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PRUVODCE

Milí ctenári,

takzvaná normalizace, která nás postihla po 21.srpnu 1968,

trvala 21 let. Vetšina z tech, kdo ji prožili, dnes vzdychne:
"Dlouhé, kalné, fádní období. Nuda. Ochromující duševní

chudoba. Pestování vlastní mrkve a drobných radostí. Únik
do soukromí. Orwelluv double think. Naštestí už je to za
námi."

Není. "Éra chat, chalup a diskoték je dnes predkládána

jako absurdní groteska. V jejích mrtvých zátokách však

prežívaly prízraky padesátých let," konstatuje David Svobo
da v clánku Vzpomínky v zostrené izolaci, který oteVÍrá hlavní

téma této Prítomnosti. Ona ta normalizace, ci spíš abnorma

lizace (viz jazykový fejeton Jana Horálka), nebyla opravdu
tak sametová, jak bývá - z ruzných duvodu - lícena.
I o pozadí tech duvodu píšeme, ale predevším a zcela

konkrétne o zapomenutých prípadech obetí, které dokazují
krutost Husákova režimu. Režimu, v nemž se soucasne

mohl odehrát velký den v podniku Svet, jak ho popsal
Ondrej Neff v povídce o dortu soudruha reditele Hrabán
ka. Line se z ní takový odér starých zlatých normalizacních

casu, až se útroby obracejí. Když jsme ji od autora dostali,
nabídli jsme mu, že ho za takovou peknou fantazii vezmeme

do cukrárny. Ale on nechce a dušuje se, že celý príbeh je

autentický. V každém prípade verím, že si poctete.
Ozývají se hlasy, že už máme zase na krku nové normali

zacní období. V komentári, který nejen shrnuje uplynulé
ctvrtletí v Ceské republice, ale i odhaduje, co z událostí
bude mít dopad na další vývoj u nás, Jan Urban mimo jiné

píše: "Dnes je banalizace komunismu prijatou doktrínou

nejenom ODS, ale i vlivné cásti sociální demokracie. Už aby
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bylo doprivatizováno, už abychom

byli v Evropské unii. Potom už
snad úplná rehabilitace komunistu
a vytvorení jejich koalice se sociál
ní demokracií nenapáchá tolik škody. Zatím žijeme v case

pozvolné restaurace."
Práve pred osmdesáti lety, presne 17. ledna 1924, vyšla

Prítomnost poprvé. Úvodník napsal tenkrát devetadvacetile
tý Ferdinand Peroutka. Nazval ho Naše myšlenková krise.

Uvažoval v nem mimo jiné o lidech se starými dušemi
v novém case: "Nedostatek duševního prístreší není novou
vecí. To vše je tak prirozené, jako že nekteré listy vadnou

a jiné se pocínají zelenat. Ale dnes stojí protiklady proti sobe
daleko ostreji než v dobách normálních, a všeobecná vnitrní
nejistota jest vetší. Vývoj v poslední dobe udál se tak rychle,

že staré ješte nemelo cas umrít a stojí tu v plné síle proti

novému. Jindy bývají staré útvary podemlety dlouhým
a trpelivým vývojem. Nikdy ješte tak nestáli lidé se starými

dušemi v novém case, jako dnes."
A na jiném míste, když varoval pred nebezpecím jednodu

chých rešení a ideologických slibu, citoval Peroutka z básne
Viktora Dyka, v níž kdosi prosí kouzelníka:

Já dlouho jel, a nyní s chutí slezu.

Oh, zaklejte mne treba do parezu.

Prítomnost už taky jede dlouho, i když s vynucenou, více

než ctyricetiletou prestávkou. Ale na kouzelníka je ješte cas.
Nehodláme slézt. Hodláme pomáhat stavet duševní prístreší.

Libuše Koubská
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2



POZNÁMKY

"Obycejný prezident'
Profesor ekonomie, "prezident všech obcanu", jak se sám

charakterizuje, Václav K1aus, uštedril nám u pn1ežitosti výrocí
17. listopadu lekci z historie. Nikoliv disidenti, ale "obycejní
obcané", jak je nazval, zpusobili nejprve oslabení a pozdeji pak

pád totalitního režimu v naší zemi. Zpusobili to vše svým
pracovním lajdáctvím, nezájmem o veci verejné a snad i chalu
párstvím, k nemuž se rezistentne uchylovali. Václav K1aus

nesouhlasí s temi, "kterí vytýkají obycejným lidem, že
nedemonstrovali, že nezakládali ruzné opozicní skupiny, jak to
udelala skupina intelektuálu - z vetší cásti bývalých straníku 
v nekolika seskupeních v letech sedmdesátých a osmdesá

tých". Tak to napsal do Mladé fronty Dnes.
Vyjádrili se k prezidentove názoru již mnozí a prevážne ho

odmítají. Jiní se jen diví. Já se nedivím. Oprávcum dejin hodí se
krátká pamet. Nezbývá mi než Václavu K1ausoví pripomenout

dejinné okamžiky, které tu krátkou pamet dokládají. Že dnešní
prezident všech obcanu vskutku pocitoval neprekonatelný
odpor k disentu, to projevíl prímo demonstrativne odmítnutím
podpisu na petici žádající na pocátku roku 1989 propuštení
Václava Havla z vezení. Zrejme proto, aby neupadl v podezrení,

že se vzdaluje obycejným obcanum.
Když ho však disidentka Rita Klímová pár dnu po 17.listopa

du privedla prímo do centra, v nemž se usilovalo o co možná
nekrvavé prevzetí moci z rukou predstavitelu totalitního
režimu, do Obcanského fora, neváhal a o svuj podíl na budoucí
moci se prihlásil s vehemencí prímo závideníhodnou. Disent

nedisent, byla to šance, že? Kondice nekdejšího i dnešního
odpurce disentu svedcila o tom, že ho pasivní rezistence

a nezájem o život verejný vskutku posílily, nebot se nevycerpá
val rizikem, že ho za prípadné verejné vyjádrení nespokojenos
ti zavrou nebo treba jen vyhodí z banky. A tak v okamžiku, kdy

se ta rizika snížila na míru pro "obycejného obcana" Václava
Klause prijatelnou - díky tem, kdo nerezignovali na své
skutecné obcanství, na svobodu svou, jakož i na svobodu

svých spoluobcanu - zkrátka se pridal. Bylo to, jak se z hledis

ka naplnování osobních ambicí pozdeji ukázalo, nepochybne
"sofistikované", jak se dnes ríká. Zkrátka chytrácké.

Stejne chytrácké, jako dnešní pochlebování tem, kdo jako

on cekali, až za ne nekdo ty pn1ežitosti k naplnování osobních
ambicí vybojuje statecností, které se jim nedostávalo.

Ješte jednu poznámku nakonec si nemohu odpustit:
Nazývat rezignující opatrníky druhu Václava K1ause "obycej

nýrní obcany" je urážka obcanu.
Luboš Dobrovský

Ó, Evropa mocná ...
"o, Evropa mocná je nemocná," zpívali V&W na pocátku 30.

let Po dalších sedmdesáti letech dramatických zvratu a desít
kách miliónu lidských obetí se Evropa chce poucit ze svých

omylu, chyb a provinení a snaží se vytvorit hospodárský
a politický celek pri zachování rozlicnosti kultur a svébytnosti
jejích jednotlivých složek.

Ústredí nové Evropy dlí v Bruselu, kde se její puvodní

zárodek Benelux stýká s mocnými sousedy Nemeckem
a Francií. Tím je od pocátku dán duraz na klícové zeme západ

ní Evropy, k nimž musejí, skutecne i obrazne, vzhlížet ostatní
státy evropské geopolitické periferie. Predstavme si težište
Evropy v Praze nebo Vídni, kam by vlastne zemepisne patrilo,

a celá psychologie tvorícího se celku vypadá jinak. Dnes'
ovšem musime zachovat pevnou pudu pod nohama a smírit se
s posledním pulstoletím vytvorenou realitou.

Vydavatel Prítomnosti Martin Jan Stráriský uvítal v nedáv

ném clánku náš nastávající vstup do Evropy 21. století pouka
zem na dosud opomíjenou zkušenost ceských zemí s velkými

nadnárodnírní celky. Byla venkoncem pozitivní ve stredoveku,
kdy Karel IV. ovládal z Prahy Evropu v roli císare svaté ríše
rímské. Tzv. tristaletá pobelohorská poroba vyústila pocátkem

20. století v ceskou prumyslovou prevahu nad zbytkem
Rakousko-Uherska. Bylo jen otázkou casu, kdy by se zkostna
telé dedictví Františka Josefa promenilo v moderní federální

stát s ceskou rolí odpovídající ceskému vzestupu hospodárské

mu a duchovnímu.
Rodící se evropská velmoc nepredstavuje jen problém

velkých a malých, bohatších a chudších; muže být také vnímá
na jako protiklad dominantního amerického postavení ve
svete. Nemusí tomu ale tak být. A nemá. Transatlantické
spolecenství se naopak muže osvedcit, bude-Ii dosažená

úcelná souhra dolaru a eura a mocných asijských men. Vždyt
americké stížnosti na umelou slabost cínské meny vuci dolaru

jsou obdobou evropského nár1ru nad slábnoucím dolarem vuci
euro. Nic se nepodarí, pokud si každá národní banka bude
hrát na vlastním písku ci povzbuzovat unilaterální politické

zámery své vlády. V této velké hre je ceská úloha prirozene
omezená. Ale, receno s Franklínem Rooseveltem, jediné ceho

se máme bát, je strach. Prorazit z Cech do širého sveta

zima 2004
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predpokládá vuli, snahu a schopnost absorbovat nové hospo
dárské poucky a prizpusobit se globální mentalite v evrop
ském rámci.

Zakotvit v ústave Evropy trvalou nadvládu jejích velmocí by

ovšem veci neprospelo: každorocne rotující prezidentská
funkce je rozhodne lepším rešením, než na léta zvolený "Otec
evropské vlasti". Velikost clenských státu nerozhoduje, ale

etnické hrdosti a základním národním zájmum musí nadále

být ucineno zadost. Evropa je smesí tisíciletých historických
útvaru a nemuže být v tomto smyslu porovnávána s USA,
které od pocátku charakterizoval spolecný vznik a úcelové

urcení svobodné demokracie. Takové podmínky nelze Evrope
zpetne diktovat. Príští desetiletí by melo poskytnout dost casu

k pozvolnému, uváženému vývoji. Nejde jen o to dohodnout

právní rámec, duležitejší je dosáhnout spolecné vule z uprím
ného presvedcení.

Vladinúr Kabeš

Nesmrtelná Eulálie
Abych laskavého ctenáre neuvedl v omyl a nelaskavému

alespon trochu ztížil dezinterpretaci, místopríseŽlle prohlašuji,

že nejsem a nehodlám být konzumentem marihuany. Ale
mohli by mi být vcelku lhostejní i ti, kdo si jí doprávají, nebýt
absurdní skutecnosti, že jsou proto pronásledováni.

Opravdu nejsem schopen pochopit, ledaže v tom shledám
obzvlášte ohavné pokrytectví, proc má být kriminalizováno
práve konopí, které svým konzumentum zpusobuje pouze

neškodnou euforii a ponekud prihlouplý výraz v obliceji, ale

nic víc. Proc ne alkohol, který vyvolává agresivitu a prokazatel
ne zpusobil víc lidských neštestí než všechny ostatní drogy
dohromady. Alkohol je však samozrejmou soucástí spolecen

ských událostí a neobejde se bez nej dokonce ani mše svatá,
zatímco kuráci trávy jsou - receno osvedceným termínem 
protispolecenské živly.

Tím podivnejší to je, uvedomíme-li si, kolik casu už uplynu

lo od prvních porevolucních let, kdy byl tento problém nový,
a kdy ješte nebyly vyvráceny nekteré obavy, jež s sebou nesl,
zejména ta o údajné cesticce k tvrdším drogám. Dnes už tedy

zbývá jen pochopitelná lékarská obezlicka, pripouštející
možné, byt neprokázané zdravotní následky dlouhodobého

kourení. Takže zrejme jediná vážná prícina kriminalizace
marihuany, zejména jejího pestování pro vlastní spotrebu,
spocívá v iracionálním myšlení nekterých lidí. A jediný, kdo

z této absurdity teží, je organizovaný zlocin. Cokoli je totiž
zakázáno, získává na cerném trhu vysokou cenu. Zakažme
hermánek, bude se pro nej i vraždit.

Docela nejsmutnejší je ovšem zbytecnost toho všeho,
marnost snažení zastavit neco, co se zastavit nedá. Jestliže

mladá generace celé poloviny zemekoule prijímá trávu za

soucást svého životního stylu, mužeme si být jisti, že za
nejakých dvacet let nikdo kloudne nevysvetlí, oc tu vlastne na
pocátku století šlo. A tak všechno snažení dnešních Eulálií

Cubíkových prijde vnivec, budou jen ku posmechu - avšak
zapomene se také na to, že mezitím stacily prinejmenším desít
kám mladých lidí otrávit život pro pár kytek.

Eulálie Cubíková ze Zvonokos je však nesmrtelná, je vecná,

prochází celými dejinami lidstva a nikdy se nepoucí. Smešná je
však jen když marne protestuje proti stavbe obecního pisoáru.

Když dostane moc, je schopna upalovat za zlocin pochopení
dráhy nebeských teles, popravovat za špatnou sexuální orien

taci, vyrazovat ze spolecnosti deti, provinivší se na svátosti
manželství tím, že z ní nepocházejí. .. A když ji problematická
evoluce, obcas neštastne nazývaná pokrok, usvedcí z blbosti,

sama jí zase dodá nové téma a s ním nové obeti k otravování.
Navíc se pak vždy najde také dostatek lidí mnohem inteli

gentnejších, vzdelanejších a váženejších než paní Eulálie,
navrch nadaných prirozenou autoritou, kterí se jí do toho

nepletou, aby si zachovali prízen davu. Když pocítám ceské
politiky, kterí prišli s rozumnými návrhy, jak odstranít krimina
lizaci nevinného kourení marihuany a tudíž nepodporit cerný

trh, stále mí jich vychází celkem jeden.
Jirí Franek

Proc lidovci radeji Kalouska
Zmena na kapitánském mustku strany, vydávající se za

krestanskou, je událostí, která má významné místo hned ve
dvou scénárích soucasne: v místním lidoveckém - a v tom

celonárodním, ne-li dokonce globálním. Slovo "scénár" tu

Prítomnost
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není plne výstižné, protože znamená predem vytvorenou

konstrukci pn1Jehu; v daném prípade však není zcela nemíst

né, nebot vule, aby príbeh dopadl práve takto, zde byla už
predem.

Predloni zvítezil v dramatickém boji o predsednictví

KDU-CSL Cyril Svoboda nad tandemem Jan Kasal-Miroslav

Kalousek. Nyní podlehl tandemu Kalousek-Kasal v pomeru
131:164.Ve stagnující strane zosobnil Svoboda potrebu zmeny,
zatímco Kasal predstavoval vuli zachovat "své jisté", jakkoli

tech jistot nebylo mnoho. - Erazim Kohák kdysi uvažoval
o typech lidského chování vytvárejícího dejiny. Rozlišoval

"radary" a "gyroskopy" (setrvacníky). Cyril Svoboda mluvil za
radary, Jan Kasal, gyroskop, byl kandidátem tech, kdo prefe
rují bezpecný let ve stálé výšce. Když po smrti Josefa Luxe
dolehlo bríme vedení strany na indisponovaného Kasala,

priskocil mu na pomoc Kalousek, nikterak lidovecký typ, zato
obratný manažer polistopadového strihu, který dobre vedel,

kudy tecou peníze ajak se tedy delá politika.
Strane, která vznikla jako strážkyne ohroženého katolictví,

se darilo v regionech s živou tradicí lidové zbožnosti. V sekula
rizovaném ceském prostredí však byla odsouzena k menšino

vému postaveni, kdy rozhodovala predevším o tom, ke komu

silnejšímu se pridat. Imperativ "mít své jisté" jí nikdy nebyl
cizí. Tím spíše po roce 1989, kdy se proti všem ocekáváním

projevila nechut vuci krestanství a katolictví zvlášte a kdy se
ukázalo, že elektorát KDU-CSL stárne a vymírá.

Nabídkou stylu, jemuž n'káme zdvorile pragmatický,

zaimponoval Kalousek nejprve Kasalovi, pak si jím získal
jihoceskou krajskou organizaci a posléze vetšinu aparátu celé
strany. Pragmatismus lze popsat jako symbiózu moci politické

a ekonomické, jíž klade nedokonalý právní rád jen nedostatec
né meze. A to už jsme ve druhém scénári. Tento styl ovládl po
krizi 1997 ODS, je pritažlivý i pro CSSD, kde mu vzdoruje

snad už jen její osamelý predseda. Jako si Cyril Svoboda
rozumel s Vladimírem Spidlou, bude si pan Kalousek rozumet

s panem Grossem, 11ustým, ba i s panem prezidentem. Obliba
pragmatismu v uvedeném smyslu panuje napríc stranami

a verejnost, která se ani po ctrnácti letech nepretvorila
v obcanskou spolecnost, s tím nic nenadelá. Obcas si zareptá,
ale navecer se vrátí k normalizacním televizním seriálum,

treba i "polistopadove" nastavovaným. Ano, je to tak, ceská

spolecnost, nemile vyrušená rozpadem sovetského bloku
a zánikem bipolárního sveta, se vrací k vyzkoušeným predli

stopadovým stereotypum, kdy "mela své jisté".
Petr Príhoda

Za televizi nejceštejší
První listopadovou nedeli vecer odvysílala Ceská televize na

svém prvním programu komorní slovenskou inscenaci

Quartétto režisérky Laury Sivákové. Sympatické je, že insce
nace vznikla v koprodukci s Ceskou televizí; trapné je, že byla

dabována do ceštiny. Ponechme stranou, že verejnoprávní

televize, šetrící na všech možných programech, si doprává
takový luxus; za znepokojivejší mám, že argument pro dabingy

ze slovenštiny (nešlo o první prípad) zní, že "lidé" slovenštine
nerozumejí a tudíž si ji neprejí. Neverme, že jde o duvod
jediný: slovenština je na prekládáni i dabování daleko pohodl

nejší než jazyky odlišnejší, je to tedy výborný kšeftík. Ale
i vycházet vstríc údajnému diváckému požadavku je na pováže
nou - nápadne to pripomíná novácký program vychovávat

diváka co nejnenárocnejšího a pak se na jeho vkus odvolávat.
Ostatne pod záminkou nesrozumitelnosti nekterých slov se
bastardizují v nekterých knižních edicích napríklad Erbenovy

pohádky: jako by práve méne obvyklá slova, s významem
teprve vyrozumívaným z kontextu, neobohacovala osobní
slovník každého z nás!

Rozhodne také nejde o ochranu ceštiny; naše televize
naopak jazykovou kulturu hrube zanedbává, at už nevalnou

jazykovou úrovní mnoha moderátoru (výslovností predních
samohlásek, hlásky "I" nebo sykavek pocínaje, užíváním

špatných tvaru nebo nenáležitých slov zdaleka nekonce) nebo
skladbou programu s jazykovou tématikou.

A konkrétne k tomu dabingu. Když se Slováci rozkoukávali

v nove nabyté samostatnosti, nejvlastenectejší z nich volali po
nutnosti namluvit ceské porady do slovenštiny; tehdy jsme se
tomu smáli, nekdo i pohoršene. Vec dopadla obrácene: na

Slovensku beží spousta ceských poradu vcetne vecernícku,
aniž by to koho rušilo, zatímco dabujeme my. To není jazykové
vlastenectví: je to jen projev provincialismu a sebezabednování.

Jan Horálek
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KDO NEUDÁVAL, BYL
S bývalou ceskou velvyslankyní v Kuvajtu Janou Hybáškovou
o pre dlouhé ceste Irácanu k demokracii

LIBUŠE KOUBSKÁ

Když rozhovor vznikal, byla Jana Hybášková ješte naší velvyslankyní v Kuvajtu a noviny o ní
psaly jako o statecné, tvrdohlavé a výrazné osobnosti ceské diplomacie, která se velice zaslou
žila o to, aby nás Americané chápali jako své spojence. Tesne predtím, než byl dán do tisku, ji

na návrh vlády prezident Václav Klaus z funkce ambasadorky odvolal. Duvodem k tomuto
kroku bylo údajné porušování služebních postupu, prílišná samostatnost v jednání. Poslední
kapkou, kterou pohár pretekl, se stal clánek v Mladé fronte Dnes, v nemž Jana Hybášková
kritizovala pochybné vládní rozhodnutí stáhnout ceskou vojenskou nemocnici z Iráku. Noviny
zacaly psát o vzpurné velvyslankyni a premítat o tom, co si diplomat smí ci nesmí dovolit.

Prítomnost požádala Janu Hybáškovou o rozhovor predevším proto, že na rozdíl od teoretizu

jících politologu, komentátoru a jiných vzdálených pozorovatelu byla od zacátku války v Iráku
prímo u toho.

Na jare 2003 jste hlásila z jižního Iráku, že tam po
odchodu stoupencu strany Baas vládne totální
chaos, že se v zemi rozpadly základní funkce státu,
který nedodává potraviny, energii, vodu, nezajištuje
bezpecnost a zdravotní péci. Že je to zeme odpadku
a rabování, zeme vycerpaného, nevzdelaného,
hladového, zoufalého obyvatelstva. Nyní - pri své
poslední návšteve v Praze - jste na konferenci
Forum 2000: Mosty pres globální propasti rekla, že
v Iráku už zacala demokratizace. Je to v takových
podmínkách vubec možné?

V Iráku vznikají stovky politických uskupení. Tato

uskupení zastupují jak etnické, tak konfesní, kmenové ale
i ciste politické skupiny, struktury. Demokratizace zname
ná, že lidé chtejí spravovat veci své, chtejí odpovedne

rozhodovat o vecech svých. V Iráku o tom není pochyb.
Na nekterých územích jsou tato uskupení více, jinde méne
religiózne zamerena. Ve svatých mestech, Karbalá

a Nadžafu - jakýchsi tamejších Vatikánech - obyvatelé
preferují religiózní hnutí. V Kurdistánu, Basre jsou lidé

více sekulárne, ciste liberálne orientovaní. I tato jasná
struktura znamená, že by Irák mohl být demokratický.
Problémem není ani vnímání morálních norem. Problé

mem jsou stále neporažená strana Baas, hranice otevrené
diverzantum a fyzická síla tech, kterí chtejí marit proces

demokratizace. Irácané sami se probouzejí ze strašného
snu o trech stech tisících masových hrobech, o stále
trvajícím mucení. Cesta k demokracii bude pro mnohé
z nich velmi dlouhá.

Denne je zaznamenáváno až petatricet útoku na
Americany a jejich spojence. Presto lidé, kterí zemi

v poslední dobe navštívili - námestek ministra
zahranicí Saša Vondra, Marek Štys ze Spolecnosti
Clovek v tísni - tvrdí, že se život vrací do normál
ních kolejí, sednete si do taxíku, zajdete do restau
race... Vy sama jste ovšem prohlásila, že byste
privezla desetitisíce britských vojenských policajtu
a zavedla skoro kolonialismus. Jak to tedy je?

Jde o nám Cechum velmi dobre známý jev. Výstižná
anglická veta jednoho plukovníka z kvetna tohoto roku
ríká: "They were free to loot." "Byli tak svobodní, že mohli

i rabovat..." Systém vlády strany Baas deprivoval Irácany

podstatne více než naše totalitní systémy. My jsme smeli
chodit na pivo, smeli jsme psát studie o vzdálených

tématech, a hlavne jsme nemuseli aktivne udávat. Irácané

byli nuceni udávat aktivne. Kdo neudával, byl zlocincem.
Poškození irácké spolecnosti šlo daleko za hranice poško

zení naší spolecnosti. Ve zkratce to reknu takto: George

Orwell ,,1984" na druhou. Reditel nemocnice v Zubajru na
jihu Basry mi letos v kvetnu rekl: ,,Ale já nevím, jaké léky

mám objednat. Já jsem nikdy žádné léky neobjednával..."

Populace žijící dlouhodobe v negramotnosti, v nedostatku
bílkovin a léku byla ješte na jare tohoto roku v takovém

stavu, že se dalo predpokládat, že jakékoli uvolnení situa
ce povede k totální anarchii.

Ano, chcete-li v Iráku hlídat vedení vysokého napetí,
musíte pod každý sloup vedení postavit stan se šesti

vojáky ...

Demokratizace Iráku, heslo, s nímž šli Americané
do války, muže vést k tomu, že rozhodující slovo
budou mít Šíitové. Iráctí šíitové, po léta tvrde
pronásledovaní Saddámem Husajnem, fanaticky

Prítomnost
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ZLOCINCEM

Jana Hybášková se narodila se v roce 1965 v Praze, ale detství prožila v Alžírsku, kde její otec pracoval jako veterinár. K Blízké

mu východu má opravdu blízko, vystudovala arabistiku a orientalistiku na Filozofické fakulte UK, v roce 1989 získala doktorát

na Káhirské univerzite. Po studiích pracovala na Ministerstvu zahranicních vecí v Praze, sedm let stála v cele odboru státu

Blízkého východu a severní Afriky. V letech 1997 - 2001 pusobila jako velvyslankyne CR ve Slovinsku.

Od roku 2002 byla ceskou velvyslankyní v Kuvajtu, první a jedinou ženou v této funkci v této zemi. Ve svém úrade zustala ipoté,

když vypukla na jare 2003 válka v Iráku. Trávila dny inoci na kuvajtské základne ceských chemiku, fungovala jako spojka mezi

Prahou, Londýnem a Washingtonem a podle mnohých významne prispela k tomu, že se Ceská republika zapojila do války po
boku spojencu.

Jana Hybášková je vdaná za sociologa Ivana Gabala. Mají dve dcery.

oddaní islámu a vzhlížející k íránským ajatolláhum.
Není to vážné nebezpecí pro další vývoj v Iráku?
A asi i pro umírnené režimy treba v Kuvajtu,
Jemenu nebo Saúdské Arábii, kde sice vládnou
sunnité, ale žijí tam prece také cetní šíitové?

Prominte, zde je úkol na naší strane. Budu osobní. I já

jsem chápala šíu (dva základní smery v islámu jsou súna

a šía. Šía uznává Alího, zete Mohamedova - pozn. red.)

jako ajatollláha Chomejního, jako vtelené zlo. Pritom jde

o veliký omyl, což težko pochopí nekdo z Evropy, kdo nežil
v Zálivu. Snad dnes empiricky se ten omyl dá merit

pojmem "sunnitský trojúhelník". Sía prestavuje asi ctyricet
procent islámu. V Kuvajtu žije ctyricet pet procent Šíitu.

V Saúdské Arábii tricet procent, v Sýrii byli vybiti,
v Libanonu jich je mnoho. S plnou odpovednosti tvrdím, že

bežní šíité jsou stejne fundamentalistictí a extremistictí

zima 2004
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jako protestanti ve vztahu k katolíkum. Ohromné množství
arabské populace jsou Šíité.Skoro ctyricet procent. Všech
ny kmeny na jihu Iráku mají smíšenou populaci. Jednotlivé
rodiny jsou sunnitské nebo Šíitské.A jak už jsem se zmíni
la, šíité jsou srovnatelní s našimi protestanty, kladou vetší
duraz na vnitrní morální aspekt. Zde na poloostrove jsou
jednoznacne umírnenejší cástí populace, tradicionalistictí,
klidní, otevrení diskusi, mírní, ženy jsou více odhaleny,
rodiny více otevrené ... Jenom necelých dvacet procent
obyvatel Iráku tvorí sunnité, po léta vyzdvihovanírežimem.
Ti jsou nyní zcela v podrucí extremistických saúdských
wahhábovcu, kterí nicí poklidné Šíity.Problémem není šía
jako taková. Chomejního vykultivoval Saddám Husajn
k boji proti Americanum ... Sía není imám Chomejní. Irácká
šía je velmi morální a smírlivá. Obycejní, normální lidé,
a tech je možná až osmdesát procent, nemají s Chomejního
fundamentalismem nic spolecného. Jenom se bojí vylézt.

Nicméne Írán, pred islámskou revoluCÍ duležitý
spojenec Americanu na Stredním východe, ted
jejich mocný neprítel, vstoupil do hry. Co se dá od
nej cekat? Že vyveze svoji islámskou revoluci do
Iráku?

Ano, intenzivne o to usiluje. O vývozrevoluce, o okupaci
Mezopotámie. To delal už perský panovník Dáreios v 5.
století pred naším letopoctem.

Henry Kissinger mluví o tom, že by už príští rok
melo být dosaženo suverenity Iráku, The Washing
ton Post napsal, že ve druhém ctvrtletí príštího
roku má zacít stahování amerických sil z Iráku.
Není to predcasné? Lokální vývoj se muže snadno
zvrhnout v boj o moc mezi jednotlivými náboženský
mi a etnickými uskupeními.

Irák potrebuje volby. Ty se mohou odehrát na základe
ústavy. Nyní je úsilí celého demokratického spolecenství
napreno k tomu, aby ústava Iráku byla co nejvíce
demokratická. Samozrejme, že islám bude státním
náboženstvím. Ale nesmí být jediným zdrojem práva.
Jakmile bude hotov návrh ústavy a schválen, mohou být
vypsány volby. Do té doby je potreba vydržet. Mediálne,
financne, politicky, lidsky...

Stoupenci Saddáma Husajna vyzývají irácké kmeno
vé vudce, aby zahájili džihád proti nenávideným
vetrelcum a všem, kdo s nimi spolupracují. Nebylo
by jistejší v takové situaci rozdelit Irák na nekolik
cástí - šíitskou na jihu, sunnitskou ve stredu zeme
a kurdskou, prípadne turkmenskou na severu? Tím
by se snad zmenšilo nebezpecí jednotného protia
merického odporu.

Ne, to je jen jakási "studijní fikce". Analytický nápad
západních odborníku. V Iráku neexistuje žádná, opravdu
žádná separatistická tendence. Sever je jiný. Je kurdský,
upravený a fungující. Stred je prominentní, zkažený Saddá
mem, takový irácký SANOPZ (za minulého režimu v Cesko

slovensku speciální zdravotnické zarízení pro prominenty

komunistické strany a vlády - pozn. red.). Irácký jih je straš
live chudý, ale liberální. A svatá mesta jsou svatá mesta.
Každá zóna vidí jinak zastoupení kleriku v budoucím systé
mu. Ale paradoxne - jih a sever to vidí stejne. Vydelíte
stred? Nejde o teritoriální, ani konfesní, ale religiózní
problém. Tam, kde je obyvatelstvo více religiózní, tendují
více k islámu jako ke zdroji práva a k islámským predstavi
telum, imámum jako reprezentantum polis. To nemá
s teritoriálním delením vubec nic spolecného.

Prospeje vývoji v Iráku a vubec v arabském svete,
že byl Saddám Husajn dopaden?

Nijak zásadne. Zásadní je být trpeliví a udržet proces
práva: ústava, volby, národní shromáždení, zákon o strane
Baas ... To je úkol pro nás, mezinárodní spolecenství.
Odstranení Saddáma nenahradí debaasifikaci.

Ríká se, že by Irák po zmene režimu mohl využít
zkušeností postkomunistických zemí z období trans
formace. Je tu však výrazný rozdíl mezi kulturami.
Je tu také fakt, že Saddámova hruzovláda byla
podstatne tvrdší než to, co predvádely komunistické
moci ve strední Evrope pred rokem 1989, vždyt
každá rodina ztratila nejakého svého clena,
a zároven - v každé se nekdo kompromitoval. Jsou
vubec naše zkušenosti pro Irák aplikovatelné?

Ano. Budu opet osobní. Celý den jsem dnes strávila
s panem Richardem Jonesem, který se stává "deputy
Bremmerem" (American Paul Bremmer byl po obsazení

Iráku v dubnu 2003 jmenován civilním správcem zeme 

pozn. red.). Od ledna 2004 bude zrejme Richard Jones
administrátorem Iráku. Jeto muj kuvajtský kolega,
americký velvyslanec. Kariérní diplomat, arabista, má za
sebou léta v Saúdské Arábii, Libanonu, Kazachstánu. Ucil
se náš lustracní zákon, zajímala ho liberalizace cen. Moje
shrnutí pro nej znelo: Urúba cili arabství a islám tvorí
desetinu problému. Devadesát procent predstavuje težký
sovetský postkomunismus. Budoucí administrátor Iráku
se ptal: "Mají se k smrti odsuzovat lidé, kterí konali
rozkaz? Jde soudit na základe ústního svedectví? Jak se
v totalitním systému poznají zlociny proti lidskosti?"

Ano, Orwelluv ,,1984" na druhou. My jsme nemeli
ozbrojené složky StB. Irácané ano.

Paní velvyslankyne, žila a pracovala jste v Kuvajtu
v mimorádne dramatickém, nebezpecném období,
svého muže a dcery máte v Praze. Muselo vás tam
držet neco hodne silného. Co to je?

"One man's struggle, one another's relaxance ... " "Pro
nekoho boj, pro jiného uvolnení. .." Zpívá se na mém
nejoblíbenejším cédécku Massive Attacks, Blue Lines.
Stejne jako zmínený Dick Jones, který tady prošel celou
válku a mel by nyní nárok na konference a oslavná prijet.
S totalitarismem je potreba se vyporádat. Bude to trvat
celý život...

Prítomnost
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vzpoMÍNKY V zOSTRENÉ
IZOlACI
Éra chat, chalup a diskoték je dnes predkládána jako absurdní
groteska. V jejích mrtvých zátokách však prežívaly prízraky
padesátých let.

DAVID SVOBODA

Novinári, intelektuálové a umelci jsou ctrnáct let po

sametové revoluci zajedno, že nás bremeno minulosti tíží
i nadále. Ve snaze o nápravu je ceská verejnost seznamo
vána s mnoha aspekty komunistické totality, výpovedmi

jejích pametníku i samotných obetí. Dostatecne, nebo
málo? Zbytecná otázka; nutné je ptát se spíše - jak. Stereo
typ, živený myšlenkovou pohodlností a ne úctou k detai

lum, dává jasnou odpoved. Namísto knih si listujeme slabi
kárem.

Dyslektická minulost
Naše nazírání ctyricetileté diktatury se opírá o hrubou

schematiku, delící toto údobí na jeho horší a "lepší" cást.

Kdykoli je rec o zlocinech komunismu, stácí se mediální

optika k pocátku 50. let, poznamenaných gottwaldovskou
hruzovládou. Pro úcel zjednodušeného výkladu predstavu

je tato etapa bohaté lovište, usnadnující výmluvnou
demonstraci stalinského bezpráví. Naopak druhá polovina

vlády KSC se coby nedávná perioda v kolektivní pameti
uchovalo jako sklicující, nicméne pri troše sebezaprení
snesitelné bezcasí s jasným vymezením spolecenských
rolí.

Uvedené rozdelení v základních rysech odpovídá histo

rickým danostem; o to snáze však svádí k falešnému
chápání normalizace jako režimu svého druhu osobní
volby, v nemž psanectví podléhalo výlucne svedomí každé

ho jednotlivce a tím bylo jaksi dobrovolné. Prevládající
neznalost jeho vezenství a represivních postupu navíc
zastírá nelidskost, jaká panovala za zdmi jeho pevností.

Pohodlná, možná i úcelová - a tedy jednostranná zamere

nost na zlociny 50. let ze strany soucasných médií i histori
ku má za neprímý následek trestuhodné zlehcení pravé

povahy "reálného socialismu". V letech 1970 až 1989 nešlo
totiž zdaleka jen o pravdu a lásku. Šlo i o život.

Noc a mlha
Autenticite obrazu normalizacních let prospeje hlubší

pohled na obe hlavní etapy rudé totality.

Zpusobem teroru by se padesátá léta v Ceskoslovensku

dala prirovnat k výhni pravého poledne. Procesy, štvaní

a násilí se odehrávaly za zvuku stalinských fanfár, pred
zraky verejnosti a pro výstrahu všem vlažným. Stalinismus
stvoril, zcela v intencích svého programu, trídu psancu
rozesetou po stovkách likvidacních stredisek. Tato perze

kuce si vyžádala tisíce životu, dala však vzniknout skupi
nové solidarite upevnené spolecným utrpením postiže
ných.

Normalizace naopak skrývala své násilí v mlžné noci.

Postižený jednotlivec mel sice nesrovnatelne vyšší vyhlíd
ky na prežití než dríve, ocital se však zcela osamocen mezi

kriminálním prostredím a nevšímavostí okolí. V kontrastu
k predchozím desetiletím byla spolecnost roztríštená; její

anonymita, sycená trendem spotreby a rezignací na verej
ný život, od sebe príkre delila smírené a pronásledované
a stála u zrodu podnes trvající nevšímavosti k utrpení

izolovaných obetí. A práve zapomenuté prípady, které se
nevejdou do statistik, odhalují skutecné rozmery Husáko

va systému.

Špioni, jimž neveríme
Sametová revoluce posilovala klamný dojem, že výsost

nými obetmi normalizacní perzekuce byli disidenti. Díky

této iluzi se fatálne opomíjejí stalinistické relikty, tvorící
integrální soucást reálnesocialistické represe. Ta neposti

hovala jen revoltující jedince - prepadala i nic netušící
chodce, kterí do jejích víru vpluli náhodne a proti své vuli.
V jejich prípade je opodstatnené hovorit o teroru,

splnují-li tuto definici bezduvodne drastické zásahy proti
svobode jedince za úcelem šírení strachu.

Celým normalizacním dvacetiletím se jako zlovestná nit
táhnou tajemné a verejnosti dodnes témer neznámé prípa

dy osob, odsouzených k drakonickým trestum za údajnou
špionáž. Jejich výskyt byl témer periodický a podléhal
okolnostem natolik nevyzpytatelným, že je nemožné
vymezit v této souvislosti jakékoli zákonitosti. Paragraf 105

se zpravidla projednával na tajných prelíceních a rozsudky
odkazovaly na utajený trestní spis. Cím drastictejší byla

výše trestu, presahující deset let v nejtežší vezenské skupi
ne, tím komplikovanejší byla vzhledem k uvedeným
skutecnostem pozice obhájcu lidských práv. Celkový
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pocet veznu paragrafu 105 není znám, pohyboval se však
mezi desítkami až stovkami lidí. Drtivá vetšina z nich

nikdy agenty cizí moci nebyla a nedopustila se špionáže
ani ve smyslu tehdejších zákonu. Hrozivá úcelovost tohoto
zákona spocívala ve stejné prísnosti trestu za pouhou

"prípravu" ci "pokus" o vyzvedacství jako za dokonaný cin.

Opilecký výkrik "stejne to vyzradím Americanum ", podob
ne jako zámer emigrovat, mohly z obcana v okamžiku
ucinit potenciálního špiona. Této možnosti nahrávala
skutecnost, že v socialistickém Ceskoslovensku podléhalo

prísnému utajení vše, od ekologické situace až po každé
nádraží, o cemž svedcí opetovné výhružky predstavitelum

Charty 77, že zverejnení jejich prohlášení k ekologickým
problémum ci k rozmístení sovetských raket v CSSR bude
hodnoceno jako špionáž.

