vyrušily mne rázné kroky.
Supel k nám profesor Veis se svou konkubínou v patách.

"Skoncili jste. Oba. Ráno se zabalíte a opustíte objekt. Pripo-
minám váš závazek o dodržení tajemství."

"Takové chování," sykla konkubína.

"Chceme odstupné," rekla Sandra vecne.
"To je samozrejmé."
"Pak je to ou kej," prikývla a napila se lajtky.

Oci mela very cool, doslova.

***

V noci me vyburcovala ze sna. Zdálo se mi o praotci Cechovi.
V mém snu ho hrál Arnold Schwarzenegger.

"Vstávejte," trásla mi ramenem. "Oni ho chtej zabít"
"Kdo? Koho?"
"Veis a ta parta. Zabijou Subjekta. Zasedal užší výbor. Shodli

se, že pokracování experimentu je politicky neúnosné a mohlo

by mit nedozírné následky. Takže ho zabijí. Udelá to ta nozdra."
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"Nozdra?"
"Baba Burešová, co s níVeis chrápe. Delej, vstávej."
"Co? Proc? Kam me táhnete?"

"No prece za Subjektem. Prece se nenechám vyhodit jen

tak? Chci ho videt! To prece bude cool, pokecat s takovým
dedkem!"

Bože muj! CooJ!

Nebylo to vubec cool.
K praotci Cechovi jsme se dostali prekvapive snadno.

Vypadalo to, že atlet v uniforme ochranky byl Sandrin starý
známý a instinkt mi napovedel, abych se nevyptával, jak se
seznámili.

Ocitli jsme se v místnosti, vytapetované fotografickými
obrazy vnitrku roubenice. Místo okna byla plasmová
obrazovka. Na ní byla videt hodne zanedbaná krajina, louka

plná bejlí a zanerádený les. Takhle nejak vypadala Zeme
Zaslíbená, když sem Cech prišel. To aby se cítil jako doma.
Byl tu hrubý nábytek, nádobí ze dreva a pálené hlíny, v koute

otep sena.
První komunikacní pokusy byly rozpacité, pak se rozpovídal.

"Cech. Jmenuju se Cech."
"Kdo jsi?"

Neznal vykání.
"Nácelník. Jsem nácelník kmene."
"Odkud jsi privedl lid?"

,1- údolí cerných skal."
"Kde je to údoh?"
"Mnoho mnoho pochodu."

,Jak dlouho? Od luny do luny? Ruka lun? Dve ruce lun?"

"Mnoho mnoho. Kdo by si pamatovalluny? Luna pochoduje,
my pochodujeme."

Byl legracne malický, nahrbený, hodne šlachovitý. Na
hrbetech rukou žHysilné jak hadice od hydrauliky.

"Kolik vás je?"

"Mnoho mnoho. Muži, ženy, deti."
"Proc jste se dali na pochod?"
"Neprátelé. Mnoho mnoho."

"Kdo to byl?"
"Rudé pásy."
Naznacil, že neprátelský kmen se zdobil cervenými opasky.

"Museli jste utéct?"

"Bylo jich mnoho mnoho a nás jenom mnoho. Nelze
bojovat"

Že by první Mnichov? Že by byl u zdroje všeho praotec
Posera?

Zítra ho nechá zabít profesor Veis.

Podíval jsem se na Sandru.

Oba jsme byli v bHých kombinézách, s rouškami na oblice
jích, vlasy (ona) a pleš Gá)pod cepickami.

Chtela po mne cin. Ten první, tam v zasedacce, byl trochu

pitomý.
Tenhle byl možná hodne pitomý.

Svlékl jsem kombinézu, sundal roušku a smekl. Všechno
jsem to podal praotci Cechovi.

"Hrozí ti nebezpecí, nácelníku. Musíš utéct."
,;zase?"

"Už naposled. Slibuju."

"Vy jste ale fakt cool," zasmála se Sandra. Potešilo me to,

a z toho jsem poznal, že to byl super pitomý nápad.
Vyvedla prevleceného chudáka, který ani nevedel odkud

a kam, ale prchalo život, až se zastavil na jednom pitomém
kopci uprostred pitomé zeme. Já zustal uvnitr. Zaklaply za
mnou dvere. Lehl jsem si na hrubou lavici, prikryl se houní,

a než jsem usnul, uvažoval jsem, jaký pruser z toho budu mít

***

Byl z toho pruser monumentální, ale v záveru snesitelný.
Hlavu mi utrhnout nemohli a taky mi ji neutrhli. Nakonec

usoudili, že jsem z nich sejmul nepríjemnou povinnost praotce
Cecha zabít. Takže nakonec - naštestí obrazne - vykonali to, co
chtela udelat Sandra hned poté, co jsme se seznámili, totiž

nakooptovali me do prdele a vyhodili.
Címž se dostávám k tomu hlavnímu, proc to vlastne všechno

povídám.
Prekulila se zima, nastalo jaro a hlásilo se léto. Náhodou

jsem se ocitl v Mestském parku u pražského Hlavního nádraží,
kde se dnes rfká Sherwoodský les. Chtel jsem zahnout
a vyparit se, protože proti mne šla tlupa bezdomovcu. Mohlo

jich být snad padesát, chlapi, ale i ženské a nekolik detí. Že to

policie trpf, napadlo me. Pak jsem si všiml nekolika uniformo
vaných postav. Monitorujf, uškhbljsem se.

Zrovna jsem chtel pridat do kroku, když najednou jeden
bezdomovec na me zacal mávat

Zastavil jsem se.

Byl mi povedomý. že bych mel známého i v téWe spolecnos-
ti, že by to byl nejaký kolega od novin?

Pak jsem ho poznal. Byl to opravdu starý známý.
Praotec Cech.

,,Ahoj, kámo," plácal me do ramene a dával najevo štestí, že

me vidf. Hovoril tou nejcistší pražštinou.
"Co tu deláš?" žasnuljsem.

"To jsou moji lidi."
Pochopil jsem. Vudcf vlastnosti se projevily. Asi dovedl dát

pres držku metodami naucenými od Avaru.
Stáli kolem nás v uctivém pulkruhu. Zahlédl jsem policistu,

cosi kdákal do vysHacky.

,,Aco tady .. ."
"Vfš," naklonil se ke mne, "tady to stojf za hovno."
"Tady v parku?"
"V téWe zemi .. Já vím, já vím," mával rukou. "Mužu za to já,

ale tenkrát, rozumíš, my proste nemeli sHu dojft dál."
Došlo mi to.

"Takže ty táhneš dál?"
,Jasne, kémo!" záril praotec Cech. "Ta ZÍillami otevrela oci.

Hnusná, ta ceská zima. Už nechci žádnou zažft. Ukázali mi

obrázky more. Já chci do tepla, k mori. Muj lid taky. Pojd,
pridej se k nám!"

Tenkrát jsem se s ním rozloucil. Nepridal jsem se.
Byla to chyba. Jedna z nejvetších, jakou jsem kdy udelal.

Ale dá se napravit
Už mám sbalený batoh a vyrážfm zítra.

ONDREJ NEFF (1945) JE NOVINAR A SPISOVATEL POVlDKU STARÝ ZNÁMÝ

NAPSAL PRO PRtroMNOST V RAMcl JEJlHO TÉMA11J "NARODY NA HANBf:?".
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Bos, ale s ostruhami

Ta vratislavská hospoda mela podobu hlavní chrámové

lodi. Podlouhlá, s vysokou gotickou klenbou, napríc po

obou stranách rady vyrezávaných lavic a stolu protaže
ných až k obvodovým zdem, uprostred pruchod. Zubrow
ka nazelenale svetélkovala, nad hlavami plul silný odér
zelí, cibule, hub, možná i z mletého masa. Hosté elegantne

konverzovali nad nevelkými porcemi, všechny prítomné
dámy byly puvabné a držely vidlicku po francouzském
zpusobu. Na záchode sedela na prkýnku krysa.

Uprostred vecera se dustojne otevrely vstupní dvere
a po nekolika schudcích sestoupil do sálu zosobnený
majestát. Vzprímený, s pevným pohledem a vznešenou

chuzí. Trochu vyválený v perí, potrhaný zimník na holém
tele, zablácené kalhoty, zarostlý, vyhublý. Z ušlechtile
tvarované hlavy sejmul ošoupaný rousseauovský baret

prožraný od molu, lehce se uklonil a velebne krácel mezi
radami stolu. Jako knez, který jde celebrovat mši, jako
panovník, který prehlíží shromáždenou šlechtu, jako
ilustrace Mickiewiczova Pana Tadeusze: ... w ratuszowej

sali/ zgodzonego s narodem króla festowali/ Wiwat król

kochany!1 Wiwat Sejm, wiwat Naród, wiwat wszytkie

Stany! Cíšník se ho snažil vyhnat, on ale nehnul brvou,
nezrychlil. Než dospel k východu, prece jen mu kdosi
strcil do cepice pár grošu. Podekoval primerene, aniž by si

zadal, jako král poddanému za jehne.
"To víte, madame, to my Poláci umíme: Barfuss, aber

mit Spornen, Bos, ale s ostruhami, " vyjádril se pozdeji
k téhle historce úspešný varšavský advokát J acek.
V predpisovém pozoru pripíjel šampanským z dámské

lodicky. "Na krásu našich žen, na vítezství naší zbranel"
Bylo to zrovna na Dušicky, shodou okolností v Nemec

ku, kdesi na Rýne. Jacek nakoupil svícky a zápalky a na
terasovite položeném hrbitove vysoko nad rekou a vinice
mi pátral po hrobech, které nikdo nenavštívil. U každého
takového smekl bekovku, poklekl a zapálil svícku. Než se

rozhorela, opatrne ji chránil dlanemi. Pak se okázale
pokrižoval. Cestou zpátky vyprávelo svém otci, který se
za války schoval pred nemeckými vojáky v hromade naští

paného dríví. Videl, jak postríleli pul vesnice. Krcil se tam

den a pul, ale nenašli ho, takže se Jacek mohl narodit.

Znelo to jako ze špatného filmu o partyzánech. Vymyslel si

to? Nevymyslel? Na pohled na nem nebylo nic mimorádné
ho, vypadal trochu jako kombinace Leszka Millera
s Adamem Michnikem, ale zdálo se, že okouzlí každou,
kterou si zamane.

"Kdo nepoznal Poláka, neví nic o lásce," tvrdívala

prítelkyne Andrea, která v dobách silne omezeného
socialistického cestování trávila prázdniny jedine na

polském Bajtu.
Turistické znacky na polské strane Krkonoš jsou podob

ne barevné jako u nás, ale v tom spektru je navÍC i Nohavi
cova osmá barva duhy. "Pujdeme cerným šlágom,"
rozhodli se výletníci na rozcestí. "Po cerné?!? Kam ta

muže vést? Nejspíš do prdelel" strachovala se ceská cást

spolecnosti. Ale jejich polští hostitelé už se hnali do
kamenitého, ostružinami zarostlého srázu "Možná do

pekla," radovali se. výstup byl príšerne strmý, obcas vedl

prímo potokem a nadto skoncil v neprostupne napadaných
kládách. Dál to nešlo. Návrat byl možný jedine stejnou

cestou. Rozpršelo se, pak prestalo, ve stráni lécive svítily
ztepilé ružové náprstníky, klouzalo to, nekdo nadával
kurva cholera, nekdo si prozpevoval. Setmelo se, z lesa

vycházely divné zvuky. Na rozcestí dorazili výletníci až po

pulnoci. No a co? Príšte zas, cerným šlágom ...
Oblíbená polská básnírka Ewa Lipská má ve sbírce

Vernisáž také tato slova: Psát tak aby si chudák mysleli že

jsou to peníze. I A ti co umírajíl že narozeniny. "Bardzo
dobré, doskonalé," rekl by popolštelý válecník Zbynek

Buchovec z Buchova a porucník temperamentní krasavice
z Jiráskovy selanky Maryla.

Z Wroclawi jsem si tehdy privezla desku charismatické

ho jazzmana, zpeváka, kytaristy, varhaníka a skladatele
Czeslawa Niemena. Czy mnie jeszce pami~tasz? Krome
toho jsem si privezla vzpomínku na príjemne nepríjemný
pocit lehkého hladu i chladu a vnitrní príkaz chodit rovne,
se zvednutou hlavou.

Libuše Koubská
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Poláci mají náskok, protože se nedali znormalizovat
KAREL ŠTINDL

Už patnáct let udržují pravice i levice v Polsku kontinui

tu v pestování základních zájmu svobodného a nezávislého

národa a státu. Pravicoví i levicoví extrémisté stojí na
okraji, politická kultura je vysoká. Polsko má dnes ve
svete vubec dobrou reputaci. Jak k tomu došlo?

Mezi dvema srpny
Vedle 60. výrocí zacátku tragického Varšavského

povstání v roce 1944 a 84. výrocí srpnového "zázraku nad

Vislou" v roce 1920 (vítezství nad bolševickými vojsky
generála Tuchacevského pred Varšavou) Poláci letos

vzpomneli také dvou srpnových výrocí. Ta jsou spojena se
vznikem a vítezstvím Nezávislého samosprávného odboro
vého svazu Solidarita nad komunistickou totalitou

v osmdesátých letech.
Témer celou polskou spolecnost neobycejne povzbudilo

zvolení kardinála Karola Wojtyly papežem Janem Pavlem

II. v roce 1978 a snad ješte víc jeho oficiální návšteva
Polska v cervnu 1979. Pochopitelne to ale nezmenilo

špatnou ekonomickou a mimorádne špatnou sociální situa

ci. Za mohutné vlny masových stávek po celém Polsku se
stávkující s centrem v gdanských lodenicích zorganizovali
v Nezávislý samosprávný odborový svaz Solidarita. Ten se

na vrcholu stávkové vlny v roce 1980 jakoby "pres noc"
stal jediným reprezentantem stávkujících (podporovala je
ovšem více nebo méne témer celá polská spolecnost),
s nímž melo pro vládu smysl jednat, pokud nechtela zasáh

nout silou a riskovat velké krveprolití. A to ona za daných
okolností nechtela nebo nemohla.

Jednání se uskutecnila a skoncila podpisem tzv. Srpno

vých dohod 30. a 31. srpna ve Stetíne a Gdansku a 3. zárí
1980 v Jastrembii. Vláda v nich ucinila Solidarite celou

radu ústupku. Solidarita pak déle než rok, do vojenského
puce generála Wojciecha Jaruzelského a vyhlášení

výjimecného stavu 13. prosince 1981, požívala urcité
volnosti a upevnila si své postavení v celé polské spolec

nosti (vstoupilo do ní i kolem milionu clenu komunistické
Polské sjednocené delnické strany). Masovost clenstva
i podpora spolecnosti Solidarite po puci pres rizika

výjimecného stavu pomohly prežít ilegalitu, udržet si osm
dlouhých let akceschopnost a stát se na jejich konci rozho
dující polskou politickou silou.

Také vývoj polského státu, ovládaného od vojenského
puce generálem Jaruzelským, byl zajímavý. V Polsku se
uvažovalo o ekonomických reformách, jejichž projekty

smerovaly hodne daleko za hranice Sovety nadiktovaného

plánovaného hospodárství. Pusobila tu i inspirace myšlen
kami ceskoslovenského ekonoma Oty Sika a také politická
situace se vyvíjela necekane.

Jaruzelski už v roce 1982 zacal propouštet veznené

aktivisty Solidarity, záhy pak odvolal výjimecný stav.

Vraždu kneze Popieluszky dal vyšetrit a polský soud
pachatele potrestal za vraždu. Polská žurnalistika a publi
cistika znovu zacala být zajímavá a z našeho ceského
hlediska necekane svobodná. Zkrátka z Jaruzelského se

proti všemu ocekávání nevyklubal ani Husák, ani Jakeš.
Britský historiograf Polska Norman Davies šel dokonce
tak daleko, že oznacil Jaruzelského za "Jana Krtitele

ruské perestrojky". Vývoj za jeho vlády postupne zmírno

val represe, po odvolání výjimecného stavu se Solidarite,
byt stále v ilegalite, dýchalo o neco volneji.

Behem této doby v ní probíhal proces, díky nemuž

z podzemí vyšla už nikoliv jen jako jediná vlivná odborová

síla; mela také velký potenciál politický, spolecenský,
kulturní a ekonomický. Tuto Solidaritu požádala vláda

Wojciecha Jaruzelského a Mieczyslawa Rakowského
o nová jednání. Došlo k nim u kulatého stolu pocátkem

roku 1989. Solidarita tehdy dosáhla své formální legaliza
ce a vypsání cástecne svobodných parlamentních voleb na

4. cerven 1989. Dohodnuté schéma voleb bylo takové, že
Solidarita mohla svobodne soutežit o tretinu mandátu

v dolní snemovne (Sejmu) a o všechny mandáty v nove
zrízeném Senátu.

Ve volbách pak Solidarita získala všechny povolené
mandáty v Sejmu a bez jednoho všechny mandáty
v Senátu. Po parlamentních volbách se nechal Jaruzelski
"svými" poslanci v dolní komore parlamentu zvolit prezi

dentem. Zvítezil vetšinou jednoho hlasu, což znamenalo,
že Solidarita mela v Sejmu príznivce i mezi poslanci, kterí

nebyli zvoleni z jejích kandidátek. Solidarita se tak stala
nejsilnejší parlamentní frakcí a už celkem snadno si

vynutila jmenování premiéra ze svých rad. Prezident

Jaruzelski jím 24. srpna 1989 jmenoval Tadeusze Mazo
wieckého. Toto datum mají Poláci na mysli, když píší
o Srpnu s velkým "S". Mazowiecki pak sestavil první

polskou nekomunistickou vládu od konce 2. svetové války.

Migréna sveta
Behem devíti let mezi obema srpny na sebe Polsko

soustredilo všeobecnou pozornost. Spojené státy za prezi
denta Jamese Cartera byly roku 1979 zaskoceny nepocho
pitelnou sovetskou invazí do Afghánistánu. Krátce nato
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znovu vznikem Solidarity. Sledovaly, a s nimi celý Západ,

vývoj nového masového antikomunistického hnutí v sovet
ském bloku s urcitou skepsí a obavami. Hromadné

nepokoje, eventuální povstání a zejména další sovetská
intervence v tak velké zemi jako Polsko mohly zkompliko

vat, ohrozit nebo i zmarit strategii politiky détente.
Tyto obavy mely na Západe také nekteré historické

príciny, mimo jiné ve špatné povesti, jakou Polsko melo
u mnohých evropských osobností a politiku v posledních
trech stoletích, treba u evropských osvícencu, nadšených

"potemkinskými vesnicemi" Ruska Kateriny Veliké. Proje

vila se i ve výsledcích Jaltské konference, prezident F. D.
Roosevelt mel Polsko za "migrénu sveta".