Paragraf 105 vstoupil do hry v širším merítku pocátkem

70. let, když byly jeho prostrednictvím zvyšovány tresty

osobám, souzeným v prítomnosti podle masivne uplatno
vaného paragrafu 109 opuštení republiky. Modelovými
obetmi mohli být nekterí navrátilci z posrpnové emigrace.
V rámci akce StB Milena zamerené proti predstavitelum

reformního hnutí byla v léte 1970 zatcena skupina pracov
níku nizozemského a francouzského zastupitelství vcele
s Hubertem Steinem, odsouzeným podle paragrafu 105
k 12 letum vezení. Rada príkladu v dalších letech potvrdi

la, že sebevetší absurdita nebrání represivním orgánum,
aby o ni neoprely monstrózní obvinení drtící nahodilé
polapence v pasti totalitní zvule. Príklady hovorí za vše.

Dvacetiletý Stanislav Kolár plánoval v roce 1975 se

svými spolecníky útek za hranice. Ve vesnické hospode
natrefili na místního opilce Antonína Kunrta, který se
vychloubal detailními "znalostmi" místních kasáren,

jejichž plánek u stolu nacrtl. Ackoli šlo o všeobecne známá
fakta a pricinlivý Kunrt nakonec sám ohlásil zamýšlenou
Kolárovu emigraci na místní správe VB, prekvalifikovaly

soudy celou vec na trestný cin vyzvedacství, nebot Kolár
by jiste hospodské "informace" v NSR zpenežil. Výsledek?
13 let ve III. nápravne výchovné skupine pro Koláre, 10 let

pro Kunrta a podobne vysoké tresty i dalším dvema mladí
kum, z nichž jeden byl v kritické dobe navíc nezletilý.

Budí-li snad uvedený prípad ješte horký úsmev, z další

ho již mrazí. Josef Romer byl v lednu 1977 ve svých 21
letech zatcen a obvinen z pokusu o únos letadla na základe
faktu, že pracoval jako brigádník na ruzynském letišti.

K obvinení však pribyla i špionáž; Romer chodil do americ
kého kulturního strediska poslouchat rockové nahrávky.
Tajný vojenský tribunál pak za ni vymeril zcela apolitické

mu mladíkovi 11 let ve III. NVS. Souhrnný trest odpykával
Romer ve Valdicích až do pádu režimu. Kvuli utajení se
o jeho osudu dozvedela Charta až v polovine 80. let.

Prípadu tohoto druhu je mnoho. Všechny svedcí o nemož

nosti jakkoli typizovat príjemce trestu, za které by se nesty
dela ani známá špionážní esa. Byli mezi nimi bezejmenní
mladíci, stejne jako odborníci typu ing. Petra Hauptrnanna,

který byl poslán na 10 let za mríže proto, že jako stavební
inženýr podal behem své krátké emigrace v NSR pri výsle
ších informace o svém predchozím zamestnání, jejichž obsah
považoval za nepodstatný. Špionáže - ve prospech Iráku - se

mel dopustit i tlumocník arabštiny pri ministerstvu zahranicí

CSSR Ondrej Hoch, kterého dva predvedení iráctí státní
príslušníci v Praze videli u soudu poprvé a ke 13 letum byl
odsouzen na základe svedectví vypracovaného StB.

Obcané odsouzení za špionáž meli prakticky nulovou

možnost prokázat svou nevinu a své tresty - pokud se
nedockali revoluce - odpykávali v nejtežších vezenských
podmínkách do posledního dne. Známe jen dve výjimky:

po vytrvalých intervencích byl v únoru 1986 vymenen
Jaroslav Javorský za výkonného ceskoslovenského špiona
Karla Kochera. Jirí Gans, odsouzený na 15 let za šírení

hudebních nahrávek vydaných americkou ambasádou, se
dockal amnestie v roce 1985. Ve Valdicích byl upoután na
lužko, prodelal mrtvici a mel 15 dioptrií. Soucit? Spíše

strach ze skandálu a realistický odhad, že mrtvý vezen
zpravidla neplní normu.

Prítomnost
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Pohodlná, možná i úcelová

zamerenost na zlociny 50. let ze

strany soucasných médií i historiku

má za následek zlehcení pravé

povahy "reálného socialismu".

Když nejde o život ...
Obvinení z vyzvedacství nebylo jedinou metodou utuže

ní atmosféry nejistoty a tísne. Koncem 70. let se StB
v reakci na sérii únosu ceskoslovenských letadel zamerila
na "rizikovou" skupinu mládeže, z níž vytipovala kandidáty
na verejnou výstrahu. Tato iniciativa pak vedla mj. k proce

su s osmnáctiletým Ladislavem Ševecem a jeho spolecní

ky, odsouzenými za to, že v hospode vedli chvástavé reci
o únosu letadla. Na základe výpovedi spolustolovníka,

vynucené pohružkami typu "když nerekneš, kdo má pistoli,

nevylezeš z kriminálu živý" poslal soud Ševece do vezení na
9 let, ostatní pak celkem na ctyri roky.

Tou dobou estébáci netušili, že jim zakrátko osud

prihraje ideální sousto. V kvetnu 1978 unesli bratri Robert
a Václav Barešovi spolu s nevlastním bratrancem Milanem
u Jesenické prehrady školní autobus se studenty rícanské

ho gymnázia s úmyslem vynutit si prejezd do NSR. Na

hranicním prechodu Pomezí vyjednal nácelník Pohranicní
stráže gen. Šádek s únosci propuštení žáku; autobus se

pak s ridicem a mladíky rozjel k druhé závore, kde mu

však prehradil cestu obrnený transportér a vuz byl doslo
va rozstrílen palbou z automatických zbraní. Na míste

zahynuli ridic a Milan Bareš,
Václav byl postrelen a pozdeji ve
vezení operován bez anestézie.

Pachatelé pocházeli z prostredí
kolotocu a znalecký posudek
konstatoval u Václava i Roberta

sníženou prícetnost vzhledem

k výraznému inteligencnímu
deficitu. Tomu výmluvne odpoví
dala výpoved jednoho z nich,

podle níž se chteli ze Západu vrátit
"s autákem, aby holky koukaly". Posudek byl však pozdeji

prepracován v neprospech obžalovaných. Behem lícení byl
odhalen pracovník aparátu KSC, který nabádal svedky ke
lživým výpovedím. Pres žádost obhájcu nebyli vyslechnuti

velitelé zákroku. Úmrtí ridice bylo posuzováno vražedným

paragrafem 179, ukládajícím nejvyšší trest, jestliže si obecné
ohrožení vyžádá újmu na životech. Znení paragrafu pritom

odporoval fakt, že po propuštení rukojmí byl ohrožen pouze

ridic a nikoli více osob - jak znelo ustanovení. Navíc tragédii
nezpusobil "požár, výbušniny ci plyn" z rukou únoscu, ale

úmyslná brutalita pohranicního sboru.
Za bojovného potlesku tisku, pritakávajícího výstraze

všem "teroristum" - v zemi, která skutecné teroristy
zásobovala a cvicila - byl Robert Bareš odsouzen k trestu

smrti, Václav pak na 25 let. Vše nasvedcuje tomu, že kvali
fikaci trestného cinu predcházel zámer uložit tyto drastic

ké tresty. Navzdory rozšírenému mínení, že justicním
vraždám odzvonilo s padesátými lety, tak byl poslední

politicky motivovaný rozsudek smrti v Ceskoslovensku
vykonán 6. prosince 1979.

Archipelag v duchu Poucení
Má se za to, že pres nesporný útlak již normalizacní

vezenství opustilo metody rudého praveku jako hlad, zima

a bití. Svedectví tech, kdo je poznali zevnitr, je ponekud
odlišné. ,Je to tu jak na jatkách. Samá krev a rev," zazna
menal svuj pobyt v samovazbe v Minkovicích u Liberce
o Vánocích 1978 chartista Jirí Wolf, celkem veznený devet

let. Presto, že zde vyklápeli veznum na podlahu hubené

porce, byl hlad natolik neúnosný, že se podle Wolfa mnozí
z nich podrezali a z hladu pili svou vlastní krev. Dozorci

v rámci zvrhlého rituálu obcházeli casto cely a každého
vezne zbili do bezvedomí. Pokud se obet bránila, byla bud
utlucena k smrti ("sebevražda"), nebo obvinena z napade

ní dozorce s odpovídajícím zvýšením trestu.
Pracovní podmínky v tomto zarízení na výrobu jablone

cké bižuterie, nezaostávaly za vyHcenými scénami.

V dusnu a chemických výparech nemel vezen nárok na
rukavice ani ochranné brýle. Ekzémy a plísne takto vznik

lé odmítal vezenský lékar lécit jako prkotiny, zhusta však

vznikaly akutní problémy jako zvracení, krece a omdlévá
ní, které nevedly k žádné úleve; postižený byl kopanci

prinucen pokracovat. Za chyby mohli novácky pridelené
k pracovní cete ostatní se svolením dozorcu zbít gumový
mi hadicemi a topit je v kýblu s vodou. Stejne jako

v poúnorových lágrech se do práce nastupovalo i s 39
stupni horecky.

Obdobné pomery vládly v NVú
Plzen-Bory. Veznové neplnící
normu byli krome bití trýzneni
hladem na uzavreném oddelení.

Za každý den strávený zde dlužil
vezen 50,- Kcs. Omácka se jim

cedila, aby v ní nebyl ani kousek
masa. Na "díre" ženské veznice
v Opave takto podle svedectví

disidentky Lenky Škrabánkové
v roce 1975 utýrali starenu s težkou cukrovkou.

"Dnes je to náké slabé, že? Nák se jim nechce chcípat,"

poznamenal pri pohledu na dve mrtvá tela MUDr.

Ryjácek na povestném 3. oddelení ve Valdicích v roce
1985. "Však my jim pomužeme. Pozítrí jich tu bude ležet

víc, " znela odpoved dozorce. Rozhovor vystihoval realitu

tohoto mikrostátu ve valdickém komplexu, zvaného prilé
have "barák hruzy". Na tento "trestnák" obehnaný uvnitr
veznice mohutnou zdí posetou strepy a ostnatým drátem

byli posíláni vezni urcení fakticky k likvidaci. Vedle
kverulantu a násilníku se zde ocitali i hladovkári a politic
tí vezni. Nekterí si zde protrpeli - jako padesátikilové

trosky - celé roky. Výchovné metody? V léte se na celách
politických veznu utesnovalo vetrací okénko, na zimu se

jím zas pouštel mráz. Místo postele byl betonový sokl,
pres den se však muselo v cele stát ci pochodovat. Fyzic

ké týrání systematicky proHnalo celým "prevýchovným"
procesem; bachari se podle svedectví Jirího Wolfa

k tomuto úcelu doškolovali z knih o nacistických koncent
rácích, které si nosili prímo na pracovište. Na uvítanou se
tak vysázelo nováckovi petadvacet ran; pálilo se rovnež

cigaretami ci se vyrážely prední zuby. Pokud se neštast
ník pomocil, musel vše sHzat z podlahy. Do cely se vlekl
po ctyrech, musel v sobe však najít sílu, aby štekal. Bitím
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veznu celu od cely dozorci také slavili svátky. Na 1. máje
se pri tom zpívala Internacionála, o velikonocích zas

bachar uvádel výprask vetou: "Nesu nesu novinu, že dosta

neš pres držku. "

Tato profesní píle nesla své ovoce; valdický "ocistec"

jako prízracná pevnost skrýval ty nejotresnejší zlociny.
Podle svedectví Miroslava Jandy, vezneného za špionáž,

zemrel trestanec, kterého prinesli ze samovazby
s vysokou horeckou poté, co mu zdravotní sestra podala
nefunkcní teplomer a dotycný byl za bezduvodnou návšte

vu u lékare ztrestán "gumolécbou". V roce 1981 zde byl
ukopán Cikán Julius Zubko a dodatecne obešen v cele,
behem dvou let jej následovalo nekolik dalších

"sebevražd". Rada záhadných úmrtí se pochopitelne

neváže jen k Valdicím. Podobne jako Zubko zemrel na
Mírove Jaroslav Bartoš, který byl opakovane zbit bacha

rem Lubomírem Hvezdou, posléze povýšeným na podpo
rucíka.

Epitaf národní pameti
Horké sousto kritických ctyriceti let nelze strávit, aniž

bychom s odporem, ale trpelive prežvýkali každou jeho
cást. Vyjmenované prípady nás usvedcují z vetšího
sebeklamu, než bychom se odvážili pomyslet.

Hlavním predpokladem je opustit klišé o vymírání
komunistických zlocincu - prímý dusledek ignorace

posrpnového dvacetiletí. Práve jeho zdánlivá "normálnost"

poskytuje nedocenitelné alibi armáde darebáku, nabízejí-

cích svou charakterovou ci pohlavní úchylku do služeb

temné mašinérie. A práve prezíravost tech listopadových
vudcu, kterí meli díky své zahranicní publicite štestí
zakusit normalizacní veznice z prece jen mírnejší stránky,

spolu s cynismem jejich pravicových nástupcu mají svuj
podíl na tom, že si obávaný mucitel ZdenekŠtróbl mohl
ješte v roce 1996 hovet v uniforme dozorce v hlavní valdic
ké vrátnici.

Je na všech povolaných, aby vysvetlili mladším genera

cím, že osudy, o nichž slýchají jen v souvislosti se vzdále
nou poválecnou dobou, mohly ješte nedávno potkat jejich

vrstevníky za styl života, který je dnes samozrejmý. Jinak
se slogan Nejsme jako oni stane epitafem naší pameti.

Literatura k tématu:

Cuhra, Jaroslav/Veber, Václav: Za svobodu a demokracii: Odpor

proti komunistické moci. SV.I. Evropské hnutí v Ceské republice,
Praha 1999.

Hejl, Vilém: Zpráva o organizovaném násilí. Univerzum, Praha
1990.

Gruntorád, Jirí: Informace o Charte 77: 1978-1990. Doplnek: Libri

prohibiti, Brno 1998.

Gruntorád, Jirí/Uhl,Petr: O ceskoslovenském vezenství. Praha 1990.

Prítomnost
12



TÉMA

TAJNÉ SLUžBy
V ŠEDÝCH CASECH
Nechvalne proslulá Státní bezpecnost prošla po srpnové
okupaci dukladnou cistkou a reorganizací. Její metody se však
do posledních dnu režimu významne nezmenily.

PAVEL ŽACEK

a nedostatcích v práci Státní bezpecnosti a jejích prícinách.

Dokument v úvodu charakterizoval tehdejší dobu "zásadní
prestavby dosavadních rídících clánku StB" jako složitou
nejenom ve spolecnosti, ale i uvnitr samotné politické policie.

V souvislosti s rozdelením až dosud jednotné kontrarozvedky
StB na tri "samostatné, vzájemne nepodrízené celky" se
pochopitelne objevily "nejasnosti a praktické potíže" vyplývají

cí z nové organizacní struktury.
Dne 5. cervna 1970 tedy nejvyšší kolektivní stranický orgán

souhlasil s tím, aby ministr CSSR "prímo rídil všechny útvary
Státní bezpecnosti, jejichž úkolem je ochrana socialistického
spolecenského a státního zrízení, bezpecnosti a obranyschop

nosti CSSR". Zákony prijaté koncem roku 1970 završily prevod

kompetencí na federální ministerstvo; nejduležitejší opatrení
pro centralizaci rízení Státní bezpecnosti, nezbytné mocenské

opory vedení komunistické strany, tak byla ucinena.

Federalizovaná chobotnice
V pocátcích tzv. normalizace stály pred vedením ministerstva

vnitra tri hlavní problémy: stabilizace resortu rozpolceného

okupací, ocista od reformistu ci proti sovetsky orientovaných
,,živlu",federalizace Státní bezpecnosti, respektive její reorgani- Kádrová hygiena
zace, a minimalizace následku defekce nekterých príslušníku Kádrová a školská správa ministerstva vnitra CSSR, která

SNB. byla po "krizových" letech gesto-

Vedení hlavní správy Státní Státní bezpecnost mela Chartu rem ocisty bezpecnostního apará-
bezpecnosti tak ríjen a listopad 1968 tu, ke konci roku 1970 vykazovala,

- krome obnovené úzké spolupráce kontrolovat, represivne postihovat, že pouze 82,2 procent príslušníku

s orgány KGB - venovalo hledání zcásti i manipulovat. Nakolik byla kontrarozvedriých útvaru StB bylo
funkcního modelu Státní bezpec- cleny KSC, 6,9 procent cleny KSS

nosti. Státoprávní zmeny vyvrcholily V techto aktivitách úspešná, stále a 10,9 procent bezpartijních.

1. ledna 1969, kdy krome federální- ješte nelze ríci. Oproti predchozímu roku pocet
ho ministerstva vnitra pod vedením clenu strany pokleslo 9,3 procenta.

ministra Jana Pelnáre vznikla ----------------- V posledních dvou letech ztratilo
i národní ministerstva. Do cela ministerstva vnitra CSR byl clenství v KSC 227 príslušníku kontrarozvedky. Celkem bylo
postaven Josef Grosser a ministrem vnitra SSR se stal Egyd v období 1969 -1970 propušteno 82 príslušníku kontrarozved-
Pepich. V rámci završení federalizacního procesu byla na ky, kterí byli zhodnoceni jako nevyhovující, a u dalších 28

ministerstvu vnitra CSSR zrízena funkce státního tajemníka, skoncil služební pomer odnetím hodnosti. Znacná cást prísluš-
snížen pocet námestku i clenu kolegia a civilnesprávní úsek níku, kterí odešli z MV, byla však propuštena i "na vlastní

spolu s Verejnou bezpecností se prevedly na národní minister- žádost". Z politických duvodu bylo napríklad jen z bývalé
stva. hlavní správy kontrarozvedky propušteno celkem 52 príslušní-

Krome správy zahranicne politické rozvedky, která zustala ku StB.

ve výlucné pravomoci federálních orgánu, všechny ostatní Ocista aparátu Státní bezpecnosti samozrejme pokracovala.
složky Státní bezpecnosti pracovaly ve trojím vydání. Tento V polovine cervna 1972 se vedení federálního ministerstva

stav ve velmi krátké dobe vyústil až ke sporum a konfliktum. vnitra snažilo stabilizovat situaci a Státní bezpecnost se prihlá-
Nebylo divu, že všichni tri ministri vnitra 23. cervence 1969 sila k principum podrízenosti "nejvyšším stranickým a státním
predložili predsednictvu ÚV KSC Zprávu o problémech orgánum CSSR".

Státní bezpecnost jako politická policie sovetského typu
prošla od konce ctyricátých let složitým vývojem. Z urcitého

úhlu pohledu se dá ríci, že mnohdy její funkcionári, verne
sloužící Komunistické strane Ceskoslovenska a Sovetskému

svazu, doplatili na nestálost komunistické politiky, vnitrní

i zahranicní politický vývoj a pochopitelnou zmenu priorit.

Zásadní systémové krize se Státní bezpecnost dockala
v prubehu Pražského jara a zejména ve dnech a týdnech po

okupaci 21. srpna 1968. Oproti jiným ceskoslovenským institu
cím se v politické policii mnohem rychleji prosadila prosovet
sky orientovaná vedoucí skupina, která mela vliv na podobu

StB do poloviny 70. let.
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Základní poslání kontrarozvedných útvaru StB bylo "chránit

socialistické spolecenské a státní zrízení, bezpecnost a obrany
schopnost CSSR. .. , socialistickou ekonomiku, bezpecnost cs.
obcanu a jejich práva pred cinností zahranicních i vnitrních

neprátel". Tri hlavní úkoly StB byly formulovány jako represiv
ní, preventivne výchovné a informacní.

Šikování
Definitivní úprava nové organizace "centrálních útvaru

kontrarozvedky" byla realizována k 1. cervenci 1974, kdy
vstoupil v platnost rozkaz ministerstva vnitra CSSR
c. 15/1974. Federální ministr vnitra Jaromír Obzina predevším

zrušil hlavní správu kontrarozvedky a hlavní správu ŠtB v SSR;
federální útvar rozdelil do trí správ - správy kontrarozvedky

pro boj proti vnejšímu nepríteli (lI. správa), pro boj proti vnitr
nímu nepríteli (X. správa) a pro ochranu ekonomiky (Xl.

správa) a namísto slovenského národrnno útvaru zrídil správu
kontrarozvedky v Bratislave (XII. správa).

V podstate po deseti letech byla rozbita centralizovaná

podoba Státní bezpecnosti a vznikl složitý konglomerát útvaru,

jejichž zájmy se i pres výše uvedené soucinnostní snahy proli
nalya prekrývaly. Tuto situaci zrejme zpusobily jak domácí

vlivy, mezi než patrila pacifikace opozice a všeobecná stabiliza
ce normalizacního režimu, tak vlivy zahranicní, tj. relativne
stabilní situace zahranicne politická a tlaky sovetské KGB.

Zhruba ve stejné dobe byla normalizována i hlavní správa
rozvedky, která byla zasažena defekcí svých príslušníku snad

nejvíce. Uvnitr I. správy probíhal ostrý boj o pozice, který se

navenek projevoval zmenou funkcionáru na vedoucích

postech, obmenou zahranicního personálu na rezidenturách
a propuštením nekterých presph1iš reformne orientovaných

príslušníku. Prestože sovetská rozvedka na prelomu šedesá
tých a sedmdesátých let prebrala nekteré špickové spolupra
covníky z cs. agenturní síte a I. správa byla kompromitována

zejména výpovedmi Ladislava Bittrnana, Josefa Frolíka
a Františka Augusta, stala se brzy opet výkonnou složkou
rozvedného aparátu východního bloku. Nekterí stažení agenti
(Ervín Marák, Pavel Minarík) byli propagandisticky a dezin

formacne využiti i uvnitr CSSR. I pres stÍžené podmínky
dosáhla ceskoslovenská normalizacní rozvedka gen. Miloše
Hladíka, gen. Karla Sochora a nekolika dalších nácelníku

výrazných úspechu zejména po linii politického zpravodajství
ve Spolkové republice Nemecko.

Víme o sobe
Funkcní prioritou StB nadále zustávalo sledování politic

kých oponentu, a to vcetne tech potenciálních (tzv. "vnitrní

neprítel"), aktivit zahranicních institucí angažujících se aktivne
v CSSR G,vnejší neprítel") a v neposlední rade kontrola tzv.

legálních institucí, jmenovite názorové hladiny, jaká v nich
panovala, a jejich imunity vuci pronikání vnitrního ci vnejšího
neprítele. V prvním prípade se jednalo o osoby nebo skupiny

osob páchajících z neprátelství vuci "socialistickému zrízení"
trestnou cinnost proti státu. Spadaly sem tzv. "neprátelské
osoby", jejichž evidence byla po docasném pozastavení v roce

1968 z iniciativy tehdejšího ministra vnitra Josefa Pavla
obnovena rozkazem ministra vnitra C. 44/1970 O evidování

a rozpracování neprátelských osob. K nim nyní patrili organizá-
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V dobe nadcházejících spolecenských

zmen již StB nebyla schopna

adekvátne reagovat na zmenu situace

a zabránit opozici v prevzetí moci.

tori a úcastníci události v dobe obrodného procesu, tzv. pravi

cové a oportunistické živly,sionisté apod.
Metody práce se oproti predchozímu období nezmenily,

pouze se rozšíril pocet neprátel ~,objektu") o bývalé cleny
KSC, dokonce nomenklaturní kádry. Díky tomu musely být

prehodnoceny sociální skupiny sledovaných a zejména ty
"prestárlé" prestaly být kontrolovány. Nástup Charty 77 na

scénu znamenal výzvu zejména pro KSC. Státní bezpecnost
plnila úkol Chartu kontrolovat, represivne postihovat, prípad
ne zcásti i manipulovat. Nakolik byla v techto aktivitách úspeš
ná, stále ješte nelze ríci.

V reakci na rostoucí nespokojenost v ceskoslovenské

spolecnosti zacala však StB od poloviny roku 1983 krome

"neprátelských osob" trídit skupiny "antisocialistických
elementu" do tzv. garnitur. Garnituru I. tvoríla prevážne inteli

gence, hlásící se k "proti socialistickému dokumentu" Charta
77 a projevující "aktivní, neskrývanou neprátelskou cinnost,

provádenou s vedomým rizikem represivního postihu". V II.
garniture se ocitly osoby, jež se v minulosti verejne ani závaž

ným zpusobem "nekompromitovaly" protisocialistickou
cinnosti; sem již spadali príslušníci bývalých politických stran,
ale také "bývalí studenti vysokých
škol humanitního a umeleckého

smeru". Ti všichni se vyznacovali

konspirativními styky na osoby
z garnitury I. a "souhlasem s politi
kou KSC navenek". StB se ve

skutecnosti této kategorie "neprá
telských osob" obávala tim spíše,
že v prípade celo spolecenského

napeti mohla vystoupit z ilegality a prevzít iniciativu. Podobne

zneklidnující pro ni byli i bezpartijní, které kádrové cistky
postihly v relativne malé míre "neodpovídající jejich protisocia
listické orientaci", címž jim bylo umožneno "opetovne se
zformovat, dosáhnout stavu ,víme o sobe' a postupne pusobit

v ruzných postaveních a sférách spolecnosti". Garnitura III. již
"prolínala všemi sférami ceskoslovenské spolecnosti" a jejím

znakem mely být prevážne verejne neprezentované výhrady
vuci "socialistickému zrízení". Politická orientace byla v tomto

prípade v ocích StB lhostejná, mohlo se ,jednat i o cleny KSC".
Za cinnost Státní bezpecnosti v letech 1970 - 1989 hovorí

nekteré vybrané operace. Akce Škodná byla zamerená na
sledování exkomunistu, zatimco pod akcí Anti se skrývala

kontrola stran Národní fronty (krome KSC). Kontrolu nezávis

lé hudební scény zajištovala akce Kapela. Násilnou povahu
mela povestná akce Asanace, usilující o vytlacení vybraných

osob z rad disentu z CSSR. V poslední fázi komunistického
režimu stojí za zmínku dve vetší operace: akce Troja reagovala
na tajnopisnou zprávu zachycenou pri kontrole koresponden

ce odesílané do zahranicí a byla zamerená na vyhledávání
agentu amerických zpravodajských služeb; rozkladu totalitní

ho systému se snažila opoždene zabránit akce Klín, namirená
vuci sílícímu disentu.

Opoždená reforma
Rozsáhlé zmeny odstartoval pád gen. Kováce v souvislosti

s aférou Stanislava Babinského. Krátce po instalaci nového I.

námestka MV CSSR generálmajora Alojze Lorence k 1. listo
padu 1985 zahájila Státní bezpecnost zmeny nekterých preko
naných metod práce. X. správa SNB plukovníka Zdenka
Wiederlechnera zacala pripravovat zminovaný celostátní

projekt "Klín". Ten predstavoval jednu z reakcí Státní bezpec

nosti na zacínající prestavbu a jeho cílem bylo zamezit progra
movému sjednocení politické opozice v Ceskoslovensku
prostrednictvím diskreditace jejích predstavitelu pred domácí
i zahranicní verejností, vyvolávání vzájemné neduvery

a narušení jejích vazeb na zahranicí. Tato akce StB však již
nemohla zastavit beh události, které spely ke zhroucení režim
ního monolitu.

Politické zmeny na Východe, ale predevším zhoršující se

ekonomická situace donutila vedení komunistické strany
reorganizovat - a predevšim zeštihlit - rozsáhlý bezpecnostní

aparát. "V nových podmínkách, jež vycházejí ze soucasných

vnitrne politických i zahranicne politických cílu strany a socia
listického státu, zvýšit akceschopnost bezpecnostních orgánu

tak, aby byly schopné s vysokou politickou odpovednosti a na
odpovídající úrovni efektivne plnit své poslání." Vláda CSSR
v kvetna 1988 prijala usnesení o zásadách a postupu snížení

pracovníku ústredních orgánu,

v dusledku cehož byl vedením
federálního ministerstva vnitra

zpracován návrh na reorganizaci

kontrarozvedky StB. Pod Loren
covu pravomoc tak od 1. srpna
1988 spadaly veškeré kontraroz

vedné útvary.

Životnost této struktury však
již v podstate nebylo možno potvrdit v praxi. Než se podarilo
provést plánovanou výmenu stredních clánku rízení, prišel
listopad 1989. Pocátkem prosince se již Státní bezpecnost

starala snad pouze o to, jak a kde znicit operativní svazky vnitr
ního zpravodajství. V poslední nejvetší akci ceskoslovenské

politické policie bylo zniceno 99 procent "živých" spisu neprá
telských osob (7193), 75 procent osobních svazku (195),67
procent signálních svazku (528),67 procent spisu duverníku

(8632), 55 procent spisu proverovaných osob (4701), 44
procent agenturních svazku (5179),44 svazku rezidentu (54),
37 procent objektových svazku (1275) a 36 procent spisu

kandidátu tajného spolupracovníka (1192).
Nekteré akce Státní bezpecnost realizovala ješte v prubehu

demontáže komunistické moci. I pres urcitou snahu o sebezá
chovu byla ceskoslovenská politická policie v polovine února

1990 zrušena bez náhrady. V politicky stabilním období byla

Státní bezpecnost - za asistence sovetského KGB - nezbytnou
oporou normalizacního režimu. Koncem osmdesátých let,

v dobe nadcházejících spolecenských zmen, již nebyla schopna
adekvátne reagovat na zmenu situace, a pres pomerne kvalitní
agenturní pozice ve spolecnosti a své mocenské nástroje

nezabránila opozici v prevzeti moci. Z pochopitelných duvodu

není úloha StB v tomto procesu stále ješte plne objasnena.

PAVEL ŽACEK (1969) JE HISfORlK. PuSOBIL v ÚRADU DOKUMEJlITACE

A vvSETRovANI ZLOCINU KOMUNISMU.

zima 2004
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NO CE
U RODINNÉHO SlDLU

Dnešní studenti Vysoké školy ekonomické v Praze se

zeptali svých rodicu - a v jednom prípade si vzal slovo
i dedecek - jak se jim žilo v sedmdesátých a osmdesátých
letech a jak tu dobu hodnotí nyní.

Clovek si zvykne na všechno
"Rozhodne bych tomu nedal prívlastek sametový, když tak

šedivý nebo gulášový," rekl Pavle její otec. Lidi dostali najíst

a byli zticha. Za sametový komunismus by oznacil leda tak
konec 60. let. Treba v roce 1985 si nikdo u nás nedokázal

predstavit, že zanikne socialismus. Panovala nálada, že žijeme
v normálu. Clovek si zvykne na všechno. Dnes má spousta
lidí možnost volby, ale je dost lidí, kterí volbu nemají. Nemají

schopnosti. Drív stacilo zamávat rudou knížkou a clovek
mohl dostat politickou funkci. Nekterí byli ochotni papouško
vat marxismus leninismus proto, aby mohli delat práci, jakou
delat chteli.

"Gott podepsal antichartu, protože chtel zpívat, já mu to za

zlé nemám. Mám to za zlé tem, co to organizovali. Opacný

príklad je Cibulka. Ten byl rebelem za komunistu a je rebel
dnes. Nebyla skupina tech neubožejších, ale na druhé strane

zas dve tretiny národa byly ubohé v tom smyslu, že nesehnaly

ani pomerance a banány na Vánoce, clovek nikam nemohl,
i když na to treba me!."

Nekterí lidé pokládají bývalý režim za lepší, protože meli
vetší sociální jistoty. Ale že by to vetšine národa vyhovovalo 
to urcite ne.

Poradila bych si lépe
Do. živé nedelní debaty, která u nich doma v posledních

letech témer výhradne koncí u politiky, se Kamila vmísila
s otázkou: ,,Ajak vzpomínáte na dobu normalizace?" Jako by
ta otázka byla vyrcena do prázdna, konstatuje Kamila. Uváde

ní argumentu pro a proti jednotlivým politikum nebralo
konce. "Potrebuju to do školy," dodala. Upozornení zabralo.

Nevlastní otec byl na vojne zarazen do oddílu pétépáku
kvuli nemecké národnosti své matky. Pozdeji mel v dusledku
toho zaražen postup v práci, jiné problémy už ale nenásledo

valy. Rodice pak lícili, co všechno jsme nemohli, kam všude

jsme nesmeli a co jsme naopak museli všechno zarídit, když
jsme se chteli podívat treba jen za hraníce sprátelené NDR.

Maminka jako by se do debaty ani nechtela zapojit.
Z premýšlení ji vytrhla až otázka, jestli by menila, kdyby
mohla. Jestli by chtela prožít ta léta nejak jinak. Reakce byla

okamžitá: ,,Ano, urcite bych si s temi roky poradila lépe.
Clovek se až divi, jak je možné, co všechno nám tenkrát pripa
dalo normální."

Stáhli jsme se do sebe
"V první polovine 70. let jsme studovali a na opravdový

život se jen pripravovali," rekli Tereze její rodice. "Byli jsme

mladí a ekonomické a politické tlaky té doby se nás bezpro
stredne nedotýkaly. Do života jsme vstoupili až v roce 1977

a to už jsme znali své mantinely a kladli si cíle, které se po
dostatecné autocenzure dali považovat za reálné.

Clovek žil dva životy. První byl ten oficiální, skutecný. Reali
ta, ve které existovaly fronty, zákazy, povolení a ve které bylo
složité neceho dosáhnout. Druhý život byl ten vnítrní s hodno

tami, jež jsme nesli v sobe a chteli predat svým detem. Trochu
jsme se stáhli do sebe, uzavreli se a venovali se detem. Ale

kdybychom svádeli tu uzavrenost jen na normalizaci, asi by to
nebyla pravda. Možná bychom tak žili i za jiných podmínek.

Život byl nalajnovaný. Kdo chtel uniknout, mohl se k tomu
postavit ruzne. Bud se pripojit k oficiálnímu únikovému
programu (auto, chata, v zime hory, v léte Bulharsko), nebo,

a to byl náš prípad, tento podporovaný životní styl více méne

bojkotovat. Jezdili jsme pod stan, na výlety, na houby ...
Ale netvrdíme, že žít ve státem podporovaném úníku bylo

neco špatného. Možná je tomu z dnešního pohledu práve
naopak. Ten, kdo se tehdy pripojil a angažoval v oficiálním
živote, byl lépe pripraven se aktivne zapojit i po revoluci,
kdežto ti, co stáli opodál, tam zustali i potom.

Tichý odboj
Radkovi rodice se narodili pocátkem ctyricátých let, takže

už tak úplne mladí nebyli. Vychovávali tehdy dve dcery

a syna. V té dobe smýšleli ciste prakticky a do budoucnosti
hledeli spíš s obavami. Nebyli nijak nakloneni tehdejšímu

systému, který jim znemožnoval svobodu vyjadrování i cesto
vání, ale záleželo jim na možnostech budoucího uplatnení

svých detí. Žili - podle svých slov - v tzv. tichém odboji.
"Nechtela bych to vrátit," ríká presvedcene maminka.

I pres problémy dnešní doby ji žádná nostalgie k období

komunismu neváže. "Nejvíc mi vadila arogance moci.
A vypocítává negativa jako výjezdní doložky, ideologické lži ci
podrízenost Sovetskému svazu. Na synovo naléhání prece jen

jednu svetlou stránku komunismu nachází: "Nemusela jsem
se bát vecer na ulici." Dnešní rust kriminality však pricítá
i celosvetové civilizacní nemoci, níkoliv jen vetší svobode.

Masové lámání hrbetu
Michaelinu dedeckovi, Ing. Jirí Sedláckovi, je 82 let. Když

se dozvedelo školním zadání, usedl k psacímu stroji a pevný
mi, vyrovnanými úhozy bez jediného preklepu mimo jiné
napsal:
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"Muj pohled vychází z pozice cloveka, který nikdy nebyl

clenem tehdejší státostrany a existující totalitní režim s jeho
vnejší kamufláží považoval za zásadní prekážku pro realizaci
vlastních predstav o životní náplni soucasného cloveka.

Normalizaci jsem chápal jako prostredek k postupnému
nastolování zabehnutých podmínek pro život obcanu v totalit
ním režimu. Myslím, že samotný režim tehdy již ani neveril

v jejich opodstatnenost a dostal se do situace, že mu stacilo,
když alespon navenek vypadalo, že masy obcanu jsou zajed
no. Režim milerád prijímal institut pomýlenost" jako vysvetlení,

proc v souvislosti se srpnovou okupací 1968 znacný pocet
straníku s ní vyjádril svuj nesouhlas. Existovaly tzv. proverky
podložené dotazníky, v nichž každý se musel k jednotlivým

otázkám vyjádrit písemne, a krome toho docházelo navíc
k ústním pohovorum o techto bodech pred stranickými
komisemi. Objektivne receno meli pritom nestraníci proti
straníkum nesporné výhody. U straníku se vše vrátilo do

bývalých kolejí, pokud dotycný priznal svou pomýlenost, at již
to mínil doopravdy, anebo jen na oko. Bylo to masové lámání
hrbetu. Toto stigma poznamenalo vetšinu aktéru proverek,
protože ten, kdo setrval i nadále v bludu, mohl predem pocítat

s postihem v zamestnání (prerazení, ztráta zamestnání,
znemožnení studia rodinných príslušníku na strední ci vysoké

škole, vcetne dalších možných postihu). Presto dost znacné
procento straníku vytrvalo v odsouzení srpnové okupace,
mnohdy v bláhové víre, že jejich strana je schopna prijmout

urcité reformy. Ukázalo se, že tato nadeje je zcela nereálná.
Dnes se bohužel casto srovnávají soucasné pomery s tím,

jak to u nás vypadalo pred ctrnácti lety, kdy komunistická

diktatura byla po listopadu 1989 donucena jít od válu.

Argumentuje se, že tehdy bylo lépe, pricemž je opomíjena
skutecnost, že i beze zmen vyvolaných listopadem 1989 by se

tehdejší situace nekam posouvala. Jsem presvedcen, že by
spela k horšímu podstatne rychlejším tempem než predtím."

Bez ambic a bez problému
Na 70. léta nevzpomíná Danielina maminka s odporem.

Naopak. V jejich polovine ukoncila strední ekonomickou
školu a o pokracování na vysoké škole nemela zájem. Po
maturite se vdala a založila rodinu. Z tohoto pohledu bylo pro
ni období normalizace bezproblémové. Politika režimu

podporovala rodiny a radovému cloveku prinášela podle jejích

slov nesmírné pohodlí. To, že byly treba uzavrené hranice pro
cestování mimo socialistický tábor, jí tehdy nevadilo, jelikož

by práve kvuli malé dceri cestovat stejne nemohla. Obcasné
problémy v zamestnání, jako meli nekterí z jejích blízkých,
také na sobe nepocitovala, ponevadž není ambiciózní. V práci

netoužila po postupu, zkrátka byla radovou obcankou, která

se nemínila v nicem angažovat, žila jen pro své prátele a nove
založenou rodinu. A v tom jí podle jejího názoru tehdejší
politická situace rozhodne nahrávala.

Nechce se mi o tom mluvit
Veronicina matka rekla, že na tu dobu proste vzpomínat

nechce.

Dubcek a "respektive doktor"
Jaroslav nastolil téma u nedelního obeda s rodici

a strýcem. Vedle slánky položil magnetofon: "Na chodbách

tehdy byly prepravky s knihami, které se odvážely a bud'
pálily, nebo zavíraly do neprístupných archivu," vzpomnela si

matka Anna, která v té dobe studovala na Vysoké škole
ekonomické v Praze. "Hlavne Sikovy knihy, svetlý bod tehdej
ší ekonomické literatury."