Sovetská invaze do Afghánistánu ovšem byla otevrenou
likvidací politiky détente. Rádne to zhodnotil až americký

prezident Ronald Reagan (zvolen 1981), který radikálne
zmenil postoj k SSSR a jeho bloku - a Solidarita se dostala
do souladu s jeho bojem proti "ríši zla" a v sovetském
bloku se stala jeho nejsilnejším spojencem.

V roce 1980 tak starci politbyra stanu li pred otázkou

další vojenské intervence v "bratrské" zemi, vedle afghán

ské války tedy pred ješte jednou velkou válecnou operací.
Docasný úspech vojenského puce generála Jaruzelského

je této nocní mury cástecne zbavil. Neúspech afghánské

války však otevrel cestu novému ruskému reformnímu
období.

Sympatie a predsudky
Cas mezi obema daty ovlivnil také ceskoslovensko

-polské vztahy. Ceskoslovenská spolecnost se až na výjim

ky o Polsko príliš nezajímala. Komunistická politika
s významným prispením marxistické historiografie obcas
priživovala predválecné resentimenty, spojené s dvojím
polsko-ceskoslovenským konfliktem o Tešínsko.

Naopak polská spolecnost se velmi a pozitivne zacala
o Ceskoslovensko zajímat už v šedesátých letech.

Pomohla tomu oživlá ceskoslovenská kultura, zvlášt filmy,
a predevším vlastní Pražské jaro. Poláci tehdy skandovali:

"I Polsko ceká na svého Dubceka!" A pak následoval

uprímný stud za polskou úcast v sovetské okupaci Cesko
slovenska v srpnu 1968. Dalším vrcholem polského politic

kého zájmu, zejména v intelektuálním prostredí, bylo
vystoupení Charty 77.

Na proceskoslovenské nálady navázala rovnež Solidari
ta. Tím, že zverejnovala informace o skutecné situaci

v Ceskoslovensku a o cinnosti disentu, který v mezích

svých možností podporovala a hlásila se k nemu, iniciovala
vznik polsko-ceskoslovenské Solidarity. Polskou úcast na

okupaci Ceskoslovenska v roce 1968 hodnotila jako
polskou národní hanbu a její první vláda se za ni bez
váhání jedním z prvních svých aktu v roce 1989 oficiálne
omluvila.

Vetšina ceskoslovenské spolecnosti si mezi obema

polskými srpny stála jinak. Ceskoslovenští komunisté byli
zdešení z toho, co se delo v tesném sousedství, a krome

psychologických a pravdepodobne i logistických príprav
na svou úcast v "bratrské" pomoci Polsku rozpoutali proti

nemu težkou mediální kampan. Byla prudce nacionalistic

ká. Oživila všechny ceské historické resentimenty (napr.
spory o Tešínsko mezi svetovými válkami apod.) a prome

nila je v novodobé ceské predsudky o Polsku. Systematic-

Pres peripetie, jimiž Polsko od roku 1980

prošlo, je zrejmé, že Solidarita a její interaktivita

se všemi vrstvami polské spolecnosti,

s protivníky i partnery je trvajícím cinitelem

pozitivního vývoje moderního polského národa
a státu.

ky vytvárela obraz nicemného polského národa jako vždy
líného a nepoctivého, který doma jen povstává a stávkuje,

místo aby poctive pracoval, a u nás krade a páše jiné
lumpárny a vubec ohrožuje své okolí. Velká cást ceskoslo

venské verejnosti, ponorené do politické apatie a pestová
ní relativne slušné životní úrovne, na tuto kampan bohužel
slyšela. V roce 1989 tak spolecnosti obou státu byly na

svobodný vzájemný vztah pripraveny odlišne, ceská méne
než polská.

Britové Východu
Pomineme-li velikost, lidnatost a geostrategickou

polohu, také další polský vývoj vedl k tomu, že se Polsko
pro Spojené státy i západní Evropu stalo nejvíc žádoucím
a spolehlivým partnerem v osvobozené strední Evrope.

Bylo prizváno k jednání o sjednocení Nemecka, je duleži

tým partnerem USA, Nemecka i Francie atd. Polsko také,
trebaže iniciativa ke vstupu do NATO byla zrejme cesko

slovenská, melo nejvetší váhu na Západe pri rozhodování
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o tom, zda trem stredoevropským novým demokraciím

clenství nabídnout. Za Spojené státy to v roce 1997
pateticky vyjádril prezident Bili Clinton, když po madrid

ském summitu ve Varšave rekl, že "Polsko Qako clen
NATO) se pro Ameriku stane na východe Evropy tím, cím

pro ni je Velká Británie na západe Evropy". V zásade se
nemýlil.

Po urcitých pocátecních problémech a pomaleji než
treba Ceská republika (definitivní, ale dobrou ústavu

prijalo až v roce 1997) si Polsko vybudovalo pevný politic
ký systém fungující demokracie. K tamejšímu politické

mu systému je nutné dodat dva podstatné momenty. Za
prvé, komunistická Sjednocená delnická strana, jisteže
pod tlakem porážky, ale také pod vlivem svých vlastních

osobností se pocátkem roku 1990 dukladne transformova

la ve Svaz demokratické levice, který je jak polskými
volici, tak ve svete uznán za standardní demokratickou

levicovou stranu, a levicový extremismus se dnes
v Polsku nachází mimo težište levé cásti politického
spektra.

Také Solidarita už od predminulých voleb (1997), pred
nimiž na jejím základe vzniklo pravicové volební seskupe
ní AWS (Volební akce Solidarity) a zvítezilo v nich, existu

je promenená v pouhý odborový svaz. AWS se rozpadla na
staré i nové politické strany. V povrchním dojmu se vubec
polská pravicová politická scéna permanentne a nepre

hledne delila a množila. Výsledek však vždy byl týž:
Solidarita se na ní znovu objevila. Ne už jako politické

teleso, ale desítkami politických osobností a tisíci clenu
nových a silných politických stran, kterí v 80. letech

Krakov dnešních dnu.

minulého století prošli školou Solidarity. Je tomu tak

i dnes a také pravicový extremismus se nachází mimo
težište pravé cásti politického spektra.

Za druhé, pravice i levice už patnáct let udržují kontinui

tu v pestování základních zájmu svobodného a nezávislého
národa a státu: demokratického politického systému
a právního rádu, tržní ekonomiky na základe soukromého

vlastnictví a zahranicne politických cílu a závazku, jak je
postupne stanovovaly a tvorily.

To by nebylo možné bez vysoké politické kultury. Její
soucástí jako všude jsou i v Polsku média. Nekolik
polských deníku, týdeníku, rádií a televizních kanálu,

jejich zpravodajství, analytické komentátorství i investiga
tivní žurnalistika mají dokonce ve srovnání s celou strední
Evrope mimorádne dobrou úroven a udržují si velkou

míru nezávislosti. Jsou tak tím, cím média v demokratic
kém státe mají být: zdrojem kvalitních informací a obáva
ným strážcem politické kultury.

Pres všechny peripetie, jimiž Solidarita i Polsko od roku
1980 procházejí (zrovna letos má Polsko za sebou ostrou
vládní krizi), a s odstupem casu je cím dál lépe videt, že

Solidarita a její interaktivita se všemi vrstvami polské

spolecnosti, s protivníky i partnery, byla rozhodne
nejmocnejším impulsem a je, v dnešní podobe nikoli již

tolik sama o sobe, ale také ne jako pouhá tradice, trvajícím
cinitelem pozitivního vývoje moderního polského národa
a státu.

Hlavne Solidarita to také byla, kdo postupne strhl vetši
nu polské spolecnosti k úsilí o svobodný, prátelský a spoje

necký vztah mezi Polskem a Ceskoslovenskem, pozdeji
Ceskou republikou a Slovenskou republikou.

Trochu jiná "príprava" ceské spolecnosti a jejích elit
vnášela do posledních patnácti let vzájemného vztahu
jistou váhavost, podezíravost, obavy z polských snah

o hegemonii ve strední Evrope atp. Obcasné polské
odpovedi na naše postoje i nekteré polské kroky nebo
projekty budily nevoli u nás. Došli jsme však spolecne
daleko a zatím naštestí nikdy nebylo tak, aby neplatilo, že

"za posledních 500 let nebyly nikdy polsko-ceské vztahy
tak dobré jako nyní", abych použil oblíbeného rcení

bývalého polského ministra zahranicních vecí a nyní
poslance evropského parlamentu Bronislawa Geremka.

Jsme však teprve pet let spojenci v presném slova
smyslu v NATO a první rok v EU. O solidní spojenectví

bývala ve strední Evrope vždycky dost nouze a jeho
témer úplná absence pred druhou svetovou válkou se

vymstila všem. Oboustranné neustálé péce o ne nikdy
není dost.

KAREL ŠTINDL (1938) JE DIPLOMAT A VYSOKOSKOLSKY UCITEL, OD ROKU

2002 VELVYSlANEC CR NA UKRAj! f. V LETECH 1994-1999 PUSOBIL

JAKO CESKY VELVYSLANEC v POLSKU.
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VZPOURA JE HODNOTA!
POSLUŠNOsr JE HODNOTA!
Jak vidí Cechy a Poláky polská novinárka
Barbara Sierszula- Pilousová

LIBUSE KOUBSKÁ

Stereotypy a predsudky jsou ošemetná záležitost, oc primi

tivnejší, o to lépe se zahnizdují. Na této úrovni mluví Ceši
o Polácích jako o šmelinárích, zlodejích, opilcích, romanti
cích, antisemitech, nacionalistech a katolících. Poláci zas

Cechy oznacují pohrdave jako Svejky, zbabelé oportunisty,
cyniky a materialisty.

Nejdrív ze všeho mi Barbara Sierszula-Pilousová, od jara

1989 pražská korespondentka velkého polského deníku
Rzeczpospolita a šéfredaktorka casopisu Kurier praski

(Pražský kurýr), pristrcila následující text
"Milí Ceši! Zmente se, protože my jsme ze zmenili! Banální

stereotyp pohledu na Cechy patrí minulosti. Cesko je v Polsku

jednou z nejváženejších zemí. Soucasná generace nezná pejorativ

ní oznacení "Pepiczek« nebo "Pepici" cobymazaní chytrolíni, kterí

se povalují v závetrí, vyhýbají se boji. To je pryc. Ceskýfilm, ceská

literatura, Skvorecký, Kundera, Hrabal. Obdivujeme Cechy,

dáváme si je za vzor. Svou, abych tak rekl, normu jsme tak splnili.

Ted je rada na vás." Tato slova napsal nedávno Tadeusz
Konwicki, filmový scénárista a režisér, v Mladé fronte Dnes.

Hrdinství a každodennost
"I moji polští prátelé, kterí jsou zdvorilí a ríkají to jemne,

soudí, že Ceši jsou príliš materialistictí, pragmatictí, málo
velkorysí, trochu Svejci," konstatuje Barbara Sierszula.

Ceská historie je jiná než polská. A práve z ceských dejin
podle jejího názoru vyplývá ono švejkovství, ostatne potvrdil

to i Josef Skvorecký ve Zbabelcích. Ale ona ráda tyto stereoty
py, zakorenené v polských predstavách o Ceších, rozbíjí, když
píše o roce 1968 nebo o Pražském povstání v petactyricátém.

"Ovšem v Polsku panuje pocit, znám to i od kolegu noviná
ru, když za mnou prijedou do Prahy: my jsme neco lepšího!"

Odkud se to bere? Z aristokratické kultury, která Poláky tolik
ovlivnila. Když pak vidí Prahu, kulturu, památky, jak se Ceši
chovají, jak se baví, casto svuj názor zmení.

Profesor slavistiky Antonín Meštan jí jednou rekl: Vy,

Poláci porád bojujete, ale nic jste nevybojovali! Podívejte se na

svoje 19. století, každé povstání znicilo národ materiálne, a nic
neprineslo. Ale zustala vám národní hrdost!

,,Ano, národní hrdost. Ale žádnou vzpourou jsme niceho

nedosáhli. Vzpoura, bunt je hodnota! V Cechách je hodnotou
naopak poslušnost," ríká paní Sierszula.

S tím souvisí i polský nacionalismus, který je silnejší než

ceský: "Poláci ztratili svou státnost v roce 1795. Veškerá naše

romantická literatura 19. století pak je porád na stejné téma 

od Adama Mickiewicze až po Stanislawa Wyspianského - co
udelat, aby se polský národ osamostatnil. Každá polská
rodina po celé 19. století a až do první svetové války tím žila.

Byla to velká touha všech tech generací! A jak jsme stát meli,
hned zavládla vnitropolitická nestabilita a pak jsme ho zas

ztratili. Výstižne nás charakterizuje náš velký romantik
a intelektuál Cyprián Norwid, totiž, že jsme národ velký, ale

spolecnost mizerná. Protože když je ohrožen náš stát, jsme

schopni se dát dohromady a bojovat. Ale když jde o malé
každodenní veci, tam už schopní nejsme. V dobe války jsou

Poláci velcí, v dobe míru mají problémy sami se sebou. Zatím
co Ceši chtejí spíš delat malé veci, a ne hned ty velké. Pritom
ty krucky jsou neméne duležité."

Romantici a hédonici
Choulostivým bodem v predsudcích o Polácích je údajný

polský antisemitismus. Existuje? Jsou kruhy, které se domní
vají, že židovství Polsko ohrožuje. Predevcírem byl u ní na
návšteve novinár z Varšavy, a když mluvili o politických
a ekonomických záležitostech, on ríkal: ó, to koupili Holanda

ni, ale je za tím židovský kapitál. O, to koupil ten a ten, za tím

jsou židovské peníze. To znamená, že v prostredí, v nemž se
ten novinár pohybuje, je duležité, že jde o židovský kapitál.

Jedná se ale spíš o urcité kruhy, ne o celou spolecnost.
"Bohužel máme ted v Polsku stranu, která se jmenuje Liga

polských rodin," pokracuje paní Sierszula. ,,A to jsou naciona
listé, katolíci a antisemité. Popularitu mají dost vysokou 
kolem dvaceti procent." Má kamarádku, je to bohemistka,

polská lidovka, žije v Montrealu. Casto jezdí do Prahy. Tvrdí,
že se v Polsku necítí dobre. Možná je to jen subjektivní pocit,
ale v Praze ho nemá.

Pokud jde o polský katolicismus, Barbara Sierszula podle

svých slov není typická Polka, protože jí vadí spolecenský
tlak, to, že se do kostela jít musí. 97 procent Poláku se dekla
ruje jako katolíci, ale to jsou takoví katolíci ze zvyku, nikoliv
vnítrne. Jednou o tom mluvila s prof. Tomášem Ha1J'kema on

rekl, že má zkušenost s Mladou Boleslaví, kam prijíždejí za
prací polští delníci. Ze zacátku prý chodí každou nedeli na

mši, ale vydrží jim to tri mesíce. Když vidí, že Ceši tam taky
nechodí, i oni pak jedou v nedeli radši na výlet.

A polský romantismus? "Nedívej se, jaké máš možnosti,

vydej se, kam te duše vede! To platí i o Varšavském povstání
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pred šedesáti lety. Všichni vedeli, že je úplne bez šancí,
a všichni do toho šli. Poláci mají fantazii, to v Cechách chybí.

Vidíme, že neuspejeme, ale fantazie nás táhne."
Bývalý polský velvyslanec v Praze, prekladatel a znalec

ceštiny Jacek Baluch jednou rekl, že ceské slovo hravost
nemá v polštine ekvivalent Barbara Sierszula k tomu pripoju

je, že ve srovnání s Poláky mají Ceši v sobe zdravý hédonis
mus. Poláci porád naríkají. V Cechách je nálada príjemnejší,

pogodnejší. Poláci jsou vážní, mají ty velké veci, které musejí
vykonat, a když to nevychází, jsou neštastni. Nedávno se vráti
la z Polska, nikoho tam neteší, že slunce svítí, že zemedelci

dostali dotace ... Ceši se i v hospode víc baví, zpívají, neopijí se
hned do nemoty, užívají si to.

V casech socialismu bylo v Polsku urcite víc svobody.

Poláci se nikdy tak nebáli, treba že ztratí práci: at bude co

bude, nekdo mi pomuže. Její muž, Cech, to vystihl: "V Cechách

se žije mnohem líp, ale tady se líp dýchá!" Proto také ceští
intelektuá10vé v 70. a 80. letech cetli polské literární casopisy,

které byly otevrenejší, svobodnejší. Na druhé strane Milan
Kundera a zejména Bohumil Hrabal se svým "malým realis
mem" jsou v Polsku trvale populární.

"Edvard Beneš a Wladyslaw Sikorski uvažovali ve 20.
letech o cesko-polské federaci. Nebyla to špatná myšlenka,

mohli bychom se dobre doplnovat, my bychom vám dali
fantazii, rozlet a nebojácnost a vy nám realismus, sestup

z výšky dolu a schopnost radovat se z príjemných okamžiku
života."

NOžE NA VODE
Vliv polského filmu na nás a naopak

JIRÍ CIESLAR

Pred nejakým takzvane objektivnim prehledem cesko~
polských filmových kontaktu dám prednost osobne ladenému

textu. Už proto, že obsahuje veci prožité a nikoli vyctené,
které lze sehnat patrne i jinde. Moje vzpomínka dotýká se
chvíle, kdy pro ceskou, alespon specializovanou verejnost
hrála polská filmová kultura vubec nejvýznamnejší roli

v dejinách kinematografických kontaktu obou zemí.

Kino morálního neklidu

Skoro se už zapomnelo, co pro mnohé z nás v sedmdesá

tých a osmdesátých letech znamenalo relativne svobodné
klima v sousedním Polsku. Spolu s nekterými kolegy byl
jsem tehdy pravidelným návštevníkem "osródku kultury

Ceský a polský film byl V posledním pulstoletí

pod komunistickým krunýrem. Vždy, když

V jedné zemi byly pomery otevrenejší, ta druhá

se snažila co nejvíc na dálku vyposlechnout.

polskiej" v Praze na rohu Václavského námestí a Jindrišské
ulice - první vzrušující texty jsem objevoval v peclive odbíra

ných polských casopisech, které tam byly k mání. Myslím
hlavne na clánky z pera Konrada Eberhardta a Krzysztora

Metraka. Svobodné psaní této pronikavosti a hloubky se
u nás v rané husákovské dobe - na verejnosti - proste nemoh

lo objevit.
Když jsem v roce 1977 poprvé odjel na rocní bilanci polské

ho filmu do Gdansku, znamenalo to další objev: totiž setkání

s lidmi, kterí o filmu umeli na nejvyšší úrovni hovorit. Na

debatách bezprostredne porádaných po zhlédnutém filmu

jsem sledoval s údivem polskou výrecnost v akci, agilitu

v názorech a soudech. "Tiskovky" u nás k filmovým premié
rám se nesly spíše ve zdvorilostním duchu, nikdo si tam na

otevrenejší otázku netroufal, ci lépe, nikdo už na ni ani
nepomyslel.