Její bratr, strýc Karel, právník, který mel kvuli svým
sympatiím k disentu nevyhovující kádrový profi!, se zeptal:

"Ty jsi tou dobou už byla vdaná, Anco?"
"Chodila jsem s jedním doktorem, tedy - mel vysokou

politickou."

"No jo, vždyt jsem ti to rozmlouval."
,,Ale Karle, mne byli sympatictí lidé obrodného procesu,

a když jsem tomu rozhodnutím strany doktorovi (titul RSDr.

se takto mezi lidmi posmešne pojmenovával, prípadne se také

ríkalo respektive doktor - pozn. red.) jednou naplno vpálila, že
obdivuju Dubceka, rozkricel se. Tehdy se mi taky stalo, že

spolužák z fakulty, který se o me rovnež zajímal, vášnivý
straník, prohlásil, že me udá, když budu dál s nadšením
mluvit o Dubcekovi. Bylo to zvláštní, nedalo se verit ani clove

ku, který o tebe stál."
"Proc tys nepodepsal Chartu?" zeptal se Karel otce Jaroslava.

"Mel jsem strach, o syna a tak," odpovedel Jaroslav.
A dodal: "Tebe ten podpis stál roky práce, kterou bys jinak
nedelal. A nemel jsi tehdy deti."

"Máš pravdu, deti takové veci hodne ovlivnují. Naštestí

jsem je nemel, protože jsem na tom byl špatne, jako bych byl
pod clovek, asociál, nekdo, kdo nemá právo se ani zhluboka
nadechnout"

Pripravila Libuše Koubská.
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DIRIGENT NÁRODNÍ APATIE
Tvár Gustáva Husáka provázela z tribun i výšin nad katedrou
celou jednu generaci. Co skrývala?

VILÉM PRECAN

Gustáv Husák nepredstavuje pro historika žádnou velkou
záhadu; hlavní události i peripetie jeho príbehu je možné
pojmenovat s dostatecnou presností Zejména pak lze jedno
znacne charakterizovat, jakou úlohu mel v jednotlivých

fázích své politické dráhy, bez ohledu na úmysly a zámery,

které nemusely být vždy odsouzeníhodné. Lze o nem psát
také bez emocí: Husák a jeho éra patrí nenávratne minulos

ti, nikdo s ním nemá otevrené úcty, své viny zaplatil defini

tivním pádem mezi nejzápornejší postavy našich novodo
bých dejin.

Buržoazní kariérista
Gustáv Husák vstoupil do politiky jako príslušník mladší

,Jestliže bude mít jednou dost odvahy, aby se

podíval za sebe, zjistí, že neuskutecnil nic

svého, že nepronesl myšlenku, která by stála za

zapamatování, že si nevystavel žádný pomník at

už ve skutecném nebo preneseném smyslu. Byl

iniciátorem zmrtvelosti, vykonavatelem cizích

instrukcí, autorem nehybnosti a šílené nudy,

dirigentem národní apatie a podprumernosti
duchovního života."

(Milan Šimecka 31. 12. 1987, v prvním sloupku

samizdatového Konce nehybnosti)

generace gottwaldovské garnitury. Svým vzdeláním, indivi
dualismem a publicistickou aktivitou se nicméne vždy

odlišoval od bežného partajního prostredí, které v nem
videlo "panského komunistu". Tyto svého druhu handica

py nabyly na významu, když se stalinista Husák stal pocát
kem padesátých let obetí jiných stalinistu, jimž pomáhal k
moci.

V dobe veznení a prípravy procesu se slovenskými
buržoazními nacionalisty sehrála duležitou úlohu jedna

okolnost. Husák odmítl predepsanou roli zlocince, který
priznává svou vinu. To oddáli1o proces natolik, že se konal

až rok po Stalinove smrti, a melo jiste vliv na to, že hlavní
obvinený unikl osudu jedenácti popravených v procesu se

Slánským v prosinci 1952 a vyvázl "pouze" s doživotním
trestem. Husák se hájil i pred soudem, na rozdíl od svých
spolecníku, kterí se káli. Pro budoucí Husákovu verejnou

roli to melo mít velký význam.
Zanedlouho po svém propuštení v kvetnu 1960 se Husák

pustil do zápasu o svou rehabilitaci. Husák nemel koncepci

reforem ani zásadní prestavby systému, což však soucasní
kum unikalo. Také v roce 1968 se pouze nesl na vlne

demokratizacního procesu a opakoval populární hesla, což

dovedl okorenit svým ostrým jazykem a schopností získá
vat až demagogicky prízen davu pri improvizovaných proje
vechpronášených spatra. Je nezapomenutelné, že

v jednom slovenském meste verejne kritizoval 20. srpna
1968 pomalý prubeh demokratizace na Slovensku.

Nikdy však verejne nepronesl jediné kritické slovo na

adresu SSSR; držel se predevším slovenského problému,
protože mu šlo o to, aby si vytvoril oporu v masové popula
rite, mezi mládeží, mezi slovenskou inteligencí, jako bojov

ník za slovenská státnepolitická a národní práva. To byl

predpoklad pro realizaci osobních mocenských ambicí,
k vytvorení odrazového mustku k velkému návratu.

Na vrchol jen bez deštníku
Sovetská invaze odstartovala proces, v nemž se melo

projevit, kdo je doopravdy Gustáv Husák, co je hnacím
motorem jeho aktivity, jaké jsou jeho schopnosti i ceho
všeho je schopen, jaký je jeho vnitrní život a co neodmysli

telne patrí k jeho charakteru. Casne ráno 21. srpna 1968

cestou do budovy ústredního výboru komunistické strany
v Bratislave vyrkl onu památnou vetu: ,Já národ z této

katastrofy vyvedu, i kdyby mi za to meli naplivat do ocí."
V tomto prohlášení se zrcadlil jak rozmer jeho spasitelské
ho komplexu, tak skutecnost, že žádná cena mu nebude

príliš vysoká, že je pripraven použít i takové prostredky
a "zachránit národ" na takový zpusob, že se za to lidé od
neho s odporem odvrátí.

Svým vystupováním na takzvaných jednáních v Moskve

se Husák Sovetum predstavil, ci vlastne nabídl jako "realis
ta", presneji jako clovek, s nímž mohou pocítat. Po politic
kém neúspechu vojenské invaze musela totiž Moskva pro
zvládnutí situace v Ceskoslovensku zvolit cestu obchvatu.

Potrebovala, aby takzvaný obrodný proces byl zardoušen

Prítomnost
18



TÉMA

rukama lidí, kterí mu aspon zdánlive stáli v cele, kterí byli

schopni provést politický zvrat bez dalších skandálu na
mezinárodní aréne, postupne, tiše a nenápadne. Našli
takového cloveka predevším v Gustávu Husákovi, jenž sám

udelal vše pro to, aby se predstavil Sovetum jako muž,

který jediný dokáže "zavést porádek" a prosadit jejich vuli
v Ceskoslovensku.

Husák byl ochoten obetovat cokoli a kohokoli 

zásady, program, sliby, prátele, spolupracovníky, nedáv

né politické partnery, své slovo, dobré jméno a cest, jen
aby se dostal na nejvyšší dosažitelný stupen moci. Neco

na sebe prozradil už na podzim 1968 v debate se studenty
Komenského univerzity v Bratislave. Na predhuzky, že
mení svá stanoviska, odpovedel, že stanovisko je neco

jako deštník, který musí otevrít, když prší; nepotrebuje
ho však, když svítí slunko, a byl by smešný, kdyby ho
mel nadále otevrený.

Když sahal 27. srpna na sjezdu KSS po funkci prvního

tajemníka Komunistické strany Slovenska, prihríval se na
Dubcekove popularite a prohlašoval: ,Já stojím plne za

Dubcekovou koncepcí, byl jsem pri její tvorbe, já ho budu
plne podporovat, bud s ním budu stát, anebo odejdu." Po
case to pak byl práve Husák, kdo zduvodnoval ve verejném

projevu Dubcekovo vyloucení z KSC.

Žhár s vedrem v ruce
V dubnu 1969 vystoupil Gustáv Husák na samotný

vrchol stranické a fakticky i mocenské hierarchie. Pri jeho
zvolení prvním tajemníkem KSC asistoval jeho dávný
politický a osobní prítel historik Milan Hubl, tehdy rektor

Vysoké školy politické a clen ústredního výboru strany.
Hubl presvedcil radu clenu ÚV KSC, predevším velmi
vlivnou skupinu pražských clenu, kterí byli kooptováni do

ústredního výboru po vysocanském sjezdu, že Husák je

jako Dubcekuv nástupce nejvhodnejším kandidátem a že
jedine pod jeho egidou lze zachránit aspon zbytky poledno

vé politiky. V léte 1972 byl Milan Hubl odsouzen pro
takzvané podvracení republiky na šest a pul roku do
vezení.

Gustáv Husák se stal predstavitelem té politiky "menší

ho zla", jež se vždy ukáže být zlem nejvetším. Splnil presne
to, co Soveti potrebovali, a prinejmenším první dva roky
byl z jejich hlediska nezastupitelný, protože na rozdíl od

vykricených zrádcu mel ješte duveru cásti verejnosti. Ti,

•

co chteli procesy a koncentráky, hráli jen úlohu nátlakové

skupiny Gako kdysi v podobných podmínkách vlajkari

nebo gardisté), jejíž cinnost mela usnadnit fungování politi
ky a politiku menšího zla. A poskytovat jim, tedy i Husáko

vi, iluzi - treba pred vlastním svedomím a pametí - že neco
zachranují. Husák se nikdy nepokusil zbavit Vasila Biraka,
Aloise Indry a dalších ani tehdy, když byl na samotném

vrcholu moci a mohl si za své výkony dovolit klást Moskve

podmínky. Ale co když nechtel? Možná mu vyhovovali, cítil
nad nimi intelektuální prevahu, a hlavne: delali špinavou

práci, zatímco on mohl vystupovat v roli toho, kdo zabranu

je nejhoršímu. Ostatne, sám se videl jako zachránce horící
ho domu - jak se predstavil ve svém zurivém, televizí

prenášeném výpadu proti Dubcekovi v dubnu 1975.
Husák se ohánel "politickým rešením". Ve skutecnosti to

bylo rešení mocenské, pri nemž nechybeli mrtví v ulicích
(v srpnu 1969), policejní a soudní perzekuce, kriminalizace

lidí za jejich názory, vše podle socialistických zákonu,
které ovšem byly v rozporu se závazky ceskoslovenského
státu o lidských a obcanských právech. Bylo to podobné

"politické rešení", jakým bylo zabezpeceno únorové "vítez

ství pracujícího lidu nad reakcí", jež vyzvedával jako
údajnou metodu únorového prevratu 1948, na jehož
vzorném provedení podle Gottwaldova receptu mel na

Slovensku nejvetší zásluhu.
Gustáv Husák byl také geniální našeptavac a svudce.

Jeho nabídka pardonu "pomýleným" se stala návodem pro

miliony lidí, aby podepsali svou soukromou kapitulaci. Byl
predstavitelem doby, o níž Ludvík Vaculík v jednom svém
fejetonu trefne napsal: ,Je to útok na sám pojem normální

ho života. Já to považuju za nebezpecnejší než v padesátých
letech, a existuje se nám v tom líp." Ne nadarmo práve
jemu a nikomu jinému adresoval už v dubnu 1975 Václav

Havel svuj proslulý otevrený dopis, v nemž obžalovával:
"Zatím je systematicky aktivizováno a rozvíjeno to nejhorší

v nás - sobectví, pokrytectví, lhostejnost, zbabelost, strach,
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rezignace, touha osobne ze všeho vyklouznout bez ohledu
na obecné následky ... "

Prorocká slova Václava Havla, vyslovená po prvních

šesti letech Husáka u moci, pripomínají katastrofální bilan
ci dvacetiletého období "normalizace" na husákovský

zpusob, jejíž rozsah, dusledky a dlouhodobý dopad lze do
všech podrobností nahlédnout až s odstupem. Nebojím se,

psal Havel Husákovi, že s nástupem dnešního vedení
skoncil v Ceskoslovensku život a zastavily se dejiny. Bojím
se "nesmyslne tvrdých a dlouhodobých následku, které

celé to dnešní znásilnení bude mít pro naše národy".

A pripomínal mu, jak velká je jeho osobní odpovednost
jako vedoucího politika: "Spolurozhodujete o klimatu,

v nemž je nám všem dáno žít, a máte tudíž prímý vliv i na

konecnou výšku té dane, kterou naše spolecnost zaplatí za
svou dnešní ,konsolidaci'."

Zavrete oci, odcházím
Znovu a znovu se vracejí povesti, že Husák obnovoval

"porádek" v presvedcení, že Soveti budou výsledky jeho

normalizování pomeru honorovat a že z Ceskoslovenska
stáhnou svá vojska. Cítil prý se dokonce Brežnevem

v tomto smeru podveden a oklamán. Možná to tak bylo,
možná to tak cítil. Jenže Husák, tak statecný, když šlo

o neho samotného, tak vynalézavý a bezohledný, když šlo

o to dostat se na vrchol mocenské pyramidy, nevyužil ani
v jednom okamžiku své moci a vlivu ve prospech zeme a její
budoucnosti. Ve srovnání s tím se vybavuje postoj Jánose

Kádára, který v roce 1956 prokázal Sovetum obdobnou

službu jako Husák do roka a do dne od srpna 1968 
dokázal však po nekolika málo letech dosáhnout pro

Madarsko podstatných úleva zahájit éru liberalizace.
Na ni se za Husáka dlouho marne cekalo, a to i pozdeji,

když Brežneva vystrídal Gorbacov. Gustáv Husák byl
zrejme s to pochopit už koncem roku 1986, že nastává nová
éra a že i pro realistu jeho typu vznikají možnosti systém

ponekud otevrít. Nicméne k tomu nenašel odvahu. A tak
v listopadu 1987 nesvedl zápas se svými odpurci ve vedení

strany a rezignoval na post generálního tajemníka, možná
také s pocitem, že ho odepsala i Moskva.

Bylo jen v logice veci, že se Husák ocitl 19. listopadu
1989 pri založení Obcanského fóra na prvním míste mezi

temi, jejichž odstoupení OF požadovalo vzhledem k jejich
odpovednosti "za mnohaletou devastaci všech oblastí
spolecenského života". Na konci listopadu vystupnovalo

Fórum tento požadavek ultimatem k odstoupení preziden
ta do Dne lidských práv 10. prosince 1989. Tehdy se
pokusil Gustáv Husák uhrát poslední politickou hru své
kariéry. Odmítal abdikovat a vázal své eventuální odstou

pení na podmínku, že se stane prezidentem Ladislav
Adamec, což byl zrejme zámer podporovaný Moskvou.

Nové vedení KSC, už bez Jakeše a Štepána, vyjednávalo
s OF o Husákove setrvání ve funkci až do vypršení
mandátu v polovine roku 1990 nebo alespon do jeho

narozenin (10. ledna 1990). Nakonec zástupci KSC na
prvním jednání tzv. kulatého stolu kapitulovali a hodili

pres palubu i jeho: slíbili, že primejí Husáka, aby splnil
požadavky Obcanského fóra do posledního písmene a bez

hrozby ústavní krizí.
Gustáv Husák se rozloucil s verejností posledním televiz

ním projevem 9. prosince 1989, den pred abdikací, jíž
predcházel poslední výkon jeho ústavní pravomoci 

jmenování vlády národního porozumení ve složení prosaze
ném Obcanským fórem. Prohlásil tehdy: ,Já osobne jsem
od mladých let veril svetlým ideálum socialismu. Kde byly

chyby, byly chyby lidí, a ne základních myšlenek socialis
mu. Nevidím ani dnes ve svete lepší základní myšlenky,
základní orientace. Proto jim zustanu i nadále verný." At už

onem myšlenkám veril ci nikoli, prokázal jim tu nejhorší
medvedí službu. Nejen stalinsko-gottwaldovská éra
a padesátá léta, ale také Husákovo dvacetiletí zustane

trvalým mementem našich dejin a pripomínkou, co zname
nala komunistická strana u moci.

VILEM PRECAN (1933) JE HISTORlK.

Gustovi se zdá republika malá
JAROSLAV CUHRA

Bývalý první tajemník ÚV KSC a nekdejší prezident
Ceskoslovenské socialistické republiky Gustáv Husák

rozhorcene odmítl prijmout prý zavádející termín "Husáko
va normalizace" pro dvacetiletí mezi dubnem 1969

a koncem roku 1989. Argumentoval situací okupované
zeme, v níž k vytvorení vlastní koncepce nebyl prostor,

omezením svých rozhodovacích pravomocí ze strany

"promoskevských" politiku a koneckoncu i údajnou
skutecností, že pouze naplnoval dohodnuté závery
z Moskvy v srpnu 1968, které signovali i Dubcek, Smrkov

ský a další. A tak se i Husák zaradil do dlouhé rady "politic
kých mucedníku", kterí nemohli odejít, nebot to by byla
údajne zbabelost a "nebyla to žádná kolaborace, bylo to

v našem zájmu".
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"Husákova" normalizace?
Je zbytecné prít se se sebezáchovnou interpretací

osobní minulosti, termín "Husákova normalizace" však
muže posloužit jako východisko ke krátké úvaze
o Husákovi a normalizaci. Lze zduvodnit oznacení tohoto

dvacetiletí Husákovým jménem? Husákuv odpor pramenil
koneckoncu ze spojení s termínem normalizace, k níž se
v polistopadových podmínkách znal se zretelnými
(a sebeomluvnými) výhradami. O spojení urcité éry se

svým jménem nepochybne celý život snil. Jen se mu ten
sen nejak zvrtl.

Zkoumejme duvody formální i další. Od srpna 1968 byl

prvním tajemníkem KSS, od dubna 1969 prvním tajemní
kem KSC, v lednu 1971 se stal predsedou ÚV Národní
fronty a konecne v kvetnu 1975 prezidentem republiky.

Taková kumulace funkcí snad predpokládá podstatný

podíl na fungování režimu. Dukazu o tom, že jako muž
praktické politiky jich využíval, je dost. "Bil'akovská" klika

mu treba komplikovala život, ale své lidi i predstavy vetši
nou prosadil. Príkladem muže být jmenování J ána Feješe
do funkce generálního prokurátora ci výber ministru

vnitra. A koneckoncu udržování Lubomíra Štrougala vcele
vlády, navzdory tušené neduvere sovetské strany a nekte
rých "internacionálních" komunistu, ukazuje, o kolik bylo

Husákovo postavení pevnejší, než se prubežne tvrdilo a on
zpetne pripouštel. Vyplývalo totiž ješte z dalších faktoru.

Husák byl clovek, o kterém mel jeho dávný spoluvezen,
slovenský komunista Ladislav Holdoš, prohlásit: "Našemu

Gustovi se zdá ta republika malá, on by potreboval tak do

Kremlu. "Touha po moci, na kterou mel podle vlastního

presvedcení plný nárok, byla neprehlédnutelným rysem
Husákovy osobnosti. Navzdory proklamativnímu prihláše
ní se v roce 1968 k Dubcekovi (kterého nemel v lásce, což

bylo koneckoncu vzájemné) rozhodne odmítal styl politi
ky, jejž Dubcek symbolizoval. V jádru jeho politické
ideologie nebylo nikdy místo pro jakékoliv zpochybnování

vedoucí úlohy komunistické strany, skutecnou rehabilitaci
obetí komunistického násilí ci záruku "takzvaných"
lidských práv. A receno se slovenským filosofem,'spisova

telem a disidentem Milanem Šimeckou, "nikdy se netajil

názorem, že politika je v reálném socialismu rizikové praco

vište a že ten, kdo se do ní zacne po zralém rozhodnutí

míchat, musí pocítat s tím, že skoncí treba i ve vezení". Pro
dukaz nemusíme chodit daleko, vedle souhlasu s uvezne

ním bývalých prátel je možné ocitovat slova z ríjna 1989 (!):
politické procesy delat "jen v krajních prípadech ".

S jistým zjednodušením lze tvrdit, že nikdy výrazne
nezmenil svá politická východiska a ta mela hodne blízko

ke stalinské interpretaci marxismu, byt v normalizacní
verzi s "civilizovaným" násilím a v právním hávu. Tím
ovšem výcet duvodu jeho souladu s Kremlem nekoncí

(tajemstvím zustává otázka jeho údajného prímého styku

s Brežnevem prostrednictvím sovetského "poradce").
V "mezibilanci" lze položit otázku, nakolik spory mezi ním

a Vasilem Bil'akem vycházely opravdu z odlišných politic
kých názoru a nakolik šlo spíše o osobní averzi. Husák

nejakého Bil'aka nakonec potreboval, nebot jen tak mohl

udržovat dojem vlastní nenahraditelnosti a spolecenské

akceptovatelnosti. Je také treba podtrhnout jeho osobní
angažovanost na prosazení sovetských zámeru bezpro
stredne po okupaci, kontrastující s neschopností kliky
organizující vytvorení revolucní vlády. Byl to Husák, kdo

po boku prezidenta Ludvíka Svobody pomohl Brežnevovi
najít nejefektivnejší východisko ze zpackaného prevratu.
A nebyl by to Husák, aby se Svobodovi neodvdecil odstra
nením z prezidentské funkce.

Vybral jste si Vy
Není pochyb o tom, že nástup na Pražský hrad byl

okamžikem životního triumfu. Ten mu také umožnoval

navenek se vymanovat z úzkého kruhu vrcholných funkcio
náru KSC a dále mu otevrel svet mezinárodní politiky, ofici
álních setkání a zdvorilostí, v nichž se pohyboval s napros
tou bravurou. Zdá se, že jeho hosté nekdy zapomínali na to,
že zároven jednají se stranickým šéfem, který má plnou

zodpovednost za politiku strany a vlády. Jak jinak si vyložit

vzpomínku státního sekretáre Vatikánu, kardinála Agostina
Casaroliho, jehož navzdory tíživé situaci katolické církve
v Ceskoslovensku tešil v roce 1985 "tón srdecnosti", o nemž

po letech uvažoval jako o "jitrení", jež nakonec vedlo
Husáka pred smrtí ke smírení s církví a vírou ...

Historie prebírání moci, cistek a úcelové represe pocát

ku normalizacního období je obecne dobre známa. Prohlá
šení "kádrový posudek si píše každý sám" a "kto z bandy

vyskocil, nech sa k bande nehlási", adresovaná lidem, kterí

mu pomáhali na ceste k rehabilitaci a casto i do funkce
prvního tajemníka, byla jeho príspevkem k normalizacní
destrukci mezilidských vztahu a duvery. Pokusy nekte

rých historiku postavit Husáka mimo kolotoc existencní
represe jsou absurdní a nakonec nerespektují ani jeho
inteligenci a životní zkušenosti. Nástup Michaila Gorbaco

va ukázal, že reformátorem být nehodlal. Jeho vystoupení
svedcí o tom, jak silne byl spjat s ideou pacifikace obyvatel
stva cestou udržování životní úrovne, bez jakéhokoli zájmu

o mimoekonomické faktory. Reforma byla pro nej stejne

jako pro jeho vysmívaného nástupce pouze ekonomickým
jevem. Trapná epizoda Husákova odvolávání z funkce

prvního tajemníka KSC v prosinci 1987, kdy se proti nemu

obrátili jak "dogmatici" typu Bil'aka, tak i "prestavbový"
Ladislav Adamec, byla jiste osobne pokorující, neexistující

ceskoslovenské prestavbe to však neublížilo.
Vrátíme-Ii se k termínu "Husákova normalizace",

ukazuje se jako legitimní. Nejenže Husák formálne režim

reprezentoval, ale zároven jej vytvárel a udržoval.

V "prokurátorském" výkladu dejin - abych vzpomnel
slovenského historika Jozefa Jablonického - nebyl Husák

obetí, jak by se rád stylizoval, ale pachatelem. Než nechal
zavrít svého bývalého prítele, historika Milana Hubla,

v dopise mu údajne napsal: " Vybral jste si Vy... " Bezpochy
by to platí i naopak.

JAROSlAV CUHRA (1972) JE HISTORIK. PUSOBl V ÚSTAVU PRO SOUDOBÉ

Dt:j[NY.
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VELKÝ DEN V PODNIKU sVET
Povídka o dortu soudruha reditele Hrabánka

ONDREJ NEFF

Byla to sláva, byla to velká sláva, byla to nejvetší sláva ode

dne, kdy se doktor Jaroslav Hrabánek stal reditelem naklada
telství Svet. Doktor Hrabánek už nebude u nás reditelovat, on
pujde výš, pujde na ministerstvo kultury, stane se reditelem

tretího odboru a potom, všechno na to vypadá, pujde na ÚV
k soudruhovi Miillerovi a kdo ví, jednoho dne ho možná

nahradí, až soudruh Miiller odejde na zasloužený odpocinek!
Doktor Hrabánek se dostal do cela nakladatelství Svet pred

dvema lety.
Tenkrát na to reagoval Franta Rehor, ridic reditelské

šestsettrojky.
"Tedka je to dobrý," pochvaloval si. "Za Vency Brady to

stálo za hovno."

Venca Brada, tak ríkali zlobiví zamestnanci nakladatelství

Svet Hrabánkovu predchudci Václavovi Vedralovi.
Vedral byl zasmušilý muž uceneckého vzhledu, který

pracoval v podniku hluboce od padesátých let, kdy se nakla

datelství ješte jmenovalo Ústrední nakladatelství cestopisné

literatury. "Stálo to za hovno, protože Venca Brada chlastal,"
komentoval Franta Rehor.

Chlastal Venca Brada?

Vedle doktora Hrabánka chlastal i motýl, pokud vsunul

sosák do kalíšku byt jen mírne zkvašeného nektaru. Doktor
Hrabánek nepil vubec. Václav Vedral se obcas napil,

o slavnostních chvílích si pritukl a nebránil se vyjíždkám na
Moravu, do sklípku ve Valticích, vinarském meste, odkud
pocházel ekonomický námestek Smutný. Práve jedna taková

vyjíždka zpusobila nelásku Franty Rehore k Václavovi Vedra
lovi, trebaže práve reditel se jí tehdy nezúcastnil.

Vezl spolecnost rozjarenou celonocním vysedáváním ve

sklípku do Prahy. Jeden ožrala na sedadle vepredu, tri vzadu.
Jeden kouril doutník, flašku trímali všichni tri. Pili a zpívali
u toho mocnými, falešne znejícími hlasy moravské národnÍ.

Peli veru hlucne, takže Franta nezaslechl, že motor nejak
divne hucÍ.

Bodejt by divne nehucel, když praskl klínový remen

pohánející vetrák a celá jedna vetev vidlicového motoru se
zacala prehrívat, ba zadírat!

Doutník pekelne smrdel a Franta tudíž nejen že nic nesly

šel, ale nic podezrelého necítil.
Teprve když ze zádi vozu vyšlehly plameny, pochopil

panský kocí, že se deje cosi nekalého, jinak receno, že je auto

v prdeli, jak strucne charakterizoval situaci on, veren svému
slovníku.

Tak neco takového se nemohlo za nového reditele stát,

a po celou dobu jeho reditelování se v reditelne neotevrela ani
jedna láhev alkoholického nápoje.

Ted se reditel loucil a celý dum hucel jako úl, když do neho
ulicník praští kamenem.

Co s námi bude? Kdo prijde místo Hrabánka?

Bude to nekdo tvrdší, nebo nekdo mírnejší?
Jaký odkaz prenechá Hrabánek svému nástupci?
Mízová z osobmbo mela zarucenou informaci, že do podni

ku má prijít manažer amerického typu, kdežto informace

táhnoucí se ze sféry námestka Smutného hovorily o opaku, že
prijde nejaký Slovák, dokonce z východního Slovenska, aby

bylo naplneno heslo "Cesi budú robit, Slováci budú vládnut".
Co by bylo lepší? Manažer amerického typu nebo východ

nár ze Slovenska?

Manažer by si mohl usmyslet, že dve ste padesát zamest

nancu na produkci ctyriceti knih rocne je príliš mnoho a mohl

by zbytné duše propouštet. A ideologicky kovaný východnár
by si mohl nechat predložit výkazy práce jednotlivých pracov

níku z krizových dob. Kdopak to vydával knihy o Spojených
státech? Kdo je podepsaný jako odpovedný redaktor knihy
Finský zázrak, popisující školský a sociální systém - zpuso

bem hrube zkreslujícím, nebot zamlcoval vykoristovatelskou
podstatu tamní spolecnosti, an byl autor oslepen falešným
pozlátkem kapitalismu, ano, byl jím koupen, protože pobýval

pet nedel v Helsinkách na stáži, považte, placené minister
stvem kultury?

A tak dále, a tak dále.
At to bude, kdo to bude, hodne bude záležet na odkazu,

jaký za sebou Hrabánek zanechá.

On sám nikoho nevyhodil. Neštastníky, kterí podepsali
2000 slova byli cleny KANu a psali nevhodné texty do Literár
ních listu a Reportéra, ty vyhodil na samém sklonku své éry
práve Václav Vedral zvaný Venca Brada. Soudruzi z ÚV mu

položili nuž na krk: bud ty, nebo oni, a on statecne vzal na
sebe bríme, že bude vyhazovat, jelikož místo neho, slušného,

by jiste prišel nekdo jiný, neslušný.
Vyhodil osm nejproblematictejších pracovníku, nacež letel

sám a jeho nástupce Hrabánek rád h'kal:

"Moje kádrová politika? Já lidi nevyhazuju, jako to delal
Vedral. Já je vychovávám!"

To se muže zmenit.

Jakmile je nekdo vyhozen z nakladatelství, je to neco
jiného, než když nekoho propustí ze stácírny octa. Ten jde

a vezme práci treba v pekárne nebo v továrne na trenýrky.
Kdežto vyhazov z nakladatelství?

Toho vyhodili z nakladatelství, to bude nejaký pekný
ptácek, reknou si a nevezmou ho ani v té továrne na trenýrky.

Odtud tedy ten neklid, proto tolik nepokoje.
"Už vim, jak bude Hrabánek slavit!" hlásil Franta Rehor.

"On se na záver vožere!" navrhovala Ptácková z osobmbo.
Mínka oddelení kulturní práce byla jiná - Hrabánek pozve

cimbálovku, protože na ministerstvu se ted hodne nosí
folklór.

"Všichni jste vedle. Hrabánek bude slavit dortem!" triumfo

val panský kocÍ.

Prítomnost
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A mel stoprocentní pravdu, dokonce tisíciprocentní, když

uvážíme velikost objednaného dortu.
Dodávka ho privezla v den oslavy. Zastavila pred vchodem

a dva muži vynesli na veliké drevené lísce predmet zahalený

do hedvábného papíru, pripomínající mlýnské kolo, ovšem
velmi tlusté - spíš mlýnské soukolí, než kolo jednotlivé. Meli

potíž s transportem do ctvrtého patra. Lísku naložili do

výtahu a do kabiny se vešel už jen jeden pracovník a ten
druhý, potupen, musel cekat, až první vyjede s dortem a pošle

mu kabinu dolu. Hudral i první pracovník, protože cestoval

v nedustojné poloze, rozkrocen nad tou sladkou horou.
,je to za firemní peníze," prozradila Znamenácková od

námestka Smutného.

To nebylo prekvapující.

Reditel Hrabánek byl velmi hospodárný. Franta Rehor vozil
jeho dceru na bruslení firemním vozem a jeho samotného
vozil za milenkou v Breclavi. A jeho sekretárka Kveta velmi

casto chodila do knihkupectví v sousední ulici: reditel' mel
z titulu své funkce k disposici veškerou produkci všech nakla
datelství a tu pak Kveta nosila do knihkupectví a on kasíroval

peníze na ruku.
Kdo bude na oslave?
Tak znela klícová otázka.

"Nešel bych tam ani za svet," ríkali takrka jednohlasne

pracovníci propagacního oddelení.
Svuj ostražitý postoj k novému normalizacnímu porádku

dávali najevo alkoholem a žertovnými nápisy na nástenkách,

rozvešených po velké aranžovne, kde byly skrine plné štucku
rudé praporoviny, na níž se dobre vyjímala žlutá, škoda že ne

zlatá písmena. Oddelení kulturní práce zaujalo jinou pozici.
Zde pracovali lidé vzdelaní a ušlechtilí, nebyli to bohémové

jako jsou v propagaci, ale zase to nebyli žádní suchari, jako
jsou v obchodním a výrobním oddelení.

Zaujímali postoj plný ironické skepse.
"Dort! Je to elegantní zpusob rozloucení, protože dort je na

pul ceste mezi nerestí a pouhou potravou," rozmlouvala
doktorka Stará, pravá ruka vedoucího oddelení Smetíka.

Oddelení kulturní práce bylo trnem v oku obchodního
námestka Smutného, nebot vubec nic neprodukovalo, ale za
Hrabánka se dockalo velkého rozmachu. Vedoucí Smetík, jak

se ukázalo, byl výborný machiavelistický rádce reditele
Hrabánka. Mel mnoho kontaktu na ministerstvu, na

mestském výboru strany, ba na ÚV a dovedl jich v Hrabánkuv
prospech využívat.

"Pomáhá Hrabánkovi? Možná pomáhá," ríkala doktorka

Stará. ,,Alejestli nám nekdo odpomuže od Hrabánka, bude to
Míla Smetík."

Takto hovorila, když si povídala s nejakým odbojníkem,
dosud nasáknutým duchem krizových let.

"Soudruh Hrabánek by nemohl realizovat novou kulturní

politiku bez pomoci Míly Smetíka," vedla rec k lidem z minis
terstva, když do oddelení nekdy zavítali.

Jedno i druhé byla svatosvatá pravda.
Rozporuplný vztah k dortu zaujala redakce.

Vedoucí jednotlivých sekcí redakce se vyjadrovali opatrne.
Tichota, který mel na starosti Asii a Afriku, hovoril o své

cukrovce a Belská z oddelení Evropy nejedla sladké, aby si
nezkazila figuru. Velké potešení z vidiny dortu dával najevo
Brandýský z oddelení obou Amerik a Austrálie. Zároven ale
z neho cišela nostalgie. Kdybych tak vedl ideologicky méne

exponované oddelení, jako naph'klad Asii a Afriku, taky bych

si mohl dovolit cukrovku! To by se mi hublo, kdybych vydával
knihy o Bulharsku! Jenže neco takového je nedosažitelný

luxus pro cloveka, který má ohroženou existenci každým
knižním titulem vydaným pécí jeho oddelení.

Jasno meli výtvarníci. Nám se nemuže nic stát, my se o nic

nestaráme a neprosíme, sežerte si ten váš dort sami.

V obchodním a výrobním oddelení zaujali obdobný postoj.
Plán se plnit musí, i kdyby se reditelem stal Kublajchán.

A vyrobit se knihy taky musí, jinak se nedá plnit plán. Dort
nedort.

Takže behem dne oslav docházelo k poutavým výjevum.

Byl potkán výtvarník Lehota, an si v predsíni pánského
záchodu utírá hrbetem ruky ústa a na hrbetu mu ulpelo
nekolik drobecku. Nachytal ho Pištek z výrobního.

"Ty jsi žral dort," oslovil ho. Byli to starí kamarádi, nejednu
sklenicku spolu vypili.

"Nežral. Me žádnej dort nezajímá."

"Nekecej. Co je to za drobecky?"
"To jsou drobecky z chlebícku."
"Rozeznám drobecky z chlebícku od drobecku z dortu,"

trval na svém Pištek z výrobního. ,jseš pekná ventra, to ti
povím."

Hubl z obchodního se naopak chlubil, jak pekne si na tom

dortu pochutnal.
"Mel príjemnou chut po mandlích a bylo v nem nejaké

korení."

,jaký korení?" divila se sekretárka Kveta od námestka
Smutného. "Od kdy se dává do dortu korení?"

"Odjakživa," pridala se kolegyne Vimrová.
"V tomhle dortu bylo korení možná až moc," tvrdil Hubl.

"HUbl byl na dortu," hlásila o neco pozdeji Kveta svému
šéfovi. Mezi ctyrma ocima si tykali a když byli hodne mezi
ctyrma ocima, h'kala mu Kveta "brouku".

"Nebyl na soupisce!"

,,Asi by!," ríkala Kveta. ,,Aby nakonec nenamydlil schody!"

"Nebyl na soupisce," trval ekonomický námestek na svém.
Ale oci mu tekaly. Už vedel z jiných zdroju, že pojídání dortu

má nekolik fází. Na úvodním porcování se úcastnil jen sám
reditel, jeho nejbližší a šofér Franta Rehor: reditel nechal
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oddelit z dortu polovinu, uložit do krabice a šofér Rehor dort
odvezl k Hrabánkum domu, kde si na nem pochutná rodina.
Poté hodovali pracovníci ze sekretariátu a taky vrátná, reditel

byl lidový clovek. V druhé fázi nastoupili námestci a vedoucí
oddelení, to byla oficiální cást. Pak ovšem chodili milci a lidé

perspektivní, kádrové rezervy podniku. Že by se HUbl ocitl
mezi nimi? Pozoruhodné a velmi znepokojující, uvažoval

námestek Smutný.
"Máš nakrivo kravatu, brouku," privinula se k nemu Kveta

v domnení, že práve ted námestek potrebuje její podporu.
"Dej pokoj," rekl na to nevrle a ona pochopila, že jde

skutecne do tuhého.

Doktorka Stará od Míly Smetíka priznávala úcast na

hodokvasu s milým cynismem.
"Pojídání dortu patrí k našemu údelu," prohlašovala pri

letmé návštevy výtvarné redakce. "Kdo chce delat machiave
listickou práci, nesmí hledet na cistotu rukou. Já je mám
zamazané od šlehacky. Jiní jsou na tom mnohem hur,"

dodala v narážce na bývalého reditele Vedrala, který musel
vyhodit osm lidí, aby na jeho místo neprišel nekdo horší,
nacež prišel Hrabánek. Neprozradila, že Míla Smetík si vzal

dva kusy, ba co víc, že mu reditel dal výslužku, ješte tri
porce pro rodinu.

Na jeho rodinu žárlila a nechtela tedy o tom ani mluvit.

Takto plynul slavnostní den, plynul, až uplynul.
Slavnost skoncila.

Uklízecka paní Makovská sklízela, hudrajíc, mastné tácky

do velkého igelitového pytle.
"Za Vedrala zbyly flašky, ty clovek moh aspon prodat,"

stežovala si portrétu Gustáva Husáka, povešenému nad

reditelským stolem. ,,za tohodle nenechaj cloveku ani kouska
toho dortu."

Odešla a zhasla za sebou.

V budove nastal klid, v hodinových intervalech rušený jen
krocejemi nocního vrátného.

Nastalo jitro, zrodil se nový den.
Budova nakladatelstvi Svet vibrovala cilým ruchem.

Byl to zvláštní, predtím nikdy neslýchaný ruch.
Ve všech oddeleních a sekcích debatovali o tom, že nikdo

z vedoucích neprišel do práce a že i mezi radovými pracovní

ky jsou velké mezery.
Nácelníci se zacali trousit až kolem jedenácté, první z nich

ti s nejsilnejší konstrukcí.
Bledí, kruhy pod ocima.