V Gdansku jsem v príštích trech letech mohl také poznat
zajímavé osobnosti. Ze starších to byl zvlášte chaJismatický
Andrzej Wajda - težko zapomenout na verejne debaty, které
tam s ním porádal publicista K. T Toeplitz. Jakou autoritu

tehdy Wajda u mladých filmaru mel! V Gdansku jsem také

poznal tehdy ješte neproslulé autory "kina morálního nekli
du" - zdálo se mi hned, že svými filmy a vubec svým filmo

vým myšlením jsou to osobnosti blízké tem, které jsme u nás
meli v šedesátých letech a které v té dobe byly bud v emigra
ci (Miloš Forman, Ivan Passer), anebo se doma na dlouhá léta

odmlcely ci pracovaly v nepríznivých podmínkách (viz Vera
Chytilová a její víc než cestné filmy Kalamita a Panelstory

z dob normalizace).

Vliv ceské nové vlny
V Gdansku jsem se setkal s mnoha polskými filmari, kterí

se k ceské nové vlne šedesátých let výslovne hlásili, zvlášte
Krzystof Kieslowski, tehdy známý zejména jako dokumenta
Jista - mel k ceskému filmu "všednosti" a skrytého spolecen

ského kriticismu velice blízko. Rozhovory s Agnieszkou
Hollandovou byly ceskému prostredí 60. let ješte bližší, vždyt

tato dnes svetoznámá režisérka vystudovala pražskou FAMU
stejne jako její tehdejší muž, režisér Laco Adarnik.

Ostatne v této souvislosti podotkneme, že vzájemné
kinematografické ovlivnování se delo oboustranne - tak dríve,

v šedesátých letech se u nás velmi ctily rané filmy Jerzy Skoli-

Piitomnost
40



TÉMA

Téma Kieslowského filmu Amatér zapusobilo silne i v ceském prostredí.

mowského (Rysopis, Walkover aj.) ci Polanského debut Nuž

na vode pro jejich nepatetickou, výtvarne promyšlenou režii.
Dobre studenti Famu znali také rané Wajdovy filmy Popel

a démant a Kanály, príklady žánru, který byl u nás dost

vzácný, totiž dramatu.
V Gdansku jsem také zažil horké dny sjezdu Solidarity

1980. Na tehdejším festivalu pár set metru od lodenic bežely
paralelne se sjezdem necenzurované dokumenty o delnic

kých stávkách a o rodícím se WaI~sove hnutí. Prožíval jsem to
s Poláky v jakési náhrade za stav nehybnosti, který zatím

panoval u nás doma.

Vazby a echa
Vliv kina morá1ního nepokoje (citlivého na pokrytecký stav

ducha v tehdejší polské spolecnosti) v osmdesátých letech se
tedy v Cechách týkal spíš prímých zájemcu o polský film,
rozhodne nemel vliv na rozptýlené rady talentovaných filma

ru v Cechách, kde spíš panovalo "spiknutí netalentovaných".
Ješte pred kinem morálního nepokoje však nesmíme zapome
nout na osobnost Krzysztofa Zanussiho, který byl jakýmsi

starším souputníkem kina morálního nepokoje. Co pro nás

znamenalo, když jsme ve verejné distribuci, alespon klubové,
mohli v první polovine sedmdesátých let zhlédnout jeho filmy

Struktura krystalu, Ctvrtletní bilance ci zvlášte Ochranné

zbarvení - drama o pokryteckém univerzitním uciteli, hlavne

o jeho politickém oportunismu - to byl skutecné typ politické
otevrenosti a zároven premýšlivého videní sveta, jaký se

tehdy v naší husákovské kinematografii nemohl objevit.
Patrilo k dobrým "nelogicnostem", že tyto filmy okrajove

u nás bežely, stejne jako pozdeji Kieslowského Amatér,

snímek u nás snad nejvlivnejší pro obec filmových zájemcu 
ocitl se tu jiste i díky tomu, že paradoxne zvitezil na festivalu
v Moskve. Portrét cloveka, který se rozhodne navzdory

svému prostredí vzít osud do svých rukou - toto "amatérovo"

téma bylo výzvou, kterou jsme cítili i zde.
Spíš než o vztahu ceských a polských filmaru mluvme tedy

o vazbách mezi cesko a polskou filmovou kulturou v nejširším
smyslu. Kinematografické dejiny obou zemí se v posledním

pulstoletí dely pod komunistickým krunýrem. Vždycky, když

v jedné zemi byly pomery otevrenejší (Cechy šedesátých let
ci Polsko prelomu sedmdesátých a osmdesátých let), druhá

zeme se snažila co nejvíce na dálku vyposlechnout. Byla to
spíše echa než prímé vlivy, ale nemely bychom je pri bilanci
našich vztahu s Polskem zapomenout.

JIM ClESlAR (1951) JE FILMOVÝ H1SfORIK A KRITIK. VEDE KATEDRU

FILMOVÝCH STUDII NA FIWSOFICKÉ FAKULTE: UK

Rodzim 2004
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PÁS
TRANSFORMACE

Na periférii Evropské unie prožívá Moldavsko kletbu
sovetského impéria

TOMÁŠ KLVANA

V moderním nákupním stredisku Sun City v centru

Kišineva mírím do obchodu s kompaktními disky. V klimati
zované hale procházím kolem fontánky, butiku a obchodu

s hrackami, kde mají panenku Barbie za dvojnásobek
prumerného platu. Uvnitr hudebnin žádám dve nahrávky

moldavské etno-rockové skupiny Zdob si zdub. Prodavac
ležérne sahá do šuplíku a vytahuje CD-alba s potmešilými

názvy Agroromantika a 450 ovcí. Nekolik písní této originál
ní formace znám z internetu, upozornil me na ne kolega.

Charakteristické pro globalizaci: s tvorbou skupiny jsem se
seznámilloni na podzim v americkém Massachusetts.

Nejchudší!
Zdob si zdub (název nic neznamená; prostrední sluvko se

cte mekce - "ši") jsou krystalizací nejlepšího, co Moldavsko

nabízí. Zpívají rumunsky, ale také v ruštine. Nekteré písne
mají obe jazykové verze. Skupina kombinuje jednoduchou

melodicnost ovlivnenou slovanským a rumunským folkló

rem, undergroundový výraz, obcas pridává hip hop i jiné
moderni hudebni prvky a doplnuje to humorem.

Ovce vyvedená na obalu poslední nahrávky je pro moldav
sko-rumunskou kulturu typická. V odborné literature najde

te výraz "mioritický prostor". Miorita Oehnicka) je rumun
ská lidová balada o odevzdanosti cloveka (ne)celícího zlému
osudu. Na moldavském venkove jsou ovce všude, zeme

opravdu pusobí letargicky.
Veríte-Ii statistikám, je nyní Moldavsko nejchudší stát

Evropy. Jeho hrubý domácí produkt na hlavu vzbuzuje

soucit a procházka bulvárem Štepána Velikého, hlavní trídou
metropole Kišineva, jakoby potvrzovala oprávnenost onoho

pocitu. Omšelé trípatrové domky strídají socrealistická

monstra ze skla a betonu. Nejdrív nekonecne dlouhá vládní
budova naproti moldavské verzi Vítezného oblouku, pak

vežáky prezidentského "paláce" a parlamentu. I poslední
slovo predešlé vety se mi chce obklícit uvozovkami. Kišinev
se sice pyšní parlamentní budovou, vládnou v ní ovšem
nefalšovaní komunisté dávající konceptu demokracie zapek

litý obsah.
Po vládních vežácích se merítko nekolikrát zmenší

a místní technická univerzita vás vítá kontrastem budov

a tabulí pred nimi. Nízké domy nevýrazných barvev se

špinavými okny a pred nimi poutace, jakési moderní verze
nástenek lákající ke studiu stavebnictví, architektury

a designu pomocí pocítacem generovaných podobizen

amerických mrakodrapu. A další protipóly typické pro to,
cemu se drív ríkalo rozvojová zeme, pak tretí svet a dnes už
se nad tím jen bezradne krcí rameny: na chodníku prodává

starenka v objemné sukni a šátku sexy kalhotky, tanga,
a hned za ní odpocívá cerná alfa romeo. Cekám, kdo k autu

prijde. Predstavuji si mafiány ovešené zlatými retezy nebo
atraktivní blondýnu na jehlových podpatcích. I pres žalostný

stav chodníku jich po meste chodí hodne, každý den riskují
distorzi kotníku. Nikdo neprijde, jen u nedalekých telefon
ních budek je rušno. Pod bilboardem inzerujícím škodovku

stojí muži v teplákách s drobnými v hrstích a prostrednic
tvím telefonních karet prodávají jednotlivé hovory. Zákazní
kuje dost.

A to jsou, prosím, kusy chvatne vylovené z životního
proudu hlavní trídy zeme, nejdražšího kousku území nového
státu, "Vác1aváku" a "Parížské" nezávislého Moldavska. Co
teprve zabloudí-Ii clovek o dve ulice nahoru ci dolu? Jedno

patrové i dvoupatrové domky jsou vybledlejší a oprýskanej
ší, ze dvorku se na ulici vkrádá zápach podobný unikajícímu

plynu. Poucenejší návštevník vás uklidni - to je od ér stovek
a tisícu zatoulaných kocek a psu. Pak jdete kolem nízké,

špinavé zdi s ostnatým drátem navrchu a za ní sotva vycníva
jícími ubikacemi. Sberna starého papíru? Opuštená pobocka
rnístnich kasáren? Omyl. Otevrou se dvere, zdravotní sestra
drží v nárucí placící díte a vám dojde, že stojíte pred zdravot

ním strediskem. V noci se místa stranou hlavních ulic, tedy

vetšina mesta, norí do neproniknutelné tmy. Stejne jako na
venkove, ani tady neznamená elektrifikace totéž, co verejné
osvetlení.

Nejchudší?
Presto když jsem pred cestou ze zeme na malém, moder

ním kišinevském letišti sledoval po ranveji pobíhajícího
zatoulaného psa, nesedela se mnou beznadej. Podle oficiál

ních císel muže být Moldavsko nejchudší, ale víc než
o cemkoliv takové statistiky vypovídají o své malé podstat
nosti. Nekolikrát jsem se pri pobytu v Moldavsku pristihl

pri myšlence: je-Ii toto nejchudší oblast kontinentu, pak na
tom Evropa není špatne. Poprvé to bylo v krásném jazzo
vém klubu, plném mladých lidí, a pak v mexické restauraci

v jedné z postranních ulic nedaleko Trídy 31. srpna.
V techto místech se vecer skoro v pravidelných intervalech

ze tmy vynorují svetla restaurací nabízející kuchyne
ruzných etnik. Jsou tu pizzerie, cínské, mexické i místní
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restaurace s výbornými šašliky a živou hudbou. Prestože

podle oficiálních císel prijde taková vecere na polovinu
mesícního platu, nekdy i na celý, nejsou restaurace prázdné

a nevidíte v nich jen mafiánské typy, na než pred hospodou

cekají zaparkované džípy a mercedesy, ale i príslušníky
slušne vypadající strední trídy, která - opet dle oficiálních
statistik - nemá existovat

Podobné je to v obchodech na hlavním bulváru i postran
ních ulicích. V samoobsluze nákupního strediska Sun City

naproti hotelu Dedeman i v jiných obchodech hlavního
mesta lze dostat bežný západní sortiment. Zjevne tu funguje

šedá a cerná ekonomika, která se neobjevuje v prehledech
Svetové banky. Nekolik set tisíc Moldavanu - snad i tretina

práceschopného obyvatelstva - se živí v zahranicí, pracují ve

strední, jihovýchodní a západní Evrope a Turecku. Domu,
kde zustávají méne schopní, starí a deti, posílají gastarbeiteri

peníze, které jsou když ne na první, tak urcite na druhý
pohled videt.

V Kišineve je porádek a relativní cistota. Nebo spíš, jak to
clovek zná z jiných míst bývalého Sovetského svazu, témer

umytá špína. Následkem toho je clovek ze strední Evropy
atakován pachy, které místní jiste nevnímají. Mesto však
vypadá sporádane a bezpecne, je beze stop po prostituci
a zlocinu.

Besarábie
Cást Moldavska známá jako Besarábie hrála viditelnou

úlohu v evropských dejinách. Jméno pochází od panovníka
Valašského knížectví ve 14. století Basaraba. Od roku 1359

existuje východní cást tehdejšího moldavského knížectví
jako samostatný státní útvar, v nemž strídave dominovali
Turci, Rumuni a Rusové. Kníže Ste pán Veliký (Stefan Cel

Mare), nejznámnejší postava rumunsko-moldavských dejin,
vládl v 15. století. V roce 1812 pripadla Besarábie Rusku,

údajne proto, že francouzský vyjednavac netušil, kde leží,
a s priclenením souhlasil.

V roce 1917 vznikla Moldavská demokratická republika,

jež byla následující rok priclenena k Rumunskému králov
ství a území na východ od Dnestru zabral v roce 1924 Sovet

ský svaz. Sem se také od 20. let datují pokusy Moskvy

o vytvárení "moldavského" jazyka odlišného od rumunštiny,
jejímž regionálním dialektem Moldavané hovorí. Na základe
paktu Molotov-Ribbentrop z 23. 8. 1939 pripadá celé území
SSSR a je vytvorena Moldavská sovetská socialistická repub-

Z oslav Dne nezávislosti Moldavské republiky 27. srpna.

lika. Pomoldavštení rumunštiny doplnuje násilná rusifikace.

V jejím rámci zde napríklad v letech 1950-52 pusobil jako

první tajemník moldavské KSSS Leonid Brežnev.
Kišinev pozdeji zažil dve vlny výstavby bytu - na pocát

ku šedesátých let vznikly takzvané "chrušcovky", nízké

(aby nebylo nutné vestavet výtahy) paneláky. Totéž se
opakovalo v 70. letech. Tak, jak se sovetská výstavba

podepsala na charakteru hlavního mesta, podepsalo se pet
desetiletí ruské poroby na sebevedomí malého národa.
Oživení prišlo s perestrojkou. V srpnu 1989 povolil Michail

Gorbacov používání latinky a rumunština se stala oficiál

ním jazykem. Po rozpadu Sovetského svazu v roce 1991
vznikla samostatná Moldávie, brzy však vypukla obcanská

válka. Jejím výsledkem bylo faktické odtržení východního

pásu za Dnestrem, území obývaného Rusy, kam
komunisté soustredili prumysl. Takzvaná Podnesterská

republika je dodnes de facto samostaný stát, byt nikým
neuznaný. Na jeho území jsou rozmístena ruská vojska,

která sice mela být podle mezinárodní dohody dávno pryc,
jenže odchod oddalují. Vláda prezidenta Jurije Smirnova
v Tiraspolu stojí vcele mafiánského státu žijícího

z nelegálního obchodu se zbranemi, lidmi a dalšími "artik
ly" organizovaného zlocinu.

"Moldavština"
V samotném Moldavsku, zemi, kde žijí dve tretiny rumun

sky mluvícího obyvatelstva, drží v ruce hospodárskou
a dnes opet i politickou moc ruská menšina. Patrné je to na
každém kroku - v obchodech, na ulicích pri styku s cizinci.

Zámožneji vypadající lidé hovorí rusky. V obchodech vás
každý automaticky osloví ruštinou. Moldavsko náleží ruské
mu kulturnímu orbitu, ruské satelitní stanice patrí k nejsle
dovanejším a nejctenejšími novinami je Komsomolská

pravda. Po krátkém sbližování s Rumunskem - nekterí
nacionalistictí rumunští Moldavané pocátkem 90. let usilova-

p'odzim 2004
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li o pripojení k Rumunsku - se k moci vrátila ruská elita.
V roce 1994 nove zvolené promoskevské vedení opet vyhlá
silo za oficiální jazyk "moldavštinu".

Od voleb v roce 2001 vládne Komunistická strana

Moldávie, která si pred ústredím nechala postavit novou

sochu Lenina. V jejím cele stojí prezident Vladimir
Voronin, za sovetského impéria pracovník bezpecnostního
aparátu a ministr vnitra Moldavské sovetské socialistické

republiky. Voronin, který jezdí na dovolenou do Karlových

Varu, utáhl šrouby. Ac je život pod vládou Kišineva lepší
než zvule Tiraspolu v Podnestrí, Voroninova strana omezu

je obcanské svobody, pronásleduje opozicní i nezávislá
média a chce znovu zavést centralizovaný, sovetský model

rízení regionu.
Po jednání se Smirnovem a ruským prezidentem Vladimi

rem Putinem však i Voronin pochopil, že prostrednictvím

svých starých kontaktu v Moskve moc nezmuže. Proto se
chová vstrícne k Západu a projevuje zájem o vstup do Evrop
ské unie. Javier Solana a Romano Prodi mu sice srozumitel

ne dali najevo, že vstup i na zacátku príštího desetiletí není
reálný, víceméne realistická je však Voroninova zahranicní

politika. Možná i proto Moldavsko není jasnou diktaturou,
a i když komunisté nezlepšili hospodárství, politická situace

i životní úroven je lepší než za komunismu. Príští rok budou
parlamentní i prezidentské volby (hlava státu je volena parla

mentem) a protikomunistická opozice, byt velmi rozhádaná,
není úplne bez šancí.

V predklonu
Jeden z prítoku Dnestru, rícka Raut, se do veletoku vlévá

u mesta Dubasari. Pár desítek kilometru proti proudu se
Raut stácí na dne kanonu kolem vesnice Trebujeni a o neco

dál tece zvlnenými plánemi podél obce Butuceni v oblasti
známé jako Orhei Vechi. Prestože jsem uprostred nejvetší
historické atrakce Moldavska, stredovekých jeskynních

klášteru, moc turistu tu není. Z Kišineva, nacházejícím se na
jihozápad, sem posledních nekolik kilometru vede silnice
financovaná nadací George Sorose. Také budova turistické
ho centra s expozicí keramiky a mincí od doby bronzové až

po vrcholný stredovek byla porízena z nadacních penez. Ke
stredisku nevede žádný chodník, ale mám štestí. Neprší,
takže se nebrodím bahnem.

Ke klášterním chodbám v protejším kopci, na jehož
vrcholu sedí malý, renovovaný kostelík, lze dojít za pár

minut. U vchodu do jeskyne prodávají babky a deti v teplá

cích puvabné slamené figurky. V jeskyních je krámek
s náboženskými artefakty - ikonami, vyšívaný ni deckami,

knížkami a dalšími predmety "religio-komerce". V nízkých
jeskynních chodbách i kotcích, v nichž mniši spali, se musí
chodit v predklonu. I malí stredovecí mniši se mohli pohybo

vat jen takto. Prý tak dokazovali bázen a pokoru pred
Bohem.