Mezi prvními prišel i námestek Smutný.

,Je mi zle, Kveto," vzdychl, dosedaje ztežka za námestkov
ský stul. "Moc zle."

"Vždyt jste nic nepili!"
"Reknu ti to na rovinu, Kveto. Já se poblil a posral. A to ne

jednou."
Nacež lícil, jako by byl u zpovedi, jak strávil noc na záchode

a tam konal to, pro co jsou medicinální výrazy, avšak v podsta

te to vyjadrují i jadrná lidová slova, jichž užil pri svém doznání.
Mel utrápenou tvár. Pak se mu zjasnila.

"HUbl!"
"Co je s ním?"
"To bych rád vedel. Zjisti mi, jak je na tom HUbl."

A stacilo pár telefonátu a Kveta vedela vše potrebné - HUbl

je na pracovišti od casných ranních hodin.
"On tam nebyl! On nedostal dort! On kecal," zaradoval se

námestek Smutný a v návalu radosti objal Kvetu a poceloval ji.

Radost netrvala dlouho. Krutá krec mu projela útrobami.
Odmrštil ji od sebe a vybehl z kanceláre, jen aby zjistil, že

pred dvermi pánského, jakož i dámského záchodu je fronta,
a než dobehl do kotelny, bylo pozde - naštestí škoda nebyla
velká potom, co ze sebe vyprodukoval behem té trpké noci.

Mylne se domníval, že tím koncí jeho utrpení, jakož podleh
li obdobnému bludu všichni ti, kdo štastne prekonali poslav

nostní den a s radostí shledávali klid a mír v krajine brišní
a podbrišní, jak se tam navracel s pricházejícím vecerem.

Nejaká ventra, nejaká špína, nejaký podvratný živel, nejaký

možná dokonce agent udal prípad na hygienicko-epidemiolo
gické stanici.

Tri dny po slavnosti, bylo to v pátek, se dostavila doktorka

Splítková, mladá žena v elegantním džínovém kompletu barvy
krémové, nápadná svou plavou hrívou a ocima modrejšími
chrpy.

Reditel Hrabánek, stále ješte ve funkci - dnes byl poprvé
v práci a mel ve tvárích jakžtakž životnou barvu - opet zbledl,

když mu rekla, co má v úmyslu.

V prvním hnutí mysli ho napadlo, že zavolá na ÚV, aby
tomu zabránil, ale pohled do ocí chrpy modrejších ho
presvedcil, že by mu nepomohl ani soudruh Brežnev.

"Ta doktorka je u reditele," vyprávelo tom Franta Rehor

dole kamarádum v kotelne. ,,A volá si jednoho po druhým.
Všechny, co byli na tý žranici. Už tam byla Mízová, byl tam

Tichota, byl tam Smetik."
Zálibne pokyvoval hlavou.

,,Aco jim delá? Vyšetruje?"
"Z hygienicko epidemiologickejch duvodu jim delá výter

prdele! Každej se musí predklonit, vystrcit na ni prdel a ona

mu delá výter vatickou namotanou na špejli a tu pak dá do

zkumavky a na tu prilepí náplast se jménem!"
,,Aco ty? Ty jsi prece taky žral ten dort."

"Nebud blbej, vole. Já tu Splítkovou píchal, ešte když se

jmenovala Podhajská a byla to medicka ve tretím rocníku."
Takže aspon kotelna vedela, kdo hygienicku do podniku

povolal.

I napadlo kotelníky, že by mohli jít práve ted odvzdušnovat

do reditelny klimatizaci.
Prišli ale pozde.
Doktorka Splítková završila svoje poslání a odcházela,

v brašne si odnášejíc vzorky v zazátkovaných zkumavkách,
a ty zkumavky by mohly dobre posloužit jako seznam kádro
vých rezerv nakladatelstvi Svet.

Když míjela Frantu, cosi jako úsmev jí prejel po líci a mrkla
na neho, z cehož kotelníci usoudili, že tentokrát Franta
mimorádne nekecal.

K odvzdušnování se toho dne nedostali.

Pominul jeho pravý duvod.

ONDREj NEFF (1945) JE NOVlNAR A SPISOVATEL. POVlDKU VELKÝ DEN V

PODNIKU SVf:T NAPSAL PRO PRfTOMNOST V RAMcl jEjlHO TÉMATU

SAMETovA NORMALIZACE.

Prítomnost
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FIASKO JMÉNEM CESKÁ
NÁRODNÍ BANKA

Kdo hlídá hlídace?
Privatizace bank a následné zachranování tech, které noví

vlastníci privedli k bankrotu, už pripravily státní pokladnu
o témer 400 miliard korun. teskou národní banku (tNB)
její guvernér Zdenek Tuma presto oznacil za jednu

z nejotevrenejších a nejtransparentnejších institucí, a to
nejen v domácím kontextu, stejne dobre prý tNB vychází
i ze srovnání s centrálními bankami ve svete.

Vedení teské národní banky prihlíželo, kterak je národní

bohatství rozkrádáno managementem bank malých a syste
maticky pleneno managementem bank velkých, státem

vlastnených. Osobní odpovednost clenu bankovní rady ale

nikdy vyvozena nebyla. Vláda sice nemá peníze na zdravot
nictví ani školství, výhled z luxusních kancelárí za šest

miliard korun v ulici Na Príkope ale nic nekazí. Nekteré

z jejich mladých ctižádostivých uživatelu cekají lukrativní
místa v Evropské centrální bance spojená s platy, limuzínami

a bydlením v hodnote miliónu eur, z nichž se do ceské státní

pokladny nedostane formou daní ani cent.

Co má centrální banka delat?
V rámci své regulacní úlohy zodpovídá tNB za udelování

licencí a povolení bankám, za zverejnování predepsaných

informací a za overování, zda jsou všechny banky podrobeny

pravidelnému komplexnímu hodnocení. Pri zjištení nedostat
ku muže tNB uložit komercní bance opatrení k náprave

v podobe omezení nebo zákazu provádení nekterých aktivit

a narídit mimorádný audit. Klesne-li treba ukazatel kapitálo
vé primerenosti nekteré z bank pod dve tretiny stanoveného

minima (8 procent podle narízení tNB), muže centrální

banka požadovat zvýšení kapitálu na úroven uvedenou
v zákone, omezit nabývání nekterých (rizikovejších) aktiv,

snížit úrokové sazby u vkladu na obvyklou úroven nebo

pozastavit veškeré obchodní transakce s lidmi osobne nebo
majetkove napojenými na banku. Dostane-li se ukazatel
kapitálové primerenosti pod jednu tretinu predepsaného

limitu, je povinností tNB odejmout dané bance licenci.

Kde se stala chyba?
Z 95 procent zdravý, tak popsal v roce 1995 tehdejší guver

nér Josef Tošovský ceský bankovního sektor. Na konci
zmíneného roku tvorily špatné úvery 36% portfolia, nad

hranicí 30% se pak držely až do roku 2000. Ve zmíneném
roce zkrachovalo celkem osm bank (AE banka, Banka
Bohemia, teská banka, Ekoagrobanka, Kreditní banka,

Agrobanka, COOP banka, Banka Skala).
Optimistické prognózy jsou v tNB tradicí. V roce 2002,

kdy byla teská konsolidacní agentura zahlcena špatnými
úvery IPB a kritickou situací v Union bance, popsal guver-

nér Tuma predstavitelum Evropské centrální banky situaci

jako "nejlepší v celé historii dosavadního ceského bankov
nictví." V lednu následujícího roku s pádem Union banky
dosáhl podíl zkrachovalých ústavu mezi bankami bez institu
cionálního vlastnictví neuveritelných 100 procent.

Predstavitelé tNB se pohotove prihlásili k "dokoncení"

privatizace bankovního sektoru nebo snižující se úrovni
problémových úveru. Zodpovednost za pád jednotlivých
bank odmítají, svou úlohu v rámci bankovního dohledu

spatrují v tom, že ciní opatrení k zajištení stability bankovní

ho systému. Toto oddelování dohledu nad systémem od
dozoru nad jednotlivými bankami je ale vzhledem k zmíne-

Vedení Ceské národní banky prihlíželo, kterak je

národní bohatství rozkrádáno managementem

bank malých a systematicky pleneno

managementem bank velkých, státem vlastnených.

ným 100 procentum falešné. Pecuje, pravda, o pracovní
vyhlídky úredníku tNE.

Kdo dozírá na dowr?
Pády bank a množství špatných úveru by mely podnítit

debatu na parlamentní úrovni o tom, jaký je vlastne konkrét

ní príspevek tNB ke stabilite bankovního sektoru. Verejné
kritice centrální banka zatím príliš vystavena nebyla, mezi
výjimky patrí soucasný prezident Václav Klaus, který oznaco

val úrokovou politiku tNB v 90. letech za trvale chybnou.
Z pobocek zahranicních bank zaznívaly slabé hlasy kritizující
ph1iš pasivní roli pri legislativní reforme platebních systému
a kapitálových trhu. Daleko závažnejším obvinením, tedy že

tNB svým nekompetentním a eticky sporným regulacním

pusobením bankovní systém i národní ekonomiku ve skutec
nosti destabilizovala, se nikdo hloubeji nezabýval.

Velký pocet zkrachovalých ústavu zpochybnuje schopnost

teské národní banky dohlížet na fungování bankovního
sektoru a schopnost bankovní rady vést tNB. To vybízí k
otázce: byl pozdní zásah nedbalostí, nebo úmyslem?

V prvním prípade by mela bankovní rada nalézt a potrestat

viníka, v tom druhém sama iniciovat vyšetrování, které by
vyloucilo podezrení z korupce nebo jiného nezákonného

jednání u úredníku tNB zodpovedných za bankovní dohled.

Prípad Union banky
Zpráva parlamentní komise pro bankovnictví o situaci

v ostravské Union bance z cervna 2003 má už tradicní vyzne-

zima 2004
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ní: vinu za pád banky, spojený s vyplacením 12 miliard korun
z Fondu pojištení vkladu, nese její bývalé vedení. Clovek by
ocekával alespon nejaké otázky ohledne výkonu bankovního
dohledu, protože banka nemela od roku 1996 audit bez

výhrad. Auditorská firma Deloitte & Touche poukázala

v roce 2001 na skutecnost, že Union banka poskytla sprízne
ným subjektum úvery v objemu 500 % svého základního

kapitálu (výsledky hloubkové kontroly byly soucástí verejne
prístupné výrocní zprávy Union banky).

Na svých webových stránkách uvádí clen bankovní rady

a šéf bankovního dohledu Pavel Ra<;ocha mezi svými
úspechy i privatizaci Komercní banky, která stála ceský stát
60 miliard korun, dalších 200 miliónu bylo vyplaceno jako

kontroverzní odmena privatizacnímu týmu.
Bylo by zajímavé slyšet, proc CNB dovolila Union bance

dál prijímat vklady, když výsledky auditu naznacovaly, že má
banka potíže. Nabízí se dve možnosti: CNB si tuto skutec

nosti uvedomovala a porušila predpisy, když Union banku

nepotrestala, a nebo jí varování auditora uniklo. V jakékoli
dobre spravované spolecnosti by obe varianty vedly k

tvrdým následkum pro odpovedné úredmKy.
Tyto pozdní zásahy centrální banky ilustrované na príkla-

Prítomnost
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du Union banky se táhnou už od Tošovského éry. Pád
malých bank podkopal duveru verejnosti v bankovní sektor,

výsledkem zneužití vzniklé neduvery byla kauza úverových
družstev (kampelicek - pozn. redakce) na konci devadesá
tých let minulého století.

Neschopnost bankovní rady jednoznacne vymezit bankovní

dohled nevyhnutelne vedla k daleko vetším ztrátám v prípade
velkých státem vlastnených bank. Koncem 90. let minulého
století všechny banky z "velké ctyrky" postupne zažádaly

o pomoc z verejných prostredku na zvrácení klesající kapitálo
vé primerenosti. Nejpresvedcivejší ukázku následku nedosta

tecné regulace prinesl rok 2000 a kolaps tretí nejvetší bankov
ní skupiny v CR, Investicní a poštovní banky (lPB).

Prípad IPB
Stát prišel o kontrolu v IPB v roce 1995, kdy se z nezná

mých duvodu neúcastnil navyšování základního jmení. Tím

ztratil v bance kontrolní podíl, který naopak získaly subjekty
napojené na management WB. Nepruhledné financní transak

ce, uveznení generálního reditele a podivné obchodní a politic
ké vazby vydobyly IPB povest enfant terrible ceského bankov
ního sektoru. Když se pri prodeji státního podílu v bance

nenašel jiný zájemce, CNB schválila težko pochopitelné rešení

v podobe odkoupení státní úcasti kontroverzní japonskou
investicní bankou Nomura. Tato transakce byla podmínena
navýšením základního jmení o 6 miliard korun japonským

partnerem. Místo spásy ale prišel pád, za který zaplatili ceští
danoví poplatníci minímálne 110 miliard korun. Clenové parla

mentní komise, možná z pocitu spoluviny, CNB ocistili .

Prípad IPB je ucebnicovou ukázkou naprostého selhání

bankovního dozoru. Schválení Nomury navzdory její
skandální povesti bylo založeno na plané nadeji, že se japon
ské bance podarí IPB stabilizovat a umožnit tak vstup strate
gického partnera. Alternativní rešení predstavovalo zavede
ní nucené správy, tehdejšímu politickému vedení se ale IPB

zdála "príliš velká, aby mohla padnout". Kdyby vláda a stát

zasáhly, musely by se ve státní pokladne najít financní zdroje
na zaplnení der v rozvaze, o jejichž existenci málokdo pochy
boval. Prednost ale dostal kolektivní sen o bance s pirát

ským managementem a vážnými problémy s kapitálovou
primereností, která je zázracne transformována japonskou
institucí bez významnejších zkušeností v komercním

bankovnictví. Potom se mela, stejne zázracne, objevit
duveryhodná mezinárodní instituce, která IPB koupí i se
všemi špatnými úvery, aniž by požadovala na ceském státu
jejich spolufinancování.

CNB pokracovala ve své politice, i když se prokázalo, že je

založena na nesprávných predpokladech. První problémy na
sebe nenechaly dlouho cekat: Nomura navýšila kapitál
pomocí šestimiliardové pujcky od samotné IPB. Následovalo

presouvání aktiv, napríklad podílu predstavujícího 30 procent
ceského pivovarského prumyslu, mimo kontrolu banky.

CNB neuveritelný vývoj svedomite ignorovala i pres
velkou pozornost, kterou mu venovala média. Neochota

jednat vyplývala hned z nekolik prícin. Za prvé, nesplnuje-li

banka požadavek kapitálové primerenosti, je CNB ze zákona
povinna tento ústav zavrít. Za druhé, pokud by na banku
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uvalila nucenou správu, kde by stát hledal nyní ješte vetší

zdroje na její záchranu? Za tretí, jak banku rychle prodat

a minimalizovat tak ekonomické dusledky jejího krachu?
Mdlé odhodlání CNB správne rozpoznalo a zužitkovalo

vedení a akcionári IPB. CNB zasáhla až v momente, kdy
ostatní domácí banky prerušily kontakt s IPB na kapitál 0

vých trzích a klienti vytvorili fronty pred pobockami.
Urychlený prodej IPB s doložkou plného odškodnení do

rukou Ceskoslovenské obchodní banky (CSOB) vycházel

z hysterického posudku, ve kterém CNB vyjádrila nutnost najít
pro IPB velkého partnera již prítomného na trhu schopného

okamžite reagovat na vývoj situace. Z tohoto selhání CNB se
stal zlý sen, který zpusobil státu obrovské financní ztráty place

ním odškodného CSOB, Ceskou republiku navíc ceká další
arbitráž, protože japonská Nomura požaduje kompenzaci
v hodnote 40 miliard korun za zmarenou investici.

Budoucnost bankovního dozoru
v Ceské republice

Na pocátku stála CNB pred nepríjemnou povinností naplnít
svou regulacní úlohu zavedením nucené správy v IPB. Tehdy
se rozhodla svou roli neplnit. Tento krok prospíval politikum

zodpovedným za jmenování clenu managementu státem vlast

nených bank. Kdyby CNB projevila odhodlání vykonávat svou
práci, politické vedení by bylo nuceno dokoncit privatizaci

státních bank dávno predtím, než bratríckování a špatné
hospodarení vyústilo v astronomický objem špatných úveru,

které byly presunuty do Konsolidacní banky a posléze Ceské
konsolidacní agentury z Ceské sporitelny, Komercní banky

a IPB. Privatizacní neúspechy brzdily rozvoj financních služeb
a bankovního systému v Ceské republice a prišly ceské
obcany na miliardy amerických dolaru.

Regulacní orgán by se mel venovat dozoru a ne politice.

Selhání CNB v provádení bankovního dohledu melo

v uplynulém desetiletí na domácí bankovní systém a verejné
finance hluboce destabilizující úcinek. Skutecnost, že žádný
z clenu bankovní rady necítí morální povinnost ze své
funkce odstoupit, odráží slabou osobní integritu tech, kterí

vykonávají tyto mimorádne duležité funkce. Navazujíce tak
na tradici pred rokem 1989, odmítají predstavitelé bankovní
ho dozoru uznat a nést odpovednost za své jednání.

Vedle prevence vzniku kartelu a sledování, zda se financní

služby nesvazují, bude klícovou výzvou pro budoucí dozor

v Ceské republice rozširování financních služeb i prevážne
nebankovních firem jako je Tesco ve Velké Británii, které

nabízejí tradicní bankovní produkty a služby. Hranice mezi
velkoobchodníky financními produkty a zprostredkovateli,
kapitáIovými trhy a zákazníkem se stává nezretelnou. Výkon
bankovního dohledu CNB v minulosti v oblasti nebankovních

institucí vyústil do fiaska okolo úverových družstev. Koncem
devadesátých let - vinou jedincu bez jakýkoliv skrupulí 

zmizelo v techto institucích 90 procent uložených fondu.
V reakci na vývoj v oblasti financních služeb uvažují zbylé

dohledové instituce o sloucení v jeden spolecný regulacní

orgán. V souvislosti s blížícím se vstupem Ceské republiky do
Evropského menového systému, který bude spojen s presunu
tím odpovednosti za menovou politiku na Evropskou centrální

banku, se ocekává posílení regulacní funkce CNB v ekonomi
ce. Centrální banka by tak pravdepodobne dohlížela i na

kapitálové trhy, pojištovny nebo penzijní fondy. Vzhledem k
popsaným ,,zásluhám" v minulosti to není duvod k oslave.

AlJfOR, KrERÝ SI EPRAL BIT JMENOvAN, JE ZAHRANICN! BANKtR

S DLOUHOLETÝMI ZKUSENOSTMI S CESKÝM TRHEM.

PIUPADNt: OHlASY NA TENTO CLANEK POS!LEJTE, PROS!M, DO REDAKCE

PRlTOMNOSTI.

Z anglictiny preložila Katerina Rejjková.

Instituce

1. Banka Bohemia, a.s. v likvidaci.

2. Kreditní a prumyslová banka, a.s.
3. Ceská banka, a.s. v likvidaci
4. AB Banka, a.s., v likvidaci

5. První slezská banka, a.s., v likvidaci
6. Kreditní banka Plzen, a.s. v likvidaci
7. Baska, a.s., v likvidaci

8. Realitbanka, a.s.
9. Ekoagrobanka, a.s., v likvidaci

10. COOP BANKA, a.s., v likvidaci

11. Velkomoravská banka, a.s.
12. Agrobanka Praha, a.s., v likvidaci
13. Pragobanka, a.s.

14. UNIVERSAL BANKA, a.s.
15. Foresbank, a.s.
16. Moravia Banka, a.s.

17. Banka Haná, a.s.
18. IP banka, a.s.

19. Union banka, a.s., v likvidaci
20. Plzenská banka a.s.

Datum zrízení

25/1/1991
30/10/1990

30/12/1991
28/12/1990
30/6/1992
28/12/1990

30/8/1990
25/6/1991
31/10/1990

27/9/1991
15/9/1992
14/2/1990

11/9/1990
27/1/1993
15/6/1993

12/5/1992
11/1/1991
1/1/1990

24/6/1991
23/11/1992
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Datum odnetí licence

31/8/1995

15/12/1995
15/12/1995
13/5/1996

8/8/1996
31/3/1997
17/4/1997
31/5/1997

6/5/1998
10/7/1998
2/9/1998

24/10/1998
10/2/1999
1/3/1999

9/11/1999
1/12/2000
7/8/2002

2/5/2003
4/7/2003
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PAN NEKDO TO RÁD HORKÉ
Viceguvernér Ceské národní banky vysvetluje, že bankovní
dohled neselhal, i když z puvodní plejády bank zbylo jen málo

OLDRICH DEDEK

Nikoli politikarení, nýbrž respekt
k zákonu znemožnoval Ceské národní

bance casnejší zásah.

Budování ceské tržní ekonomiky se zejména v bankov
ním sektoru neobešlo bez rady pohnutých událostí. Trnitá
cesta tohoto sektoru je lemována mnoha pomnícky padlých

bank, masivními injekcemi z verejných rozpoctu a také
nemalými ztrátami vkladatelu i akcionáru.

A co ti druzí?
Tyto jevy lze hodnotit dvojím zpusobem. Prvním je snaha

o objektivní posouzení prícin, o postižení kontextu. Snaha

o korektní analýzu, která pomuže porozumet tomu, co se již
odehrálo, a která napoví, z ceho se poucit. Druhým pak je
metoda vhodná spíš pro bulvární žurnalistiku, která klade

duraz na bombastický titulek, úcelovou a pred pojatou
argumentaci, na premíru spekulativních, ale o to více
kategorických odsudku.

Definicní znaky toho druhého užití publicistiky vrchovate

naplnuje clánek nepodepsaného autora (který zrejme
nenalezl dost odvahy, aby se podepsal), jenž vyšel v The

New Presence, anglické verzi Prítomnosti v ríjnu 2003 pod
titulkem The /iasco called the Czech National Bank, Fiasko

jménem Ceská národní banka. Jako urcitá nadsázka by se
snad dala prijmout ústrední teze textu o stoprocentní míre
neúspešnosti ceských bank,
nebot skutecne jen málo by

zbylo z puvodní plejády bank
po odectení tech zkrachova
lých ci rozsáhle sanovaných

z verejných prostredku.
Dovoluje ale již pouhý selský
rozum popsat uvedený jev jako

selhání lidí jedné jediné instituce a pritom se tvárit, že

zbytek transformující se ceské ekonomiky fungoval normál
ne?

Pokud by mel být vypátrán prece jen nejaký pozitivní

prvek na zmíneném clánku, pak je to užitecná sebereflexe
pro centrální banku, která vypovídá o tom, kolika nejasnost
mi, falešnými ocekáváními ci dokonce zbožnými práními

jsou opredeny predstavy o skutecných možnostech

a praktickém fungování bankovního dohledu.

Exit jako poslední instance
Pád banky je vždy znacným stresem pro široký okruh

jejích veritelu, kam patrí domácnosti, podniky, stát, munici
pality a další. Protože uzavrení banky je až tím posledním

a nejvíce bolestivým rešením, bankovní dohled by se choval

neobhajitelne arogantne, kdyby znicehonic ucinil prítrž

snahám o záchranu banky, pokud nadeje na nejaké rozum

né rešení pretrvává. O existenci takových možností svedcí
treba zájem zahranicního investora o danou banku nebo
projevená ochota státu úcastnit se jejího ozdravení. Nic na

tom nemení skutecnost, že mnohá jednání nakonec nikam

nedospejí, když se treba casem ukáže, že požadavky poten
ciálního investora na velikost státní pomoci neprimerene

narustají nebo že akcionári prestanou být ochotni nést
náklady na sanaci banky.

Bankovní dohled, který v trezoru neukrývá vešteckou

kouli, se tak rídí zásadou, že je treba dát šanci jednáním,

avšak ne déle, než tato jednání zacínají být zneužívána jako
kourová clona pro nejruznejší zdržovací taktiky. Teprve

poté dozrává cas pro nekompromisní a nevratná rozhodnu
tí. Pan Nekdo v clánku Fiasko se jmenuje Ceská národní
banka toto chování regulátora považuje za politikarení,
bankovní dohled však na uvedeném postupu neshledává nic
závadného.

Dobové souvislosti
Vezmeme si pro ilustraci prípad IPB, který pan Nekdo

podrobuje tak zdrcující kritice. Rok 1997 predznamenal
velmi turbulentní období.

V rychlém sledu za sebou šly
rozpoctové škrty, politické
nejistoty a pokles hospodár

ského výkonu. V techto
dobových souvislostech se
prodej zbytkového vlastnické-
ho podílu na IPB bankovnímu

domu Nomura jevil jako prijatelné východisko z obtížné

situace banky. Nomura prislíbila banku stabilizovat a kapitá
love posílit, což ucinila. Tím zabezpecila peníze vkladatelu

a vytvorila urcitou nadeji na další existenci banky. Alternati
vou k prodeji bylo uzavrení banky, což by znamenalo pro už
tak velmi oslabenou ekonomiku další citelnou ránu

a zmarení vyhlídek na brzké prekonání hospodárské
recese.

Pan Nekdo se nechává unášet vlastními spekulacemi,

když tvrdí, že CNB vuci IPB následne prokazovala politicky

motivovanou regulacní shovívavost. Fakta jsou následující.
K prodeji banky došlo v breznu 1998. Následující období

bylo naplneno shromaždováním poznatku o hospodarení
banky, na což ve druhém pololetí roku 1999 navázala hloub

ková dohlídka na míste. Tato dohlídka odhalila alarmující
zjištení, takže první polovina roku 2000 byla obdobím

Piitomnost
28



POLEMIKA

usilovného hledání takového rešení, které by nevedlo

k hlubokému otresu ceské ekonomiky. Pro úplnost je
vhodné pripomenout, že v prípade pádu banky by verejné
prostredky stály pred úkolem mobilizovat zhruba 140
miliard korun na výplatu pojištených vkladu. Sledována

byla zprvu kooperativní varianta, která chtela zapojit do
nákladu na ozdravení banky majoritního vlastníka. Tato
cesta ale postupne uvázla ve slepé ulicce, proto musela na

radu prijít nucená správa, na niž navázal okamžitý prodej

zkrachovalé banky strategickému investorovi. Názory na
takto provedenou operaci se stále ruzní. CNB je ale

i s odstupem casu presvedcena, že tehdejší energický zásah
vlády a centrální banky predstavoval s ohledem na dobový
kontext nesporne nákladné, presto však stále nejlevnejší

rešení, kterým se predešlo výrazné destabilizaci celé
ekonomiky.

Respekt pred respektováním zákona
Predstava, že bankovní dohled je všemocnou institucí,

která smí bance odebrat licenci, kdykoliv se jí neco nelíbí na

její cinnosti, muže být pro nezasveceného laika docela
svudná. Pan Nekdo se ale cítí být zkušeným zahranicním
bankérem dobre obeznámeným s ceským trhem, takže by

mel vedet, že zánik banky casto znamená zásadní zásah
státní moci do soukromého vlastnictví. Každý takový krok

proto musí být vždy po právní stránce perfektne oduvodne
ný. Ceský právní rád respektuje právo na soudní prezkoumá
ní všech rozhodnutí ucinených ve správním rízení, což
znamená i eventualitu jejich zrušení, kdyby soud došel

k záveru o porušení zákona. V genetickém kódu odpoved
nosti za výkon bankovního dohledu je proto uloženo

i povedomí, že sebenepatrnejší právní pochybení bude
problémovou bankou využito proti regulátorovi, byt by to
bylo treba i v posledních minutách její urputne hájené
existence.

Soucástí ceského právního prostredí je i povinnost bankov

ního dohledu vyporádat se se všemi námitkami banky proti
protokolu z dohlídky, byt by z nich sebevíc cišel úmysl zdržo
vat danou kauzu. V prípade IPB byl bankovní dohled CNB

"pocten" povinností prostudovat spis dlouhý témer deset tisíc
stran. Nezasvecenému pozorovateli by se proto mohlo obcas

zdát, že "boží mlýny melou jen velmi pomalu". Naštestí se ale
také ješte dodává, že "melou jiste", a praxe to potvrzuje.
Zdržovací taktiky ješte nikdy nevyvedly banku z obtíží,

pokaždé však byly dostatecne úcinné, aby agónii problémové
banky prodloužily a problémy dále vyostrily.

Tento príspevek nemuže jít do technických detailu, na
nichž by ilustroval, že jedna vec je nejaký problém obecne

registrovat a zcela jiná vec dospet k záveru, že naplnena
jsou ta ustanovení zákona o bankách, která opravnují
pristoupit k zahájení správního rízení o odebrání bankovní

licence. I tyto souvislosti by mel mít pan Nekdo na zreteli,
když pripomíná úvery, které Union banka poskytla svým
sprízneným spolecnostem. Ano, problém s temito úvery

zde dlouhodobe pretrvával, z regulatorního hlediska se

však nepodarilo prokázat pokles kapitálové primerenosti
pod kritickou mez. Nikoli tedy politikarení, nýbrž respekt

k zákonu znemožnoval drívejší zásah.

Diskrétnost predevším
Pro bankovní dohled je také typické, že z povahy veci se

o své poznatky nemuže delit s verejností. Neexistuje banka,
kterou by nepoložila ztráta duvery, treba i nezasloužená.

Únik informací o možných problémech banky by mohl
snadno vyvolat likvidacní nájezdy vkladatelu, prestože by
pro takovou paniku nemusel existovat žádný pádný duvod.

K profesi bankovního dohledu proto patrí i uklidnování
verejnosti a otupování zjitrených emocí, pokud jsou názna
ky jejich šírení. Vrcholný predstavitel centrální banky priro

zene nesmí lhát, má však právo neríkat plnou pravdu, nebot
by tak mohl dát znamení k pustošivému nájezdu na banku.

Clánek pana Nekdo je názornou ukázkou toho, jak
snadno mohou být tyto výroky, motivované výlucne zájmem
o zachování stability bankovního sektoru, prekrouceny

v rukou zrucného eskamotéra. Pripomenuto je napríklad
vyjádrení bývalého guvernéra Josefa Tošovského z roku
1995, že 95 procent bankovního sektoru je zdravých,

ackoliv do roka po tomto vyjádrení zaniklo osm ceských

bank. Pro pripomenutí, tento výrok chtel sdelit verejnosti,
že pocet krachujících bank je sice relativne vysoký, stále se

však jen jedná o lokální segment bankovního sektoru
s nevýznamným podílem na trhu. Takže to byl výrok pravdi
vý. Pan Nekdo se také pozastavuje nad výrokem soucasné

ho guvernéra Zdenka Tumy z léta 2002, který tehdy rekl,

že ceský bankovní sektor je v historicky nejlepším stavu.
Pro pripomenutí, tento výrok ocenoval ozdravení ceského

bankovního sektoru po dokoncené privatizaci velkých bank

a pokrok v probíhající integraci bývalé IPB do CSOB. Takže
to byl opet výrok pravdivý, trebaže verejnosti nemohlo být
sdeleno, že bolavým místem zustává nelepšící se situace
Union banky. A konecne klasickou ukázkou vytržení
z kontextu je pokus o skandalizaci jiného výroku soucasné-
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Vrcholný predstavitel centrální banky

nesmí lhát, má však právo neríkat plnou

pravdu, nebot by tak mohl dát znamení

k pustošivému nájezdu na banku.

ho guvernéra, v nemž CNB byla oznacena jako jedna
z nejtransparentnejších centrálních bank na svete. Pro

pripomenutí panu Nekdo, CNB je vedle bankovního dohle
du zodpovedná také za menovou politiku. Práve na její
adresu byl uvedený výrok smerován a i v tomto prípade lze
doložit, že se jedná o výrok pravdivý.

Nadstandardní nejistota
Pan Nekdo se snaží za každou cenu namluvit ctenárum,

že bankovní dohled vubec

nezvládl své poslání. A tak do
seznamu prohrešku pridává

i obvinení, že CNB nevyvíjela
tlak na rychlejší privatizaci
bank, ackoliv je evidentní, že

navýsost politické rozhodnutí
privatizovat státní majetek má

v kompetenci jedine vláda.
Kdyby však byl skutecným znalcem ceského prostredí,

nemohlo by mu uniknout opatrení CNB, jež uložilo bankám

vytvorit opravné položky ke ztrátovým úverum jišteným
nemovitostmi. Tomuto opatrení bývá na jedné strane

vytýkáno, že zpusobilo šok v požadavcích na objem rezerv
a opravných položek, na druhé strane však nastavilo vláde
zrcadlo, v nemž se odráželo nevalné zdraví státem vlastne

ných bank, a tím i vyzývalo neotálet s jejich privatizací.
V podpore své teze o stoprocentní míre neúspešnosti

bankovního dohledu pan Nekdo vedome opomíjí takové
faktory, jako treba nezkušenost nove se rodících bankov

ních manažeru konfrontovaných s obrovským nárustem
poptávky po bankovních službách, nadstandardní rozsah
nejistot v prostredí prodelávajícím historickou systémovou

zmenu ci obtížnou vymahatelnost práva lopotne klopýtající
za kriminálními praktikami nekterých novopecených

"podnikatelu". Také bankovní dohled zacínal prakticky
z niceho, a proto vysoce zavádející je predstava, že lze

nejprve predem vytvorit jakýsi dokonalý regulatorní

rámec a poté do nej vpustit reálné subjekty. Snad s výjim
kou bývalého východního Nemecka takto realita nefungo
vala v žádné transformující se ekonomice. Dokonalá

absence techto nezpochybnitelných pravd v úvahách pana
Nekdo tak pripomíná soudy
s carodejnicemi, které
nemely za cíl prezkoumat

vinu ci nevinu nebohých žen,
ale postupovat podle predem
pripraveného scénáre k jejich

upálení.

Pan Nekdo koncí svuj
clánek vyjádrením svého

znepokojení nad možností, že by CNB mohla rozšírit své
dozorové pravomoci i na další oblasti financního trhu.

Naštestí jsou zde i jiné hodnotící autority, které takovémuto
znepokojení nepropadají. Napríklad Mezinárodní menový
fond spolu se Svetovou bankou proveril fungování dohledu
nad bankami v rámci nárocné procedury FSAP (Financial

Stability Assessment Programme) s pomerne lichotivým
výsledkem pro CNB. V hodnotících zprávách Evropské
komise ani jednou nezaznela kritika na adresu CNB za

pomalou ci chybovou harmonizaci bankovní legislativy
s evropským právem.

QLDRlCH DEDEK (1953) JE V1CEGUVERNÉR CESKÉ ARODNI BANKY.

Mosty,ceskoslovenský
dvojtýždenník, vychádzajúci

každý dmhý utorok nepretržite
od 28. apríla 1992.

Informujú o dianí v Slovenskej,
Ceskej, porskej, Macl'arskej

republike.

Zoznamujú slušných rudí
s názormi niekedy celkom

odlišných slušných rudí
Wormujú o knihách, hudbe,

fumoch a divadelných
predstaveniach.

Prinášajú životopisy, vyznania
a postrehy zaujímavých rudí.

Nestrácajú humor.

Naštastie si dobre rozumejú ministri kultúry
PAVEL DOSTAL a RUDOLF CHMEL

MOSTY si mažete predplatit v SR na adrese: MOSTY, Šancova 70,81499 Bratislava
e-mail: mosty@computel.sk _ www.mosty.sk _ v CR na adrese: MOSTY, Rokycanova 54,

61500 Brno e-mail: mosty-brno@seznam.cz _ Prijúname objednávky aj do cudziny
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TIustoch Kazimour
a kastelán

Príjemný baryton v telefonu byl povedomý. Jasne, nekdej

ší kolega z nekdejšího zamestnání. Ješte pred listopadem.
,,11ustoch Kazimour umrel. Boží mlýny jsou prece jen skvelá

instituce! Bylo mu teprve petapadesát, a ted se bude naveky
smažit v pekle! Neríkej, že nemáš radost. Dobre si pamatuju,
jak te trápil, až jsi z toho mela poruchy menstruace."

"Kazimour? A jak to víš?"
"Necteš noviny? Všude to píšou. Co nic neríkáš? Haló!"
Zavesila.

Právala si, aby Tlustocha Kazimoura už nikdy nepotkala.

Tak to se jí tedy splnilo, Kazimour je definitivní minulost,
pár rozostrených obrazu: predtím, než podá ruku, si ji

dukladne otírá o kalhoty. Se zvláštním leskem v ocích ríká,
no to muselo bejt strašný, když ta Dana Medrická umrela
na záchode. Hucí do lidí, co všecko se jim stane, když
nevstoupí do strany. Než nasadí na gramofon elpícko se

zbožnovaným rebelem Vladimírem Vysockým, leští ji
o košili napnutou pres mohutné bricho tak, až knoflícky do
desky vyryjí hluboké škrábance. Porádá mejdany se spous

tou staré myslivecké a kolektivního zpevu. Rozcilene
zakazuje nošení tricek s nápisem Perestrojka. Obdivuje
knížky Ladislava Fuchse. Když lidi nedokážeš oslovit

soudruhu, radši je neoslovuj vubec, nabádá své podrízené.

S nekterými fízly kamarádí, pred jinými varuje. Co si myslíš
o Zore Hálkové, ptá se z niceho nic. Pak lící, že za ním

prišla do pracovny a oznámila mu, že si svlékla kalhotky. Na
odborové schuzi koncem listopadu 1989 mírní ty, kterí mu
házejí na hlavu stranické legitimace: porádne si to rozmys
lete. Pak zmizí.

Vynorí se o pár let pozdeji na úspešném míste. Obklopen
fízly, s nimiž kamarádil, i temi, pred kterými varoval. Kariéra

mu rozkvétá, ale to už ona zná jen z doslechu. Prý jeden
z padesáti nejvlivnejších lidí ceského showbyznysu.
V podstate je jí to jedno, hlavne, že od nej má pokoj. Už na

nej nemyslí, už se ho nebojí. Vetšinu príkorí dokonce
zapomnela. Pamatuje si jen Medrickou, Vysockého, Fuchse,

Zoru Hálkovou a vydýchaný vzduch, jímž létají stranické
legitimace.

Starého pana kastelána už tady nenajdete, rekli jí jednoho

rozžhaveného cervencového dne na hrade Svojanove.
Zemrel pred dvema mesíci. Bylo mu skoro triaosmdesát.
A do poslední doby maloval. Vy jste nevedela, že si hrad

pronajal v šestactyricátém a pak tady správcoval, vedl ubyto

vnu pro turisty a restauraci až do petapadesátého, kdy hrad
zestátnili? Nevyprável vám o tom? Vedela, nevedela ... Asi
ano, ale už to zapomnela. Je jí to líto. Už si s ním nesedne ke
stolu a nebudou pít domácí malinovou štávu, kterou tresoucí

se ruka pri nalévání ukápne a na ubruse vznikne krvavá
loužicka. Už ho nepožádá, jestli by si mohla koupit nekterý

z jeho nežných oleju zasneženého stromoradí pred hlado

mornou. Už si nezapíše detaily jeho vyprávení o tom, jak
v sedmdesátých letech prišel o dceru Marušku, vysokoško
lacku z Brna.