Vybavuji si ovci. Orhei Vechi je pro moldavský naturel

prípadný. Nespokojenost s pomery je mírná, rebelie intro
vertní. Intelektuálové si stežují na nedostatek svobod, na
moc silné dostredivé síly Ruska, ale jsou to protesty nehlasi
té. V úklonu.

A už zase vzprímen stojím na vrcholu kanonu nad ríckou
Raut. Chalupy posypaly protejší strán, chrání je doškové
strechy. Mezi staveními jsou z výšky slyšet husy, slepice,
kachny a psi. Trebujeni, jehož hrbitov je plný ikon, vypadá

asi podobne jako pred dvema sty lety. Kostelu je dost, litur
gie rumunská, mladí pracují v Evrope a domu posílají eura.
Vlastne je skoro všechno v porádku.

Praha minus ctrnáct
Kdy je národ národem? Když kolektivne projde zkouškou

utrpení a obstojí v ní? Když dosáhne závratného úspechu?
A kdy je jazyk jazykem a ne regionálním dialektem? Když se

nekolik jazykovedcu dohodne na slovníku a získají pro nej
podporu parlamentu?

Moldavská existence je nesamozrejmá. Stát o síle ctyr

a pul milionu obyvatel na periférii Evropské unie vysávaný
korupcí a mizernou vládou, vklínený mezi Rumunsko
a Ukrajinu, kulturne i politicky navázaný na Rusko. Je

odsouzen k irelevanci, prežívání na pokraji? Chtelo by se
ríci, že o tom koneckoncu rozhodnou Moldavané sami, ale

to je jen pul pravdy. Ani Rumuni v roce 1989 nezacínali
v dobré pozici, o jednotlivých politicích v Bukurešti muže

mít clovek všelijaké mínení, ale v rozhodujících momentech
byli schopni správne zvolit a dotáhnot veci do konce.

Rumunsko je v NATO a brzy vstoupí do Evropské unie. O co
horší je Moldavsko, jehož obyvatelé dnes k Rumunsku vzhlí
žejí s obdivem?

Zdá se, že kletba Sovetského svazu je silnejší, než se
pred dekádou zdálo. Zatím se z ní pomalu vyman ují jen

baltské zeme. Bez pomoci EU a Spojených státu se
Moldavsko a s ním vetší a duležitejší zeme pásu zamrzlé

transformace, Belorusko a Ukrajina, pres bariéru zaosta
losti neprehoupnou. Západní pomoc temto zemím je
nedostatecná. Nejvíc to platí o Moldavsku, které je

v lepším prípade zapomenuto, v horším nebráno na

vedomí. Náš stát by mel vzít za své postupný ohrev zamrz
lého pásu. Je to povinnost vyplývající ze spolecné minulosti

a soucasného zájmu o prosperitu teritoria, které nás muže

ohrozit nelegální migrací a dovozem zlocinnosti. Ministert
svo zahranicí si zrejme tyto souvislosti uvedomuje. Pred

nekolika týdny na nem vzniklo Oddelení transformacní
spolupráce, které má za úkol usnadnit prechod k demokra

cii zemím jako Moldavsko. Zatím však Ceská republika
nedelá tolik co Polsko, které má v Kišineve aktivní diplo
matické zastoupení. Je to škoda. V Moldavsku má naše
zeme výborný zvuk.

Nedávno vysílala ceská televize film natocený v Praze
v roce 1990. Ve srovnání s dnešní metropolí byla "Praha

minus 14 let" šokujícím zpusobem nevábná, šedivá, oprýska
ná, plná špinavých lad a wartburgu. Soucasný Kišinev

pusobí lépe, pouze onen zápach u nás nebyl. Ale kdo ví,
treba jsme ho jen neregristrovali.

ToMAS KLvANA (1966) JE PUBUCISfA, pREDNA$1 NA NEWYORSKf:

UNlVERZrrE v PRAzE, JE CLEN EM CESKf: EUROAT1ANTICKf: RADY

A KONZULTANTEM SPOLECNOSTI PAN SOLUTIONS.
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Bagdád bohužel není Norimberk
JAN DRÁBEK

Pro Spojené státy jako jedinou prežívající supervelmoc je
dnes mnohem lehcí vyhrát válku než zvládnout následný mír.
Tu válecnou cást si Americané vyzkoušeli v roce 1983 pri

generálce v Grenade a pak totéž predstavení perfektne
predvedli trikrát za sebou: behem operace Pouštní boure

v roce 1991, v Afghánistánu o deset let pozdeji a nakonec loni
v Iráku.

Demokracie pro pevné nervy
Ve své knize Irácká válka významný vojenský historik John

Keegan pripisuje úspech v Iráku brilantne útocnému postupu
americké armády spolu s jejími schopnostmi zcela narušit

komunikace Saddámových armád. Loni 1. kvetna pak prezi
dent Bush mohl z paluby letadlové lodi prohlásit, že významné

bojové operace v Iráku skoncily. Ovšem už tehdy se vyskytly
pochyby o tech "méne významných". Iráckým úspechem

prekvapený svet videl televizní zábery všeobecného plenení,
zatímco americtí vojáci v dobrém rozmaru vše pozorovali ze
svých tanku. Tohle že by mel být zacátek irácké demokracie?

Madeleine Albrightová poskytla lidovým novinám interview

nadepsaný Demokracii nelze nastolit silou. V nem se prekvapive

vyjadruje: "Nastolení demokracie je oxymóron. Tak to nejde.
Nemuže to tak jít. Demokracie musí probublat zdola."

Je-li to tak, jak tedy bylo možné zavést demokracii v poválec

ném Nemecku s jeho velmi slabou demokratickou tradicí,
nebo v Japonsku, kde nebyla žádná? To se dnes zdají být dost

významné výjimky z pravidla paní Albrightové. Nebylo by
výstižnejší ríci, že nastolovat demokracii muže pouze nekdo

s patricnými zkušenostmi a vlivem, aby mohl úspešne usmer
novat její vznikající louhování?

Vyšisovaný GOring, arogan1ní Saddám
Když pred nekolika týdny Saddám Husajn vystupoval

v televizi pred íráckým soudem, my starší jsme si hned vybavili
norimberskou soudní sín s nacistickými zlocinci pekne v rade
vedle sebe, oddelených od normálních lidí americkou vojen

skou policií v bílých helmách. Když si vyslechli obžalobu, jeden
po druhém vstali, aby každý z nich reagoval strohým Ich bin

nicht schuldig! Jsem nevinný! Pred devetapadesáti lety nebyly
žádné pochyby o tom, kdo soudní sín inscenoval a kdo tu velel.
Vybaví se nám výrok Adolfa Hitlera behem jeho posledních

dnu v berlínském bunkru, kdy se zarekl, že radši spáchá
sebevraždu, než aby se nechal od Spojencu vystavovat v kleci.

Saddám Husajn není ten prípad: byl pánem situace.
Z bezpecnostních duvodu musel bagdádský soudce zustat

v anonymite. Porovnejme to s impozantní postavou lorda

Simona Lawrence, který tehdy norimberskému soudu predse
dal, nebo s prominentní rolí, kterou v nem hráli žalobci 

sectelý soudce amerického Nejvyššího soudu Robert Jackson
a ruský Roman Rudenko ve své oslnivé extrovce. Pred deveta
padesáti lety se nekterí z nacistu - v jejich cele Hermann

Goring ve vybledlé uniforme nekdejšího nemeckého ríšského
maršála - obcas neúspešne pokoušeli zvrhnout soudní lícení

v jakési improvizované osobní recnište. Nesnažili se ovšem
nejak propagovat nacistickou nebo dokonce svou osobní
ideologii - šlo o patetické pokusy prokázat nevedomost, že tu

nejaké zlociny byly spáchány.
Oproti tomu Sad dám letos na obrazovce zatínal pesti

a ukazováckem probodával soudce, vyjadroval se o Kuvajta

nech jako o psech a rekl soudci "vy víte, že celý tento teátr je
inscenován Bushem, aby mohl vyhrát ty svoje volby". Podle

newyorských Timesu se Sad dám také domáhal toho, aby byl

oslovován jako prezident Iráku. Nakonec oznámil, že vše je
skonceno, vstal a odešel ze síne v momentu, kdy on sám

-nikoli soud - rozhodl, že sezení je u konce.
Tak vystupoval muž obvinený z použití kyanidového plynu

v meste Halabdža a usmrcení peti tisíc lidí, namnoze detí.

Na rozdíl od Irácanu Nemci nemeli žádné

pochyby o tom, že V jejich prípade šlo

o poraženou zemi.

Clovek, jehož obhbenou metodou, jak se vyporádat s domnelý

mi odpurci, bylo jejich vhození do sudu naplnených kyselinou.

Vítez je nejistý
Saddámuv arogantne výbojný úvod u soudu neveští nic

dobrého. Ovšemže jsou okolnosti jiné, než byly v roce 1945.

Norimberské procesy probíhaly pod pevne stanovenou
americkou okupací. Byly sice skrupulózne spravedlivé, ale i to

nejmenší vybocení z prísných vojenských zásad bylo ihned
opraveno.

A tady jsme u toho. Na rozdíl od Irácanu Nemci nemeli

žádné pochyby o tom, že v jejich prípade šlo o poraženou zemi.
I ti, kdo kdysi Hitlerovi oponovali, si uvedomovali, že zeme
musí být násilne pacifikována, což s sebou neslo zákaz vychá

zení a jistou míru represe. Po zkráceném soudním rízení bylo
v západních okupacních zónách popraveno témer 200 clenu
nacistické teroristické organizace Wehrwolf. (O tom, kolik

jich bylo v zóne Sovetu, žádné verohodné statistky neexistujO.
V Iráku prišly o život behem prvního poválecného roku stovky
Americanu.

Zprávy o tom, jak Irácané sledovali v televizi Saddámovo

vystoupení pred soudem, naznacují, že vetšina z nich je zmate
na. Kdo tu vlastne velí a urcuje smer?

JAN DRABEK (1935) JE NOVlNAR, SPISOVATEL A DIPLOMAT. SLOuZIL TAKÉ

V AMERICKÉM VOJENSKÉM NAMORNICTVU. ŽUE VE VANCOUVERU.
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BENEšÚV NEMIWVANÝ
Ceský príspevek k dejinám terorismu budí dodnes rozpory

MILAN HAUNER

Soucasná globální válka proti mezinárodnímu terorismu

postavila problém individuálního terorismu mimo škálu politic
kých akcí, které je dnešní mezinárodní systém pod americkým
vedením ochoten tolerovat. Znamená to, že i historická diskuse

na téma "tyranicidy", násilného odstranení tyrana, se tím stává

nežádoucí? 27. kvetna uplynulo 62 let od nejvýznamnejšího
cinu ceskoslovenského odboje proti nacistické tyraníi. Atentát

proti zastupujícímu ríšskému protektoru Reinhardu Heydri

chovi se stal tou nejrozporuplnejší akcí, jejíž hodnocení nikdy
nebylo a dodnes není snadné.

Zpráva o terorismu v cechách
Jak tomu bylo s tradicí terorismu v Cechách? Starší ceské

dejiny prirozene oplývají príklady masových i individuálních

masakru. Premysl ovci vyvraždili až do posledního kojence

knížecí rody svých souperu, Slavníkovcu a Vršovcu. Pak prišly
na program náboženské války pocínaje husitskými, kde se

individuální i kolektivní teror mísily navzájem. Zavraždením
Valdštejna uprostred tricetileté války ve strední Evrope tento
cyklus masakru v našich dejinách koncí. Pravda, za zmínku

stojí defenestrace, známá pražská specialita, která nás prováze

la až do doby nedávné. Oprávnené zustává však tvrzení, že po
tricetileté válce nastal zlom a marne bychom u nás hledali v 18.

a 19. století ph'klady politického teroru. Na rozdíl od mnoha

jiných emancipacních hnutí byl terorismus v ceských moder
ních dejinách neznámým fenoménem. Ceský nacionalismus ho
nepoužil. Spoléhal na obrozování jazykem, sázel na kulturní
souteživost, na rozvoj školstvi, a nikoli na pistole a bomby.
Možná, že kdyby se rakouské úrady chovaly tak arogantne

a krute jako ruské, došlo by i u nás v Cechách k teroristickým
útokum proti predstavitelum státní moci. Proto snad i archaic
ký ceský termín tyranovražda zustal omezen na divadelní jeviš
te a do politického slovníku se nedostal.

Vše se radikálne zmenilo až za obou svetových válek, zejmé

na za té druhé, následkem bruta1izace na fronte válecné i civil
ní. Ceští politikové v exilu pod vedením Edvarda Beneše dosud
dávali pred teroristickými formami politického boje prednost

drobné sabotáži a spolupráci s protektorátní vládou, která je
zásobovala duležitÝmi informacemi.

Tento idylický stav nemohl trvat vecne. Katalyzátorem se
stal Heydrichuv príchod do Prahy koncem zárí 1941, který

zacal stanným právem a exekucemi. Po zatcení a odsouzení
k smrti predsedy vlády generála .Aloise Eliáše následovaly
stovky predstavitelu domácí inteligence. Ilegální cinnost

a rádiové spojení s Londýnem byly vážne narušeny.

Homo Heydrich
Po Heinrichu Himmlerovi predstavoval Reinhard

Heydrich druhého nejmocnejšího muže v policejním aparátu

Tretí ríše. Duležitejší byla však jeho role v uskutecnování

rasové genocidy. I svou úlohu místokrále v Protektorátu
Cechy a Morava chápal predevším v dimenzích nové rasové
politiky a urychlení odsunu jeho židovského obyvatelstva.

Potvrdil to Adolf Eichmann, který byl Heydrichuv podrízený

a velký obdivovatel.
Heydrichuv extrémní antisemitismus byl jenom jednou

z mnoha kontrastních charakteristik jeho hluboce rozpo1cené

osobnosti. Velice nápadná byla jeho posedlost riskovat život
a vystavovat se smrtelnému nebezpecí - to, cemu Americané

ríkají living on tke edge. Snad to pocházelo z podvedomé
hruzy, že má sám židovské predky. Ve škole na nej spolužáci
pokríkovali "blondatý MojŽíŠ". At byla skutecnost jakákoli,
v antisemitském prostredí se šlo takovému narcení jen steží
ubránit. Snad proto jej neustále pronásledoval strach z odhale

ní a snaha excelovat jako superman, jak se na zdatného árijce
sluší a patrí: jednou jako olympijský šermír, po druhé jako

stíhací pilot, po tretí jako koncertní houslista a milovník
Mozarta. Tento démon smrti v uniforme esesmana, vyslaný

Hitlerem jako ríšský místodržící do Prahy, tu zrejme propadl
perverznímu pokušení renesancního vládce vystupovat jako

novodobý Valdštejn. Prý zcela vedome provokoval Pražany,
mezi kterými se casto procházel sám a beze zbrane, vychut
návaje, jak pred ním prchali jako vyplašené slepice. Když ho

Albert Speer na jare 1942 varoval pred nebezpecím atentátu,
trucoval prý Heydrich jako malé decko: "Proc by na mne meli

moji Ceši strJlet?!" Netrvalo dlouho a nekolik techto vyplaše
ných slepic zacalo nenápadne pozorovat Heydricha jako lovci
škodnou.

Benešova svízel
Postavení Beneše a jeho exilové vlády nebylo závidení

hodné. Nejenže byl pro Beneše a šéfa jeho zpravodajské
centrály plk. Františka Moravce príliv informací prerušen

a ilegální sít cástecne znicena anebo infiltrována gestapem;
v celkovém hodnocení efektivnosti ilegálních hnutí
v Evrope, které Britové Moravcovi pravidelne predkládali,
se Protektorát ocitl na posledním míste. Vše nasvedcovalo
tomu, že svou taktikou cukru a bice Heydrich dosáhl

nesporného úspechu, a to v rekordním case. Navíc byl
Beneš informován, že Soveti poslali do Protektorátu na vlast

ní pest, bez dohody s ním nebo s domácím odbojem, své
výsadkáre.

Vmysleme se do Benešovy situace. Soveti vedli válku

s Nemci daleko radikálnejším zpusobem než Anglicané, kterí
dosud odmítali oduznat Mnichov. Co když se parašutisturn
kontrolovaným Moskvou podarí zavraždit Heydricha nebo

nekoho z prominentních domácích kolaborantu? Co když silne
proslovansky cítící obyvatelstvo Protektorátu dá prednost
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ATENfÁT

moskevské propagande pred Londýnem, až se bude rozhodo
vat o budoucnosti Ceskoslovenska?

Beneš nemohl sedet necinne a povesit svou kauzu na

hrebík, pokud si chtel udržet pozici vudce zahranicního odboje
iproti moskevské konkurenci. Na oficiální teror z nacistické
strany odpovedel selektivním individuálním terorem - i když

musel predvídat, že represálie budou z nemecké strany neoby

cejne krvavé. Složitost jeho situace demonstruje epizoda spoje
ná s dlouho utajovanou radiovou depeší z domova, žádající

Beneše, aby bud atentát odvolal, nebo aspon namísto Heydri

cha zvolil domácího quislinga Emanuela Moravce. Depeše byla
adresována Benešovi dva týdny pred atentátem a zrejme utaje

na ci zkomolena plk. Moravcem. Depeše durazne varovala

pred nacistickými represáliemi, které atentát vyvolá; bude tak
ohrožen život tisícu ceských rukojmí v nemeckých rukou

a likvidována ilegální sít. Všechna varování se po atentátu
naplnila...

Krvavé akcie
Kanclér Smutný si zaznamenal Benešovu reakci 10. cervna,

v den Iidického masakru:,je to hrozné, co delají, ale politicky

nám to prineslo jednu jistotu, že už nemuže nastat žádná situace,

v níž by Ceskoslovenskonevystupovalo jako uznaný stát s právem

na samostatnost ... Obával jsem se, že by nás v nejaké forme byli

mohli nechat ve spojení s Nemeckem, kdyby došlo k mírovým

jednáním. Tahle možnost zde porád byla. Pražské popravy naši

situaci dokonale upevnily. To je velký politický dusledek techto
událostí."

Spojenci prijali jméno Udice jako symbol nutnosti boje proti
fašismu a zavraždení Heydricha se vykládalo jako akt spontán

ní a spravedlivé msty z rad domácího odboje. Britové pochopi
telne nikdy behem války nepriznali zodpovednost za technic

kou prípravu a provedení atentátu. Zmínit se o parašutistech by

znamenalo hovorit o najatých agentech z ciziny, o profesionál
ních teroristech, a to by znelo prI1išvulgárne. Bylo treba odvrá

tit pozornost od individuálního, predem naplánovaného teroris
tického aktu a podporit mýtus o spontánní národní odplate

tyranovi.
Bezprostredne po atentátu zacal Beneš sklízet politický

kapitál, po kterém tolik toužil. Nejdríve využil návštevy sovet

ského ministra zahranicí Vjaceslava Molotova v Londýne
krátce po akci. Ten mu slíbil podporu pri požadavku odsunu

puldruhého milionu Nemcu (prozatímní kvóta) a uznání
predmnichovských hranic. Ackoliv britská vláda stále váhala
potvrdit právní kontinuitu ceskoslovenského státu v jeho

predmnichovských hranicích, nejaké vstrícné gesto musela
udelat. Dva mesíce po Heydrichove pohrbu "oduznala"
(Benešuv termin) bez výhrad Mnichovskou dohodu. Atmosfé

ra byla príznivá pro další Benešovu intervenci. Získal od Britu

príslib, že v principu nebudou oponovat odsunu minorit

z území Ceskoslovenska za úcelem dosažení etnicky homogen
ního národního státu.

Zatlucená vzpomínka
Beneš byl nicméne krajne zneklidnen vysokým poctem

obetí, které si nacistické represálie vyžádaly. Neprál si, aby to
vyvolalo doma ostrou konfrontaci. Rozhodl se, že nebude

kontroverzi kolem atentátu na Heydricha dále roznecovat, aby
toho nezneužili komunisté. Ve svých nedokoncených
pametech se o atentátu nezminuje a do konce života zastával na

verejnosti názor - ackoliv byl spolu s plukovníkem Moravcem

hlavním iniciátorem atentátu - že myšlenka a samotné prove
dení atentátu byly dílem domácího odboje.

Hellmut Haasis, autor nedávno vyšlé první nemecké

monografie o atentátu na Heydricha Das Ende des bOsenTodes

gottes (Konec zlého boha smrti), zaradil Heydricha do stejné
kategorie tyranu jako Hitlera. Jeho teze, že odstranení tyrana

aktem tyranicidy bylo spravedlivé, má hodne do sebe. Atentát

byl prijímán utlacovanými jako vzpoura ponížených proti
tyraníi, proti pokracování masové genocidy.

Co však prinesla Heydrichova smrt ceskému národu
a zdali se tisíce obetí represálií dají vyvážit smrtí jednoho
nebezpecného muže? Jako historik jsem se snažil ukázat na

dilemata Benešovy volby. Je možné souhlasit ci nesouhlasit
s jeho rozhodnutím usmrtit tyrana - a samozrejme domyslet
dusledky z toho plynoucí. Pokud se však rozhodl - a my

víme, že tak Beneš ucinil a oba parašutisty pred odletem
prijal v soukromé audienci - mel též po válce z úcty
k mrtvým hrdinum korigovat svuj vyhýbavý prístup k atentá

tu. Jaroslav Drábek, jeden z celných predstavitelu odboje,
který prežil Osvetim, vzpomínal, jak byl po válce zdrcen
Benešovým prohlášením, že nechce mít s atentátem nic
spolecného.

Trebaže usmrcení tyrana metodou individuálního teroru

vede nevyhnutelne k teŽkým ztrátám na životech, v daném
prípade byl Hitler zbaven jednoho ze svých nejvýkonnejších
asistentu pri provádení masové genocidy. Každý den Heydri
chova života ve službách Tretí ríše znamenal další zdokonale

ní mašinérie smrti. Naproti tomu Heydrichova smrt podporila
morálne celý antihit1erovský odboj, povzbudila pokorené
a otrásla sebejistotou režimu a jeho kolaborantu. Vedle

Slovenského národního povstání znamená atentát na Heydri
cha nejvýznamnejší ceskoslovenský príspevek v historii
odboje 2. svetové války.

MilAN HAUNER (1940) JE HISfORIK. PuSOBI NA UNNERSnY or WISCONSIN

MADlSON.
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EVERGREEN JEžíŠOVSKÉHO
Už pul století na sebe Tomášovo evangelium poutá zájem historiku,
literárních vedcu, ale i svérázných mystiku, o bláznech nemluve

PETR POKORNÝ

Po staletí vedeli znalci rané krestanské literatury, že

Tomášovo evangelium existovalo. U Hippolyta Rímského,
který psal na zacátku tretího století, je jednou citováno.

Nebylo však zahrnuto do souboru krestanských liturgických
textu - Nového zákona, takže je pochopitelné, že s rozvojem
dnešního hlavního proudu církve bylo vytlaceno na okraj

a upadlo v zapomenutí.

Svitky na scéne
Jeho nove objevený text je soucástí jednoho svazku vytvore

ného z preložených a po obou stranách popsaných papyru, ne

tedy svitku, který byl základní podobou knihy v dobe jeho
vzniku. Dnes tento kodex má císlo dve a Tomášovo evangeli

umje druhým literárním celkem, který je v nem zahrnut. Jeho

vedecká šifra je NH II/2, protože džbán s trinácti kodexy byl
v zime 1945/46 byl nalezen nedaleko mesta Nag Hammádí

v provincii Kena v Horním Egypte.
Tomášovo evangelium se dochovalo v koptštine - lidové

egyptštine, kterou krestané zacali užívat jako literární jazyk.
Ukázalo se však, že už od pocátku 20. století bylo známo
nekolik fragmentu Tomášova evangelia v rectine. Jsou to

papyry z Oxyrhynchu, které zahrnují asi osmnáct procent
celého evangelia a do té doby se jim h'kalo Neznámá slova

ježíšova, protože neobsahovaly titul knihy. Jelikož jde o papyry,
které jsou z doby okolo roku 200, z níž pocházejí nejstarší

souvislé rukopisy nekterých novozákonních knih, a koptsky
se zacalo psát až ve ctvrtém století, je zrejmé, že dochovaný
exemplár Tomášova evangelia pocházející z poloviny ctvrtého

století je prekladem z rectiny.
Nejde o evangelium ve forme Ježíšova životopisu jako

v prípade biblických (kanonických) evangelií, ale o sbírku
výroku podobnou biblické knize Príslovi nebo sbírkám výroku
antických filosofu. Tomášovo evangelium bylo ve své dobe

dobre známým a rozšíreným spisem. Citát z neho zdobí pásku

na cele jedné krestanské mumie z 5. století, jeho cásti byly
objeveny mezi manichejskými texty z východniho cínského

Turkestanu (tzv.Turfanské fragmenty), byl to tedy spis známý
od Ríma pres Egypt až po Cínu.

Gnóze na obtiž
Byly to však až jeho preklady a pozdeji i kritické edice jeho

koptského textu s reckými paralelami, které umožnily
vniknout blíž do jeho obsahu. Témer polovina ze sto ctrnácti
výroku Ježíšových, které Tomášovo evangelium obsahuje, se
blíží známým výrokum z biblických evange1ií nebo je jim

obsahove blízká (a), kdežto druhá cást výroku jsou slova

spekulativní povahy spiritualizujícího zamerení (b) a k tomu
pristupuje nekolik záhadných slov (c) a nekolik slovo klíco
vých postavách z okruhu Ježíšových žáku (d):

"Miluj svého bratra jako svou duši, strez ho jako zrítelnici

oka. " (logion 25, typ a)

"Když uvidíte toho, kdo je vám podoben, radujte se. Když však

uvidíte své obrazy, které vznikly pred vámi - ani neumírají, ani

se nezjevují - kolik snesete?" (logion 84, typ b)
"Království Otce je podobné muži, který chtel zabít mocného

muže. Vytáhl ve svém dome mec a vrazil do steny, aby poznal,

zda jeho ruka je dost silná. Potom zabil mocného. " (logion 98,
typ c)

"Ucedníci rekli ježíšovi: Víme, že od nás odejdeš. Kdo bude

našim vudcem? ježíš jim rekl: Kamkoli prijdete, pujdete

k Jakubovi Spravedlivému, kvuli nemuž vzniklo nebe i zeme. "

(logion 12, typ d)

výroky prvního typu jsou nezávislým záznamem tradice,

jejíž pocátky zrejme sahají k samotnému Ježíšovi. Vetšinou

mají obdoby v biblických evangeliích. Druhé jsou výrazem
spekulací príznacných pro nekteré krestanské skupíny druhé

poloviny prvního století, které v 2. století prijaly nekteré
predstavy a názory gnóze - náboženského a filosofického
proudu té doby. Ten trvale poznamenal církev, i když jeho

základní principy krestané odmítli. Tomášovo evangelium

tedy soutež s kanonickými evangelii prohrálo predevším pro
svou blízkost gnózi.

Radostná zpráva
Z toho, co jsme dosud povedeli, mužeme vyvodit nekteré

závery týkající se vzniku Tomášova evangelia. Rekli jsme, že
nalezený opis prekladu je z poloviny 4. století. Preklad patrne
vznikl o nekolik let dríve, ovšem ne o mnoho, protože pocátky

koptské literatury lze datovat do prvni ctvrtiny 4. století. Proto
že na koptské verzi Tomášova evangelia je zrejmé, že s nejvet

ší pravdepodobností je jako celek prekladem z rectiny,
musíme predpokládat, že dochovaná podoba byla v reckém

origínále známá už koncem 2. století. Její vznik lze hledat

v Sýrii a víme, že obvykle trvá urcitou dobu, než se nový text
rozšili do vzdálenejších oblastí, v tomto prípade do Egypta.

Sberatel a "redaktor" tehdy asi doplnil i název "Evangelium
podle Tomáše".

Muselo se to stát v dobe, kdy byla už v obehu kanonická
evangelia a v nekterých oblastech se prosazovala paralelne.
Nebylo to samozrejmé. Název "Evangelium podle ... " nepatrí
k originálnímu textu. Až když se zacalo paralelne prosazovat

nekolik evangelií, bylo treba vytvorit názvy, které by jednot-
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livé spisy, dnes nazývané evangelia, odlišily a soucasne
vyjádrily, že se všechny vztahují k jedinému tématu. Tak

vznikla oznacení "Evangelium podle ... (Matouše, Marka
atd.)".

Evangelium, doslova "radostná zpráva", bylo puvodne

oznacení pro velikonocní "zvest" krestanské víry o tom, že

k popravenému ]ežíši se priznal sám Buh (výrok o vzkríšeru).
Marek svuj spis nazval "Pocátek evangelia" - to je to, co

krestané z druhé generace museli vedet o tom, k nemuž se

vztahovalo velikonocní evangelium. A jakmile se oznacení
Evangelium podle ... rozšírilo, prevzal je i redaktor Tomášova
evangelia, aby mu dodal autoritu v církvi.

Budte jako teroristé
Zdá se tedy, že Tomášovo evangelium je zretelne druhot

ným útvarem, o sto let mladším nežli kanonická evangelia. To

je ale jen cást pravdy. Zlomky reckého textu s odlišným
poradím nekterých výroku napovídají, že Tomášovo evangeli

um melo svuj predstupen nazvaný Tajné výroky, které povedel

živý Ježíš a které zapsal Juda Tomáš, jak to dosud stojí na jeho
zacátku i v dochovaných reckých zlomcích. Taková sbírka

mohla vzniknout už zacátkem 2. století a její koreny mohou
sahat snad až do doby ]ežíšovy.

Nesrozumitelné výroky tretího typu mohou potom

vycházet z autentické ježíšovské tradice. Jestliže nejaké
spolecenství traduje texty, které jsou jeho vlastním clenum

nejasné, jde vetšinou o texty, které si získaly autoritu. Ta

trvá, i když jsou nejasné, protože není znám jejich kontext.
V prípade výroku o teroristoví, který se peclive pripravuje
na atentát, jde o jedno z] ežíšových "nemorálních podoben

ství", pripomínající podobenství chválící správce, který

prohospodaril sverený majetek (tunelár) a na úcet svého
zamestnavatele si získává prátele uplácením (Lukášovo

evangelium 16,1-7). V obou prípadech jde o lidi dusledné

ve špatném pocínání a Ježíš je zrejme dává za vzor v jejich
duslednosti: jestliže jsou duslední lidé sloužící veci, která

bude pricházejícím královstvím Božím poražena, o to víc se
má ]ežíšuv žák angažovat v službe toho, cemu patrí
budoucnost.

Tato drobná dotažení durazu umožnují zretelne naznacit

smer autentické ježíšovské tradice. Výchozím rysem evange

lijního ]ežíše není idealistická morálka, ale místy až robustní
mi vizemi vyjádrená jistota, že dejiny i vecnost spejí k cíli

charakterizovanému metaforou "království Boží", který je
príslibem vítezství všeho, co odpovídá dobré Boží vuli. To je

vlastní evangelium. Etika je dusledkem.

Príciny nezdaru
Proc se Tomášovo evangelium neprosadilo? Naznacuje to

poznatek, který byl nejvetším prínosem jeho zkoumání. Týká
se žánru Tomášova evangelia. Ten je zrejme nejstarší

podobou, v níž bylo ]ežíšovo ucení predáváno; už apoštol Pavel
znal ohranicený soubor ]ežíšových výroku, z nehož citoval.
Podobný, zrejme mnohem rozsáhlejší a písemne zachycený

byl soubor ]ežíšových výroku, který krome evangelia Marko
va použili autori Matoušova a Lukášova evangelia - sbírka

oznacovaná ve vedeckých kruzích šifrou Q. Lze ji pomerne
dobre rekonstruovat.

Velikonocní zkušenost prvních krestanu musela hledat

nový výraz, který by naznacil její novost a byl pritom srozumí
telný. ] edním z prvních výrazu bylo shromaždování] ežíšových

vybraných výroku, které byly predcítány a interpretovány.
V "paleografii" ]ežíšovy tradice se tu dostáváme ke stadiu,

které je starší, nežli jsou nám známá kanonická evangelia.
Dochovaná podoba je jedním z pozdních zápisu takové tradice,

ale jako žánr je to forma starší, známá už za apoštola Pavla.
Vznikem kanonických evangelií ješte dlouho nezanikla

a v textech z Nag Hammádí máme její pozdejší doklady: Filipo

vo evangelium nebo vetší cást Knihy Tomáše atleta. To všech
no jsou sbírky ]ežíšových výroku.

Život na okraji
Tomášovo evangelium je mimorádne cenným zdrojem

informací o nejstarší ježíšovské tradici. Jeho starý tvar
a fragmenty starých tradic neznamenají však samy o sobe, že

je "puvodnejší". Se svou vrstvou spekulativních výroku, které

odporují všemu, co známe o ]ežíšovi z ostatních nezávislých
pramenu, je svedectvím malé odolnosti žánru "sbírka výroku"
proti pronikání nových tradic. Vetšina senzacních výroku,
které se v nem lIbily náboženské klientele jistého zamerení,

patrí k jeho mladší, druhotné vrstve. Kanonická evangelia se
takovým novotvarum bránila tím, že ]ežíšovy výroky zarámo
vala jeho phbehem. Tím byly zakonzervovány v historickém

prostoru a case a nebylo je možno doplnovat novýmí, aktuální
mi duchovními spekulacemi. V kanonických evangeliích je tak

prece jen uchováno víc informací o ]ežíšovi, nežli je tomu
v evangeliu Tomášove. Ale Tomášovo evangelium umožnuje,

abychom lépe pochopili, jak duležitým krokem bylo prekonání
etapy, kterou samo reprezentuje.

PETR POKORNÝ (1933) JE TEOLOG A BIBUSfA. VYUCUJE NA EvANGEUCKf:
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NAšE PANÍ GEORGE
200 let od narození francouzské spisovatelky

PETR FLEISCHMANN

George Sandová (v prípade jejího jména, jež je zámerne

prijatý mužský pseudonym, mám s prechylováním oprav

du problém; nevidím ale, jak se mu vyhnout, aniž bychom
zradili ceský jazyk a jeho duch), tedy George Sandová
(1804-1876), jejíž 200. výrocí narození Francie letos velko

lepe oslavuje, byla ženou takríkajíc všestrannou. Doslova
všeobjímající. Kombinovala neutuchající psavost idylic
kých románu, žánrových obrázku a vášnivých dopisu

s šírením teorií prodchnutých záhadnou mystikou, zabre
dající casto do sociální nebo náboženské tématiky. Její

prelétavost spojená s hloubavostí vede k tomu, že témer
každý si u ní neco najde. Kdekoho VÍcnež uspokojí - podle

Ceši byli pro Sandovou skomírající nárudek

utopený v germánském mori, který hyne,

trestán za svou snahu povznést lidského ducha

a vymanit ho ze spáru stredoveku

reprezentovaného zkaženou církví.

Victora Huga je prímo "jedním z nejvetších duchu Francie
a sveta". Mnohé ale také irituje. Treba Char1es Baudelaire

ji dost negalantne prirovnal k "latríne" a její senzibilitu
k té, jíž jsou schopny tak "akorát domovnice a devky".

Pracovitá šmejdilka
2ena, která je považována za první velkou spisovatelku

"a la mode", zakladatelku ledacehos vcetne feminismu, je
zároven zbožnována a nenávidena. Ale i hanení Sandové je

jistým druhem módy, pripomíná André Maurois ve své

biografii nazvané Lélia, život George Sandové, která existu
je i v ceském prekladu.

My Ceši jako národ však nemáme

pražádný duvod a snad ani právo na
Sandovou jakkoli nasazovat, a dokonce
bychom ji snad i meli usadit do našeho
národního Pantheonu, kamsi mezi
Boženu Nemcovou a Františka Palac

kého. Byla to ona, která nás - díky své
všude šmejdící touze po kuriozitách 

vyštrachala a zásluhou univerzálnosti
jazyka, jímž psala, uvedla do povedomí
Evropy ctyricátých let 19. století.

Vubec první totiž zasadila jeden ze

svých románu do kontextu ceských

dejin a na základe pilných studií ucinila vše, aby svým

"milým ctenárkám" priblížila útrapy, jimiž prošli Ceši
napríc stoletími.

Príbeh Consuela je v Cechách relativne znám a dobro

družství mladé Jižanky, jež prchajíc z Benátek nalezne
v hlubokých šumavských hvozdech lásku jurodivého

potomka Jiríka z Podebrad, dojal nejednu a nejednoho.
Albert z Rudolstadtu, jak se jmenuje ten kryptohusita

ctyricátých let 18. století, do nichž je príbeh zasazen,
zbožnuje své jinoverné slovanské predky natolik, že si pod
skálou zvanou "Schreckenstein" vybudoval utrakvistický

chrám.V nem vzývá Kalich, slaví Jana 2ižku a pro sebe si
prozpevuje "smutné a divé" zpevy dávných Cech. Romanti
ka jaksepatrí, v níž nechybí žádná z oblíbených pomucek

žánru: hluboký les, kterým slunce nepronikne, ponurý
polorozpadlý hrad, melancholický mladý šlechtic. Dál je tu
podzemní modlitebna, staletý dub, na nemž husité povesili

mnichy z blízkého kláštera, duše tech mnichu pak ješte

kvílejí ve vresovištích. A nad tím vším prokletí rodu, který
tají vlastní spirituální a etnickou identitu v dobe, kdy ríši

zla vládne ultrakatolická tyranka Marie Terezie.