Ale vidí ho pred sebou, jak tichounce ríká: "Utloukli ji
v kriminále." A pritom hladí rozpraskané voskované plátno

na kuchynském stole. Dopijí malinovku a belovlasý kastelán
prináší zbytek piva. Je zteplalé. Mouchy zurive bzucí kolem

preplnené mucholapky, tak rády by si sedly, ale není kam.
Nekdejší deník Lidová demokracie o tom prípadu tehdy
neco napsal, i když mezi rádky. Príslušný redaktor dostal do

týdne výpoved a zákaz pracovat v novinách. Dcera Maruška

patrila ke skupine katolické mládeže. Pak si také vybavuje,
že text na chatrném výstrižku z novin byl zalomen v rámec

ku a vysázen kurzívou.
Vlastne ješte jednou mela príležitost si s kastelánem

porádne promluvit. Prijela na Svojanov s partou kamarádu
na kolech. Vyšel ze svého domku u brány. Byla nedele, mel
svetlou košili. Oprel se o kaštan v aleji a usmál se.

"Zastavíte se?"

"Príšte! Urcite!!"
Mela slézt z kola a vyptat se ho. Místo toho sbírala kamín

ky na ceste. Obcas se temne zaleskly, rude. Granáty se

objevovaly na hradní ceste od nepameti, i když porád mín
a mín. Nedávno jeden našla v kapse kabátu. Mela radost.

Pak na nej zapomnela, a když si po case vzpomnela, nebyl
k nalezení.

Na konec clovek stejne všechno zapomene, napsal v jedné

své básni ze sbírky Verše starého muže Ivan Diviš. Ale než

k tomu dojde, muže si promítnout pár rozostrených obrazu.
To, co zustalo z Tlustocha Kazimoura a z kastelána. Co

zustalo ze života v jedné dobe.

Libuše Koubská
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PES, KfERÉMU SE ZABEHL PÁN
Ceská republika - podzim predevropský

JAN URBAN

"Stane-li se báj blábolem, nastává soumrak bohu," napsal

básník, spisovatel a diplomat Jirí Gruša. Prestože to zní spíš
wagnerovsky, velice se to hodí na poslední ctvrtletí ceské
politické scény roku 2003.

V tuto dobu pripomínala Ceská republika neštastného

psa, kterému se zabehl pán. I ten nejelegantnejší setr se
v takové chvíli zmení v tupe vypadajícího plašana. Nejiste,
a za chvíli zas zurive pobíhá, poštekává, knucí. Má strach.

No a pak se vetšinou pánícek objeví na rohu a jde se domu.

Ceské psisko má, na první pohled, podobné štestí. Bez
ohledu na momentální zmatek v duši a v chování je za
rohem ono nové "doma", vstup do Evropské unie. A tak se
jde domu, ale ješte se to neví. Ono se ani moc neví, odkud se

jde, a tak se ješte pobíhá, bezcílne poštekává, tocí dokolecka

Dnes je "banalizace komunismu" prijatou

doktrínou nejenom ODS, ale i vlivné cásti
sociální demokracie.

- a hledá pánícek. Ten ceský psík si totiž ješte nestacil

všimnout, že osud mu nad bránu nového domova vytesal
nápis "Psum vstup zakázán". Zlomyslný osud od nej ocekává
alespon náznak odpsovštení a zacátek prevtelení v nepsa.

Babetka a Špidla
Byl to s nejvetší pravdepodobností poslední pred evropský

podzim v novodobých dejinách této zeme. Vyšla behem nej
i jedna z nejduležitejších ceských knížek posledních deseti

letí, Stastný bezdomovec už zmíneného Jirího Gruši. Tvrde
odhaluje lži o vlastní nacionální výlucnosti a laskave sní
o lidské slušnosti ve strední Evrope. Stojíme bez báje,

kterou jsme zavrhli a zapomneli. Stojíme bez bohu, které
jsme vždy podezírali, že nadržují jiným, a tak jsme jim nikdy
príliš neverili. Neveríce bájím ani bohum, neveríme ani sami

sobe. Zustal nám blábol- a pocit osamelosti.
Obraz Ceské republiky ve veku televize predkládají svetu

kolem politici. Podzim v tomto ohledu neprinesl nic nového.
Po euforii výrazného úspechu cervnového referenda
o vstupu do Evropské unie prišly namísto hrdosti rozpaky.

Namísto sebevedomého vykrocení tradicní "no jo, ale".
Vláda Vladimíra Spidly nedokázala svuj nesporný úspech

využít. Nemohlo být symbolictejší vyjádrení nedostatku
vudcovských kvalit než roztomilé, ale znacne nejisté pevec

ké vystoupení premiéra Spidly, který vecer po vyhlášení

výsledku historického prihlášení se obcanu Ceské republiky

k Evrope na Hradcanském námestí mezi radou otrávených
bavicu na záver lidové veselice zapel ve sboru písen "Malá

Babeta šla do sveta". Zlidovelý optimistický skoromarš
o popletené malé Babete ovšem obsahuje i slova: ,,Ale až se

domu vrátí, pozná, že chybila," stejne jako ocekávání, že

Babeta vyplní, "co kdysi slíbila ... " Takže jít do Evropy je
chybou? A co že to za kdysi dané sliby je treba plnit? Takový

je chorál prihlášení se k Evrope v ceském provedení. Pridej
me k tomu prezidenta Václava Klause, který dodnes nepro
zradil, jak v referendu hlasoval, ale o to casteji se vztyceným

prstem varuje celý svet pred údajnými pokusy budovat
evropský superstát.

Prezidentovo superego zrazuje jeho intelekt
Po letní pauze potom prezident zacal porušovat snad

všechny sliby, které kdy pred príchodem na Pražský hrad
dal. Tvrdil o prezidentském právu vetovat Snemovnou
a Senátem prijaté zákony, že je to neco, co by se melo použí

vat "tak jednou za deset let". Podzim ho ukázal jako otevre

ne stranického prezidenta, pro kterého je i vetování zákonu
jenom nástrojem otevreného politického souperení s vládou,

která mu není po chuti. Jeho zahranicní vystupování 

a znovu predevším jeho protievropanství - je stejne otevre
ným odmítáním vládní zahranicní politiky. Jako by prestal

být schopen prijímání nových poznatku a jejich zpracování.

V obavách pred složitostí a dynamikou nového svetového
zrání opakuje ideologická klišé z šedesátých a sedmdesá

tých let. Nevzdelán v mezinárodních vztazích vrací se jako

ceský politik intelektuálne do 19. století. Balancuje na hrane
mezi intuitivním strachem z Nemecka a Evropy a stejne
intuitivním a nesebevedomým obdivem k sebestredné
aroganci Ruska. Dosavadním vrcholem jeho spanilých
zahranicních cest byla práve podzimní státní návšteva

v Moskve. Namísto aby vyjadroval kontinuitu a loajalitu

k zahranicní politice ceské, prevzal beze zbytku oficiální
moskevskou dezinterpretaci vzájemných vztahu posledních

deseti let jako "trapného mlcení".
Jeho superego znovu zradilo jeho intelekt - a tentokrát

i zemi, kterou má reprezentovat. Podle údaju ceského minis
terstva zahranicí se totiž v letech 1993 až 2003 mezi Ruskem

a Ceskou republikou uskutecnily dve návštevy prezidentu,
sedm návštev ministerských predsedu a sedmkrát mezi

Prahou a Moskvou na pracovní návštevu prelétali ministri
zahranicních vecí. V druhé polovine devadesátých let ruská

strana navíc nekolikrát odmítla návrh na návštevu tehdejší
ho ceského prezidenta Václava Havla v Moskve. Sestnáct
jednání na nejvyšší úrovni za deset let je tedy podle Vladimi

ra Putina a Václava Klause "trapným mlcením". U Putina
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tomu lze rozumet. Prosazuje za všech okolností ruské

mocenské zájmy, a podporu lidských práv, spojenou s kriti

kou brutality ruské armády v Cecensku, kterou predstavo
val Václav Havel, musel odmítat. Václav Klaus ale v tomto

prípade prokázal, že bez ohledu na principy dohodnuté

zahranicní politiky státu se, jak jen príležitost dovolí,
k symbolickému polícku domácímu politickému rivalovi
klidne spojí s kýmkoliv. I s bývalým oficírem KGB, který

pred pár mesíci ocenil zesnulého bývalého posrpnového
okupacního protektora v Ceskoslovensku Cervonenka jako
"zakladatele moderní ruské diplomacie".

Podzim tedy ukázal, že od prezidenta už nelze cekat, že
by v otázkách zahranicních vztahu spolupracoval s kýmko
liv, kdo beze zbytku nesdílí jeho postoje. V rozhodujících
mesících pred vstupem do Evropské unie nebude Klaus

ochoten koordinovat svoje kroky ani s vládou, ani s parla
mentem. Naopak, dal otevrene najevo, že pujde jenom

a výhradne svojí cestou.

Sebevražedná trpelivost ceské vlády
Podzim také konecne dokreslil obraz prezidenta jako

politika domácího. Bez ohledu na sliby predvolební se
Václav Klaus ve funkci usadil jako brilantní predstavitel

egocentrické medializace, politiky, která mediální zdání

programu a myšlenek plne podrizuje ocekávání masového
volice. Zatím ješte potrebuje být otevrene stranický a fandící
ODS. Pri úspechu svého osobního tažení proti jakémukoliv

momentálne nepopulárnímu cíli však ani to nemusí vydržet
vecne.

Ceskou vládu podzim roku 2003 zastihl v nezávideníhod

né situaci, za kterou si do velké míry ovšem mohla sama.
Její stav je skutecne unikátem, který jednou bude popisován

v politologických ucebnicích jako príklad sebevražedné

trpelivosti. Stojednicková koalice, která ji vytvorila, se po
volbách sjednotila na odmítání podstaty predchozího období

"opozicní smlouvy". Chtela do ceské politiky vnést vetší

pruhlednost a omezit tajnosnubnost politického kšeftování
s pozicemi v nezprivatizovaném zbytku hospodárství.

Okamžite se ale ukázalo, že nový politický étos Vladimíra

Špidly nemá v jeho vlastní CSSD podporu. Nejvetším problé
mem a protivníkem vlády tedy není, jak by se mohlo zdát,
cinnost opozice, ale permanentní vzpoura velké cásti sociál
ne demokratického establishmentu proti Vladimíru Špidlo

vi. Na podzim se sice do luna parlamentního klubu sociální
demokracie vrátil severoceský poslanec Josef Hojdar

a dokonce i hlasování o rozpoctu probehlo bez vetších
potíží, ale o zmene stylu a pomeru sil ve strane si premiér
Špidla mohl už jenom nechat zdát. S ostudou rezignovavší

ministr obrany Jaroslav Tvrdík dostal, presne ve stylu

opozicní smlouvy, místo generálního reditele Ceských
aerolinií. Na predních místech kandidátky CSSD do Evrop
ského parlamentu se objevili ti nejméne populární a nejvíce

zdiskreditovaní bývalí ministri. Kdysi tak duležitý cíl odvolá

ní vedoucích orgánu Ceské konsolidacní agentury byl tiše
zapomenut a jeden z personálních symbolu casu opozicní
smlouvy, poslanec ODS Vladimír Tlustý, je stále v jejích

klícových orgánech. V CSSD se na podzim objevila nová
politická hvezda, ministr financí Bohuslav Sobotka, který ve
vzrušené parlamentní rozprave brilantní polemikou zaskocil
a rozprášil opozicní argumenty.

Televizní zábery však ukázaly, že nejvíce zaskocen byl
Sobotkuv stranický i vládní kolega, ministr vnitra Stanislav

Gross. CSSD tak pokracuje smerem k sebezadušení. Špidlo
va kdysi nesporná snaha o prosazení programu nekomunis
tické a konstruktivní moderní levice je dnes obklícena
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stranickou nomenklaturou a bojem o vliv na dokoncení
privatizace posledních státních podílu. CSSD v této sestave
prestává oslovovat volice politického stredu a v príštích

volbách riskuje debakl. Nemuže být lepší symbol tohoto

klesání než nabídka komunistu, aby stále méne loajální
bývalý ministr zahranicí Jan Kavan prešel na jejich kandidát

ku pro volby do Evropského parlamentu.

Banalizace komunismu
S politikou "banalizace komunismu", tedy presneJl

"banalizace nebezpecí komunismu", jak ji nazval Zdenek

Zboril, prišel Václav Klaus, který ji instrumentálne použil
k prosazení svojí kandidatury na prezidenta. Dnes je "banali

zace komunismu" prijatou doktrínou nejenom ODS, ale

i vlivné cásti sociální demokracie. Už aby bylo doprivatizová
no, už abychom byli v Evropské unii. Potom už snad úplná
rehabilitace komunistu a vytvorení jejich koalice s "obroze
nou" sociální demokracií nenapáchá tolik škody. Zatím

žijeme v case pozvolné restaurace. Bez bájí a bohu se

Nevzdelán V mezinárodních vztazích, vrací se

Václav Klaus intelektuálne do 19. století.

polistopadová politická elita vrací k jedinému blábolu, který
zná a který považuje za bezpecný. Menší vládní strany

US-DEU a KDU-CSL jsou nakaženou obetí horecnatého
onemocnení sociální demokracie. Unie svobody je pod
soustredenou palbou ODS, která v ní neustále vidí konku
renta na pravici politické scény. Ani komunisté nejsou
tercem tolika útoku a posmešku, které tak ochotne papouš

kují ceské sdelovací prostredky. Dusledkem je i tady vnitrní

pnutí a mediální prestrelky mezi vedením a nekterými
krajskými organizacemi, které Unii dále oslabují.

Nervozita zachvátila i lidovce, kterí na podzim vymenili

vedení a zvolili do cela strany bývalého námestka ministra

obrany Kalouska. To, že jde o politika i na ceské pomery
s nadprumerne kontroverzní povestí, vyvážil dojem, že
v televizi vypadá, jako by vedel, co mluví. Mezi clenstvem

pak panovalo presvedcení, že je treba potrestat dosavadního

predsedu Cyrila Svobodu, který jako ministr pro samou
zahranicní politiku nemel na rodnou stranu dost casu.

Opozicní strany, tedy ODS a komunisté, jsou v pohodlí

spolecného odporu proti vládní koalici umrtveny. Vnitrní

diskuse v nich vymizela a názorové proudy se stretávají jen
pod vnejším tlakem, jako treba u príležitosti sestavování
kandidátek pro volby do Evropského parlamentu. Tyto

strany mají vnitrní krize teprve pred sebou.
Všechny ceské politické strany mají jedno spolecné.

Pripomínají onoho psa, který ješte nepochopil, že osud po

nem brzy bude požadovat prevtelení. Velké dejinné otázky

zodpovednosti národního a státního spolecenství jsou znovu
zakopávány pod koberec. Poválecný odsun je znovu
nedotknutelný a spolu s ním i odškodnení Nemcu, kterí

v Ceskoslovensku zustali a byli po léta ponižování

a existencne poškozování. Místopredseda vlády Petr Mareš,
který se odvážil obhajovat nutnost diskuse o techto

krivdách vuci nemecky mluvícím spoluobcanum, byl na
podzim velkou cástí politické scény vlastne ostrakizován.

Neexistující debata o chování spolecnosti za doby komunis
mu byla na podzim nahrazena nedustojnou mediální taškari
cí, která mela vysvetlit, že disidenti nic nedokázali, nebot

komunismus odešel tak jako tak sám, oslaben zvenku
Gorbacovem a zevnitr seminári soudruhu a pánu z Prognos
tického ústavu. Pretahování o bolest a mucednictví, soutež

o to, kdo byl nejvetší obetí, je bez ohledu na historická fakta

a Evropu, která premýšlí zcela jinak, stále základem ceské
politiky. Doma i navenek. Jenomže i tady platí, nebo co
nejdrív bude platit, ono "Psum vstup zakázán".

Džentlmen a burani
Trvale nám zacalo chybet nezduraznované džentlmenství

Pavla Tigrida. Stejne jako jeho neméne nezduraznované
opovržení k jakýmkoliv totalitním nápadum a praktikám. Je
treba velikosti, aby clovek dokázal odpouštet a pritom stále

odmítal banalizaci zla. Veril, že návrat do Evropy pomuže
pošramocenému ceskému sebevedomí. Ješte více veril
v mladé lidi, schopné prekracovat pohodlí nekomunikace
a zabetonovaných názorových klišé, ochotné se srovnávat se

svetem na západ od Aše. Pavlovi Tigridovi by se nadcházejí
cí cas restaurace asi nelíbil. Ale urcite by dokázal napsat

neco brilantne sarkastického a velkého. A hledal by nadeji.
Podzim roku 2003 byl ovšem také sezónou nevídaného

politického bulváru a útoku na verejnoprávní televizi. Repor
táž cT o Malé Strane vzaly desítky poslancu Snemovny díky
sarkastickému srovnání s podzemí neviditelne dolujícími

termity osobne a vyhlásily novému vedení verejnoprávní
televize válku. Ješte horší reakci si vysloužila reportáž

o skandálne oplzlých sexistických výlevech nekolika pánu

poslancu nad plastickou operací ministryne Buzkové.
Namísto aby se od buranského sprostáctví svých kolegu
distancoval, ministr kultury Pavel Dostál neváhal telefono

vat rediteli Ceské televize a snažil se zastavit vysílání repor
táže. Ceská televize má být potrestána. V situaci, kdy má
v porovnání s prumerným platem zrejme nejnižší príjem

z koncesionárských poplatku ze všech verejnoprávních
televizí v Evrope, je dojemná snaha poslancu o kontrolu
jejího financování jenom nepríliš skrývanou snahou televizi
verejné služby financne znicit. Ve Snemovne se znovu

pretrásá privatizace cT2 jako "rešení". Pokud Snemovní
uraženost a nepochopení duležitosti verejnoprávní televize
pro udržení a rozvoj národní kultury a pameti, budeme do

Evropské unie vstupovat jako jediní bez televize, která by
vytvárela prostor pro detské ci seniorské porady, vlastní
televizní tvorbu, dokumenty a všechno to, co komercní
televize nikdy delat nemohou a nebudou. Slavní vecernícko

vi králíci prijdou díky "úsporným opatrením" o svuj klobouk
a pujdou jinam. Bez báje a bez bohu nám zustane blábol.
Takový tedy byl podzim 2003.

JAN URBAN (1950) JE NOVlNAR.
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PROC JE IZRAEL
~ ~

NAP ?
Výsledky nedávného pruzkumu v zemích EU, z nichž vychází
Izrael jako nejvetší hrozba míru, leckoho šokovaly. Narcením
z antisemitismu si však usnadnujeme práci.

MILOŠ POJAR

V ríjnu 2003 provedla spolecnost The European
Omnibus Survey, Gallup Europe v patnácti clenských

zemích Evropské unie pruzkum verejného mínení na téma
Irák a mír ve svete.

Když promluví císla
Dotazováno bylo 7515 obcanu EU, v prumeru jich

pripadlo 500 na každou jednotlivou zemi. Muži a ženy byly
zastoupeny rovným dílem, pricemž stredoškoláci a lidé
s nižším vzdeláním prevažovali nad vysokoškoláky, dotazo

vaní bez stálého pracovního pomeru nad zamestnanci,

obyvatelé mest nad obyvateli vesnic. Úcastníci pruzkumu
odpovedeli na jedenáct otázek, z nichž deset se týkalo
Iráku, respektive vojenského zásahu Spojených státu,
poválecného vybudování irácké spolecnosti, pocitu ohrože

ní terorismem apod. V pruzkumu se 68 % dotazovaných

vyslovilo, že vojenská intervence byla neoprávnená, 43 %

chtelo, aby OSN garantovala v Iráku bezpecnost, 65 % bylo

pro to, aby Spojené státy financovaly rekonstrukci Iráku,
82 % požadovalo úcast svých zemí na humanitární pomoci,
81 % si prálo vetší zapojení EU v mírovém procesu na

Blízkém východe a 55 % pocitovalo silné ohrožení své zeme
terorismem.

Desátá otázka znela: Které zeme predstavují nejvetší

hrozbu míru ve svete? Na škále odpovedí sahající od

rozhodného "ano" až k "vubec ne" byly zeme predstavující
ohrožení míru ohodnoceny následujícím zpusobem: Izrael
(59 %), Írán (53 %), Severní Korea (53 %), Spojené státy

(53 %), Irák (52 %), Afghánistán (50 %), Pákistán (48 %),

Sýrie (37 %), Libye (36 %), Saúdská Arábie (36 %), Cína
(30 %), Indie (22 %), Rusko (21 %), Somálsko (16 %) a EU
(18 %).

Težko soudit, jak reprezentativní muže být pruzkum
ucinený na 0,002 % z celkového poctu 375 milionu obyvatel
patnácti zemí. Co všechno mužeme nicméne z odpovedí na

otázku císlo deset vyvodit? Tak treba, že odpovedi mužu

i žen byly shodne zastoupeny 59 procenty. Nejvetší odsudek
si vysloužil Izrael u respondentu ve vekové kategorii

25-39letých (62 %). Cím vyšší meli respondenti vzdelání, tím

více jich Izrael považovalo za hrozbu (66 %). Nejkritictejší

byli pritom obyvatelé metropolních oblastí (62 %) a príslušní

ci nezávislých profesí a svobodných povolání (65 %).

Jak odpovedeli obcané jednotlivých zemí EU? Nejkritic
tejší byli v tomto smeru vuci Izraeli obcané Nizozemska

(74 %) následovaní Rakušany (69 %), Lucemburcany (66 %),

Nemci (65 %), Dány (64 %), Belgicany (63 %), Iry (62 %),

Reky (61 %), Finy a Brity (60 %). Pod prumer 59 procent se

dostali Španelé (56 %), Francouzi a Portugalci (55 %)

a Švédové (52 %). Za hrozbu míru považuje Izrael jen 48 %

Italu - tedy nejméne z celé EU. Z pruzkumu vyplývá, že

dokonce 33 % Holandanu považuje Izrael za absolutní
hrozbu míru.

Izraelsko-palestinský konflikt je vnímán v rade

zemí jako spor silného Izraele a slabých

Palestincu. To zpusobuje, že se liberální kruhy
staví za slabšího.

Ale nechme už císel. Nekterí izraelští predstavitelé
a izraelský tisk oznacili výsledky pruzkumu za ukázku

západoevropského antisemitismu. Je tedy odpoved na
citovanou otázku vysvetlitelná pouze antisemitismem?

Pochybuji.

Krištálová Evropa?
Samozrejme, že o jeho existenci nelze ve státech EU

pochybovat, exístuje tam koneckoncu jako ve všech ostat
ních evropských zemích, Spojených státech i jinde ve

svete. V posledních letech se nicméne ukazuje, že na
jistých místech v Evrope antisemitismus roste. Ve Francii
bylo napríklad jen loni zaznamenáno 2000 násilných cinu

motivovaných nenávistí vuci Židum. Jak známo, má

Francie nejpocetnejší muslimskou menšinu ze všech zemí
EU (5 milionu) a zároven nejpocetnejší komunitu židov

skou, cítající pul milionu. Nositelem protižidovských posto
ju je práve do spolecnosti neintegrovaná a zpravidla
nezamestnaná muslimská mládež. Pristehovalci z muslim-
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ských, lépe receno arabských zemí severní Afriky a Blízké

ho východu vcetne Palestincu žijí ale i ve Španelsku, Portu
galsku, Itálii a Recku. A práve v techto zemích naopak
k protižidovským vystoupením nedochází, ac zde jsou silné
proarabské vazby. S výjimkou Recka se všechny stredo
morské zeme EU umístily pod hranicí prumeru.

U Nemcu a Rakušanu mužeme predpokládat vetší míru

antisemitismu; odpovídala by tomu moderní historie techto
zemí i nedávné antisemitské výroky a aféry v SRN. Jak si
však poradit s Nizozemskem, tolerantní zemí, která je

tradicne proizraelská a pritom v pruzkumu stojí na špici
zemí, které v pruzkumu oznacily Izrael jako hrozbu míru?
A mohou být Dánové s Finy motivováni antisemitismem?

Jak si vysvetlit relativne príznivou odpoved Švédu (52 %),

když ve švédské spolecnosti existují antisemitské tendence
a švédské vlády v minulosti patrily k hlavním kritikum

izraelské politiky?

Všechno je jinak
Lze najít radu závažnejších duvodu pro vnímání Izraele

jako hrozby míru. Nekde latentní, jinde otevrený antisemi
tismus v zemích EU hraje pouze zastrešující roli a do hry
tak vstupují další faktory.

Za zásadní považuji ztrátu vedomí historických souvis
lostí, projevující se predevším u mladé generace. Kdo

z Evropanu si je ješte vedom situace v mandátní Palestine,
arabského odporu a teroru proti Židum, odmítnutí nabíze
né spolupráce s predáky sionismu, negace nabídky vlastní
ho státu již v roce 1937 a 1938? Kdo si pamatuje pronacis
tická stanoviska arabských vlád vcetne celých skupin

obyvatelstva? Kdo ví, že Arabové v Palestine mohli mít svuj

stát podle rezoluce OSN z roku 1947 - a odmítli ho? Kdo si
je vedom podstaty problému palestinských uprchlíku,
který je po tri generace umele udržován pri živote tím, že

arabské zeme drží své "bratry" v táborech a až na výjimky,
jakou je Jordánsko, jim nedovolují zaclenit se do života?
Kdo rozumí pocitum Izraelcu, jejichž zeme je po celá

desetiletí bojkotována a od svého vzniku po dnešní dny
byla tercem nekolika válek a terorismu (od roku 1967
zahynulo jen pri teroristických útocích na 2000 Izraelcu)?
A co ztroskotaná mírová jednání, naposledy v Camp

Davidu v roce 2000? Co vraždy tech arabských predstavite

lu, jako jordánský král Abdulláh, egyptský prezident Anvar
Sadat a libanonský prezident Bašír Džemajel, kterí chteli
dosáhnout míru s Izraelem?

Sýrie vedla proti Izraeli nekolik válek, do roku 1967 ho
ostrelovala z Golanských výšin, uzavrela jako poslední

s Izraelem v roce 1949 prímerí, bojkotovala Egypt, když
uzavrel s Izraelem mírovou smlouvu, a na svém území

hostí teroristické organizace. Irák je od roku 1948 de

facto ve válce s Izraelem, v roce 1990 hlásal jeho znicení
a nakonec jej napadl 39 raketami a jeho prezident

Saddám Husajn platil rodine každého palestinského
sebevražedného atentátníka 10-20 tisíc dolaru. Írán pak

otevrene vyhrožuje Izraeli znicením, vlastní rakety, které
mohou Izrael zasáhnout, a konecne pracuje na výrobe
vlastní atomové zbrane. Všechny tyto státy však, soude

podle dotycné ankety, popustily své nechvalné místo
Izraeli.

Svou roli dále sehrávají média, která vytvárejí negativní
obraz Izraele, prevracejí príciny a následky izraelsko-pales

tinského konfliktu, nedocenují hrozbu islámského teroris
mu, neocenují prednosti Izraele jako jediné demokracie na

Blízkém východe a zamerují se jednostranne na lícení
utrpení Palestincu, pomíjejíce pritom utrpení Izraelcu.

Nezanedbatelné jsou zároven mezinárodnepolitické

aspekty. Izrael je prezentován a vnímán v zemích EU jako
spojenec Spojených státu, k nimž chová rada státu EU

nechut, jež padá i na nej. Izrael je nesporne americkým
spojencem, jeho vztahy s USA ovšem rozhodne nelze
oznacit jako bezkonfliktní. Nekteré zeme EU navíc vzhle

dem k silné muslimské menšine nebo pro svou geografic
kou blízkost k arabskému svetu tradicne zastávají proarab
skou orientaci.

Izraelsko-palestinský konflikt je vnímán v rade zemí,
treba ve Skandinávii, jako spor silného Izraele a slabých
Palestincu, kterým jsou odpírána základní práva. To zpuso

buje, že se liberální a levicové kruhy automaticky staví za
slabšího.

Zac je Izrael kritizovatelný
Obecne je Izrael chápán jako zeme, která se nechce

spoléhat na jiné, otázku vlastní bezpecnosti bere do vlast
ních rukou, nestojí o cizí garance a vystupuje rozhodne až
arogantne. Její soucasná politická pravicová reprezentace

je v mnoha zemích odmítána, nemá propojení na západoev

ropské politické strany, tak jako to bylo v minulosti se
Stranou práce a jejího napojení na levicové strany Evropy.

Izrael se netají dlouholetým odmítavým vztahem k EU jako

k celku a nemíní pripustit, aby hrála nejakou významnou
roli v rešení izraelsko-palestinského konfliktu.

Málo prostredku vydává Izrael na svou propagandu,

nespolupracuje cílevedome se zahranicními médii. Izrael
témer neobesílá duležité kulturní události jako filmové
a divadelní festivaly, knižní veletrhy, kde by mohl predklá

dat svá stanoviska a celit propalestinské propagande.
Izrael je ovšem objektivne kritizovatelný za svou neústup

nou politiku stálého budování židovských osad na palestin
ském území a rovnež za tvrdé represe proti palestinskému
obyvatelstvu, které pak svet nevidí jako odvetu za palestin

ský teror, nýbrž jako projev izraelských snah udržet si
trvalou kontrolu nad palestinským obyvatelstvem.

Vnímání Izraele coby zeme ohrožující mír v uvedeném
pruzkumu nepramení z antisemitismu, ale predevším
odráží tragiku izraelsko-palestinského konfliktu zprostred

kovanou evropské verejnosti v pokriveném mediálním

obraze. Pripojíme-li k tomu proarabskou politiku nekte
rých vlád zemí Evropské unie a soucasný antiamerický

trend, pak by nás výsledky pomerne málo reprezentativní

ho pruzkumu nemely prekvapit.

MILOS POJAR (1940) JE REDlTEL Vzol':LÁvAclHO A KULTURNIHO CENTRA

rRA2SKI':Ho ŽIOOVSKl':HO MUZEA A BÝVALÝ VELVYSLANEC v IZRAELI.
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RUSKO OPEr V MlZE
Ruská cesta za lepšími zítrky má stále více výmolu

VÁCLAV MEZRICKÝ

Stal se Putin skutecne zajatcem

príslušníku tajných služeb, jejichž

vzestup umožnil? Pokud ano, fasáda

stability a hospodárského zázraku

dostane vážné trhliny.

Zatcení Michaila Chodorkovského oznacili nekterí zahra

nicní dopisovatelé a komentátori jako bod obratu v dosavad
ním politickém vývoji postsovetského Ruska. Nátlak na
jednoho z nejbohatších a nejvýznamnejších ruských bossu,
spolu s odstoupením šéfa prezidentské kanceláre, Jelcinova

spojence Alexandra Vološina, symbolizují vítezství v bitve

mezi autoritativními silami a liberály. V mocenském boji
uvnitr politických elit jde o ropu, o oligarchy a o neomeze

nou kontrolu nad spolecností. Je príznacné, že Chodorkov
skij byl zatcen behem cesty na seminár s názvem "Moc,
obchod, spolecnost". Pozadí, na kterém se tento konflikt

odehrává, má radu dimenzí. Všechny svedcí o tom, že Rusko

se ani po deseti letech nevymanilo z problému, které zcásti
vznikly již za starého režimu, zcásti byly vyvolány jeho

pádem.

Na lepší príští
Reportéri, kterí projíždejí Ruskem, prinášejí shodné

zprávy o zuboženém stavu, v nemž se ruská spolecnost
nachází. Ve vesnicích jsou zavrené obchody, kluby, školy,
zdravotní strediska. Nezamestnanost je místy stoprocentní.
Je-li práce, odmeny se vyplácejí
v naturáliích, tedy zejména

v chlebu - pokud je. Rodiny, které
mely to štestí, že si z minulosti
zachovaly záhumenky, žijí z toho,
co na nich sklidí. Nuda a bezúteš

nost života na vsích je nepredsta

vitelná, opilství je všenárodní
nemoc. Pije se vše, co tece: vodka,
cistý alkohol, kolínská ... Podle

jednoho z dopisovatelu se pije "ve dne v noci".
Alkoholismus spolu s naprosto nedostatecnou zdravotní

pécí a nízká porodnost se podepisují na demografických
ukazatelích. Ješte v roce 1989 melo Rusko 147 miliónu

obyvatel, v soucasnosti již o tri miliony méne.

Zrádce Gorbacov
Solženicyn ve své zdrcující analýze ruské spolecnosti,

nazvané príznacne "Rusko v troskách", poukazuje na to, jaké
nebezpecí pro budoucnost zeme predstavuje prelidnení. Ne
tak v Rusku: na Sibiri pripadá na ctverecní kilometr dva a pul

cloveka, na Dálném východe ješte méne. Cínské obyvatel
stvo již dnes vstupuje na tato prázdná území - zatím legálne.

Také stav armády je podle Solženicyna alarmující. Útvary
nemají pohonné hmoty, aby mohly provádet cvicení, nejsou

náhradní díly pro bojovou techniku. Je nedostatek vycvice-

ných poddustojníku a porucíku. Z deseti dustojníku jich
devet nemá byt. Nevyplácejí se gáže.

Venkovským spolecnostem vládnou mafie. Korupce je

všestranná a všudyprítomná. Zablácenou poznávací znacku

"pokutuje" policie 200 dolary. Kreslo námestka ministra stojí
pul miliónu dolaru.

Do spolecnosti se vrátilo "prirozené" právo, právo silnejší
ho. "Prežít dnes v Rusku znamená mít konexe nebo být
zlocinec," ríká neznámý venkovan zahranicnímu dopisovate
li.

Není divu, že za této situace se Brežnev stává hrdinou

obycejných lidí, zatímco Gorbacov je pro ne zrádcem, proto

že perestrojka obrátila všechny jistoty vnivec.

Poklekni pred carovým krížem
Lidé se utíkají k církvi. Za deset let se církevní semináre

zdesetinásobily, pocet kneží a církevních spolecností se od
.. roku 1987 ztrojnásobil. Rostou nové kostely a kláštery. Lidé

hledají orientaci v ortodoxním dedictví, navazují na predre
volucní dobu a na spríznenost carství a krestanství. Zahra
nicní korespondenti popisují památník, vybudovaný

v místech, kde byla popravena
carská rodina. V noci na 17.

cervence 1918 byl na tomto míste

zavražden car Mikuláš lI., carev

na Alexandra, ctrnáctiletý násled

ník trunu Alexej a velkoknežny
Olga, Tatána, Marie a Anastázie.

Žili pro Rusko a pro lásku

k Rusku, zní nápis umístený pod
sochou carské rodiny. Dvacet

metru od tohoto místa stojí ocelový kríž s nápisem: Poklekni,

Rusko, pred carovým krížem.

O vztahu obycejných lidí k politickému dení referují
zpravodajové rozporuplne. Na jedné strane hovorí o lhostej

nosti, na druhé o podpore, které se teší Putin a jeho politika.
Obe polohy jsou živnou pudou zmen, kterými zeme prochá

zí. Ruský symbolista, spisovatel Dmitrij Sergejevic Merež
kovskij, o stavu predrevolucního lidu napsal: "V chimeric
kém státe národ miluje jen jeden oslnující bod, samovládu.

Miluje však samotný stát? Príliš dlouho vtloukali do neho

tuto ideu tatarským bicem, nemeckými bodáky. Proto pro
neho stát znamená byrokratismus a byrokratismus znamená

mrtvou vodu, která všechno umrtvuje." Ruský filosof

Nikolaj Alexandrovic Berdajev, který žil od roku 1922
v emigraci, poukazoval na analogii prevratu, který znamena
ly reformy Petrovy a prevratu bolševického: "Totéž preruše-

zima 2004
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ní organického vývoje, popíraní tradic, ten samý etatismus,
hypertrofie státu, to samé utvárení privilegované byrokratic
ké vrstvy." Rusko je podle nej diskontinuitní spolecnost 
Rusko kyjevské, Rusko tatarského období, Rusko moskev

ské, poté petrovské, imperátorské, pak sovetské. Soucas
nost tento rys ruských dejin jen zvýraznuje.

Bojište vyvolených
Dvanáct let po zhroucení Sovetského svazu se v Rusku

rozvinul systém, v nemž ruzné klany mezi sebou hledají
rovnováhu formou mocenských intrik. Politolog Piontovskij
ríká, že celá politická elita je prostoupena duchem autoritár

ství. Masám jsou pritom demokratické hodnoty lhostejné
díky sociálním podmínkám, v nichž musejí žít.

Souboj politických elit se odehrává mezi bývalými Jelcino

vými stoupenci a predstaviteli tajných služeb (KGB)
a armády. Od pocátku Putinovy vlády došlo ve strukture elit
k podstatným zmenám. Zatímco za Jelcina byl vstup mezi

elity otevren lidem z disentu, vedy a odboru, nová vládnoucí
elita se tvorí ze struktur bývalého sovetského režimu. Pritom
príslušníci tajných služeb ve zvýšené míre "privatizují" pro
své cíle orgány policie a státního zastupitelství. Dokonce

sponzorují svou politickou stranu - Lidovou stranu. Její
predseda požaduje prerozdelení bohatství Ruska - k velké
radosti tech, kterí pri predchozí privatizaci prišli zkrátka. Pro

revizi privatizace se vyslovilo víc než 70 procent Rusu.
Prírodní zdroje se všeobecne považují za národní bohat

ství, které se má vysoce zdanovat nebo postátnit. Bezpec

nostní služby sledují predevším vlastní zájmy, soustredují se
na zbrojní prumysl, výrobu vodky a ropovody. Lukrativnejší
je ovšem sama ropa a zemní plyn. Pro získání kontroly nad

temito zdroji je v Rusku kontrola financních toku podniku
strategicky významnejší než získání kontrolního balíku
akcií. Spolu se státní správou se tedy clenové tajných služeb

pokoušejí vytvorit - nebo obnovit - systém státne-byrokra
tického kapitalismu.

Rex Putin
O tom, že o nastolení systému" rízené demokracie" usilo

val Putin od pocátku, není pochyb. V posledních letech je
však jeho úsilí systematické. Redukuje opozici. Aniž to
ústava umožnuje, rozdelil zemi na sedm správních oblastí.

Aparáty jeho zmocnencu pro jednotlivé oblasti tvorí ze

sedmdesáti procent príslušníci tajných služeb. Ti mají za
úkol podrídit regionální politiky mocenské vertikále.

Média si Putin podmanil tak, že násilne prevzal tri nezávis

lé televizní stanice. "Postátnil" renomovaný moskevský
sociologický institut, aby ho mohl orientovat jen na výzkumy
sociálních, ne však politických problému. Legitimita vertikál

ního režimu spocívá díky znacné Putinove oblibe na jeho
bedrech. Je ovšem dost dobre možné, jak soudí komentátori,
že se již stal zajatcem príslušníku tajných služeb, jejichž
vzestup umožnil. Opadá tak fasáda stability a hospodárského

zázraku, kterou na pocátku svého úradování vytvárel. Presto
témer ctyricetiprocentní zisk "putinovského" Jednotného

Ruska v prosincových parlamentních volbách výmluvne

ukazují, že Putinova aureola neztrácí nijak na svém lesku.
Za prátelského povzbuzování Západu nevytvoril Putin jen

autoritárskou spolecenskou atmosféru. Do úradu nastoupil

jako kompromisní kandidát ruzných mocenských skupin
kolem Jelcina. Chce zemi nepochybne modernizovat. Nemilo

srdne pojmenovává slabosti Ruska. Ale stejne jako jeho
predchudci, kterí usilovali o dosažení téhož cíle, se ho snaží

dosáhnout prostrednictvím autoritativního státu a byrokracie,
rekrutované z nejtvrdších struktur starého režimu.