"Consuela" nadchla, George Sandová je zaplavena
dopisy: Kdo že je ten Jan 2ižka, zda opravdu existoval
a vubec, co znamená tahle zapeklitá historie husitu, o níž
se v románu porád mluví? Pracovitá Sandová si pospíší

s odpovedí a v Revúe indépendante z 25. brezna 1843 prislí
bí, že vše vysvetlí, lec zároven si postežuje na nedostatek

zdroju, prinejmenším ve francouzštine. Verná slibu precte
vše, co se dá, až po v Amsterodamu vydanou "Histoire des

guerres hussites et du Concile de Basle" francouzského
hugenota Lenfanta (1661-1728). Už v témže roce 1843

svým po vedomostech žíznícím "ctenárkám" dorucí spisek
,,jean Ziska", který poskytuje veškeré dostupné informace
o slavném vojevudci a zároven se snaží o objektivní hodno

cení husitského vzedmutí jako takového.

Otrásající a tápající
Zvedavost Sandové je mimorádná a zájem o ceskou

minulost podivuhodný. Jeho duvody hledejme kolem ní,

v intelektuálním prostredí 30. a 40. let pred minulého stole

tí, do nehož byla pohroužena. Prestože ješte nebyl prelo
žen do francouzštiny - a tento nedostatek záhadne potrvá

až do 20. století - Hegel jakoby visel ve vzduchu a filosofie
dejin - ve smyslu filosofování o nich - byla na každém
rohu a v leckterém parížském salónu.

Hegel sice chodí po hlave, jak se obrazne vyjádril Kar1

Marx, nicméne však zjevne ví, kam jde. A mluvíme-li
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o Marxovi, dodejme, že 40. léta mela ješte v rezerve onen

základní text pro budoucnost lidstva, Manifest komunistic

ké strany, který se ze všech techto filosofických "interpre
tací" rozhodl ucinit praktický úkol predpokládající
rešení. .. Uchopit dejiny po staletích útlaku do vlastních
rukou bylo na programu dne, stejne jako nutnost najít

zastrený smysl zdánlive bezcílného hemžení, jež lidstvo na
této zemi predvádí.

Taková byla atmosféra doby. Ale zájem o fenomenologii

ducha, snaha pochopit, co se tu vlastne deje, mely také své

koreny lokálnejší, francouzštejší. Mladí, mezi které
mužeme pocítat George Sandovou, jejíž duverou v oficiální

církev a její interpretace zrejme zahýbala výchova

u anglických katolických jeptišek v Paríži, tápou také:
"Když s mládeží své doby jsem otrásal (nebo snad
"otrásala'?) olovenou klenbou mystérií, jako na zavolanou

se tu objevil Lamennais, aby vyztužil posvátná místa

chrámu. Když rozhorceni zárijovými zákony (1835, pozn.
autora) jsme byli opet pripraveni prevrhnout vyhrazenou

svatyni, prišel Leroux, výmluvný, duvtipný, skvelý, a sliboval

království boží na této zemi, kterou jsme proklínali. " (C.

Sand, Histoire de ma vie, Iv, str. 487).

Kroužek ovlivnovatelu
Francouzská revoluce, kterou melo 19. století podle slov

Victora Huga za úkol dovršit "lidskou revolucí", po sobe
zanechala, jak by se dnes reklo, prinejmenším dvojí

deficit: "Obcané", kterí si meli být podle hesla hlásaného
revolucí "rovni", se nadále delí na bohaté a chudé, národy,
jimž revoluce slibovala osvobození, nadále žijí v porobe,

pripraveny nejen o svá obcanská, ale také prirozená práva,
o své jazyky, o své zvyky. Zbývalo tudíž osvobodit proletá
re, kterí ostatne, jak nám sdelí o pár let pozdeji už zmíne
ný "Manifest", žádnou "vlast nemají", jenom okovy,

a národy, které sice vlast mají, ale je jim upírána.

Pro vysvetlení dodejme, že Lamennais v tomto kroužku
ovlivnovatelu Sandové predstavuje s Rímem rozkmotrené

ho katolického myslitele. Leroux je méne známý, ale
poslední dobou stále víc probíraný tiskarský delník, filosof,

náboženský myslitel, mystik a bokem vynálezce psacího

stroje, jedna z nejzajímavejších figur tzv. "utopického socia
lismu". Ajakje dnes zjišteno, byl vubec první, kdo slovo

"socialismus" použil. Kroužek bychom mohli rozšírit

o tucty dalších, zejména o Poláky, Chopina, Mickiewicze
v cele, utecence z pekla samoderžaví plenícího jejich vlast,
prinášející Parížanum informace o národech skomírajících

na periférii Evropy a všeobecného povedomí.

Zustanme ale u Pierra

Lerouxe. Pro tohoto

pozoruhodného muže,

jehož víra a nadšení
Sandovou vysoce vzrušo
valy, dejiny rozhodne
smysl mely. Svým zpuso

bem jsou zcela monotéma
tické a nepredstavují nic
jiného, než vecný boj mezi

temi, kdo se snaží svobo
du ducha prosadit, a temi,

kdo jim v tom zabranují,

at už tím, že je upalují,
anebo aspon tím, že jim

házejí klacky pod nohy.
Tento boj má své protagonisty, muže a ženy, jež oddelují

staletí, oni jsou ale propojeni nad casovou solidaritou.

Postavy obdobné mužum-pochodním, kterí podle nemec
kého filosofa Ernesta Blocha osvetlují cestu lidstva.

Leroux, a Sandová po nem, tímto zpusobem propagují
Jáchyma di Fiore, kalabrijského mnicha "di spirito profeti

co dotato" podle Danta, který ve 12. století oznamoval
príchod Ducha svatého, nepríliš pravoverného a drobet

príliš k chudobe se priklánejícího svatého Františka,

valdenské heretiky a na konci retezce, Jean-Jacquesa
Rousseaua, anglické chartisty a "neznicitelné associace

(rozumejme predmarxovského) komunismu" ("fean

Ziska", Revue indépendante, duben 1843, str. 30).
Uprostred tohoto úderného kolektivu truní náš Jan Hus.

Zasloužilý nárudek
Takže jsme zase zpátky

doma. A v samotném

centru polemiky "o smyslu
ceských dejin", která
zmobilizovala ceské myšle
ní na dlouhá desetiletí

a možná ho vzrušuje i dál.
Copak jsme nevycítali

komunistum, že si neprá
vem osvojují husity a delají
z nich své predchudce,
copak se stále - aspon

cástecne - neztotožnujeme
s historikem Josefem

Pekarem, který vycítá
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Masarykovi jeho anachro
nický pokus videt ceskou

minulost jako vecnou variaci
na téže téma!?

A hle! Slavná Francouzka

nepristupuje k dejinám
o moc jinak než její cesko
slovenští soucasníci, než

Kollár a Palacký: národy
predstavují - pro ni stejne
jako pro ne - materializaci

daného ideálu. Ceši, skomírající nárudek utopený
v germánském mori, hyne, protože byl potrestán za svou

snahu povznést lidského ducha a vymanit ho ze spáru
stredoveku reprezentovaného zkorumpovanou a od
evangelia se odklonivší církví. Tak velkolepá a tak zásluž

ná minulost muže být jedine príslibem neméne velkolepé
budoucnosti.

V ideologizované forme se tato myšlenka objeví pozdeji,

u Masaryka, který z ní uciní základní kámen svého ná
rodního programu: nCeská otázka ", praví, nje otázkou

náboženskou," a národní obrození nebylo nicím jiným než

vedomým navazováním na mravní ideály ceské reformace.

Osvobozovat Cechy je tedy totéž jako osvobozovat ducha!
Mnozí historici tu byli skeptictejší a videli veci o chlup

prozaicteji: národy neprežívají díky vernosti nejakému
ideálu, nýbrž z mnoha jiných duvodu a dokonce snad
i díky prachsprostému biologickému pudu sebezáchovy.
Budiž. Uznejme pouze, že obdobný skepticismus nadchne

málokoho a jen steží naplní predstavu programu pro
národy, natož pro celé lidstvo, které se prece jen s oblibou

tu a tam pídí po necem vyšším a vznešenejším, po necem,
co dává smysl jeho existenci. To vše vede k tomu, že

"identita" - individuální, kolektivní, národní - o níž je rec,
nemá nejakou izolovatelnou substanci: je to jen prusecík
predstavo sobe s predstavami jiných a snaha najít si

místecko v kosmickém rádu. Ideály se nejen ztrácejí, ale

také nabývají a zachovávají. Neco takového nám svého
casu sdelil Masaryk poté, co už nám to rekla George
Sandová.

PETR FLEISCHMANN (1949) JE POLITOLOG A PUBLlCISfA, V SOuCASNf:

DOBf: PRACUJE JAKO TJ\jEMNIK ZAHRANICNIHO VÝBORU SENATU CR.
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FAKf TO CHlAPuM
DOPORUCUJU
Institut rodicovské a otcovské dovolené ve svete a u nás

HANA MARÍ KOVÁ

v televizních talk-show a na stránkách casopisu se

v poslední dobe i u nás už objevují tatínkové na rodicovské
dovolené. Presto se o nich stále hovorí jako o bílých
vránách. Rozhodne nejsou bežným jevem, presto však

každorocne pribývá mužu, kterí mají zkušenost s celodenní
pécí o malé díte.

Tatínkuv mesíc
Rodicovská dovolená není totéž co "materská", nebot na

ni mají právo oba rodice, dokonce ji u nás mohou cerpat oba
soubežne. Institut tohoto typu dovolené vychází z predpokla
du, že rodicovské kompetence nejsou chápané jako výsada

ani jako bezvýhradná povinnost ženy, a priznává otci právo
na blízký kontakt s dítetem a na péci o ne. Narušuje tak
mýtus, že nejlepším a nejduležitejším rodicem je vždy a za
všech okolností matka. Rodicovská dovolená nabízí

možnost, aby muži pecovali o malé díte, pokud se v rodine
vyskytnou nepríznivé životní okolnosti, pokud je to pro
rodinu ekonomicky výhodnejší nebo proste pokud muž chce
být s dítetem doma.

Poprvé byla rodicovská dovolená zavedena pred triceti
lety ve Svédsku. (Konkrétní podrobnosti viz následující

clánek skandinávského spolupracovníka ceského tisku

a rozhlasu Tomáše Sniegone - pozn. red,) Na pocátku
osmdesátých let si rodicovskou dovolenou vzalo zhruba 20
procent Svédu, na jejich konci to bylo už kolem 50 procent.
Presto muži cerpají zpravidla jen malou cást z vyhrazené

doby.
Zkušenosti ze Svédska i z dalších zemí dokazují, že

v každodenním živote však nefunguje bez problému.
Existuje totiž celá rada bariér, které mužum znesnadnují
cerpání rodicovské dovolené. Od tech strukturálních

(zejména rozdílné možnosti uplatnení žen a mužu na trhu
práce, promítající se do velkých rozdílu v jejich mzdách,
rozdílných kariérových šancí, nevstrícná opatrení sociální

politiky, žádná nebo nedostatecná podpora na úrovni podni
ku ci firmy apod.), pres kulturní (stereotypní vnímání

genderových rolí v rodine i mimo ni) po bariéry sociálne
psychologické (neochota, nechut mužu vykonávat cinnost,

která je v dané kulture definována jako ženská, neochota
žen prenechat péci o díte mužum, nízká podpora sociálního
okoh').

Proto aby se muži víc podíleli na péci o díte, byla v roce
1993 v Norsku jako v první zemi na svete zavedena v rámci
rodicovské dovolené tzv. otcovská dovolená. Pokud muž

nevycerpá ctyri týdny rezervované pouze pro nej, tato cást

dovolené propadá, nebot je neprenosná na matku. Tohoto

druhu "volna" využívá v Norsku od doby jeho zavedení
kolem 70 procent otcu. Délka otcovské dovolené je v jednot

livých zemích ruzná. Pohybuje se od dvou až trí dnu
v zemích Beneluxu, pres pet až deset dní ve Spanelsku ci
Rakousku, kolem ctrnácti dní v Itálii a Dánsku, až po ctyri

týdny v už zmíneném Norsku a Svédsku.

Pragmatický ceský postoj
A jak je to u nás? Zatímco na rodicovský príspevek mají

muži bez ohledu na rodinný stav nárok od roku 1991, na
"rodicovské" mohou být až od roku 2001. To limitovalo

možnosti vetšiny zamestnaných mužu, nebot zamestnavatel
nemel povinnost muže-otce, který chtel z jakéhokoli
duvodu pecovat o své malé díte, ze zamestnání uvolnit.
Otcovská dovolená u nás zavedena není.

Naše populace zaujímá k rodicovské dovolené mužu

jednoznacne pragmatický postoj. Je ochotna akceptovat
muže na rodicovské dovolené, pokud je to pro rodinu ekono

micky výhodné ci výhodnejší Gak je tomu v prípade
nezamestnanosti muže ci lépe placené práce ženy), nikoli

však z jiného duvodu, treba proto, že muž má pro péci o díte
vetší predpoklady a doma s dítetem proste být chce. Tato

alternativní strategie v péci o díte má u nás zatím malou
legitimitu.

Média nám casto v roli pecujícího tatínka predstavují

umelce, novináre, ucitele, psychology, psychiatry ... Verej
nost se tak setkává s obrazem pecujícího otce intelektuála
nebo vysokoškolsky vzdelaného odborníka, statistické údaje

ale vypovídají o obrazu jiném. Údaje z lonské statistické
rocenky, kde jsou poprvé zverejnena císla o otcích na
rodicovské dovolené, dokládají, že tato skupina mužu je sice
mezi otci na rodicovské zastoupena, ale netvorí mezi zhruba

devíti stovkami pecujících otcu vetšinu. Na rodicovské

zustávají nejcasteji muži se stredoškolským vzdeláním
(zhruba 700) mezi 25. až 35. rokem (kolem 600), kterí bydlí
v Praze (400) nebo v oblasti s vysokou mírou nezamestna
nosti jako napríklad v Ústeckém kraji (200) nebo kraji
Moravskoslezském (100). Mezi otci na rodicovské dovolené

jsou zastoupeni i muži starší ve veku 50-54 let, kterí pecují
o malé díte v další rodine, kterou si založili s mladou

partnerkou. Nejcasteji zustávají muži doma s dítetem mezi
druhým a tretím rokem jeho veku, nejméne casto do jedno
ho roku.
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Dobrovolne a z donucení
Podle výzkumu "Podpora využívání rodicovské dovolené

muži", který zadalo Ministerstvo práce a sociálních vecí CR,
jsou mezi otci na rodicovské rozdíly, a to podle míry inter
vence vnejších okolností a vnitrních motivu na ucinené

rozhodnutí, podle míry zapojení a angažovanosti do péce
o díte, podílu na výkonu domácích prací, podle socio-ekono
mického statutu obou partneru, jejich šancí na trhu práce,

máme-li uvést ty nejduležitejší.
První skupinou jsou otcové pecující z "presvedcení". Je

jiste ideální, když muž se k tomuto kroku rozhodne na zákla

de vnitrního odhodlání, chuti, touhy být nablízku malému
clovícku, starat se o nej sám se vším všudy. Takoví muži pak

mívají ke svému díteti velice blízký vztah, jsou vnímaví
k jeho potrebám. Péce o díte jim nevadí a v dané dobe ji

pocitují jako uspokojující. Pobyt doma s dítetem pro ne
predstavuje zdroj vnitrního obohacení, zdroj inspirace.

Výzkumy ze zahranicí potvrzují, že pokud

otcové pecují o malé díte z presvedcení, prináší

to znacné zisky. Mimo jiné se muži stanou

citlivejší, vnímavejší k potrebám druhých.

Zahranicní výzkumy prokázaly, že jde o muže z ruzných

sociálních vrstev. U nás se v této skupine casto objevují muži
pracující v povoláních, kde péce a starost o druhé tvorí

podstatu jeho výkonu (pedagogové, lékari, psychologové

apod.), nebo která jsou tvurcí a vyznacují se i vysokou
merou senzitivity, jak je tomu v prípade umeleckých profesí.

Mezi temito muži se však vyskytují i tací, kterí mají pomerne

vysoké kariérové aspirace. Prerušení práce nemusí výrazne
snížit jejich šanci v daném povolání ci profesi uspet. Nekdy

je tomu dokonce naopak, pracují-li treba u zahranicní firmy,
která tuto skutecnost ocenuje. Tento druh kalkulu obvykle

nic nemení na skutecnosti, že i tito muži o své díte opravdu

pecovat chtejí.
Druhou kapitolu predstavují otcové pecující takzvane

z donucení. Rozhodli se pod tlakem vnejších okolností.
Pokud by intervence vnejších faktoru nebyla tak silná, tito

otcové by s velkou pravdepodobností na rodicovské nebyli.
Casto jsou mezi nimi zastoupeni muži, kterí se ocitli

v nepríznivých životních situacích, treba po úmrtí partnerky
ci jejím odchodu z rodiny, nebo tehdy, když je matka dítete

nezpusobilá pecovat o díte. Muže se však jednat i o muže
dlouhodobe nezamestnané se základním vzdeláním ci

vyucené, s nízkou ci zastaralou kvalifikací, kterí nejsou
ochotni nebo schopni se rekvalifikovat.

Tito muži sice o díte pecují, ale vykonávají jen to nejnut

nejší. Jejich vztah k díteti nebývá príliš vrelý, péce mívá
charakter spíš technický než citový. Zastávají pomerne
konzervativní názory ohledne výkonu rodicovské role 

podle nich se o díte umí nejlépe postarat matka. Pokud tito

muži žili sami, byli schopni se postarat o díte i o chod
domácnosti (i když casto za pomoci prarodicu). Tato situace

ale zpravidla netrvala dlouho, brzy si našli partnerku, která

se ujala výkonu ženské role.
Je zrejmé, že situaci, kdy muž je doma s dítetem,

nemusejí všichni muži brát jako vnitrne uspokojující (ba

vubec jako žádoucO. Prímá a castá interakce otce s dítetem
tedy nemusí mít vliv na redefinici vztahu k díteti, pokud
muž není ochoten ci schopen redefinovat svou otcovskou

roli, prípadne konstruovat jinak (než bývá u mužu obvyklé)
svou identitu.

SdI1ené rodicovství
Otcové zpravidla pecují o deti jinak než matky. Tento

poznatek ale neznamená, že jeden z rodicu je lepší rodic než
ten druhý. Znamená to jen, že je proste jiný. Otcové zpravidla
zvládají po svém péci o díte, ne všichni jsou ale ochotni se

k tomu ješte postarat o chod domácnosti. Existují totiž muži,
kterí v domácnosti delají jen to nejnutnejší. V tomto modelu
"otcové naplno, partneri napul" jde sice jednoznacne

o pozvolnou zmenu hodnotových orientací spolecnosti ve
vztahu k detem - zvyšuje se spolecenská a individuální
hodnota péce o díte, ale totéž se neodehrává ve vazbe

k domácím pracím, kde naopak dochází k setrvalému pokle
su jejich hodnoty.

Další skupinu tvorí muži, kterí se krome péce o díte

venují i domácnosti, a to relativne stejne jako jejich partner
ky: model "muži jako otcové i jako partneri". V techto
rodinách dochází bud k nové delbe práce v rámci tzv.
ženských prací, kdy muž vykonává casteji nekteré cinnosti,

nebo se partneri strídají jak ve výkonu domácích prací, tak
v péci o díte. V cizine se tomu h'ká sdílení rolí, nebot partne

ri sdílejí spolecne (napul) roli živitele, pecovatele i roli
hospodynky. Sdílení rolí bývá obvyklé v rodinách, kde socio

profesní status obou partneru je víceméne rovnocenný, kde

~tomnost
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oba mají podobné profesní aspirace a kde muž-otec má

velice liberální postoj k usporádání genderových rolí
v rodine.

Poslední a pravdepodobne i nejmenší skupinu tvorí prípa

dy, kdy se muži svému díteti i domácnosti venují dokonce

více než jejich partnerky - tedy tak, jak to bývá obvyklé
v opacné situaci, když je doma žena. Tento inverzní model
"muži jako matky" bývá realizován obvykle v rodinách, kde

je rozdíl mezi socioprofesním statusem partneru nejvetší,
a to ve prospech ženy. Podmínkou dodržování a fungování

inverzního modelu je partnerská dohoda.

Situace, kdy muž pecuje o malé díte Oe na rodicovské
dovolené), muže, ale také nemusí nutne navodit ocekáva

nou zmenu ve smyslu sdíleného rodicovství a rovnosti mezi

partnery v delbe domácích prací a delbe povinností, nebot

tato zmena je navozována a udržována v chodu celou radou
soubežne intervenujících, kombinujících a doplnujících se
faktoru. Za ideální je v tomto kontextu možné považovat

model "strídání se", který však neznamená, že cást rodicov
ské dovolené je doma jen žena a cást jen muž, ale skutec
nost, že se partneri strídají v prubehu bežného týdne, a to

jak doma, tak v práci. Proste sdílejí spolecne rodicovství.

Otcovská zjištení
Muži na péci o druhé nejsou obvykle natrénovaní tak

jako ženy (nebot k tomu nebyli dosud vychováváni
a necekalo se to od nich), nicméne dokáží péci o deti zvlád

nout, chtejí-li, jsou-li vhodne podporováni a povzbuzováni

svým okolím a jsou-li pro to ve spolecnosti vytvoreny
podmínky.

Výzkumy ze zahranicí potvrzují, že pokud otec pecuje
o malé díte z presvedcení, prináší to znacné zisky. Vzniká

pevnejší a tesnejší vazba mezi otcem a dítetem, otec prestá

vá být oním v tradicním rodicovském modelu obvykle
vzdáleným rodicem. Muži se stanou citlivejší, vnímavejší

k potrebám druhých. Mívá to i pozitivní vliv na partnerský

vztah, snižuje se pravdepodobnost rozvodu. Ale i když
k nemu dojde, obvykle nezaniká rodicovství, respektive

nevytrácí se otcovská role, jak tomu bývá v modelu, kde otec
o malé díte nepecuje.

Tolik sociologická zjištenÍ. A co ta otcovská?
Fakt to chlapum doporucuju. Naplní vás to úplne jiným

prístupem k díteti. (Karel)

Muž by mel mít taky možnost podílet se na výchove dítete.
A to iza predpokladu, že by to ekonomicky nebylo výhodné. Já

bych to asi nedával do vztahu, kdo vydelává víc, bude delat

a kdo mín, bude doma. Myslím si, že budoucnost je v tom, že
když budou mít manželé dve deti, ideální by bylo pul na pul

-jednou ty, jednou já. A nejen z hlediska ztráty príležitostí

a možností uplatnení, ale iz chuti být doma a podílet se na

výchove dítete. Prece jenom je to spolecná záležitost, tak by bylo

dobrý to nejak vyvážit. (pavel)

HANA MA1UKovA (1960) JE SOCIOLOZKA, ZABývA SE VÝZKUMEM

PROBLEMATIKY ZEN A GENDERU.

SEVERANI NA MATERSKÉ
TOMAS SNIEGON

Svédsko je jednou z nejrovnoprávnejších spolecností na
svete. Má ministryni obrany a ctvrtou ministryni zahranic

ních vecí v rade. Pracují tu automechanicky a na druhé
strane také porodní bratri. Proto vlastne vubec není divu,
že tu na materskou dovolenou chodí i otcové.

Nejde jen o peníze
Kojit muže - zatím - nenaucil ani emancipovaný švédský

stát. Výzkumníci však zduraznují, že oba rodice si vyzkou
šejí roli svého protejšku a odvyknou si tím vžité stereotypy.
Taková zkušenost prý totiž prokazatelne prospívá kvalite

soužití a podnecuje chut privést na svet více potomku.
Statistiky podle poslední studie ze Stockholmské

univerzity potvrzují, že ve vztazích, kde cást materské
dovolené stráví s prvním dítetem otec, je pravdepodobnost
dalšího dítete o 15 procent vyšší než v soužitích, kde je
s dítetem doma pouze matka. Riziko rozvodu je prý bez
otcovské dovolené dokonce o 30 procent VYššÍ. "Rovno

mernejší rozdelení péce o deti prispívá ke stabilite

partnerství," shrnuje autorka výzkumu Livia Olahová.
Prestože v teoretické rovine zpochybnuje takovýto názor

skutecne jen málokdo, v praxi situace tak jednoduchá
nenÍ.

Celkove dostávají švédští rodice s narozením každého

dítete nárok na 480 placených dnu rodicovského volna.
Minimálne šedesát dnu z této doby by si mel vybrat otec.
Onech 480 dnu pritom není nutno cerpat hned v prvních

letech života dítete, ale je možné využít je až do dovršení

osmi let jeho veku. Práve to poskytuje lepší možnost
delení a bere otcum argument, že s mrnaty být doma
nemohou, protože "muži prece nekojí". Otcové totiž

mohou prijít na radu až poté, co matky kojit prestanou.
Možnost "otcovských dovolených" letos slaví ve

Svédsku už 30. výrocí svého vzniku: coby velká neznámá
byla v tehdy ješte o poznání patriarchálnejší spolecnosti
zavedena v roce 1974. Presto však i nyní vybírají muži

v prumeru pouze ctrnáct procent z celkových rodicov
ských dnu.
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Velkou roli pri vzájemné domluve hraje výše rodicov
ských príjmu: kombinuje se tak, jak se to nejlépe vyplatí.
S detmi nejcasteji bývají muži s dobrými výdelky, a tudíž
i od nich odvozeným vyšším príspevkem na otcovskou
dovolenou. S výjimkou 90 dnu príspevku v "minimální"
výši pobírá "volný rodic" 80 procent mzdy. Odpocinek od
zamestnání je pro takové otce obcas dokonce vítanou
zmenou.

Svou roli hraje i to, zda muž pracuje ve verejném nebo
v soukromém sektoru - soukromý sektor je absencím
starostlivých otcu méne naklonen.

"V prípade péce o díte mám veškerá práva a výhody jako
kterákoli švédská matka, ale rozhodnutí o tom, zda práci
prerušit, ci nikoli, presto není jednoduché," konstatuje otec
dvou malých detí a pocítacový odborník Pierre Schlaucher
z Malmo. "Financne tedy príliš neztratím, ale vzhledem
k tomu, že mám svou firmu a pracuji na zakázky, nemohu
pocítat jen císla. Dlouhodobou absencí ztratím kontakt se
zákazníky, oni pak za mne mohou najít náhradu a po
skoncení mého volna se ke mne již nevrátí. Takže zhoršení
nepocítím na otcovské dovolené, ale až po ní," dodává.

Prestiž muže v domácnosti
Ve smíšených povoláních je prostredí k otcum o poznání

tolerantnejší než v profesích, v nichž se - alespon na
povrchu - chlapskost spojuje predevším s tvrdostí
a obdivovaným chlapáctvím. Napríklad mezi stavebními
delníky je docasných otcu v domácnosti minimum. Kdo by
se prece jenom odvážil, riskuje i ve Švédsku ješte stále
posmech a ztrátu prestiže.

Per-Ola Valastig je ucitelem z jihošvédské vesnicky
Holmeja a ztrátu prestiže na pracovišti tudíž neriskoval.

Byl na otcovské dovolené s obema svými syny, jeho volno
s mladším Oskarem ješte stále trvá. Se svou ženou Karin
si celkovou dovolenou v souhrnné délce 480 dnu rozdelili

v pomeru jedna ku dvema, tedy tretinu pro nej a dve treti
ny pro ni, aby žádný z nich neztratil kontakty s detmi ani
s pracovním prostredím. Nejtežší prý pro Per-Olu bylo
zjištení, že na výmenu plínek, vyvárení dudlíku, úklid,
praní, varení a vše ostatní byl najednou úplne sám.
"Predtím jsem byl predevším slušne pripravený teoretik
a obcasný pomocník," priznává. "Najednou ale došlo na
proverku v boji."

Obcas proto zašel mezi jiné rodice do takzvané verejné
školky, která je rovnež švédskou zvláštností. Rodice
s nejmenšími detmi tam mohou bez prihlášek a formalit
kdykoli prijít, popovídat si a pohrát s ostatními a podle
libosti zase odejít domu. Spolu s rodici se detem venuje
i nekolik ucitelek ci ucitelu, které platí švédský stát.

Na otcovské byl i ministr
Politictí predstavitelé stran, u nichž sociální politika

tvorí hlavní pilír jejich volebního programu, myšlenku
otcovských dovolených verejne podporují a premýšlejí
o tom, jak - treba i donucením - lze muže primet k jejímu
lepšímu využívání. Rozpor mezi pritažlivostí teorie a složi
tostí praxe však zatím nedokázali vyrešit ani oni, trebaže
nekterí politikové se snaží jít ostatním príkladem.

Thomas Bodstrom, ministr spravedlnosti v soucasné
švédské sociálne demokratické vláde, je jedním z tech,
kterí chtejí být považováni za príkladné otce. Podle
Bodstroma by meli být otcové doma aspon ctyri mesíce,
jemu se to ale podarilo jen u jediné, nejstarší ze ctyr
ratolestí. Cím víc Bodstrom rostl na profesním žebrícku
nejprve jako advokát a pak jako politik, tím víc se jeho
šance na klidné chvíle v domácnosti snižovaly. S nejmlad
ším synem Mattiasem mohl už jako ministr strávit doma
jen mesíc, a ješte ve stálé spolecnosti vyzvánejícího telefo
nu. Ani jako otec v domácnosti totiž neprestal být clenem
vlády.

,,le tohle ovšem skutecná otcovská dovolená?" divil se
nedávno švédský tisk. Cílem volna je prece péce o díte
a nikoli rízení ministerstva z kuchyne a detského pokoje.

Letos na podzim chce Thomas Bodstrom pridat ješte
jeden volný rodicovský mesíc. V tu dobu pujde jeho syn do
jeslí a jako starostlivý otec s ním ministr stráví první
"zaucovací" týdny.

Trebaže ministrova otcovská dovolená i v omezeném

rozsahu je pro tak vysoce postaveného politika stále
ješte výjimkou a trebaže švédský systém otcovského
volna zdaleka není bezproblémový, práve Bodstromuv
príklad naznacuje, k jak velkým zmenám ve vedomí
severských otcu i celé verejnosti v posledních desetile
tích dochází.

TOMAS SNIEGOJ'l (1965) JE NOVlNAR, SPOLUPRACOVNIK CESKÉHO

ROZHLASU, ZijE A PRACUJE VE ŠVÉDSKU.
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Polštár Z borového jehlicí

Jak vždy, také tentokrát mi letní Prítomnost svým

výberem a komentováním událostí otevrela okna a vrátka
do sveta ceského i toho velkého. Z celého minulého císla

se mi ovšem nejvíc líbila povídka Ondreje Neffa Mravenci

v láhvi od sodovky. Pan Neff je stále lepší a lepší, vyhovuje

mi jeho horký humor. A má takovou pravdu! Polštár
z borového jehlicí!

Pokud jde o titulní stranu, pravdepodobne jste napsali
novou kapitolu v dejinách vydávání seriózního politického
a kulturního casopisu s takovouto obálkou. Jsem tím
nadšená.

Daniela Morgan, Kardamili, Recko

Václav Klaus není narcis

Moji oba kolegové, jichž si velmi vážím, psychiatr

a publicista Petr Príhoda a psycholog Slavomír Hubálek,

diagnostikovali Václava Klause jako narcise, s címž se
v jarním císle Prítomnosti identifikuje M. J. Stránský

v clánku "Proc je Václav Klaus tak populární". Dovolím si

tuto diagnózu zpochybnit.
Narcis s tzv. velikášským "já" potrebuje a používá ostat

ní jako prodloužení ci rozšírení své vlastní osobnosti.
Druzí jsou zamenitelní, jsou vnímáni jen v roli stabilizace
vlastního sebevedomí a pocitu vlastní ceny. Jen podle
tohoto kritéria se jimi narcis obklopuje, a casto se domní·

vá, že není egocentrický, nýbrž sociální, nebot se o ne

stará. To však musí delat, ponevadž je na jejich obdivu
závislý. Jejich vlastní osobnost a zájmy ci snaha po diferen

covaném a oboustranne vyváženém vztahu je vnímána
rušive. Narcis musí tudíž mít moc nad instalací této jedno
smerné vztahovosti. Vyhýbá se boji, nebot by v nem mohl

prohrát - proto výzvy k disputacím proste prehlédne,
soupere predem diskvalifikuje, nedá mu šanci.

Zde je však Klaus pres všechnu povrchní podobnost
s tímto lícením jiný. On naopak vyhledává výzvy a situace
boje, dokonce i takové, ve kterých je nadeje na výhru

nejistá. Jeho rivalem byl zprvu populární Václav Havel,
v nedávném prezidentském klání uspel proti vetšinovému

vládnímu táboru a nyní si našel ješte mocnejšího protivní
ka - Evropskou unii.

Narcis je hochštapler s nabubrelým "já", kterému chybí
opravdová substance, oprená o soustavnou práci ci studi
um. Ucit se - což znamená seznat, že neco ješte nevím 

by pro nej bylo ponižující. Naproti tomu dosáhl Klaus jak
své profesionální, tak i politické pozice systematickou
pílí.

Neúspech mu nevezme sebevedomí, jak tomu bývá

Svejky potkalo to nejhorší

u narcisu s typicky slabým "já", nýbrž jej podnítí k ješte

vetšímu úsilí. Ani po prohraných volbách, ani po "sarajev
ském atentátu" se nesesypal, jeho "já" vyšlo z techto
potycek ješte silnejší.

Cloveku Klausova typu jde o souperení, o vítezství
a taktiku, jež k tomu vede. Nejde zde o vše, nýbrž o poten
ci a dokazování si vlastní mužnosti. Považuje soutež rivalu

o nejschopnejšího za správnou a pocity viny vuci tem, nad
nimiž zvítezí, odmítá. Takový clovek se stává alergický na
priznání si jakýkoliv pocitu viny, at je to za prizpusobivé
chování behem totality ci instalování "dravého" liberálního

kapitalismu apod. Radeji nechce vubec nic o etice a morál·
ce slyšet.

Toto vše nachází svuj výraz v tenise, v souteži "kdo

s koho". Zde neexistují výmluvy, vyhraje ten lepší. Jsou
dané pouze mantinely, uvnitr kterých je vše dovoleno.
Velkou roli hrají taktika a výdrž. Nejvetší radost má tenista
z výhry, když to vypadá na prohru. Václav Klaus je typ

prumerného tenisového hráce, jenž to svým úsilím dotáhl

vysoko. Spíš vyvstává otázka, do jaké míry v nem toto
výsluní sekundárne aktivovalo v podstate zdravou narcis

tickou tendenci, jež poté prerostla v touhu po sláve
a v pocit, že mu to náleží již pouze na základe toho, jaký je.

Jan Ponešický, psycholog a psychoanalytik,
Berggiesshiibel, Nemecko
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S Klausem souhlasími nesouhlasím zároven

Nevím presne, kdy nastal ten okamžik, v nemž se dravý
pravicák Klaus promenil v pragmatického populistu, který
výborne rozumí "svému lidu" a který se neštítí tím nejne
chutnejším zpusobem shazovat svého predchudce
i s celým bývalým disentem. Domnívám se ale, že tudy
delící cára mezi Klausem a Klausem nevede, nebot ten,
kdo ríká, že špinavé peníze nejsou problém, je konsistent
ní s premiérem privatizujícím bez adekvátního legislativní
ho rámce, s myslitelem odmítajícím antikomunismus
a s politikem zvoleným do prezidentské funkce hlasy
KSCM. Z toho všeho je patrné, že je Václav Klaus velice
ovlivnen normalizací, že je prímo jejím odchovancem.
Souhlasím tedy takrka doslova s clánkem Martina J. Strán
ského "Proc je Václav Klaus tak populární?" z letošní
jarní Prítomnosti.

Jirí Pehe svým clánkem "Filosof na Hrade" ve stejném
císle Prítomnosti fundovane vyjasnil, z ceho je složen
podivný slepenec "klausovské filosofie", a já bych se nyní
chtel pokusit obhájit myšlenkovou sílu techto idejí. Už
dlouho totiž mám zvláštní pocit, že s Klausem témer ve
všem souhlasím i nesouhlasím zároven. Tajemství jeho
úspechu je spjato práve i s jeho schopností výborne
manipulovat velice silnými myšlenkami, jež patrí k pilírum
klasické západní demokracie.

Naváži na diskusi o svobode a o dobru, o tom, ceho je
asi treba drív, iniciovanou Klausem a rozvinutou Ladisla
vem Hejdánkem v jeho clánku "Svoboda, Dobro 
a Pravda" z jarní Prítomnosti, v níž vyšly i oba už zmíne
né príspevky. Hejdánek se obírá myšlenkami, které nejsou
v kontinentální filosofii (pod vlivem Platóna a Hegela)
vubec neobvyklé a jejichž zdrcující kritice se venoval Karl
R. Popper v knize Otevrená spolecnost a její neprátelé, již
považuji za ideový pilír moderní filosofie demokracie.
Základní rozdíl mezi uzavrenou a otevrenou spolecností
spocívá podle Poppera v tom, že v té první platí clovekem
prosazené normativní zákony jako pravda sama, kdežto
v té druhé jsou vecí svobodného rozhodnutí lidí a lidské
kreativity. Platón, Hegel a dá se ríci též všechny totalitaris
my vycházejí z predpokladu, že pravdu lze poznat a že stát
má být podle ní usporádán. Existují pak urcité elity, které
pravdu znají, a jsou tu od toho, aby vychovávaly a poucova
ly ty ostatní. Ti musejí proste verit, že nikoli jen pravda,
nýbrž i diskurs, v nemž je formulována a dokázána, jsou
platné.