VAcLAV MEZRICKÝ (1934) JE PAAVNIK.

Po cem se stýská
východním Nemcum

"Ostalgie" neznamená politickou preferenci
BEDRICH DTlTZ

V poslední dobe se v nemecké televizi i v kinech množí filmy
a zábavné porady, které ruznými zpusoby pripominají minulost
v NDR zpusob života, spolecenské pomery, staré známé výrob

ky, spotrebitelské zvyky, soukromý život v Ulbrichtove
a Honeckerove republice. Porady namnoze uvádejí moderátori,
sportovci a jiné osobnosti, které byly populární v tehdejším

východním Nemecku a jsou populární i dnes. Zatímco tyto

porady v západní cásti zeme vyvolávají pobavení a nekdy i údiv,

teší se ve východních, takzvaných nových zemích znacné

popularite. Hovorí se proto o "ostalgii" - idealizování "starých
casu". Prejí si tito lidé opravdu návrat starých casu? Co je za tou
ostalgií?

Dan z rychlosti
Po pádu zdi a zhroucení komunistického režimu mel tehdej

ší spolkový kanclér Helmut Kohl pripravený plán, který
predpokládal po jistou dobu paralelní existenci dvou nemec-
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kých státu. Až by se hospodárské, politické a sociální pomery
ve východním Nemecku dostatecne priblížily pomerum na
Západe, mohlo by teprve dojít ke sjednocenÍ. Melo se tak

zabránit prudkému sociálnímu, politickému a hospodárskému
šoku. Když ovšem den co den tisíce zejména mladých a kvalifi

kovaných lidí proudily na Západ, muselo se jednat rychle
a prakticky pres noc byla zavedena v celém Nemecku západní

marka v hospodársky neúnosném, pro nové spoluobcany
ovšem velice výhodném kurzu.

Další osudnou chybou bylo, že se za výrobky neodpovídající

kvality, vyvážené výhradne do bývalého komunistického bloku,
muselo ze dne na den platit v tvrdé mene. Východnímu Nemec
ku tím vznikly vážné potíže. Nikde jinde se toto zboží prodávat

nedalo, a tak se zhroutila celá odvetví prumyslu a vznikla první
vlna nezamestnaných.

Za vlastní copy
V stejné dobe se zeme jako Ceskoslovensko, Madarsko

a Polsko z hospodárského bahna musely - smíme-li použít

prímeru barona Prášila - vytáhnout za vlastní copy. Východ
ní Nemecko místo toho svuj cop prehodilo na Západ

a cekalo, až zatahají tam. Do východního Nemecka proudily

stovky miliard marek - pozdeji eur - aniž by výsledek
odpovídal vynaloženým nákladum. Velení prevzala stará

Spolková republika; vytvorila instanci, která byla odpovedná
za privatizaci národního majetku, jinými slovy témer všeho.
Následnice této organizace ukoncila svou cinnost teprve

v listopadu 2003. Neprodejné závody byly zrušeny, delníci
ztratili práci. Jiné byly za danove výhodných podmínek

prodávány západonemeckým podnikatelum, kterí je casto za
krátkou dobu jako nerentabilní rovnež zavreli a odepsali
z daní, címž podnítili další vlny nezamestnanosti. Našly se
samozrejme i kladné príklady jako Car! Zeiss Jena - zde se

ovšem jednalo o iniciativu bývalého politika ze Západu. Ze

zdroju, které dostaly k dispozici regionální a komunální
instituce, opet casto težili západní podnikatelé, kterí premlu

vili nezkušené funkcionáre k drahým a casto nadmerným
investicím. Podstatná cást penez takto proudila zpátky na
Západ.

Nezamestnanost ve východních zemích je stále více než

dvakrát vyšší než na Západe, produktivita práce pokulhává až

o desítky procent. Proto jsou také mzdy a platy nižší než
v západních zemích. Na druhé strane se v drobném a stredním

podnikání ukazují první úspechy, které prispívají k pozvolnému
návratu rovnováhy. V poslední dobe pozvolna roste v zahranicí
zájem investovat ve východním Nemecku.

Mizerný, ale náš
To, co se nazývá ostalgií,má i své psychologické príciny. Casto

se zapomíná, že Nemci ve východonemeckých zemích žili ve
svém státe. Tento stát nebyla jen Stasi, berlinská zed, špiclování,

uzavrené hranice a politická nesvéprávnost. Tento stát také zajiš

toval práci - byt nepríliš dobre placenou, bydlení - i když na nižší
úrovni než na Západe, zdravotní a duchodové zabezpecení 

skromné, ale automatické, bez nutné osobní iníciativy a papíro
vánÍ. S výjimkou partajních a státních funkcionáru mezi lidmi

panovala povetšinou soudržnost bez vyostrené závisti. Ženy

mohly - protože musely - pracovat, o deti se jim postaraly jesle
a školky.

Nemelo by se rovnež podcenova~ že lidé byli nezrídka i hrdí
na svou zem. NDR byla sportovní velmocí; trestuhodné

metody, jimiž toho dosáhla, se odhalily až po pádu komunistic
kého režimu. Lidé mnohdy verili vládní propagande, která

vydávala NDR za desátou nejsilnejší prumyslovou mocnost na

svete. Verili tomu patrne i vedoucí politici a tajné služby Spolko
vé republiky, jinak by nemohli být tak prekvapeni bídnou situa
cí, která pred nimi vyvstala po pádu berlínské zdi. Jistá míra

identifikace s touto zemí se tedy velké cásti, ne-li vetšine
obyvatelstva, nedá uprít.

Wo ist mein Heim?
Right or wrong, my country. V právu ci v neprávu, je to má

vlast. Tuto v podstate nemravnou identifikaci s címkoli, co má

vlast napáchá, lze svým zpusobem spojovat i s mnohými
obcany bývalé NDR. Cech, Slovák, Madar nebo Polák muže
být hrdý, nebo nadávat - na svuj stát. Muže to znamenat, že

jsme za svuj cop meli tahat víc doprava ci naopak doleva,
v každém prípade neseme odpovednost za to dobré i zlé
posledních let my sami. Východní Nemci mohou oproti tomu

jen nah'kat: proc nás nenechali tahat - nebo snad správneji 

proc jsme netahali my? At je tomu jakkoli, velká cást Nemcu ve
východních zemích se ješte nestihla identifikovat se Spolkovou

republikou Nemecko. Jsou obcany tohoto státu, ale zcela doma

se v nem necítí. Cást obcanu NDR se kdysi se svým státem
ztotožnila. Cást byla bud v aktivní nebo aspon pasivní opozici.
Vetšine byl víceméne lhostejný. Ale byl to jejich stát. Zdrcující
vetšina si nepreje návrat casu Honeckerova režimu. Ale na to,

co jim tehdy dávalo pocit domova, prece jen rádi vzpomínají.

Vlastní elita
Poté, co se nejen hospodárské, ale i politické vedení ve

východních zemích ocitalo témer výhradne v rukou politiku ~e

západního Nemecka, vyrustá pozvolna nadejná politická elita
z vlastních východonemeckých rad. Ta se podstatne liší od elity
západní. At již jde dnes o starosty velkých mest i zemské minis
terské predsedy, témer níkdo se do své funkce nedostal proto,

že se chtel stát politikem. Jsou to inženýri, technici, vedci, mají

odborné a životní zkušenosti a nejsou závislí na svých politic
kých funkcích. Mají - at jsou príslušníky kterékoli strany 
vecnejší a méne stranickopolitický prístup k problémum. Je

zásluhou politiku ze Západu, že cílevedome získávali tyto
osobnosti pro politický život a mohou ukoncit své dílo v této

cásti Nemecka s vedomím splnené povinnosti.
Východní spolkové zeme budou vyžadovat ješte mnoho úsilí

od svých vlastních obcanu, ale i od západního Nemecka.
Nakonec to byla stará Spolková republika Nemecko, která

souhlasila s tím, že se k ní Nemecká demokratická republika
pripojí. Že vše nešlo tak rychle, jak si to prál kanclér Kohl a jak
si to predstavovali noví spoluobcané, je nabíledni. Nelze se

proto ani divit, že si lidé idealizují minulost s jejími jistotami.
Aniž by si ovšem práli její návrat.

BEORrCH Umz (1920) JE PUBUCISTA, ZUE V Nf:MECKU.

zima 2004

39



M

DOMOV A SVET

PREDE MNOU,
V zahranicí prekonaný urbanistický trend rustu predmestí je
u nás stále populárnejší

HANA ŠVEJDAROVÁ

Jedním z významných projevu úpadku kvality prírodního
prostredí je rozrustání mestských aglomerací. Ackoli mesta
expandovala vždy, v uplynulém století zesílil tento trend

natolik, že ve vyspelých zemích predstavuje jen obtížne rešitel

ný problém pri ochrane prírody a krajiny.
Mesta vznikla pro usnadnení komunikace. Když se

automobil stal dostupným pro vetšinu obyvatel, zanikla
potreba soudržnosti mest a duvod, proc se jejich cásti dríve
stavely v co nejtesnejší vzájemné blízkosti. Mesta zacala

pronikat do okolní krajiny. Hovoríme o tzv. suburbanizaci 
o plíživé kolonizaci prímestských oblastí mestskou zástav

bou, pro kterou existuje priléhavý anglický termín urban
sprawl (živelný rust mest, z angl. slovesa to sprawl = roztaho

vat se nekde, zabírat místo). Tento model se nejdríve a nejná
padneji ujal v USA, nyní se však urban sprawl zacíná roztaho
vati u nás.

Kde je tady to mesto?
Strukturu typického amerického mesta Evropan obvykle

vubec nechápe. Nove príchozí kladou tutéž otázku: kde je tady
to mesto? Americké mesto vnímá Evropan jako nehostinnou

oblast s premírou parkovacích ploch, s množstvím rušných

silnic a s budovami roztroušenými tak daleko od sebe, že je
potreba jezdit autem odkudkoli kamkoli.

Všechna americká mesta prošla stejným vývojem. Ve Spoje

ných státech lze vypozorovat znacnou uniformitu zástavby,
životního stylu i lidských potreb. liší se jen prírodní podmínky,

takže napríklad v pouštním Tucsonu zdobí domek casto jen

jeden peclive zalévaný ker, zatímco v Atlante je stejne roztrou
šené mesto schováno pod stromy a z výšky vypadá jako listnatý

les. Prostorová a demografická struktura mest je však totožná.

Dominantu tvorí nekolik výškových administrativních budov
v centru. Po úredních hodinách se stred mesta dokonale vylid

ní, obchody zavrou a nenajdete jediný duvod, proc se tu ješte
zdržovat. Navíc tu není pií.liš bezpecno. Administrativní centra

jsou obklopena starou zástavbou, kde dnes bydlí ti nejchudší.
V techto ctvrtích zchátralých domu a casté zlocinnosti se platí

vysoké dane, protože podpory nezamestnaným - a tech je tu
hodne - pocházejí z místních rozpoctu. Na školství, financova

né ze stejných zdroju, už toho potom moc nezbude. Deti

z chudinských center jsou odmalicka poškozovány nejen
sociálním klimatem, ale i nízkými dotacemi pro školy. Když

pricteme ješte rasismus cerných vuci bílým, pochopíme, proc
v centrech amerických mest strední trída bydlet nechce ani

nemuže. Všichni s vyšším socioekonomickým statutem se
prestehovali do domku na predmestí. Tento trend, ac jej dnes
americtí urbanisté zatracují, byl vyvolán nízkou cenou provozu

automobilu a pozdeji ješte znacne urychlen zvýhodnenými
hypotékamí na novou výstavbu.

Beverly Hills u Prahy?
Americké vzory pritahují. Zatímco pred patnácti lety cena

rodinného domku nebo bytu prudce klesala s rostoucí vzdále

ností od centra a mestské hromadné dopravy, dnes i Ceši
vyhledávají bydlení na predmestí za cenu každodenního dojíž

dení do práce autem a "rozvážky" detí do škol. V okolí Prahy
vyrustají satelitní mestecka v americkém stylu, treba v Pruho

nicích, Nebušicích nebo šestajovicích. Ne nadarmo jím starou
sedlíci prezdívají Beverly Hills.

Dnešní Praha a další velká ceská mesta stojí svým zpuso
bem na startovní cáre suburbanizace, která zacala pocátkem

dvacátého století promenovat bývalý venkov Spojených státu.
Jejich dnešní urbanistická koncepce je proto predobrazem

možných dusledku bezmyšlenkovitého importu amerických

zvyklostí k nám. Jak tato predloha pri podrobnejším ohledání
vypadá?

Okružní jízda americkým mestem
Hlavním rysem amerického mesta je malá hustota osídlení,

která od první poloviny minulého století až do soucasnosti
stále klesá. Financní dostupnost automobilu a nízká cena

benzínu a dostatek prostoru zpusobily, že se mesta v Americe
nesmírne rozbujela do krajiny. Na jedné strane získala velká

cást obyvatel možnost bydlet v kvalitním prostredí v kontaktu
s prírodou, na druhou stranu je nutné za prací, nákupy ivetši

nou cinností volného casu dojíždet. Roztroušenost se netýká
jen obydlí, ale i pracovních pií.1ežitostí,takže každý clen rodiny
jezdí do zamestnání jiným smerem a rodina bez nekolika

automobilu je nemyslitelná. Náklady na dopravu spolykají
významnou cást rodinného rozpoctu, prestože benzín je ve

Spojených státech relativne levný.
Hromadná doprava, která se rozvíjela a prosperovala na

zacátku minulého století a která tenkrát tvorila páter rozvoje

mest, se s rozšírením automobilu prestala vyplácet. V soucas
né dobe je mestské osídlení tak rídké, že verejná hromadná
doprava jako koordinovaný systém vlastne neexistuje. Ackoli

v amerických velkomestech obcas autobusové spojení mezi
nekterými místy najdeme, je to mestem dotovaná služba

nejchudším obyvatelum, kterí nevlastní auto. Pro prumerného

Americana by byla cesta mestským autobusem spolecensky
neúnosná až degradující.

V nekolika metropolích je rešením metro, kde se mísí ruzné

sociální skupiny a na rozdíl od autobusu nepredstavuje cesto

vání metrem žádné stigma. Na predmestských stanicích metra
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jsou obrovská, pres den zaplnená, samozrejme placená záchyt
ná parkovište, zvaná "Kiss and Ride" (Rozluc se a nech se

vézt), kam prijedou lidé ze svých vzdálených domku autem
a pokracují metrem.

Jen pro ten Štedrý den
Kryté hypermarkety v obchodních uzlech amerických

propojených predmestí jsou urrústeny tak daleko od ulice, aby
vpredu vzniklo dost velké parkovište. Dost velké znamená tak
velké, aby místo k parkování našli všichni zákazníci i den pred

Stedrým dnem. Jinak receno kvuli tomuto jedinému dní v roce
zabírají parkovište rozsáhlá prostranstvi, která po zbytek roku
zustávají nevyužitá. Lemují je obrí poutace na vysokých

konstrukcích, aby byly citelné z jedoucího automobilu na

velkou vzdálenost, a celé usporádání verejných prostor je
podrízeno výhradne dvema principum - rychlému pohybu
automobilu a pohodlnému parkování.

Jak tento diktát prefabrikuje životní možnosti, lze ilustrovat

na situaci amerického dítete. Deti jsou v takto definovaném

prostoru plne závislé na preprave poskytované dospelými až
do veku, než získají ridicský prukaz, tedy vetšinou do šestnácti

let. Velké rozestupy mezi domy, absence chodníku a intenzita
provozu na silnici nedovolí, aby se menší nebo i dospívající
díte pohybovalo samostatne.

Nepromarnit šanci
Ješte pred patnácti lety nemeli obyvatelé Prahy príliš velkou

potrebu jezdit po meste autem. Automobilu bylo celkove
mnohem méne a používaly je hlavne rodiny pro rekreaci

o víkendech. Dnes se stává zpusob dopravy prestižní záležitos

tí a ukazatelem sociálního statutu. Automobilový provoz vzros
tl od roku 1990 v nekterých oblastech Prahy na ctyrnásobek.

Poselstvi o západním stylu života prinášejí i nákupní stredis

ka na okraji Prahy. Jsou vystavena presne podle západního
vzoru, bez ohledu na to, že v našich podmínkách stále ješte
prijíždí mnoho zákazníku hromadnou dopravou. Od stanice

autobusu je obvykle delí rozlehlé parkovište, které musí peší

príchozí prekonat. Prejít pešky mezi jednotlivýmí nákupními
pavilony je témer nemožné. Není divu, že kdo chce jít s dobou,
prijede príšte autem.

Jedním z mála pozitivních dedictvi socialismu v postkomu

nistických zemích je obliba a kvalita verejné dopravy. Vinou

prejímání západních spolecenských norem ji rychle ztrácíme.
Dalším podcenovaným škodlivým vývojem je budování
nových dopravních okruhu ve meste. Ty nicí životní prostredí
prímo úmerne kapacite nové silnice, protože - jak známe ze

zahranicních zkušeností - zlepšená prujezdnost Prahu aut
nezbaví; naroste jen pocet jízd a dopravní systém se opet octne

v pocátecním bode nula, ~. v dopravní zácpe v hodinách zvýše
ného provozu.

Historický i sociální casový skluz za soucasným stádiem

konzumní mentality prubežne se rozvíjejících tržních spolec

ností nám dává znacnou šanci na zachování organické povahy
mest. Promarníme ji, pokud nebudeme - místo bezhlavé

snahy o dohnání Západu - prebírat životní styl vyspelých zemí
selektivne a kriticky.

HANASvEJDARovA(1954 ) JEMATEMATICKA.

Co formovalo americké metropole v posledtúch padesáti letech?
Zákon o budování dálnicní síte z roku 1956

. Projekt charakterizovaný jako "nejvetší verejná zakázka od dob stavby pyramid", v jehož rámci spojilo státy USA 65600 kilomet

ru dálnic. Zámerem bylo ochránit centra mest od automobilových "džemu" a umožnit rychlé prekonání velkých vzdáleností
prujezdní dálnice puvodne budované s cílem zajistit svižný pruchod dopravy mestem se rychle ucpaly a znehodnotily mnoho
mestských oblastí. Výstavba dálnic byla z devadesáti procent financována federální vládou, investice do hromadné dopravy šly

prevážne z místních rozpoctu. Verejná hromadná doprava zacala stagnovat.
Federální bytová politika
Poválecná výstavba na predmestí byla financována prevážne z fondu Federal Housing Administration. Ta poskytovala po dve

desetiletí výhodné hypotéky, které ovšem mohli dostat jenom bili žadatelé a jen na výstavbu domku na predmestí. Afroamericané
byli z projektu výhodných pujcek zcela vylouceni. V této dobe vznikla rasová segregace na "cerná" centra a "bílá" predmestí, jak ji
známe dnes.

Uzavrená nákupní strediska
Architekt Victor Gruen spojil v roce 1956 inovace mnoha svých predchudcu do prvního plne uzavreného a klimatizovaného

nákupního strediska ve meste Edina v Minnesote. Uzavrená nákupní centra nabídla pestrost obchodu, snadnou dostupnost po
dálnici, patkovací plochy, klimatizované prostredí, a na principu konkurence tak znicila tradicní obchodní ctvrti v centrech mest.
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Biolog filosof
Profesor Jan Belehrádek ovlivnil nekolik generací ceských lékaru

CTIRAD JOHN

V doslovu ke své románové trilogii Hordubal, Povetron,

Obycejný život ríká Karel Capek: "Naše poznání lidí se namno

ze omezuje na to, že jim prisuzujeme urcité místo ve svých
životních systémech. Své vrstevníky vidíme ruzne podle toho,

co a jací jsme." Snad si toho byla vedoma Vera Linhartová,

editorka monografie o profesoru Janu Belehrádkovi. Nabídla
ctenári množinu osobitých vhledu do nitra vedce, který pred
druhou svetovou válkou a v prvých letech po ní formoval

univerzitní i verejný život Ceskoslovenska. Vznikl nesentimen
tální soubor, který postihuje osobnost pana profesora v celé
šíri, predevším však v hloubce.

Synovské vzpomínky Jana Belehrádka juniora mají nejen

intimní rodinné kouzlo, zakusují se také do dejinných události.

S pocitem trpkosti a s úvahami, co by bylo kdyby, cte pametník
v kapitole o "zamrížovaných iluzích" o událostech kolem

Sdružení kulturních organizací, které vzniklo v sedmactyricá
tém roce na obranu svobodné kultury, a kolem Peroutkových
pred únorových Svobodných novin.

Druhou cást knihy tvorí príbeh Belehrádkova života, jak jej
poskládali prímí i neprímí žáci.

Posluchaci konvertovali k holismu
Návrh na Belehrádkovu habilitaci na Masarykove univerzi

te v Brne (1925) doprovodil profesor Babák vyjádrením,
v nemž zduraznil uchazecovu zpusobilost "samostatne bádat

ve velmi ruzných oblastech všeobecné biologie." Mladý
docent se predevším venoval studiu vlivu teploty na životní
procesy. Vyvrcholením jeho úsilí byla anglicky napsaná

monografie o úcincích teploty na živou hmotu. Je citována

a znovu objevována ješte po padesáti letech. V tricátém roce
Belehrádek vymezil nápln obecné biologie, "vedy o obecných

vlastnostech živých soustav". Koncepci této vedy, chápající
prirozenou hierarchii organizovanosti živých soustav, uplatnil

v ucebnici Obecná biologie (1934). Bylo to dílo prukopnické,
v pravém smyslu moderní. Vyšlo v rade doplnovaných vydání

a ovlivnilo nekolik generací ceských lékaru. Studenti se zde
ucili základum celostního mnohorozmerného poznávání.

Belehrádek už tehdy vedel, že na dvere klepe naléhavý

badatelský problém: clovek a vlivy prostredí. Ze rostliny,
živocichové i mikroorganismy tvorí rozsáhlou sít vztahu,

kterou dnes nazýváme "tkanivo života".
Po smrti profesora Ružicky (1934) se na Karlove univer

zite v Praze premýšlelo o jeho nástupci. Jedním z kandidá
tu byl i prubojný Belehrádek. Tradicne opatrná pražská

lékarská fakulta si vyžádala od jeho brnenských internistu

vyjádrení o profesorove zdravotním stavu. Odpoved prišla
a byla príznacná: je zdráva navíc kverulant.

Belehrádkovo pusobení na pražské lékarské fakulte pripo

míná nekterými rysy nekdejší spolecenskou angažovanost].

E. Purkyne. Ohrožená demokracie v druhé polovine tricátých
let vyžadovala mužná rozhodnuti. Belehrádek zasahuje do

polemik o rasismu. Na žádost prezidenta Beneše formuje se
spolupracovníky tvurcí skupinu, která se zabývá zkvalitnením
populacní politiky. Jako dekan lékarské fakulty Karlovy univer

zity (1937-38) vystupuje proti provokativním výstrelkum

nekterých pravicových studentu. Stává se predsedou peticní
ho výboru "Verni zustaneme".

Zatcení v devetatricátém, nekolik výslechu, ukrývání
v sanatoriu pro tuberkulózu na Pleši, internace v koncentrac

ním tábore v Terezine - takový byl údel statecného "kverulují
cího" univerzitruno profesora.

Po skoncené válce byl zvolen rektorem Karlovy univerzity.

Otevrel seminární cyklus o premítavé biologii, o její filosofii.

Filosofii definoval jako vedu, která chce poznat svet jako celek
a vymezit v tomto celku smysl lidského života. Jeho prednášky
byly nakažlivé, apelativní, všichni posluchaci konvertovali na

holistickou víru. Verejné projevy rektora vnímali poválecní
studenti jako fond ryzích myšlenek. Oslovovalo je ocekávání,
"že se v novém politickém porádku dostane vede vetší úcasti,

než jak tomu bylo dosud". Po parížském sjezdu Svetové
federace vedeckých pracovníku Belehrádek napsal: "Nastal
okamžik volající po nové, úcinnejší organizaci vedy bez hranic

vedeckých oboru, bez rozdílu ved prírodních a duchových."

Rozhodování a konecné rešení
Pan profesor byl sociálnedemokratickým poslancem. Po

únoru 1948 odmítl sloucení sociální demokracie s komunistic

kou stranou. Na jare 1949 odejel do Paríže. Z podnetu britské
ho zoologa a prvního generálního reditele UNESCO Juliana
Huxleyho pracoval v mezinárodní sekci UNESCO. Stal se

reditelem oddelení, které se staralo o zakládání univerzit
v rozvojových zemích. V roce 1956 jeho cinnost skoncila. Na

nátlak tehdejší ceskoslovenské vlády byl ze svazku UNESCO
propušten. Uchýlil se do Anglie, kde moW v omezeném merít
ku opet badatelsky pracovat. V Londýne ho casto navštevoval

jeho prímý žák, kardiolog PavelJerie. Jeho obsáhlá kapitola ve

sborníku je pro ty z nás, které Belehrádkova celostní biologie
formovala, objevná. Predevším proto, že Jerie mel možnost

hluboce nahlédnout do premítání pana profesora v posledních
dekádách jeho života.

Pro jednu z úvodních stránek monografie byla vybrána veta

Jeana Jaurése: "Chceme z minulosti prevzít ohen, nikoliv
popel." To se autorum zdarilo.

CTIRAD JOH 1920 JE IMUNOWG A MIKROBIOWG.

Jan Belehrádek a jeho cesta ke svobode ducha. Editor Vera
Linhartová. Nakladatelstvi Galén, Praha 2003
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CERNOCERNÁ MAPA
AFRIcKÁ
Pravítko evropských projektantu narýsovalo Africanum
trvalé problémy

Sociální, politické i demografické

problémy Afriky pozoruhodne

kontrastují se stabilitou její hranicní

soustavy.

I v dobe prevažující politické korektnosti se o Africe
v urcitých souvislostech muže hovorit jako o cerném konti
nentu. Na oficiální vlajce Mezinárodního olympijského

výboru Afriku reprezentuje cerný kruh, podobne jako Asii
žlutý a Ameriku cervený. Ve sfére politické je však takové
oznacení zcela vyloucené, i když by si africká realita zaslou

žila prinejmenším oznacení temná.

Mrtvolne bledé barvy
Jeden z duvodu pro toto tvrzení se ukáže, podrobíme-li

kritickému rozboru teritoriálne-politickou strukturu Afriky.

Zatímco se vetšina duležitých ukazatelu socioekonomického
rozvoje v Africe stále mení k horšímu, politicko-teritoriální
organizace kontinentu je nemenná. Pritom asi neexistuje

místo, kde by politická mapa sveta byla tak zásadne klamná.
Proc je podoba politické mapy tak duležitá? Tento typ

mapy se snaží prinést maximálne presný obraz teritoriální
distribuce politické moci zobrazovaného regionu. Dominant

ní pozornost je soustredena na základní stavební jednotku
mezinárodního systému - teritoriální stát, jehož celé území
bývá kvuli prehlednosti vybarveno stejnou barvou, která

výrazne kontrastuje s barvami
použitými pro zobrazení území

sousedu. Pokud nekde dojde ke
vzniku ci naopak zániku státu, je
v aktualizovaném vydání prísluš

ný region "prelakován", címž se
nová realita zviditelnÍ.

V Africe se v podstate nic

takového nedeje. Jedinými výjim-
kami byly v 90. letech zmeny "barev" v oblasti "afrického

rohu", kde se z Etiopie vydelila Eritrea a v jižní Africe získala
plnou nezávislost a suverenitu Namibie. Ocekávaná zmena,

navzdory deklaracím OSN a "vuli" mezinárodního spolecen
ství, nenastala v severozápadní Africe, kde nedošlo

k emancipaci Západní Sahary. Klasická politická mapa je
tedy schopna podat relativne presnou informaci o aktuálním

prostorovém umístení clenu mezinárodního spolecenství,
zároven však má témer nulovou vypovídací hodnotu
o podobe vnitrního politického, administrativne-správního,

ekonomického a sociálního usporádánÍ.
Drtivá vetšina afrických problému se však již dávno neode

hrává v rámci jednotlivých státu, ale projevují se v celokonti
nentálním rozmeru. Dnešní Afrika predstavuje díky nefunkc-

nosti vetšiny svých státu stále vetší globální strategické
nebezpecÍ. Nezvládání demografického, environmentálního
a sociálního napetí, jehož nejviditelnejšími príznaky jsou

nemoci (zejména HIV a malárie), prelidnenost (zejména
nekontrolovatelne rostoucích mest), nedostatek zdroju

(vcetne pudy a pitné vody), politictí uprchlíci a ekonomictí
migranti, sílící moc soukromých armád a mezinárodních

zlocineckých kartelu, pozoruhodne kontrastuje se stabilitou

hranicní soustavy. Politictí vudci však evidentne práve tento
fenomén považují za rozhodující aspekt umožnující civilizova
né fungování mezinárodního systému. Je pravda, že tomu tak
bylo treba v poválecné Evrope, kde se garance hranicní

soustavy staly základem, na kterém bylo možné zacít
budovat dialog mezi Východem a Západem. Bohužel jim
uniká, že to, co je na první pohled stabilní, vubec nemusí být

funkcnÍ. Muže se jednat o mrtvolnou strnulost.

Hranice bez hranic
Jak politická mapa Afriky vznikla? V predkoloniálním

období se odehrálo cosi, co lze oznacit za "africkou delbu
Afriky". Vetšinou muslimské státní útvary nacházející se

bud na severoafrickém pobreží
(napr. Egypt), v tzv. Súdánu

(neplést s dnešním Súdánem na

Nilu) nebo podél východoafrické
ho pobreží (Zanzibar) pronikly

do vnitrozemÍ. Rozhodující
událostí pro vytvorení soucasné

hranicní a státní struktury však
byla konference mocností, která

se v zime 1884-1885 konala v Berlíne.

Až do poslední ctvrtiny 19. století se evropské aktivity

v Africe omezovaly v podstate pouze na pobrežÍ. Pet let po
jejím ukoncení byl už celý kontinent rozparcelován na evrop
ské zóny vlivu. Delimitující linie byly vetšinou vedeny kolmo
k príslušné cásti pobreží, které nejaká mocnost kontrolova

la, a následne protaženy dále do vnitrozemí k bodum, na
nichž se mocnosti shodly. Do roku 1904 už politická mapa

kontinentu mela v zásade dnešní podobu. Zbývalo pouze

vytycit hranice na Sahare, provést demarkaci francouzských
území v západní a rovníkové Africe a po roce 1919 upravit

pomery v souladu s výsledky první svetové války. Události
mající vztah ke druhé svetové válce a získání nezávislosti
v 60. letech predstavují pouhé doladení tohoto systému.
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Podle nekterých odborníku jsou

africké hranice "dehumanizovány",

nebot každá hranicní cára rozdeluje

minimálne jednu kulturní oblast.

I když se hranice nekdy vytvorily na základe dohody mezi

Evropany a místními nácelníky, vetšinou zcela ignorovaly

lokální poltické, kulturní a jazykové záležitosti. Podle
britského geografa Ieuana Griffithse jsou proto africké

hranice zcela "dehumanizovány", nebot každá hranicní cára
rozdeluje minimálne jednu kulturní oblast: hranice mezi

Nigérií a Kamerunem jich delí ctrnáct a hranice Burkiny

Faso dokonce jedenadvacet.
Tentýž autor uvádí, že 44 procent veškerých hranic jsou

rovné linie; 30 procent afrických hranic bylo vytvoreno
podle astronomických linií (sledují poledník ci rovnobežku).

V Africe tak dnes najdeme státy groteskních tvaru a velikos
tí. Príkladem muže být západoafrická Gambie, která vznikla

a dodnes existuje jen proto, že Britové v 18. století nehodlali
akceptovat prílišný vliv Francie v tomto regionu, a tak po
jedné z cetných vzájemných válek získali kontrolu nad
tokem reky Gambie až k nejzazšímu bodu splavnosti,
zhruba 350 kilometru od ústí do more. Roku 1904 takto byla
stanovena oficiální hranice vuci

sousednímu francouzskému

Senegalu a po získání nezávislosti
se stala i hranicí mezi dvema

nezávislými a suverénními státy.
Dalším ze série phKladu evrop

ského prístupu k delení Afriky

mohou být hranice Namibie,
z jejíhož území na severovýchode

vystupuje podivný výbežek falického tvaru. Tento tzv. Capri
viho pruh dodnes symbolizuje tehdejší nemeckou touhu po
prímém prístupu k Zambezi.

Obrovský zmatek panoval v rámci francouzských kolonií

v západní Africe, kde se v roce 1922 objevila na mape Horní
Volta (dnes Burkina Faso), aby v roce 1932 zmizela a znovu
se vynorila v roce 1948. Tehdy to ješte výrazne nevadilo,
nebot Horní Volta a všechna další území byly jen jednotkami

v rámci francouzského záboru. V 60. letech se ovšem po
získání nezávislosti vnitrní administrativne-správní hranice
v podstate pres noc staly hranicemi mezinárodními.

Rozdel a rýžuj
Stabilita afrických hranic je neuveritelná zejména v tom

ohledu, že o svévolnosti jejich vytýcení panuje všeobecná

shoda a že vetšina zemí má jen nepatrné síly na to, aby své

hranice bránila pred prípadným neprítelem. Proc tedy hranic
ní soustava prežila až do soucasnosti? Významnou roli pri

udržení stávajících hranic sehrálo mezinárodní spolecenství

vcetne OSN, ale zejména nové africké elity a panafrická
Organizace africké jednoty (OAJ).

Jestliže Evropané svého casu
pristoupili k parcelaci Afriky

výhradne podle svých ekonomic
kých zájmu, dalo by se predpo
kládat, že bude po získání
nezávislosti vule ke zmene.

Zásadním politickým problémem
nových postkoloniálních režimu
však bylo zachovat v Africe

i nadále takový systém, který by umožnil udržet kontinent
ve stavu, kdy existovalo minimum trecích ploch mezi státy.
Vše, co svého casu stacilo Evropanum vykonat, bylo vytvo

rení jakékoli institucionalizované prítomnosti na pobreží. To

pak dané mocnosti dávalo právo na expanzi do vnitrozemí.
Je zajímavé priblížit si, proc Evropané na necem takovém

nemeli zájem.

Pri delbe Afriky sehrál velmi významnou roli soukromý
kapitál (na prvním míste je treba zmínit slavnou British
South African Company Johna Cecila Rhodese). Na základe

pozoruhodne širokého konsensu demokratické parlamenty

evropských koloniálních metropolí prijímaly zákony, které
umožnovaly investovat verejné zdroje do koloniálních podni

ku v zájmu soukromých zisku v blíže. neurcené budoucnosti.

Stát, na jehož bedrech pak ležel výkon správy, mel zájem na
co možná nejlevnejší administraci zabraných teritorií. Ani na

této praxi nehodlali noví africtí vládci cokoli podstatného
menit. Principy, na nichž se Evropané shodli v Berlíne, se
v roce 1963 dockaly potvrzení na pude OAJ, která kolektivne

postavila práva státu nad práva jedincu ci etnických skupin.

Jestliže Evropané museli efektivne kontrolovat pobreží,
musejí dnešní vudci se stejnou efektivitou kontrolovat hlavní

mesto ci alespon tu jeho cást, kde se nachází letište.
Pozoruhodné je, že na lokální úrovni nepusobí takováto

organizace prostoru až tak negativne. Je to dáno zejména tím,
že díky nedokonalé a na mnoha místech zcela absentující
vnitrní správe predstavuje hranice na vetšine míst kvalitativne

cosi zcela jiného, než na co jsme zvyklí z Evropy. Místní
obyvatelé hranice vetšinou volne prekracují - at již kvuli svým
ekonomickým zájmum, ci pri ruzných spolecenských príleži-
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tostech (napríklad výberu životního partnera). Konfigurace

hranic však pochopitelne silne ovlivnuje radu aspektu fungo

vání státu - zejména distribuci ekonomických aktivit, a zretel
ne indikuje rozložení centra a periferií. Pohranicní region,

pokud nemá to štestí, že hostí ložisko strategické suroviny ci
prirozený prístav, bývá vetšinou ekonomickou periferií.

Narýsovaný zmatek
V rade prípadu mají tyto teritoriální záležitosti fatální

dopady. Již zmínený I. Griffiths uvádí jako príklad region
západní Afriky. Každá velmoc budovala svuj vlastní dopravní

systém, který obsluhoval pouze její územní zábor. Jedinou
mezistátní železnicí je tak dráha Senegal- Mali a Pobreží

Slonoviny - Burkina Faso. Díky tomu je 90 % území západní

Afriky vzdáleno více než 80 km od nejbližší železnicní trati.
Existují tu však území, která mají k dráze podstatne blíže,

ale je jim odmítnut prístup, nebot železnice je v sousedním

státe. V Africe najdeme ctrnáct státu bez prístupu k mori
(více než ve zbytku sveta dohromady), takže mohou jen

velmi obtížne participovat na celosvetové obchodní výmene,

jež se z 95 % odehrává práve na morích.
Z ponekud jiné perspektivy vnímá tentýž region americký

novinár Robert D. Kaplan. Podstatnou cástí západoafrického

problému je podle nej kumulace obyvatelstva v horizontál
ních pásech podél pobreží. Evropané, pricházející od more,

však vytvorili hranice kolmé na tyto prirozené pásy. Navzdo
ry tomu, že pobreží je rozdeleno mezi pet státu - Nigérii,
Benin, Togo, Ghanu a Pobreží Slonoviny, probíhá nejinten

zivnejší komunikace v rámci prirozeného pobrežního

koridoru Lomé - Abidjan. Logicky proto vyvstává otázka,
zda by takto nemely být redefinovány i politické hranice.

Snahu po dosažení regionální hegemonie vidíme u Nigérie,

nejvetšího ze zdejších státu. Díky svému lidskému potenciálu
má více obyvatel než ostatní státy v regionu dohromady
a díky presahum svých etnik na územi sousedu muže pomýš
let na postupnou absorpci Nigeru (Hausové), Beninu

Oorubové) a prípadne i Kamerunu. Minimálne dva státy,
Libérie a Sierra Leone, jsou zmítány chronickým vnitrostát
ním konfliktem, v jehož dusledku se do všech okolních zemí

prelilo obrovské množstvi uprchlíku. Vezmeme-li jejich stati
sícové pocty v úvahu, ztrácejí hranice nominálne oddelující

tyto zeme vlastne smysl. Západní Afrika se z hlediska politic
ké organizace ve skutecnosti vrací do doby královny Viktorie.
Na pobreží najdeme nekolik dnes již špatne fungujících

obchodních míst, jako Freetown nebo Konakry, zatímco
vnitrozemí je zmítáno zlocinem, chudobou a chorobami.
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CO SE DEJE V NEJI1DNATEJšÍ
AFRIcKÉ ZEMI
Kruté šaríatské právo uplatnuje už dvanáct nigerijských státu

LUBOŠ KROpA(:EK

Etnické a náboženské rozdíly v v 96 miliónové Nigérii, jejíž

územní identitu ustavily pred sto lety britské koloniální

zájmy, byly od nezávislosti (1960) už nekolikrát zneužity
k podnícení vážných krizí. Mezi velkými národnostními

celky, jaké tvorí muslimští Hausové a Fulbové na severu
a prevážne krestanští Jorubové na jihozápade a 19bové na
jihovýchode zeme, leží pruh drobných národností. Nekteré

propocty prisuzují Nigérii ješte víc než nejcasteji uvádených
260 národností.

Bourlivá federace
Koncem šedesátých let krvavé strety mezi severními musli

my a 19by rozpoutaly obcanskou válku, v níž igboská snaha
oddelit se podlehla vetšinové vuli uchovat velkou, jakkoli nesou-
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rodou federaci. Válcící strany si tehdy získaly dost zvláštní
mezinárodní podporu: separatistickou Biafru podporily politic

ky pouze ctyri africké státy, Francie a Cína, zatímco za jednotu
Nigérie se postavila vetšina afrických státu, obávajících se

jakéhokoliv zpochybnování stávajících celku a hranic, a také
Británie se Sovetským svazem. Obležená a Wadem zdecimova
ná Biafra byla donucena kapitulovat Zvítezila myšlenka jednoty

respektující federativním usporádáním rozmanitost
V dalších desetiletích tvorily duležitou frontu zápasu snahy

o demokracii, dušené vojenskými režimy, a hospodárský rozvoj
a prosperitu, narážející na korupci a bezohledné machinace
mocných. Náboženské a etnické rozdIly vyplnovaly a kompliko
valy toto schéma v promenlivých kombinacích merení sil. Když

Babangidova vojenská vláda pocátkem devadesátých. let slíbila
otevrít cestu k demokracii, zamýšlela nepovolovat regionální

strany, ale pouze dve politická uskupení: pravo- a levostredové.
Prechod se tehdy nepodaril a Nigérie se propracovala k civilní
vláde a pluralitnímu parlamentarismu teprve v roce 1999. Prezi
dent Olusegun Obasanjo pojimá demokracii jako cestu k národ
nímu usmírení.

Výbušná krása
Napetí mezi muslimy, kterí díky rychlejšímu populacnímu

rustu tvorí dnes vetší polovinu, a krestanským jihem trvá.

Severané závidí jižním svazovým státum vetší podIl na zdrojích
a bohatství. K radikalizaci islámských postoju prispívá po léta

také presvedcení, že trvající korupci a sociální nespravedlnosti
priživují svou politikou a hospodárskými praktikami západní
státy, firmy a financní instituce. Svou roli hraje také vliv islamis

tických uskupení ze zahranicí. Severní svazové státy zažily již
nekolikrát výbuchy nábožensky motivovaného násilí, a to
leckdy z prícin, které se vnejšímu pozorovateli mohou zdát
malicherné. Jednou se rozbuškou stála urážlivá karikatura

Muhammada, jindy spor o jatka nebo príjezd známého evange
lického kazatele z Nemecka. V listopadu 2002 svetová média

vzrušene referovala o krvavých bourích, které znemožnily

konat v hlavním meste Abuji soutež Miss World. Bezprostrední
podnet k násilí dal clánek redaktorky listu This Day, která

napsala, že soutežící dívky jsou tak krásné, že by si mezi nimi

jiste vybral ženu i prorok Muhammad. Neuvážený výrok byl
interpretován jako urážka Proroka (mimochodem jako obdobná

ocernování údajné Muhammadovy sexuální apetence v evrop

ských stredovekých hanopisech nebo v Rushdieho Satanských
verších) a úcelove využit ke zmarení akce, chápané muslimy
beztak jako nestoudné. Posílil odhodlání radikálu zavádet

v severní Nigérii prísný islámský rád.

Alláh na pochodu
Nekolikeré výbuchy muslimsko-krestanského násilí na

severu, ale nekdy i na jihu a ve stredním pásu zeme po sobe
zanechaly až nekolik stovek mrtvých, vypálené kostely i mešity.
Od roku 1999 dosáhl pocet obetí již nekolika tisíc. Primát

v poctu obetí a rozsahu zkázy drží Kaduna. Vždy se však podari
lo rozvášnené úcastníky bourí uklidnit a obnovit obcanské
soužití ve spolecném federativním svazku, jehož ústava v clánku

10 stanoví, že ani vláda, ani jednotlivé svazové státy neprohlásí
žádné náboženství za státní. Ústava také garantuje, že každý má

právo na svobodu myšlení, svedomí a vyznání, vcetne práva své

náboženství zmenit, žít podle nej a svobodne je Wásat Ústavne
zarucený sekulárnÍ rád kulturne pluralitní Nigérie však vážne
ohrožují rozhodnutí severních svazových státu zavést na svém

území v plné míre islámské šariatské právo. Jako první oWásil
tento krok již koncem roku 1999 stát Zamfara, jehož vláda se
velmi militantne angažovala i loni v kampani proti neopatrné

novinárce. Dnes uplatnuje šariatské právo už dvanáct severoni
gerijských státu.

Co všechno tento krok znamená? Zavést plošne šaríatské

právo patrí k deklarovaným cílum zápasu za islámský rád, o jaký
usilují ruznými prostredky islamistická hnutí v arabských
i jiných muslimských zemích. V popredí pozornosti je pri tom

zavádení šariatských telesných trestu, tzv. hudúd, které zahrnu
jí bicování za opilství a za krivé narcení z mimo manželského
pohlavního styku, utetí ruky a prípadne i nohy za krádež, smrt

za loupežné a vražedné prepadení a bicování nebo ukamenování
za cizoložství. V praxi se ŠaJÍatské tresty vykonávají nejstriktneji
ve státech Arabského poloostrova, zvlášte v Saúdské Arábii.

V Africe je s velkým oWasem na cas zavedl v roce 1983 tehdejší
súdánský diktátor Nimajrí. V Nigérii na sebe zhruba v téže
dobe upozornil islamistický vudce studentu v Zarii Ibráhím

al-Zakzakí výzvami k džihádu za celonárodní zavedení šarii,
pricemž ústavu oznacil za neislámskou. Byl tehdy zatcen za
poburování a nekolik let veznen.

Staronová šaría
Šaría není ale v Nigérii nicím novým. Severní oblasti zeme

získaly prísne islámský charakter už pocátkem 19. století
v dusledku tzv. fulbského džihádu, vedeného Usumanem dan

Fodiem, který oblast pretvoril v soustavu muslimských emírátu.
Zhruba na jejich základe fungují dnešní svazové státy. Vemírá

tech se uplatnovalo šaríatské právo dusledneji než ve vetšine
jiných muslimských zemí, kde mu konkurovaly normy práva
zvykového, zákonodárné výnosy vládcu a pak i zákony podle

evropských vzoru.

Když si severní Nigérii podrobila Británie jako protektorát,
v nemž zavedla svou neprímou vládu (indirect rule) podle vzoru
provereného již v Indii, šaría zustala plne v platnosti na poli

rodinného, dedického a nadacního práva. Šlo o vývoj typický
pro celý muslimský svet stejne byla a je pusobnost šaríi omeze
na také v arabských i dalších zemích. V Nigérii však navíc jako

v jediné kolonii Britové povolili pokracovat ve zvykové 
a v emírátech tedy šariatské - praxi telesných trestu. Teprve
v pozdejších letech koloniální vlády zakázali amputace údu za

krádeže a kamenování za cizoložství a narídili zmírnit zpusob

bicování. Pití alkoholu, krivé obvinení a cizoložství zustaly
i nadále pro poddané muslimského vyznání trestnýrní ciny. Byly

trestány bitím nebo vezením. Teprve po nezávislosti Nigérie

bylo od obcanskoprávního okruhu šarii plne oddeleno trestní
právo, pojaté již jen sekulárne.

Výsledek tohoto dejinného procesu se odráží v dnešní nigerij

ské ústave z roku 1999, která se šaríou pocítá jako s právní
úpravou osobních pomeru (tj. manželství, opatrovnictví, dedic
tví a nadacD obcanu muslimského vyznání a stanoví, že svazové

státy, kde je to relevantní, mají mít své šaríatské soudce (kádí,
alkaH) a odvolací soud Velkého kádího. V bourlivých diskusích,
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Ústavne zarucený sekulární rád

kulturne pluralitní Nigérie

vážne ohrožují rozhodnutí

severních svazových státu zavést

na svém území V plné míre

islámské právo.

které v zemi vyvolalo zavádení šaríi v severních státech, islamis

ticti právníci tvrdí, že nejde o postup protiústavní. Šaría je prý

soucást islámu a jeho ústavou zarucené náboženské svobody,
severní státy nevyWásily islám za státní náboženství a respektu

jí, že se šaría vztahuje pouze na muslirny (pro krestany se pocítá
s alternativními tresty vezemj, a v neposlední rade není poruše
no ani ústavní právo na zmenu náboženství, nebot nová šaríat

ská legislativa nezahrnula stredoveký absolutní trest za odpad
lictví od islámu (ridda). Lze si nicméne domysle~ jak by se vuci
odpadlíku postavili sousedé, vlastní rodina nebo i dav.

Tresty, které bolí
Šaríatské telesné tresty by samozrejme nemely být ukládány.

Prící se principum formulovaným Všeobecnou deklarací

lidských práv a závazným mezinárodním úmluvám, které
Nigérie podepsala. Telesné tresty totiž implikují krutost,

mucení a ponížení lidské dustojnosti. Šaríatské postupy porušují
princip rovnosti pohlaví: znevýhodnují ženy, které v prípade
znásilnení nesou dukazní bremeno a jsou ohroženy trestem biti
za nelegitimní soulož i za krívé svedectví, pokud své tvrzení

nedokáží; jejich svedectví má váhu jen poloviny svedectví muže.
V prípade predmanželského sexu je naopak znevýhodnen muž,
který je krome 100 ran trestán ješte

rokem vezení. Nová legislativa
nerespektuje aní rovnost náboženství.
Hrozí treba trestem smrti za nekteré

tradicní kulty, napríklad magii
džudžu. Z hlediska Nigérie je šaríat

ské trestní právo neprijatelné jak
podle presnejší interpretace ústavy,
tak i podle Africké charty lidských

práv.
Zavádení šaríi pobourilo nejen

Nigérii, ale i verejné mínení v zahraní-
cí. Evropská unie do zeme vyslala významného znalce islámské

ho práva, profesora Ruuda Peterse z univerzity v Amsterdamu,

který po studijní misi v zárí 2001 predložil Evropské komisi
zprávu o všech stránkách problému v teorii i v dosavadním

uplatnování. Zpráva si pri nekolika doplneních zachovává aktuál
nost dodnes. Výkon deklarovaných trestu naráží v praxi na
potíže. Nekteré plynou ze skutecnosti, že policie je federální

a slouží v ní mnoho nemuslirnu. Na policejních stanicích se
bežne popíjí pivo. Nemuslirnšti, zvlášte krestanšti policisté

nejsou vždy ochotni plnit státní postihovovou objednávku, která
se prící zájmum federace i jim osobne. Do stihání provinilcu se

proto zapojují skupiny radikálních islamistu (tzv.hisba). Problé
my se objevují ale i v teorii. Šaríatské trestní zákony byly vypra

covány narychlo, v nekterých ustanoveních se rozcházejí
s tradicní šaríou málikovského smeru, jaká se historicky prosa

dila na nigerijském území, a liší se i mezi jednotlivými státy
navzájem. Nekteré formulace, jak ukázal profesor Peters, jsou

nedomyšlené a rozporné. Ústav islámského práva Univerzity
v Zaríi byl proto poveren šaríatskou trestní legislativu sjednotit.
Prihlíží se pritom i k potrebám moderního života. Napríklad
tresty za opilství se vztahují i na požívání drog apod. Zatim se

vykonávání telesných trestu omezuje hlavne na biti a v menší

míre také na amputace. První výkon zaznamenala agentura

Reuters již v breznu 2000 v Zamfare, kde byla za schvalujícího
povyku davu utata pravá ruka notorickému zlodeji dobytka.
V dalším roce byly zaznamenány dve amputace rukou ve státe

Sokoto: zlodeji kozy a vetší cástky v nigerijské mene a zlodeji
automobilových soucástek v hodnote 152 dolaru. V nekolika

prípadech byl vykonán trest bicování za opilství nebo jiné šaríou
zapovezené jednání.

Nejvíce pozornosti svetových médií a organizací pro lidská
práva vyvolaly rozsudky smrti ukamenováním za cizoložství.

Šaría rozlišuje predmanželský intimní styk, který trestá sto
ranami, a cizoložství, jimž se proviní vdaná ci rozvedená žena
nebo muž obdobného stavu. Cizoložství se trestá ukamenová

ním; tento trest na rozdíl od jiných hudúd není stanoven

Koránem, ale pouze tradicí, navazující v tomto prípade na
mojžíšský zákon. Stejne diferencovaným zpusobem nigerijské

šaríatské zákony trestají znásilnení, incest a sodomii. Zatimco

bicování svobodných provinilcu bylo již nekolikrát provedeno,
ortel ukamenování byl zatim vynesen petkrát, ale vykonán

nebyl. Velké mezinárodní pobourení vyvolaly zvlášte rozsudky
nad rozvedenými matkami novorozenat Safijí Husejníjovou
a Amínou Lawalovou, jimž byl nejprve výkon trestu odložen po

dobu kojení a nakonec byly osvobozeny. Osvobození Lawalové
letos v zárí privítali africtí i západní
obhájci lidských práv vcetne umírne

ných muslirnu, kterí poukazují na
Boží milosrdenství a chápou, jak
pohoršlive pusobí krutost na vnejší

svet. Osvobozující rozsudek islám

ského odvolacího soudu byl zduvod
nen dukazními a procesními nespráv
nostmi.

Sázka na nesnášenlivost

Šaríatské tresty pohoršují nigerij

ské krestany, sekulární humanisty i umírnené muslirny. Politici
ale otázku vnímají jako príliš výbušnou: postavit se otevrene

proti kruté vuli davu by znamenalo politickou sebevraždu.
Prezident Obasanjo, sám krestan, se snaží praxi mírnit, ale
potreba získat hlasy muslimských volicu pri volbách v dubnu

letošního roku urcovala predem jeho opatrnické postoje za

lonské krize kolem Miss World a trvale ochromuje také vuli
odpurcu šaríi z jilm a z federálních center. Body naopak získáva

jí politici na zpusob guvernéra státu Zamfara a jeho námestka,

tyjící z dravého radikalismu. Krestanští i muslimští duchovní
vyzývají k vzájemné úcte a k pokojnému soužiti lidí obou konfe

sí, avšak sázka na nesnášenlivost dává nejednou vetší výnos.
Nadeji do budoucnosti nabízí perspektiva, že se ve stále hojnejší

míre budou prosazovat komplikující predpoklady, ztežující
uložení šaríatských trestu, prípadne znemožnující jejich výkon.
Tradice šaríatského práva jich zná velké množství. Takovouto

cestou se mrzacící tresty, byt deklarované, v rade muslirnských
zemí fakticky nevykonávají. Symbolizují hanebnost trestaného
cinu, ale vlastní trest se v praxi muže vyrešit vezením, pokutou

nebo jiným zpusobem, vnímaným jako prijatelnejší.

LuBoS KROPÁCEK (1939) JE ORlEtrrAUSfA A ARABISfA. VVUCUJE NA

F!LOZOFICKf: FAKULTI: UK.

zima 2004

47



TÉMA

AFRICKY OBfOCIT 
EVROPSKY oDwŽIT

Co všechno vyplývá z prtbehu vášnivého setkání v poušti

JIRÍ EDUARD HERMACH

Ve své africké poVÍdce Vášen v poušti z roku 1832 Honoré de

BaIzac predkládá konfrontaci emoce a prázdna. Pouze v prázd
note odložení clovek nachází pravou vášen, uvádí se v prologu
pOVÍdky.

"Ženy si nekolikrát obtocí sukni kolem beder a pevne ji
utáhou," ríká mudrc maliského národa Dogonu, "aby
v mužích vyvolaly touhu spatrit, co je pod ní. Touha se dostaVÍ

díky slovum, která do látky vložil buh Mommo. Slova jsou

tajemstvím každé ženy, tajemstvím, které vábí muže. Nahá
žena je nemá ..." Tady se Evropan zarazí. Tajemství ženy jsou

snad jen její šaty? Nechápe onu smutnou africkou moudrost,
pro kterou je zahalená žena pritažlivejší než žena nahá.

Slovo se zahalí stínem ticha a ústrední slovo je ticho samo.

Básník animistického kmene Bambaru Griot je vypravecem
ticha. Vypravuje svojí mimikou, rytmem. V tichu a v rytmu

J sou snad africké rituály a ceremonie, které

doprovázejí nejruznejší události, nekonecná

upovídanost, tanec, rytmus, zpev jen léckou
žárlivého boha Mommo?

nespocívá jen africká moudrost, ale celý svet a vesmír, nahé

telo ženy ukryté pod pevne utaženými závity její sukne.

Smrt krále Tsongora
Afrika je kultura vyslovení. Všude se mluVÍa všechno mluVÍ.

Lidé, zvírata, stromy, kameny. Celá príroda, svet, vesmír. MluVÍ
i pres to ticho, které nosí v centru svých tel. Scházejí se kolem
ohne, prítomní a neprítomní, živí a mrtví, ti, co se teprve

narodí, i ti, co se nenarodí nikdy. Mluví, bez prestání a bez

konce, utahují cím dál tím pevneji látku africké sukne kolem
beder té jediné ženy boha Mommo. I když všichni vedí, že už

dávno odešla. Musela odejít, aby byl život vubec možný. Žena
boha Mommo odešla. Všichni o tom mluVÍ.

Rec má však i nebezpecná slova. Když byla Samilia, dcera

krále Tsongora, malá holka, slfbila svému kamarádovi Sango
vi, že si ho vezme za muže. Sango Kerim odešel, aby dobyl
bohatství, a Samilia, ze které se mezitím stala mladá žena, se

zashbila princi Kouamovi. Sango Kerim se doslechlo pripravo

vané svatbe, vrátil se a žádal krále Tsongora o ruku jeho
dcery. Dané slovo se neruší. Král však už mezitím dal také

slovo princi Kouamovi. Na nerešitelnou situaci reagoval král

sebevraždou, a v zemí vypukla válka mezi kmeny obou nápad
níku. Samilia sa zahalila do svého ticha, odmítla i smrt, kterou

jí po dvouleté válce vysílení ženichové nabídli. Tak to lící
francouzský spisovatel Laurent Gaudé v románe Smrt krále

Tsongora, který se odehrává v srdci starodávné Afriky, ve
meste Massaba.

V africké kulture je vyrcené slovo základním závazkem.
Nejedná se pouze o aktuálnost kontaktu, spontaneitu, autenti

citu a o pravdivost, které kdysi hájil Platón, když se stavel proti
šírení psané kultury. Kultura reci má svou vlastní strukturu

bytí, která spocívá ve strukture casu. Kultura orální tradice je
kulturou casu. Pochopit africkou kulturu jako kulturu casu
neznamená ji uzavrít v jakémsi bezprostredním casovém
plynutí. Znamená to naopak položit si otázku komplexních

casových struktur prítomnosti, minulosti a budoucnosti. Jak

ríká svatý Augustin, tri casové složky nejsou prítomnost,
minulost a budoucnost, ale prítomnost minulého, prítomnost

budoucího a prítomnost prítomného.
Zbežný pohled na tradicní africkou kulturu klade do popre

dí rytmus, tanec a zpev. K temto základním prvkum se pripoju
jí další: alegorická obraznost nahrazuje deduktivní logiku,
šamanuv rituál nahrazuje racionální pátrání po hlubinných

prícinách. V centru afrického bytí je slovo. Není to nejaké
urcité slovo, ale slovo vubec. Slovo jako vyslovení. Tedy
hudba, rytmus a melodie, slovo jako událost, slovo jako látka
obtocená kolem boku žen.

Jsou snad africké rituály a ceremonie, které doprovázejí

nejruznejší události, nekonecná upovídanost, tanec, rytmus,

zpev pouhou léckou žárlivého boha Mommo? Boha tajemství.
Možná, že ten zatracený Mommo je nakonec jen buh nevyslo

vitelného, a tak klade slova do látky ženských sukní a mate
duverivé muže. Ti si myslí, že svou žvanivostí se dostanou

k tomu hlavnímu. Že stací rozvínout, co se zavinulo. Co je však
to hlavní?

Chameleon a had
V roce 1836 misionár Thomas Arbousset nekde u reky

Zambezi ohlašuje kanibalum príchod Ježíše Krista. Amarimo
vé, Amalemové, Marimové, Lerimové ci Maya-Batus a tedy
lidojedi sedí v pulkruhu na zemi kolem nej. Jeden do druhého

štouchá loktem. To je podívaná! Evropan drží v jedné ruce
knihu a v druhé uzdu svého kone. Je pripraven na kone
kdykoliv vyskocit, jakmile by se v tom pochechtávajícím

a nedockave poposedávajícím davu objevil podezrelý pohyb.
Uzda v rukou misionáre je tu jako výsmech tem nesmyslným
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znakum, které plní stránky jeho knihy, které plní i vzduch

kolem jeho úst a dál až k uším posluchacu: Buh spasitel a jeho
misionárský strach.

Jeden z mýtu kamerunského kmene Wutu vypráví následu

jící príbeh. Jednoho dne k sobe Buh povolal chameleona,
svého posla, a rekl mu: "Zajdi za obyvateli zeme a sdel jim
radostnou novinu, že stejne tak jako všechna zvírata, co jich je
na zemi, i oni musejí jednoho dne zemrít, ale za nejaký cas

vstanou z mrtvých." Boží posel se vydal na zem. O chameleo
nech je však známo, že jsou pomalí a zvedaví. Každou chvJ1ise

zastaví a dívají se, co se kolem deje. Božímu poslu to trvalo
ctrnáct dní, než se dostal k obyvatelum zeme. Mezitím se had,
který také slyšel tu dobrou zprávu, rozhodl se, že si s lidmi

zahraje. Zašel tedy za nimi a rekl: "Buh mi narídil, abych vám
sdelil následující zprávu: všichni, kdo zemreli, se už nikdy

nevrátí. Zustanou navždy v drápech smrti." Když se chame
leon konecne dostal na zem, shromáždil lidi a slavnostne jim

ohlásil boží poselství: "Lidé budou žít i po smrti." Ale lidé
kriceli, že je zrádce. "My veríme hadovi, prišel pred tebou

a ohlásil nám boží poselství." Chameleon odpovedel: "To je
nemožné, pravý posel boží jsem já." Lidé tedy žádali hada, aby
vylezl ze své díry, a ptali se ho, kdo mu rekl, že musejí zemrít

navždycky. "Buh mi to rekl," zalhal drzý had. Chameleon se
mu však postavil: "Pojdme tedy za bohem, at rozhodne sám,
kdo má pravdu." Predstoupili pred Boha, ten je oba vyslechl
a pravil: "Had lhal. Nikdy jsem mu nesveril takové poselství.

Ale to, co bylo lidem ohlášeno jako první, nesmí být zmeneno
a musí se uskutecnit. Co se však tebe, hade, týce, lidé te

budou nenávidet navždycky."

Voják a panterice
Vyslovené africké slovo se zapíše do existenciální struktury

casu a stane se tak nezrušitelné, vázané na samotnou struktu

ru bytí. Zcela jinak je tomu s evropským slovem. Evropské
slovo predstavuje odložení a Evropan žije v jeho prázdnu.

Evropan odkládá díky písmu. Muže se tak vracet a prožívat
znovu príbehy a situace svého života. Muže prožít dokonce
i život sám v jeho odložení. Evropan tak ruší cas. Ruší jeho

autentické a spontánní uplývání. African chápe slovo naopak
v kontextu živého organismu casu. Slovo zakládá a rozvíjí
historii. Každé slovo má své místo, svuj význam a roli. Role

slova se nedá obejít, podili se na historii. Každé slovo v sobe
nese absolutní prítomnost, do které se zapsalo v konkrétním
okamžiku vyslovení. Pro Africana není duležité poznat a vyslo

vit základné substanciální veliciny, pravdy, ke kterým by se

mohl vracet, a tak postupne chápat svuj

život. Pro Africana žádné takové veliciny

neexistují. Je zamestnán trvalou správou
své situace. Žije umísten ve své historii,
zatímco Evropan svoji historii stále odkládá.
Odkládá sám sebe, aby se mohl stále k sobe
navracet. Každý návrat je však novým

odkladem. Evropan žije v zápisech substan
ce, African ve spleti slov. Evropan trpí
derealismem a leností, Africana ohrožuje

žvanivost. Pro Evropana je ticho až za slovy,
pro Africana uprostred.

Svoji povídku Vášen v poušti Ba1zackonci
poval jako pn'beh setkání Evropy a Afriky. Ztracen uprostred
poušte, tedy v situaci radikálního odložení, napoleonský voják

potká ryzí vášen. Vášen o sobe prijde v okamžiku, kdy odlože
ní už nic neodkládá. Pouze uskutecnuje svoji vlastní odlože

nost, a tak se setká samo se sebou. Voják má strach. Panterí
samice, do které se zamiloval, ci presneji, která se zamilovala
do neho, mu nahání hruzu. Ryzí vášen se nedá zpracovat

odkládajícím zápisem a obtócit její boky látkou také nejde.
Voják prožívá svou africky neobtocitelnou a evropsky neodloži
telnou lásku v záchvatu strachu. Touha a des se tak stanou

jednou a toutéž emocí. Uprostred nepopsatelného prázdna

nepopsatelná emoce nutne vyústí v to, cím presne je: ve smrt.
Afrika umírá. Evropa umírá také, jenže ta má prece smrt ve

svých zakládajících listinách. Evropan ji nosí s sebou od zacát
ku, v trvalém a esenciálním odložení. Jen neštastnou náhodou
esence smrti pronikne do prítomnosti. Mohla zustat africkou

nevysloveno stí, ale láska vojáka a panterice "skoncí jako
všechny velké lásky, nedopatrením".

Afrika je pro Evropana pripomínkou bytí, které odložil. Je

odloženým bytím uprostred poušte. Africké slovo není slovo,
ale bytost. Africké slovo není smysl, ale cin. Cin zavržení a cin
lásky. Rytmus, zvuk, obraz a emoce. Africká kultura je kultu

rou casu, který Evropan nikdy nepochopí. Utopen v pravdách
a jejich smyslech, Evropan bude stále hledat rešení otázek
mimo otázky samé. Bude hledat pravdu v odložení. Bude

zapisovat a chlubit se svým pohodlím návratu. Ale African zase
mluví a mluví, hádá se, a kvuli detskému plácnutí vyvraždí celé

kmeny svých bližních. Clovek si vlastne nevybere: evropsky
odložit - africky obtocit.

Jrn1 EDUARD HERMACH (1948) JE ARCHITEKT, PSYCHOLOG A FILOSOF. ŽUE

A PRACUJE VE FRANCII.

zima 2004
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PESTRÁ1VÁR POSEDWsn
Duchové v afrických kultech nepredstavují izolovaný,
parapsychologický jev, ale tvorí soucást kultury a spolecnosti

VENDULA REZÁCOVÁ

Šonská skupina Korekore

Zimbabwe, která byla znacnou

merou vystavena evropským

vlivum, má kult letadla, rádia
i telefonu.

Posedlost duchem oznacuje jev, kdy osobnost a telo jedince

prostupuje vnejší síla mocnejší, než je on sám. Touto silou,
v soucasné Africe stále velice respektovanou, mohou být
predkové, bozi, nadprirozené bytosti, démoni, duchové cizího

puvodu ci bytosti a predmety cizí kultury. V závislosti na
kulturním kontextu mohou být duchové vymítáni, nebo mezi
nimi a jejich lidským médiem muže vzniknout témer perma
nentní vztah. Duch se opakovane vrací v epizodách transu,

který je navozen tancem, hudbou, rytmem nebo konzumací
toxických látek v rámci rituálu ci kultu. Posedlost duchem
tvorí také významnou soucást rituálu
lécení a veštení.

Duležitá role náleží veštcum

a kouzelníkum, kterí v individuálních
nebo komunitních rituálech rozmlou

vají s božstvem a zajištují skupine
déšt, hojnou úrodu, úspešný lov nebo

plodnost žen. Významné postavení
mezi nimi zaujímají privolávaci dešte;
jako soudci v záležitostech spolecnos-
ti mohou veštci sehrávat významnou politickou úlohu.

Duchové na všechny zpusoby
Kulty a duchové nabývají rozmanitých forem a podob.

Napríklad príslušníci bantuské skupiny Bunyoro západní
Ugandy rozlišují tri typy duchu. První a nejvýše postavení jsou
bílí duchové kultu mbadwa, které lidem na zemi zanechali

nejvyšší bohové-hrdinové Cwezi. Bílí mbadwové jsou spojováni

s prírodními silami - existují napríklad duch hromu Rubanga,
duch dobytka nazývaný Kalisa a další. Každá snatkem sprízne

ná skupina žijící na daném území uctívá boha domácnosti,

který, pokud je zanedbáván, muže jejím príslušníkum pusobit
neštestí nebo nemoc. Proto jsou pravidelne vykonávány

obrady, v nichž médium komunikuje s duchem. Tímto
médiem se zpravidla stává dívka, tedy dcera. I mužská hlava
domácnosti se k ní musí chovat uctive, prestože ženy v jiných

pozicích jsou mužum výrazne podrízeny.
Další skupinu duchu tvorí cerní duchové mbandwa, kterí se

vyznacují cizím puvodem. Médium s nimi komunikuje na

shromáždení pri kolektivním tanci. Mezi starší príklady patrí
duchové nákazy nebo divokých zvirat. Pozdeji vznikají i ducho
vé Evropanu -lépe receno evropanství - nebo Poláku - poté,

co po druhé svetové válce na území Bunyoru založili velkou
stanici.

Tretí skupinu duchu predstavují duchové zemrelých.
Bunyorové neuchovávají v pameti dlouhé genealogie predku,

pamatují pouze na relativne nedávno zemrelé nebožtíky.

Veštec muže jejich pusobení odhalit jako prícinu potíží,
pricemž neprízen lze odvrátit vykonáním obeti - napríklad

masa, nebot duchové zemrelých maso potrebují ke své obžive.
Pouze nižší duchy je možné znicit. Ostatní duchové jsou

nesmrtelní a vylécení se muže dostavit pouze tehdy, pokud
pacient vstoupí do trvalého vztahu s duchem, který mu škodí.

Zminovaný druhý typ duchu vyznacujících se cizím
puvodem se objevuje v celé rade afrických spolecností a je

casto vysvetlován jako instituce, která skupinám umožnuje
vyrovnávat se se zmenami a novými prvky, které jinak nepod

léhají jejich kontrole. Napríklad

šonská skupina Korekore Zímbabwe,

která byla vystavena evropským
vlivum v relativne velké míre, má kult
letadla, evropského tance, auta, rádia,

telefonu, pušky, jízdního kola.
Další ukázkou toho, jak rychle se

povaha duchu prizpusobuje spolecen

ským a politickým podmínkám, je
prípad posedlosti zar v Súdánu.

Behem vojenského režimu generála Abouda se objevilo

nespocet vojenských duchu a v reakci na utiskující politické
podmínky vznikla nová kategorie anarchistických duchu.

Když bylo v Súdánské republice vytvoreno první fotbalové

mužstvo a nadšení mužské cásti verejnosti pro tento sport
nesmírne narustalo, objevila se mezi ženami posedlost fotbalo
vým duchem zar.

Nežná posedlost
Duchové zar postihují v nekterých oblastech, napríklad

severne od Chartúmu, v naprosté vetšine ženy. Pro nekteré
badatele tato skutecnost potvrzovala názor, který vedle súdán

ských mužu sdílí i naše spolecnost: že ženy mají sklony

k hysterii. Za kulty posedlosti lze však nalézt významné kultur
ní a sociální podminky, které je formují. Na súdánském venko

ve, a platí to ve velké míre i pro mesta, existuje velmi jasné

a silné rozdelení mezi sférami žen a mužu. Mužum je pripsána
verejná sféra, rozhodují o politických záležitostech v rámci

daných komunit a ve vztahu k cizím komunitám. V soucasné

dobe zmeny ekonomické situace a rostoucí nároky domácnos
ti a prestiže na muže vykonávají tlak, aby migrovali do mest.
Predevším muži jsou také nositeli stále se šírící islamizace

komunit. Prijetí islámu, který je spojován s prestiží a vysokým
postavenim, pak mužum brání vykonávat "pohanské" praktiky,
jako je úcast v kultech posedlosti.

Skutecnost, že v kultech posedlosti zar figurují témer
výhradne ženy, není náhodná. Souvisí se sociálním tlakem,
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kterému jsou ženy a jejich identita v rámci komunit vystaveny.
V souvislosti s castejší neprítomností mužu v dusledku pracov

ní migrace nabývá udržení tradicní ženské identity na význa

mu jako znak soucasným vývojem ohrožené identity komunity
jako celku.

Životy žen a jejich chování jsou neustále streženy. Ženy jsou

uzavreny v domácí sfére a dodržují celou radu norem, které
jsou jim od útlého mládí vštepovány. Pokud žena z nejakého

duvodu tomuto ideálu nedostacuje, nejcasteji v souvislosti
s poruchami plodnosti, úmrtím nebo potratem dítete, stává se
v mnoha prípadech obetí ducha zar, který je považován za

puvodce jejího neštestí (o sterilite muže se v tomto kontextu
neuvažuje).

Kulty zar zároven vytvárejí príležitost pro setkávání žen,

jejichž možnosti shromaždování a formování skupin jsou jinak
omezené. Žena, respektive duch, který se v ní usadil, se
v dobe posedlosti teší nebývalé pozornosti manžela a prJbuz

ných, kterí o ducha - ženu pecují a dávají mu dárky. To platí
pro urcité skupiny a kulturní oblasti v Súdánu, zejména sever
ne od Chartúmu.

Jiný kult tohoto typu predstavuje kult duchu bori nigerij

ských a nigerských Hausu, který se ze západní Afriky rozšíril
až do oblastí Afriky severní. Tento kult se zakládá na panteonu
cítajícím pres 200 pojmenovaných božstev, jejichž vzájemné

vztahy pripomínají spolecnost reckých bohu. Nejvýš v jejich
hierarchii stojí Král džinu (džin oznacuje ducha arabského

puvodu), ale i ti nejnižší mohou zpusobit nemoc tak závažnou,
jako jsou neštovice. Duchové bori tedy slouží také coby lékar
ská prírucka. Mezi vyznavaci kultu bori u muslimských Hausu
západní Afriky opet prevládají ženy. Pokud mezi pohanskými

Hausy prestoupí muž k islámu, jeho manželka zpravidla vstou
pí do jednoho z kultu bori. K žene posedlé duchem se lidé

chovají s vetší úctou a respektem. Ženy v bori nacházejí únik
ze sveta ovládaného muži a svet žen prostrednictvim kultu
alespon docasne podrývá a pokoruje autoritu mužu.

V jednote je síla
Poslední príklad je z historie. V ruzných oblastech Afriky

došlo témer ve stejnou dobu k rozšírení a transformaci puvod
ne lokalizovaných kultu posedlosti do jediného masového

hnutí. Tímto obdobím byl pocátek evropské koloniální vlády
na afrických územích. Hnutí vedená prorokem stmeloval
odpor proti evropské nadvláde. Jako jeden z prvních se v této

podobe objevil kult Yakani, který dosahoval vrcholu v období
1890-1920. Již v roce 1883 poskytl základnu pro organizaci
povstání u Rumbeku na jihu Súdánu, pri nemž Dinkové porazi

li jednotky egyptského vojska.

V roce 1890 se do cela kultu postavil prorok Rembe ze

skupiny Kakwu a jeho prívrženci rozdrtili dve nubijské jednot

ky. Voda, kterou bylo možné od proroka Rembe zakoupit,
mela bojovníka chránit pred zásahem kulek a nemocemi

a zajistit mu vitezstvi v boji.
Hnutí dokázalo pod vedením proroka Yondu, jenž se prohlá

sil za inkarnaci svého predchudce, prekonat tradicní segmen
tární loajalitu, avšak v roce 1919 bylo poraženo policií a kult

zanikl. Dosud pretrvává pouze u Aluru v jižní Ugande, kterí
jeho prostrednictvim chtejí vrátit zpet období míru existující
pred príchodem Evropanu a jeho prostrednictvim také lécí
a zajištují déšt.

K podobnému vývoji došlo ve stejném období ve východní

Africe v kultu a po nem pojmenovaném povstání Maji Maji

(swahilsky voda) na území tehdejší Tanganiky. Tanzanijský
nacionalismus si v duchu filosofie prezidenta Nyerereho

povstání Maji Maji privlastnil jako dukaz hrdosti a neohrože

ného boje nove vytvoreného tanzanijského národa tvárí v tvár
evropským kolonistum. Ženské skupiny kultu posedlosti
nazývaného bori také sehrály významnou úlohu pri mobilizaci

k protibritskému povstání Aba v roce 1926 v Nigérii. Proti
ženám byly tehdy postaveny oddíly britských skautu.

Posedlí všech zemí
Posedlost duchem a kulturní formy s ní spojené nejsou

doménou, která by existovala pouze v nezápadních spolecnos

tech. V podobách popisovaných výše provázela historii Evropy,
ale jako konkurentka církevní a panovnické moci byla margina
lizována a nezrídka drasticky potlacována. Ješte na konci 60. let
20. století byl kult posedlosti nazývaný tarantismus pozorován

v nekterých izolovaných italských vesnicích. Posedlost posti

hovala zejména ženy v težké životní situaci a její prícina byla
vykládána jako následek kousnutí tarantulí, které však ve svém

dusledku melo božskou povahu. Aspekty shodné s posedlostí,

jak je zkoumána v ruzných kulturách, vykazují i psychologické
stavy a onemocnení známé v západních spolecnostech. Také

psychologie a psychoterapie posledních let stále více reflektuje
sociální a kulturní kontext psychických onemocnení a snaží se

je zahrnovat do dríve biologizujících vysvetlení ruznorodých
psychologických a fyzických stavu.

VENDUlA REzAcovA (1978) Sl1JDUjE soclALNf ANTROPOWGII NA FAKUL'ffi

SOClALNfCH vJ::D UNIVERZrfY KARLoVY.
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JSEM PREDEVŠíM CLOVEK,
Nová ceská publikace Rod ženský je otevrená
a mnohovrstevnatá

KATERINA KREJcí

Kde se vzaly, tu se vzaly - najednou jsou tu ženy nejen jako

hrdinky del krásné literatury, ale i jako subjekty a objekty
zkoumání, a tím i publikacní cinnosti o sobe samých anebo
pohledem svých mužských kolegu. Prevážne prekladová, ale

i naše domácí, seriózní i méne seriózní publikacní - oproti

drívejšku témer smršt - se objevila na knihkupeckých
pultech. Pozvolna tak zaplnuje vakuum, které zde v oblasti

pohledu na ženskou otázku bezesporu existovalo. Z tech
mnoha nových publikací je možné pripomenout práci Pavly
Horské Naše prababicky jeministky, Gilese Lipovetského

Tretí žena, Betty Friedanové Feminine mystique a Pavla Barši
Panství c'1ovekaa touha ženy.