Zkusme však vzít v úvahu jiný typ víry, totiž lásku k (ne
predem hotové!) pravde, poctivost, snahu žít podle svého
nejlepšího vedomí a svedomí. Aby ji clovek mohl mít,
musí nejspíš projít urcitým typem výchovy, ale predevším
se musí v dospelém veku svobodne rozhodovat, a to
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znovu a znovu v každé nové situaci, zda bude nebo
nebude poctivý. Motivací pro takový étos muže být
mnoho (treba náboženství nebo potreba autenticity jako
treba u dr. Rieuxe z Camusova Moru), nestací ale vernost
nejakému typu výchovy ci nejaké komunite, nebot svedo
mí casto cloveku velí jít proti nim, jak dosvedcují príklady
Sókrata, Ježíšových apoštolu, Mohameda, Giordana
Bruna aj.

Dnes, po fundamentálních promenách v myšlení lidí,
které se odehrály v minulém století, se musíme ptát, zda
všichni staromilní kritici avantgardy, beatniku, feministek,
gay & lesbians aktivistu, zda církve nebo pan Pickwick
meli tu pravdu, podle níž mel být usporádán stát na veky
veku ... A zda ji vubec nekdo má? Muže, krome nábožen
ských aktivistu, nekdo prijít a ríci, že zná pravdu o dobru
a o státu? A na náboženství ci na jedné explicitní a jednou
provždy stanovené etice moderní stát lze budovat velmi
težko, o to hur stát demokratický.

Zbývá priklonit se k duvere v to, že clovek, má-li volný
prístup k informacím a muže-Ii si spontánne utváret názor,
bude nakonec spíš dobrý než zlý. Tento predpoklad je
typický pro anglosaský svet, v nemž prevládl empirismus
s pragmatickou skepsí a celkem se osvedcil. Naopak
principiální neduvera v lidskou svobodu vyrustá
z presvedcení, že lidé musejí být tak ci onak shora organi
zováni, mentorováni, že stát má represivní a vychovatel
skou úlohu.

Stát i právo, mají-Iibýt necím víc než jen orwellovskou
tyranií, vznikají spontánne, vetšina lidí by je mela svobod
ne prijmout. Dlouhá tradice svobody zajištuje, jak ríká
Hayek, vynalézavý vývoj, zlepšování a zvyšování kvality
nikoli jen v oblasti ekonomie a práva, nýbrž vubec v oblas
ti racionálního myšlení. Zatímco se v první pulce minulého
století anglosaský svet na rozdíl od postfeudálního
Nemecka, Itálie a Ruska ubránil totalite, stal se v poválec
ném období ukázkou fascinující síly samovolného, nikoli
shora dirigovaného vývoje svobodné spolecnosti.

Bohužel ceské dejiny jsou na liberální myšlenky chudé.
Také zkušenost se svobodou a s temi návyky, k nimž
vede, nemáme. Dvacet let první republiky dnes znamená
málo. Václav Klaus jako chytrý politik spojil verbální
liberalismus se zpusobem myšlení velké cásti populace
a vnesl ho na politickou scénu. S narustající zkušeností se
svobodou bude klausovské rešení, jak doufám, v politic
kých diskusích stále víc slábnout a ceští liberálové zretel
ne odmítnou zamenování trhu s džunglí, nacionalismus,
marginalizaci obcanské spolecnosti, vstrícnost ke
komunistické strane a demokracii redukovanou na
formální mechanismy.

Boris Cvek, prírodovedec
a publicista, Praha
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Rukopisy pravdozvestné
Vedle obývaného území jsou

hlavními vymezujícími znaky
novodobého ceského národa

spolecná historie, kultura

a ovšem jazyk. Jazyku venovali

zejména v prvních fázích
národrullo obrození buditelé

obzvláštní péci - jednak proto,

že po Bílé hore byl vytlacen
z rady duležitých funkcí,
jednak že vymezoval národ

vuci pocetne druhému zemské-
mu etniku. V kulturní oblasti se

pestovala predevším kultura

slovesná: umelá i lidová, stará i nove vznikající. Ceské dejiny, se
svými vzestupy i pády, pak opravnovaly ambice nove se konsti
tuujícího národa. Když tedy se ve druhém desetiletí 19. století

objevily, ba doslova zjevily rukopisy Zelenohorský (RZ)

a Královédvorský (RK), plnily hned trojí takríkajíc "spolecen
skou objednávku".

Pravda, Josef Dobrovský stacil ješte vyslovit svou pochyb

nost o autenticnosti alespon RZ;ale obecne zustaly RKZ nezpo
chybnovány po celé generace, rozumí se u nás. Mely rovnež
nesmírný úcinek inspirativní na umeleckou tvorbu - slovesnou,

výtvarnou, hudební, jak vidno ješte u tzv. generace Národrullo
divadla; RK byl akceptován i jako pramen historický. Obe tyto
památky se staly natolik samozrejmou soucástí národní kultu

ry, že se otázka jejich historické autenticity stala celkem vedle}
ší, jak to presvedcive vyložil Vladimír Macura. Vlastne jediný,

kdo tuto víru dlouhodobe nesdílel, byl prof. A V. Sembera,
pusobící od r. 1850 jako lektor ceštiny na Vídenské univerzite;

oproti tomu Jan Gebauer zprvu na pravost RKZ veril. Proti

historicnosti Rukopisu vystoupil obsáhlým výkladem, opreným
zejména o argumenty jazykové, gymnaziální profesor Antonín

Vašek (otec Petra Bezruce). Sám Gebauer priznával, že práve

Vaškovy dukazy mely nemalý podíl na zmene jeho stanoviska.
Tehdejší vlastenecká verejnost reagovala primo nenávistne, což

zrejme také prispelo k Vaškovu predcasnému úmrtí (zemrel
1879 v jedenapadesáti letech). Se stejným odporem bylo pak
prijato vystoupení TG. Masaryka aJ ana Gebauera v Aetheneu

roku 1886; oba byli i se skupinou zastáncu prohlášeni za
odrodilce a zrádce národa. Na Masaryka docházely udavacské

dopisy z Cech do Vídne ješte v 90. letech, arci nejen kvuli
Rukopisum.

To vše známe dobre ze školy, poprípade z populární knížky
Miroslava Ivanova Tajemství RKZ. Zajímavá však je otázka, kde

brali jmenovaní odpurci pravosti Rukopisu svou tak pevnou
jistotu. Co vlastne meli spolecného? Duležité podle mne je, že
ani jeden z nich nepusobil, ani dlouhodobe nepobýval v Praze:

Vašek v Opave a v Brne, Sembera pred Vídní v Brne a Olomou
ci, na Morave se narodil a ve Vídni pusobil i Masaryk (do

Prahy prišel až 1882) - zde ho mohl ovlivnit Sembera, s nímž se
prátelsky stýkal. Masaryk si ovšem rád delal úsudky sám; ríkal-

li po letech Karlu Capkovi (viz
Hovory s TGM) , že o RKZ

pochyboval vždycky, lze mu to

verit. Všichni tri jmenovaní tedy
nebyli ovlivneni jednostranným

vlastenectvím, jehož centrem

Po :t:U1< byla Praha; a tvrdím, že také byli, prosti jeho vlivujazykových.~
aJ RKZ naopak z tohoto jazyko-

>\.)

.~ vého prostredí vycházejí, nadto

~ je dále spoluformují. Naplnují
~ ,,romantický požadavek Gazyko
B
.Q vé) neobycejnosti" (Bohuslav

Havránek), rady tech "neobyce}
ností" tvaroslovných i lexikálních pak užívají další autori.

Zhruba stovka nových slov z RKZ vešla do spisovného jazyka,
vesmes jako poetismy - je zrejmé, že jazyk Rukopisu byl

v kontextu dobového "vysokého stylu" pocitován jako
samozrejmý. Ne tak pro vzdelané a sectelé "Nepražany":

nepredstavoval pro ne možnost jedinou. A Vašek si napríklad
všímá v jazyce RKZ jevu, který dokonce nevadil ani Gebauero

vi, totiž nadmerného výskytu lexikálních kompozit, lj. složenin
(skládání je slovotvorný postup, pri nemž se spojují dve slova
plnovýznamová). Slovotvorným skládáním se vyznacuje zvlášte

ceština doby barokní; je projevem tzv. brusicství ci purismu,
snahy ocistit jazyk od záplavy slov prejímaných bud prímo
z nemciny, nebo jejím prostrednictvím už od 16. století.
Ochránci cistoty jazyka tehdy sáhli paradoxne k prostredku,

který je daleko bežnejší v nemcine - ceština vetšinu nových
slov tvorí odvozováním. V prvních fázích národního obrození

tento trend pretrvává, zatímco v ceštine pozdejší a stejne tak
v autentické ceštine staré se uplatnuje daleko strídmeji. Ze
zmínené stovky rukopisných neologismu zabydlených ve
spisovné ceštine je kompozit jen nepatrne, Havránek uvádí
adjektiva stríbropenný a zlatonosný, obé z RZ. Množství podob

ných slov z RKZ (napr. blahodejný,jarohlavý, lepotvorný, pravdo

datný, pravdozvestný, svatosúdný, vekožizný aj.) voní dnes
obrozením na sto honu. Podezrelá jsou i kompozita, v nichž

jedním clenem je vlastní jméno: vltorecný (lj. související s rekou

Vltavou, RZ) ci Vlaslavobojce (kdo bojuje s Vlaslavem, RK).
Množství takových slova castost jejich výskytu by ve stredove

ké ceštine byly nemyslitelné. Jediné takto neobvyklé slovo,
jarobujný, máme ojedinele doloženo ve staré ceštine; autor RK

jej užil hned trikrát.
Na dukaz nepravosti RK by ovšem stacilo slovo jediné: tábor

ve významu vojenského ležení se nemohl objevit v dobe
predhusitské.- a RK mel být alespon o století starší. Tím
zajímavejší je, že zastánci pravosti RKZ nevymreli nikdy; i dnes

pusobí spolek pro pravost Rukopisu, dokonce vydává svuj
almanach. Trochu to pripomíná naši schopnost dávat v politice,

napríklad ve volbách, svuj hlas necemu, co je srdci milé, bytsi
to rozum sebevíc usvedcil z falše.

Jan Horálek

podzim 2004
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POST SCRIPTUM

Co bude dál?
Pred patnácti lety jsme získali svobodu. Nyní jsme plnohodnotný

mi cleny EU. Kudy dál? Odpoved je v našich dejinách. Strucne

receno, vždy jsme patrili do nadnárodních ríší. Vstupem do EU jsme
se vrátili do prirozené polohy: místo Vídne, Berlína a Moskvy máme

dnes Brusel. Dejiny do nás vytesaly náš soucasný národní charakter.

Casto se menící vladarí vytvorili sklon opovrhovat institucemi
a vyhýbat se konfliktum. Stali jsme se velmí pracovitýmí, ale spíš pro
sebe samotné než pro naši spolecnost. Na národní úrovni to vede k
absenci duvery, víry a identity.

Jaké jsou dusledky? Prehnane si prívlastnujeme vše nepodstatné
a nevážíme si toho, co rozhoduje. Hysterie kolem fotbalového úspechu

národního mužstva presáhla jakékoliv oslavy našeho vstupu do EU,
i když ten má rozhodující dopad na náš život a na budoucnost našich
detí, zatímco oslavovaný fotbalový úspech životní úroven neovlivní.

Když predseda poslanecké snemovny Lubomír Zaorálek priznal,

že v našem státe "neexistuje témer žádný konsensus vlády a opozice
o dlouhodobých a strategických vecech", potvrdil tradici malostran
ských politiku usilovat pouze o vlastní úrednickou moc. Jejich

setrvacná degenerace se naštestí bude kompenzovat postupnou
kultivací našich politiku v Evropském parlamentu. Evropští politici

zatím vždy dokázali najít kompromís ve prospech sjednocení, nikoliv

rozdelení. Jak zaznamenal politolog Jirí Pehe, tento proces bude mít
na provinciální ceskou politiku pozitivní dopad: naši politici se naucí

pružne prizpusobovat realite. Príkladem je dramatické prehodnocení

drívejších postoju ODS k Bruselu, napríklad její opozice k evropské
ústave. Naše politická scéna se tedy rozdelí na dve skupiny, pricemž
bruselská skupina se stane postupne vlivnejší i doma.

Stejne jako za první republiky se nám darí nejlépe v soucinnosti

s celonárodní politikou, která urcuje pravidla a zároven nám nabízí
obet, na niž mužeme nadávat pri pivu, zatímco náš vlastní písecek

kontrolují místní. Byla to práve kombinace starosty a reditele fabri
ky, která se stala základem pracovního systému už od habsbur-

ských dob a která udelala z mladého
Ceskoslovenska sedmou industriální

velmoc sveta. Venkov bude stále více usilo

vat o svá práva, pricemž bude preskakovat

Malou Stranu a jednat s Bruselem prímo.
Rostoucí pocet zvolených nezávislých
kandidátu na venkove s rostoucí politickou

mocí hejtmanu jsou dukazem toho, že tento

fenomén již nastupuje. I vláda cítí tento tlak:
schválila novelu zákona, který zvýší podíl danových poplatku,

plynoucí do regionu.
Jsou tu však i zádrhele. Behem posledních ctrnácti let jsme

nenalezli potrebu rešit svou minulost. Druhá nejsilnejší politická

strana, KSCM, zustává nesystémová a ostatní strany se proti ní
nedokážou sjednotit. Dokud nebude ceská vláda jednobarevná,
nebude pochopitelne jasné, kdo za co muže, a náš fatální alibismus
nikdy nezmizí. Pomerný systém a systém koalicních vlád je cestou,

která garantuje stagnaci v politickém vývoji. Clenství v EU nabízí

jakousi záruku, že pokud bude nejaká strana slibovat ráj na zemi,
narazí na realitu maastrichtských kritérií. Pro KSCM to znamená, že
se její populistické bláboly prokáží jako nerealizovatelné, a tak nasta

ne nezbytná reforma této strany nebo její zánik.
Pro skutecnou demokracii zároven potrebujeme dobré vzory. Na

rozdíl od první republiky náš soucasný prezident tuto roli neplní.
Dokud uprednostnuje nacionalistickou rétoriku, rozdeluje. Jeho
soucasná popularita je prímým dukazem naší nezralosti. Co tedy

bude dál? Zatím nikdo z nás dnes porádne neví, co to vlastne zname

ná být Cechem. Bude to práve nadnárodní stabilita, která nám nabízí
jediné možné rešení. Vytvorí prostor pro klid, nutnou sebereflexi
a pomalou ocistu. To povede k pocitu národního "my" a ne "já".
Pokud se to podarí, budeme jeden den hrdí nejen na naše sportovce,

ale i na naši vlajku, symboly a osobnosti, které nám pomohly postavit
se celem k naší budoucnosti.

Martin Jan Stránský
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RíJEN 2004 LISTOPAD 2004PROSINEC 2004
•1.

páAdnana Lecouvreur 19.00O 1.poMotýlí efekt 20.00B 1.stLa Bohéme 19.00O

2.

50cert a Káca
13.00O 2.útRigoletto 0119.00O 2.ctzadáno

Rigoletto

S319.00O 3.stNaši funanti 19.00C 3.
páNaši funanti C1619.00C

3.

nezadáno
4.ctLa Traviata 19.00O

4.
soCert a Káca

11.00O

4.

pozadáno Prodaná nevesta
19.00O

5.
páTosca 0319.00O

5.
neAdventni koncert OS214.00K5. útMacbeth 0519.00O

6.
soGiselle OMl14.00B

Lucerna 19.00C
6.

stLabuti jezero SS19.00B
Giselle

Bl19.00B 6.poSluha dvou pánu 19.00C
7.

ctLabutí jezero 19.00B
7.

neRasputin (Slovenské národní dívadlo) 20.00B 7.útRequiem 20.00O
8.

páTosca G11900 O
8.

zadáno 8.stCoriolanus C1219.00Cpo 9.
50Macbeth 5419.00O

9.
útCert a Káca Sl19.00O 9.
ctLOUSKÁCEK 1. premiéra19.00B

10.
neLabutí jezero 19.00B

C16
C

10.
páTosca 19.00O

11.

Naši funanti C1019.00C
10.

slCoriolanus 19.00
11.

Louskácek OM214.00Bpo
C

so

12.

útCyrano z Bergeracu C1619.00C
11.

ctCyrano z Bergeracu 19.30
LOUSKÁCEK2. premiéra19.00B

13.

stLucerna C1419.00C
12.

páPRODANÁ NEVESTA 1. premiéra19.00O 12.neAdventni koncert 14.00K

14.

ctLa Traviata Sl19.00O 13.
soPRODANÁ NEVESTA

2. premiéra
19.00O La Traviata 19.00O

15.

páCoriolanus C1119.00C 14.neLabutí jezero S419.00B 13.poCyrano z Bergeracu S119.00C

16.

Zkrocení zlé ženy OM416.00B 15.
poLabutí jezero 19.00B 14.
úlRequiem 041900 Oso

Zkrocení zlé ženy

B220.00 B 16.útzadáno
15.

stLouskácek 5619.00B

16.

ctLucerna 5419.00C
17.

neMacbeth 0119.00O 17.stProdaná nevesta 0219.00O
17.páRequiem 19.00O

18.
po

zadáno 18.ctProdaná nevesta 0519.00O
18.

soLouskácek OS114.00B
19.

útLa Giselle Rouge I Rudá Giselle 19.00B 19.páLucerna 19.00C
Louskácek lB.ooB

Eifman BalletTheatre
20.soCert a Káca

11.00O 19.neAdventní koncert 14.00K
20.
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La Traviata 19.00O Sluha dvou pánu 19.00C
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21.
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21.
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24.
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ctProdaná nevesta S319.00O 25.50Naši funanti 13.00C

26.
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Louskácek 14.00B27. soCyrano z Bergeracu OS313.00C ne

26.
úlzadáno

Louskácek
lB.OOB

Sluha dvou pánu
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31.
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pázadáno 1.poPronásledování a umucení dr. Saldy 1.stzadáno
2.
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dramaturgií Národního divadla
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neCeské sekretárky OM213.00C
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1. premiéra

19.00C Le nOZle di Figaro (FlQarova svatba) 04 19.00O7.útRomeo a Julie C1119.00C
8.

pázadáno 7.neŽidé (Festival nemeckého dívadla - Beniner Ensemble) 16.00 C8.
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9.
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Židé (Festival nemeckého dívadla - Ben~er Ensemble) 20.00C9.
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