Víly a upírky
A tak je nadeje, že se naše spolecnost, která - navzdory

plné zamestnanosti žen behem let budování socialismu - je
nastavená v pohledu na ženský údel stále ješte velmi tradicio
nalisticky a maskulinne, pozvolna zacne probouzet a hledat

možnosti, jak najít v osobní i verejné sfére konsensus
v otázce rovných príležitostí pro ženy a muže.

I pro úplné zacátecnice a zacátecníky na tomto poli, ale

nejen pro ne, vyšla koncem ríjna 2003 v Sociologickém nakla

datelství, v Knižnici sociologických aktualit, publikace ROD

ŽENSKÝ - Kdo jsme, odkud jsme prišly, kam jdeme? A protože

ceština má diskriminacne nastavený i pravopis, každý hned

pozná, že se ptáme my, ženy (prípadne deti) a nikoliv lidé
nebo dokonce muži a ženy spolecne ...

Presto v knize, jejíž koncept, redakce, jednotlivé príspevky

a také slovnícek feminismu záverem jsou dílem dvou žen 
matky a dcery, najdeme též príspevky mužských autoru,
kterí se ptají i za nás.

Alena Vodáková, socioložka, pedagožka Fakulty sociálních

ved UK, a Olga Vodáková, absolventka kulturologie Filozofic
ké fakulty UK, která prednáší historii kultury a náboženství,
oslovily deset soucasných ceských autorek a autoru z oboru

sociologie, demografie, historie, genderových a sociálních
studií; jejich originální práce pak doplnily korespondujícími
ukázkami z del svetových autoru a také autentickými výpoved

mi soucasných žen a životními osudy žen napríc dejinami.
Publikaci editorky rozdelily do peti oddílu, hned v prvním

z nich - Žena magická a náboženská, zaujme stat Olgy
Vodákové Démoni, duchové a strašidla rodu ženského.

O genderových rozdílech v ríši strašidel se nejen dobre cte,
ale clovek si pri tom uvedomí i treba samostatnost VIl Víly si

zásadne volí partnera samy a urcují podmínky svého svazku

se smrtelníkem. Nebo, že pokud jde o upírství, je to pul na
pul, upíri a upírky, muž ani žena nejsou diskriminováni. Mám

jen jednu pripomínku: autorka píše, že ohen je výhradne

mužský živel a že nenajdeme jediného elementárního ducha
rodu ženského, který by mel neco spolecného s ohnem. Já

však upozornuji na pohádku Boženy Nemcové Jak Jaromil

k štestí prišel, kde i elementálové ohne jsou malé dívenky.

Príspevek Tomáše Mencla Žena biblická je pak skutecne tím,
cím slibuje: totiž poctivým pozváním a inspirací k rozhovo
rum mezi ctenárkami a ctenári Bible, jen snad mohl autor víc
místa venovat konkrétním ženám Nového zákona.

Druhý oddíl, nazvaný Strážkyne krbu (hospodyne, matka,

partnerka), obsahuje neobycejný historický mezioborový

exkurz Pavly Horské Z historie žen:rmatky a žen:rPartnerky.
Autorka dospívá prolínáním otázek, které si kladou sociolo

gie, demografie, historie ci antropologie pri zkoumání rodiny

k jedné otázce komplexní a kardinální: jaké vlastne je posta
vení zrovnoprávnené ženy v rodine?

S tím dobre koresponduje a souzní následující precizní

sociologická studie Hany Man'kové Sociální partnerství muže

a ženy v dnešním manželství a rodine - realita nebo fikce?

Znejistelí dveTníci
Tretí cást publikace má název Žena v prostoru verejném

a zahrnuje dva okruhy témat: žena a její pracovní uplatnení,

kde zejména dva sociologické príspevky Z historie "ženské

Piitomnost
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NEBO PREDEVŠíM žENA?

práce" a její transformace Aleny Vodákové a Ceská žena na

trhu práce Hany Maríkové podávají dokonalý vhled do
mechanismu pretrvávajících stereotypu možností a hodnoce

ní ženské pracovní síly. Druhé téma se venuje žene v politic
kém prostoru: Pavla Horská píše Jak vznikala žena politická

(zvlášte ta ceská), Hana Maríková rozebírá, jak se uplatnují

teny v ceské polistopadové politice.

tena prizmatem vedních disciplin, což je název ctvrté

pasáže, prináší nekolik velmi duležitých textu jako tena

demografická od Kvety Kalibové, tena antropologická od
Zdenka Justone, studii Jany Valdrové Rod ženský v jazyce

a zásadní stat Aleny Vodákové tena sociologická. Tady autor
ka mimo jiné hledá odpovedi na otázky, zda je žena více
clovekem nežli ženou, nebo jak se žije soucasné žene na
hrane rolí a identit. ,Jedno je nesporné," píše Alena Vodáko

vá, "postupem casu se žena stává aktivním sociálním
aktérem. Tiše pretvárí svou roli a také se hlasite a viditelne
vzpírá, snaží se o otevrení verejného prostoru, který jí byl

dlouho upírán, do nejž se prodírala zadními vrátky. A muži

prestávají plnit svou roli dverníku, respektive plní ji s výpad
ky, svedcícími o urcitém kulturním znejistení."

Mezi ctvrtým a posledním, pátým oddílem je vloženo lnter

mezzo, tvorené úryvky textu vybraných autoru od apoštola

Pavla ke Gilesi Lipovetskému, pod názvem tena ocima mužu

(historická inspirace feminismu?) a rozborem románu Virgi
nie Woolfové "Vlastní pokoj" od Jirího Ryby. Autor - sociolog

- ve svém literárním exkurzu tena jako zrcadlo - objev Virgi

nie Woolfové upozornuje na psychologické pozadí mužské

dominance, tak, jak je vykreslila Virginia Woolfová a na
autorcin postup pri psaní, velmi blízký postupu vedeckému.

Strašidlo feminismu - tak zní název posledního oddílu,

v nemž je nekolik zajímavých textu, mj. Touhy po samostat

nosti a rovnoprávnosti žen v historii krestanství od Olgy

Vodákové, vynikající Ceské emancipistky a feministky Pavly
Horské a hravý príspevek s vážnejším podtextem od Jirího

Ryby - Reakce ceských mužu na novou (feministickou) inter

pretaci postavení žen (pokus o typologii). Chybí ovšem zásad
nejší text o povaze fenoménu obsaženém v pojmenování
oddílu z hlediska soucasného stavu v ceské spolecnosti
a jeho korenu v nedávné rnínulosti.

Ackoliv by se dalo predstavit si širší záber z hlediska volby

témat i autoru, presto je Rod ženský neobycejne podnetná
a otevrená publikace, která klade inspirující otázky smerem
k ženské identite - tou nejzásadnejší zrejme je: "Kdo vlastne

jsem? Jsem predevším clovek anebo predevším žena?"
a nabízí poctivé analýzy, dobové dokumenty i svedectví, beze
snahy manipulovat ctenárkami a ctenári. A její zdánlivá

nevyváženost - to jest, že príspevky prísne vedeckého rázu
se zde strídají s témer publicistickými ci sociologizujícími 

je fakticky jejím nejvetším kladem, nebot dává živý obraz
o mnohovrstevnaté problematice. Velkým prínosem je slovní
cek Historie feminismu v heslech - tento soubor padesáti
jedna položek, které editorky zpracovaly a zaradily na záver

publikace, je solidním pruvodcem pro orientaci v historii
i soucasnosti feminismu a podává prehled o nejbežneji užíva
ných pojmech v dané oblasti.

KATERlNA KREJCI JE DRAMATURGYNE A NOVlNARKA.

ROD tENSKÝ - Kdo jsme, odkud jsme Prišly, kam jdeme?

2003, Sociologické nakladatelství (SLON), Praha
Autorky a autori: Mgr. Ondrej Gryc, PhDr. Pavla Horská,

CSC.,Ing. Zdenek Juston, RNDr. Kveta Kalibová, CSC., PhDr.
Hana Maríková, Tomáš Mencl, Libora Oates-Indruchová,

PhD., PhDr. Jirí Ryba, Selma Smailag, PhDr. Jirina Šiklová,
CSc., Dr. Jana Valdrová, Ing. Alena Vodáková, CSc., Mgr.
Alena Vodáková.

"Rod ženský - tento pojem se ve feministické literature

prekrývá s ženským pólem genderu. V ceštine a ceském
prostredí evokuje primárne gramatický rod. Krome toho se

používá k méne specifickému vyjádrení obecného charakteru

ženství, resp. k vydelení žen, jako svébytné kategorie, skupiny
lidí. Pojmem r. ž.. nebývá tak zduraznována dvojakost lidské

ho rodu, jako pojem gender, který je na dichotomické koncep
ci a rodové komplementarite prímo postaven a v ceském
prostredí navíc evokuje neurcitou predstavu feministických

postoju (proto v Cechách nezdomácnel). R. Ž .. muže být
chápán jako pojmenování jedné z mnoha svébytných skupin,

postavených na ruzných, nejen genderových základech.
Nicméne v obecném povedomí i tento pojem vyvolává

zároven predstavu druhého rodu - mužského - a s tím
i predstavu rozdílu biologických i kulturních mezi ženami
a muži. Implikuje tak existenci ženské identity - to, že ženy
samy sebe identifikují jako ženy, že se jako ženy cítí a chovají

(podle dobových predstava vzoru)."

Ze slovnícku Historie feminismu v heslech, který je soucástí

publikace Rod ženský.

zima 2004.
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ODVÁŽNÍ MlADÍ
SUCHOZEMšTÍ MOREPlAVCI

Nesnobský, prátelský festival dokumentu na Vysocine
IVANA DOLEŽALOVÁ

V Jihlave se na sklonku ríjna po šest dnu konal už 7. meziná

rodní festival dokumentárních filmu 2003. Magická sedmicka
prinesla radu nových nápadu, autoru, sekcí, porot, a také
hodne otázek do budoucna.

Sedmnáctiletý otec-zakladatel
V roce 1996 bylo studentovi jihlavského gymnázia Marku

Hovorkovi sedmnáct let. Po maturite se hodlal prihlásit na

katedru dokumentární tvorby FAMU, potreboval se
o dokumentu dozvedet víc, a tak spolu s Petrem Kubicou,
nynejším hlavním dramaturgem festivalu, a s dalšími kamará

dy a spolužáky pozvali pár ceských dokumentaristu i s jejich
filmy. Udelali verejnou akci, projekci pro diváky. Partnerem se
stal týdeník Respekt, takže se o události dozvedela rada lidí.

Z Krátkého filmu i z Národrubo archívu si pujcili i starší filmy
z tricátých let a s prekvapením zjistili, že na promítání

v místním kine Dukla se sjeli zájemci z celé republiky.
"Napred jsme o nejakém festivalu vubec neuvažovali, ale

ohlas byl tak znacný, že to proste nešlo jinak," vzpomíná dnes

"otec-zakladatel" Marek Hovorka. Tenkrát v zacátcích, když
mu novinári telefonovali, ríkal, prominte, mne koncí prestávka,

já musím na matyku ...

Pracovní tým se samozrejme promenoval, mnozí puvodní

Nejmladší reditel festivalu na svete Marek Hovorka.

souputníci skoncili treba na studiích JAMU v Eme, takže

nebyli k dispozici, lidé pricházeli a odcházeli. Už pri druhém
rocníku se organizátori porozhlíželi za vrátky ceskomoravské
provenience, overovali si, jestli jim vubec filmy ze zahranicí
nekdo pujcí a zda bude možno získat úcast filmu z celé Evropy.

Vznikl jakýsi zárodek mezinárodní sekce, napríklad se už

promítala podstatná díla významného ruského dokumenta
risty Viktora Kosakovského Streda a Belovovi. Kosakovskij
pak v následujícím roce jako host festivalu získal v Jihlave

cenu Za prínos kinematografii a zároven predstavil svuj
nejnovejší film Pavel a Lajla. Zájem diváku rostl, promítalo se
ve více kinech, festival se stával nevyhlášenou jednickou

prehlídek dokumentu.

Ceská radost a Pruhledné bytosti
Tretí rocník byl svým zpusobem prelomový, stal se 

souhrou okolností - prvním mezinárodním festivalem.

Tenkrát totiž Karlovy Vary upustily od souteže dokumentár
ních filmu, i když se k ní pozdeji vrátily. Pri ctvrtém rocníku se

organizátori rozhodli nabídnout ceské snímky pod puvabným,
slibným a zároven mnohoznacným názvem Ceská radost.

Vyhranily se i další sekce, které existují dosud. Krome Ceské

radosti je to Bedekr, mapující filmy, ocenené na záhranicních
festivalech. Do skupiny Bez názvu zase patrí filmy, jež nejsou
nejak oceneny, ale jsou urcitým zpusobem pozoruhodné, casto

dokumenty, jež hranicí s jinými žánry, s experimentálním nebo
hraným filmem. Podstatnou sekcí jsou Pruhledné bytosti, kde
se seznámíme bud s legendami dokumentu (letos to byl

proslulý Cech, žijící v Americe, Alexander Hackenschmied

alias Sasha Hammid), nebo s mladšími, mnohdy i méne
známými autory, kterí prinášejí svým zpusobem uvažování

o filmu neco nového (naposled to byli Kanadan Mike Hoolblo

om nebo Rakušan Ulrich Seidl). Retrospektivy v této sekci
umožnují hlubší a intenzivnejší vhled do duše a vývoje rukopi

su autora sledováním jeho prvních pokusu až k vycizelované
mu tvaru posledních del.

Majitel obchodu a Václav Belohradský
Organizátori pocitovali nechut k zahlcenosti množstvím

ruzných porot, takže krome té jedné, rozhodující o cenách,
nechali pouze diváckou. Každý rok jsou v porote jiní lidé, a to

nejen filmoví kritici a režiséri, ale treba básníci, malíri, prekla
datelé a navíc vždycky clovek, který není vubec umelecky
zameren. Je pokaždé z Jihlavy, naprI1dad reditel místního
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gymnázia, železnicár, majitel obchodu, zubar. "Nejsou to

ovšem nejací maskoti, jsou to samozrejme rovnocenní partne
ri," h'ká Marek Hovorka v roli reditele festivalu. ,Je zajímavé
sledovat, s kým z poroty se shodnou, treba vioni se místní

majitel obchodu ztotožnil s názorem Václava Belohradského,
rok predtím pan Kalina, výpravcí, preferoval stejne jako zbytek

poroty Hry prachu Martina Marecka oproti obdivovatelum
filmu Jana Nemce Nocní hovory s matkou."

Poslední porota byla znacne rozkolísaná. Mela vybrat pet
filmu z patnácti krátko- i dlouhometrážních, které nejvíce

zaujaly. Každá petice se lišila, pouze film Zlopovestné díte

studentky FAMU Lucie Králové se objevil u každého porotce,
címž zacala jeho cesta k cene. Rovnež poprvé zasedala

i mezinárodní porota. Vybrány byly rovnež osobnosti ruzných
profesí, lj. uplatrul se stejný klíc jako v porote ceské.

Mezi mori
Sedmý festival byl rámován hledáním hranic Evropy

a identity Evropana, uvedomováním si souvislostí a rozporu,

premítáním nad osudy jednotlivce i zemí predevším Evropy
strední. Základní novinkou se stala soutežní sekce, názvem
naznacující typický komplex suchozemce: Mezi mori. Souteži

lo se o nejlepší stredoevropský dokumentární film. Významné

evropské festivaly tyto snímky skoro vždy opomíjejí, a tak se
Jihlava zasloužila o "objevení" nadcasových a významných

dokumentu, natocených mezi Baltem a Jadranem, v Madar
sku, Polsku, Rakousku, Slovensku, Slovinsku a Ceské republi
ce. Ukázalo se, jak málo víme o svých nejbližších sousedech,

o jejich mentalite, problémech, tvorbe. Bariéry, které nás delí

od vzájemného pochopení, nespocívají jiste jen v letité izolaci,
pramenící z minulých režimu, ale urcite i z neochoty

a nezájmu zaobírat se necím, co je prece tak blízko a tudíž
jakoby automaticky známo.

Fascinující film rakouského režiséra Ulricha Seidla Kriste, ty

víš (jesus, du weisst) zobrazuje šestici katolíku, pro které

kamera funguje jako oltár. Jejich pohnuté monology, jejich
zpovedi vedou k uvažování o tom, co máme spolecného

a zároven rozdílného, k rozjímání. A navíc se dozvídáme

mnohé o myšlení a emocích soucasného Rakušana ...

Cesko-rakouská hranice a košická plovárna
Tentýž režisér natocil v roce 1992 film, odehrávající se na

rakousko-ceské hranici Se ztrátami se pocítá (Mit Verlust ist

rechnen), který by meli shlédnout všichni Ceši. I všichni
Rakušaní. Neznám obnaženejší pravdu o devadesátých letech

20. století a o dobe jí predcházející na obou stranách hranice,
než jak ji nabízí dokument o dvou starých osamelých lidech,

kterí se snaží navázat vztah. Pár kilometru od sebe, a prece
každý úplne jinde. Zpustošená prázdnota krajiny i lidí jihomo

ravského Šafova, usmrkané, umounené, podivne postrojené
deti, kterých si nikdo nevšímá, vesnicané cekající ve frontách
na f1ákotu z družstva, omlácené zastávky autobusu, hospodské

pitky, kruté zábavy zabijacky, nikdy nemizící bahno a nade
vším obrovský amplion, štekající nesrozumitelné pokyny
vesnicanum. V rakouské vísce plastove lesklá prázdnota

místností, vypulírovaných "docista docista", precpaných soška
mi panenky Marie, plyšovými zvírátky a strojoparkem mycek,

pracek, mikrovlnek. .. Na ceské strane vdova nemecké národ

nosti v domku bez tekoucí vody a na rakouské muž, kterému
docházejí zásoby v lednici, a proto si dalekohledem vyhlédne
prípadnou manželku-služku, jsou bizarní poutníci za spolec
ným životem, který nemají šanci uskutecnit. Je pozde.

Jediným pojítkem obou osudu je jako smírlivá duha se klenou

cí, božský, nadzemsky všeobjímající hlas Karla Gotta. Jeho
Zvonky štestí cesky i nemecky zní v Seidlove filmu jako
hrana ...

Nebo film Petera Kerekese 66 sezón, ocenený letošní

mezinárodní porotou jako nejlepší stredoevropský dokument.

Slovensko-madarský dokumentarista ho umístil na plovárnu
v rodných Košicích, kam, jak praví slogan tvurcu, "se chodily

koupat dejiny". 66 sezón zachycuje cas trvání ob1Jbené plovár

ny i vzpomínky na stejný pocet let v historii strední a východní
Evropy. Rekonstrukce historie - od predválecné epochy pres

druhou svetovou (stavitel plovárny se nevrátil z koncentracní

ho tábora), padesátá léta, trauma šedesátého osmého (fotogra
fa amatéra zasáhla kulka sovetského vojáka do hlavy a on nám

o tom vypráví z invalidního vozíku) až do soucasnosti - vtipne

kombinuje výpovedi pametníku, kterí jsou znovu hozeni do
vody vzpomínek a vybavují si dávno uplynulé emoce a soucas

né postrehy, pocity a postoje mladých plavcu. Archivní materi

ál strídá vzpomínky a glosy štamgastu plovárny. Mladé dívky
"hrají" své puvodne krásné a sveží predchudkyne. Nekdejší

oslniví krasavci jsou po letech požádáni, aby simulovali plová
renské balení holek jako "tenkrát", a oni to opravdu dojemne
smešne udelají. Jakýsi milý stah'k, náš pruvodce historií Košic,

má náhle krycí jméno z dob normalizacních ... A k tomu se na

blyštive modrozelené vode bazénu pohupují modýlky námor
ních lodí, jediné naplnující touhu suchozemských Stredoevro

panu po dobrodružství plodné moreplavby ...

Zdola a ze zvídavosti
Zájem diváku o festival dokumentu roste každým rokem,

Jihlava už ani nemuže všechny pojmout. Cílem ale není zvyšo

vat donekonecna pocty diváku, atmosféra festivalu je totiž
i pres doprovodné zábavné akce pracovní, soustredená a zauja

tá. Problémem muže být únava organizátoru, kterí nemohou
delat dobrovolnické práce donekonecna, a kterí jsou uondáni
permanentním shánením sponzoru. Nejmladší reditel festivalu
na svete Marek Hovorka koncí studia dokumentu na FAMU

a mel by se soustredit i na svoje vlastní filmy. Má za sebou
neuveritelnou práci za neuveritelne krátkou dobu, realizaci

festivalu dokumentu "zdola", a to z toho nejušlechtilejšího

a nejradostnejšího duvodu. Ze zvídavosti.
Prijíždí stále víc zajímavých hostu a autoru, množství prede

vším mladých zájemcu o film má jedinecnou možnost shléd
nout jinde neshlédnutelné - zejména archivní dokumenty

a experimentální, avantgardní opusy - a festivalu se darí
zachovat nesnobské, prátelské prostredí. A ješte neco: zejmé
na letošní katalog filmu a doprovodná publikace festivalu

Revue pro dokumentární film 2003 jsou na úrovni nejlepších
publikací špickových knižních nakladatelství. A tak jen doufej
me, že festival popluje dál. ..

IVANA DOlE2ALOvA JE PUBUCISTKA A P1$KlADATELKA.

zima 2004
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ŠEK DVORÁK,
21. zastavení s populárním "vykladacem umení"

ANNA REINBERGEROVÁ

Skupina studentu se snaží probít zástupy návštevníku

parížského Louvru. Jejich pruvodce je už daleko vpredu

a s neutuchající energií mírí do dalšího sálu. Mává na ne
a pobízí je k vetší rychlosti. Rychle, vždyt je tady takové

množství krásy. A on toho má tolik, co by jim rád povedel

a naucil je tak milovat umení. Nebude je nudit životopisnými
daty, ani nebudou stát pred jedním dílem nekolik hodin
a poslouchat podrobný rozbor každé krivky na obraze.
Dovedí se jen to duležité, zajímavé a obvykle i neco zábavné
ho. Tak vypadají prednášky nejznámejšího ceského "vykla

dace umení", jak sám sebe nazývá kunsthistorik prof. PhDr.
František Dvorák, CSc.

Asistent V. V. Šteeha
Narodil se pred triaosmdesáti lety v Cervence na Hané.

Jeho otec, jehož dílne na hospodárské stroje se nedarilo, se

nakonec stal strojvedoucím. Vztah k umení zdedil František

Dvorák zrejme po matce, která mela velmi ráda divadlo. Na
studiích v Praze si nejdrív vybral literaturu na Filozofické

fakulte. Pak ale prešel k dejinám umení a estetice. Na dejiny
umení nastoupil k jednomu z vubec nejvýznamnejších
predstavitelu ceské umelecko-historické vedy profesoru

Antonínu Matejckovi. A ten ho po dokoncení studia doporu
cil na místo asistenta na Akademii výtvarných umení v Praze

k legendárnímu V. V. Štechovi. Na toto období František
Dvorák velmi rád vzpomíná. Jako asistent mel úvazek

dvanáct hodin týdne a s profesorem Štechem pracoval
pouze v pondelí odpoledne a v pátek dopoledne. Po zbytek

týdne navštevoval prátele a trávil s nimi mnoho casu po

pražských kavárnách. V té dobe také vznikl slogan "Franti
šek Dvorák, ceského umení horák". Údajne ho stvoril Jožka

Mrázek Horický, profesionální model na pražské Akademii

výtvarných umení, insitní básník a malír. Na akademii se
melo v roce 1951 vymyslet prvomájové heslo. Jako první se

dockal tajemník školy: ,,At žije Fredy Fuchs, co se z okna
ucuks." Pak prišel Dvorák - horák. A nakonec: ,,At žije
ceskoslovenská mládež, kterou nikdo nesmažeš."

Profesor V. V. Štech se stal jeho blízkým prítelem a Franti
šek Dvorák o nem ríká, že na nej mel v živote rozhodne
nejvetší vliv.

Studentum nebezpecný
Roku 1956 založil František Dvorák skupinu Máj, která

byla postavena proti oficiální socialistické doktríne. V katalo
gu výstavy Máje usporádané v Obecním dome se hlásil
k odkazu Pabla Picassa, Henryho Mattise, Emila Filly

a Václava Špály. Tehdejší rektor výtvarné akademie Jaroslav
Fragner musel celit rozzurenému Antonínu Zápotockému,
který nechtel dovolit, aby clovek, jenž "chce navazovat na

Štyrského, Toyen a další takové morbidity," byl ve styku se

studenty. František Dvorák byl od té doby na pomyslné
cerné listine a bylo mu doporuceno, aby se choval nenápad

ne. Zápotockému se již nepodarilo své úmysly uskutecnit,

ale v okamžiku, kdy se stal prezidentem jeho následník
Antonín Novotný, dostal František Dvorák výpoved. Spolec

ne s ním byl do duchodu odeslán i V. V. Štech. To bylo roku
1958.

Byl bez práce a vzhledem k tomu, že ideologicky nevyho

voval, nikdo jej nechtel prijmout. Teprve po dvou letech

nezamestnanosti se dostal díky spolužákovi Jirímu Mašíkovi
do Národní galerie, kde byl Mašík v té dobe zástupcem
reditele.

Roku 1962 vyhrál konkurz na místo profesora Strední

umeleckoprumyslové školy v Praze. Pro studenty to bylo
období, kdy je František Dvorák, jak on to sám formuluje,

"dost kulturne prohánel". Celý rocník zacal hromadne
chodit do divadla, na koncerty a každou sobotu s Františ
kem Dvorákem na výstavy. Všichni byli na maturitu z dejin

umení tak dobre pripraveni, že clenové komise neverili, že

nebyli predem domluveni na otázkách. Navíc nekolik jeho
studentu pokracovalo v jeho stopách a byli prijati na dejiny
umení na Filozofickou fakultu.

Roku 1969 nastoupil po konkurzu na místo docenta dejin
umení na Univerzite Palackého v Olomouci. Ale i tam jej
pronásledovala jeho povest antikomunistického živlu.

V okamžiku, kdy se František Dvorák mel habilitovat, si
vedení univerzity mimo jiné nechalo vypracovat posudek
ulicního výboru. "Prišel dopis od príšerný báby, která bydle-
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cESKÉHO UMENÍ HORÁK!

la u nás dome, že jsem známý svým proti socialistickým

postojem, že se u nás schází divná spolecnost. Zavolal si me
dekan a rekl mi: pane kolego, kdyby se tento dopis dostal
dál, tak vy byste vubec nesmel ucit a musel byste okamžite

odejít. Já ho likviduji, o nicem nevím. Ale neodvažujte se
žádat o docenturu nebo o zvýšení platu." A tak zde František
Dvorák zustal dlouhých šestnáct let. Zároven byl také exter

ním pedagogem na FAMU v Praze, kde prednáší dodnes.
Rok po listopadu 1989, kdy už nebyl totalitní režim prekáž
kou, mu byla udelena profesura. Od roku 1993 také externe

vyucuje dejiny umení na katedre kulturologie Filozofické
fakulty.

Prátelé: Lhoták, Tichý, Zrzavý
Za nejlepšího prítele považoval František Dvorák malíre

Kamila Lhotáka: "S Kamilem jsme byli velcí kamarádi. Byl to
skvelý spolecník, scházeli jsme se trikrát, ctyrikrát týdne.
Ješte k tomu k nám chodil v posledních dvaceti letech

každou nedeli na obed. O nem jsem napsal dve monografie."
O jiném vynikajícím malíri, o Františku Tichém, napsal

monografie ctyri, zahajoval mu sedm výstava také pripravil

posmrtnou výstavu v Mánesu. "František Tichý byl nesmír
ne dusledný, co se týce umení, ale naprosto bezstarostný

v živote. On vám klidne promarnil nabídku za dvacet tisíc

korun. Tichý dostal spolecne se Zrzavým a Bauchem zakáz
ku od kafé Jalta, aby každý vymalovali jednu stenu. Zrzavý

a Bauch své práce již dávno odevzdali, ale Tichý porád nic.
Jednou jsem u nej byl a videl jsem, že je hotová alespon

kresba. A tak jsem Tichýmu dojednal, že prodá tu kresbu
a zbytek dokoncí nekterý z jeho žáku. Když jsem druhý den

prišel na schuzku, už z dálky jsem videl, že je zle. Tichý totiž
studii vecer prodal nejakému sberateli za padesát korun,

aby mel peníze na posezení s práteli. Okamžité peníze mu
pripadaly jistejší."

Jana Zrzavého znal František Dvorák již od druhého

rocníku Filosofické fakulty. ,Jednoho dne k nám Jan Zrzavý
zavolal, jestli by nemohl prijít v sobotu na veceri. Obvykle

chodil každou sobotu ke Konírkám, dvema starým pannám,

jenže jedna náhle zemrela a druhá onemocnela. A Zrzavý by
prý byl neštastný, kdyby nemel kam jít, a tak si vzpomnel na
me. Chodil k nám pak dalších deset let. My jsme kvuli nemu

ani nikam nejezdili. Ale to nevadilo, protože se casto sešlo
hodne lidí a byly to velmi príjemné vecery." Také o Janu
Zrzavém napsal monografii a zahajoval mu nekolik výstav.

Divadlo a most
František Dvorák má dva syny, starší Jan je docentem na

DAMU a mladší Daniel reditelem Národního divadla. Vubec

divadlo hraje v živote Františka Dvoráka duležitou roli.

Vlastne ješte pred studiem na Filosofické fakulte pod vlivem
své maminky složil František po maturite zkoušky na herec

kou konzervator v Brne. Tam ale už nestihl nastoupit, proto

že zacala druhá svetová válka a on byl nasazen na práci do
továrny na tanky v Racicích u Hradce Králové. O mnoho let

pozdeji prijal pozvání V. V. Štecha na slavnostní predstavení

Hlávkovy nadace v Národním divadle a vzal s sebou tehdy
asi ctrnáctiletého Daniela. Dnes visí spolecná fotografie V. V.

Štecha, Františka Dvoráka a malého Daniela v pracovne

nynejšího reditele Národního divadla.
Tvorba profesora Dvoráka se neomezuje pouze na psaní

knih, ale jeho tvár se také pravidelne objevovala ve velice
úspešném televizním seriálu Po Karlove moste, 20 zastavení

s Františkem Dvorákem. Karluv most a jeho sochy v nem
kunsthistorik predstavil široké verejnosti skutecne "s lidskou
tvárí", kterou v mnoha jiných podobných dokumentech

postrádají. K puvodnímu zámeru natácet pouze na Karlove
moste se díky ohlasu diváku pridaly mnohé jiné pražské
památky, jako treba práve Národní divadlo.

ANNA REINBERGEROvA (1981) JE SllJDENTKOU FlLOZOFICIill FAKULlY UK,

OBOR KULTUROLOGIE A POLITOLOGIE.
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NEJDE JEN O SLOVA

AbnormalizBce
Není tak težké rozpo-

znat, kdy která generace
zažívala své "zlaté casy"

jsou to ony, kdy príslušníci
té které generace byli
mladí. Moje generace,

pricházející na svet nedlou

ho po válce, mela se svým
mládím docela štestí.

Pomery z padesátých let

se v další dekáde mírnily,
bylo nejen co jíst, ale i co
císt a nac chodit do kina ci
do divadla. I život na

venkove byl snesitelnejší
než za casu hromadné

kolektivizace. Mládí 60. let nepoznalo válku, nebylo
hromadne vezneno, nezažilo také potrebu chopit se rudého
volantu dejin jako cást generace predchozí. Své pomery

nebrali mladí jako výdobytek, také však ne jako nenapravi
telnou pohromu; nesrovnávali je s minulostí, kterou
nepoznali, ale spíš s pomery jinde, zvlášt když se zacaly

pootevírat hranice.
Konec šedesátých let, vcetne roku osmašedesátého, byl

pro mladé necím dost samozrejmým - asi jako když od

osmnácti smíte pivo legálne. Málokomu z nich sešlo na
socialismu s lidskou tvárí; je zajímala lidská tvár života. Tím

strašnejší byl pro mladé šok okupace, o to bytostneji proží

vali návrat k nesvobode. Meli také nejvíc mrtvých: stríle
ných v srpnu 68 a 69, sebeupálených na protest. Cas techto
obetí mel ovšem svuj étos; skutecnou hruzu prineslo až
období takzvané normalizace.

Toto slovo zaznívalo už behem "ob rodného procesu"

v hrozbách kremelských vládcu a jejich satrapu; ve slovní

ku našich predstavitelu se objevilo (zároven se svým
synonymem konsolidace) jako soucást kapitulacního

programu prijatého v Moskve koncem srpna 68. Normali

zace zde neznamená návrat do normálního stavu, jak toto

pojmenování vykládá slovník. Dosavadní normy prijatelné

ho života - existující ci toužebne vyhlížené - zcela a jedno
znacne popírala; vnucovala normy cizí. Pro vetšinu obyva

tel šlo tedy o naprostou abnormalizaci; avšak na slovní

ekvilibristiku stranických garnitur byli už zvyklí všichni,
starí i mladí.

Mladí ovšem byli méne uvyklí ekvilibristice chování.
Škola a propaganda 60. let je sice naucila držet jazyk na uzde
a myslet si své, meli však málo zkušeností s hrozbami, jež

nesla léta sedmdesátá. Naopak starší už z let padesátých,

mnozí i od protektorátu vedeli, oc jde (casto s odkazem na
odpovednost práve za mladé: jinde má clovek charakter, my

Ceši máme rodinu); umeli ohnout záda. Prece však je treba
pripomenout, že práve z tech starších desítky tisíc "neprove

rených" komunistu prinesly obet profesního a sociálního

~ sestupu po stranických

~ cistkách, když odmítli
'E zríct se svých postoju cil proste odpovedet ANO

na otázku "souhlasíte

s bratrskou pomocí
v srpnu 68?" Tito lidé
našli znova svou tvár.

Mladší meli s ohýbá
ním pátere zkušeností

mín; snad proto si ji
mohli nechat nalomit 

nejen bicem strachu, ale
i cukrem novomanžel

ských pujcek, vyhlídek
na kotec v paneláku,

povrchní gottovskou popkulturou (ó, stárnoucí esesmáci

smeli nosit dlouhé vlasy, které jim v mládí 60. let esenbáci
stríhali!), možností stáhnout se do soukromí. Mnohým pak

zustalo jedinou útechou, že jejich deti - narozené práve na
prahu neblahé doby - vyšly v listopadu 89 do ulic.

Slova normalizace ijeho odvozenin (normalizacní vedení

státu, normalizované školství apod.) se casem zacalo užívat

nejen jako pojmenování procesu, ale i jeho výsledného
stavu, a po pádu komunismu jako názvu urcitého období. Je

jen trochu zvláštní, že si vetšina jeho uživatelu nezvykla

reflektovat jeho obsahovou a slovotvornou protismyslnost
(šlo prece o období abnormalizace!) a signalizovat ji treba
uvozovkami, zkrátka distancovat se od ní. Jiste, slova se ráda

osamostatnují od svých puvodních významu. Nevýhodné
však je, když slovo nese vedle vecného významu i jisté

hodnocení, které je pak novým významem popíráno: zatím

co normálnost chápeme jako neco pozitivní, normalizace
oznacuje neco krajne nenáležitého. I když si na takové

pojmenování zvykneme, vždy aspon trochu zakládá matení
pojmu a hodnot.

Za zmínku stojí, že podobne rozporného pojmenování
užíváme v souvislosti s "normalizací" mnohem delší
a katastrofálnejší - s dobou pobelohorskou. Násilnému

vnucení jediného vyznání nekatolické vetšine obyvatel
ceských zemí ríkáme zcela bežne rekatolizace (tj. opetná
katolizace) místo katolizace, ackoli o návrat k predreformac

nímu katolictví (v duchu reckého katholikos z kat' holén gén

= po celé zemi Itj. rozšírený I) nešlo a jít nemohlo; porefor
macní pojmenování katolictví si prisvojil Rím a postavil je
proti krestanství reformovanému.

Možná ani není o tolik jiná lhostejnost, s níž normalizací

dnes nazýváme neco povýtce nenormálního. Jak si jinak
vysvetlit pohodlnost tolerance, ne-li dokonce podpory vuci

tem, kterí se k pomerum období "normalizace" bezostyšne
hlásí?

Jan Horálek

zima 2004

59



POST SCRIPTUM

- .. ,tl~~

W

Prání
Jak bývá zvykem, lidé sepisují ruzná prání pro nastupující rok.

Letos, na rozdíl od jiných let, soustreduji všechna svá prání do
jednoho. Není malé.

Doufám, že rok 2004 bude rokem, ve kterém ceská politická
scéna Gak politici, tak i obcané) konecne zacne trochu vyzrávat.
Zatím tomu brání dva vážné handicapy. Prvním je minulost.

Pocínaje Bílou horou byl ceský národ predmetem systematického

kolísání mezi ruznými náboženskými proudy a vnejšími politický
mi tlaky. Od Habsburku pres nacisty a komunisty, od katolicismu

k husitství - ceskému lidu nebylo nikdy dopráno získat dostatek
"volného casu", aby si mohl vytvorit pevnou národní identitu.

Navíc pokaždé, když se o to pokusil, byl nakonec zrazen národy
i ideály, ve které nejvíce veril.

Takový vývoj znamenal, že ceský národ byl nucen odvrátit se od

vlastních politických ci vojenských rešení a místo toho se naucil

rešit veci psychologicky. A to predstavuje ten druhý handicap.
Psychologická rešení tvorená ve stresu jsou skoro vždy maladap

tivní. Nemožnost hlásit se k národnímu státu vedla k tomu, že se
Ceši sobe odcizili a opustili hodnoty s tím spojené: pravdu, duveru
a víru. Pravda se menila, duvera byla zrazena a víra se trestala.

Padesát let pod vládou komunistické strany zapecetilo veškeré

zlozvyky. Heslo "kdo neokrádá stát, okrádá rodinu," platí pro
mnoha našich obcanu a politiku dodnes. Takové spolecenské

mravy znamenají, že i presto, že jsou u nás demokratické instituce,

tyto instituce i lid zustávají dysfunkcní do té míry, že stále brzdí
vývoj spolecnosti k lepším hodnotám.

Podhoubí takového obcanského chování souvisí s tím, že

i prestože vystupujeme navenek jako otevrený, komunikativní

a schopný lid (zvlášt na CIZince deláme
mnohokrát dobrý dojem), ve skutecnosti
jsme víc, než je zdrávo, frustrovaní, nespoko
jení a nejistí. To znamená, že pokud komuni

kujeme, preferujeme komunikaci, kterou

mužeme kontrolovat. Volíme osoby, které
s námi komunikují tak, jak si prejeme - tedy ty, které posílí naši

sebeduveru. Nalezení skutecné pravdy a vyrovnávání se s minulos
tí - dva nezbytné kroky k ozdravení národa - tak zustávají stále
naprosto opominuté. To vysvetluje, proc pouze obcané Ceské

republiky dovolují, aby tu existovala komunistická strana která 

jako jediná v Evrope - se nejen nezrekla své krvavé minulosti, ale
která se k ní stále hlásí. Dnes je tato strana na druhém míste ve

volebních preferencích.
Rok 2004 a s ním vstup do EU nabízí možnost tento dej podstat

ne ovlivnit. Opet, jako v minulosti, se staneme cleny nadnárodního
státu. Habsburská Víden se pro nás jakoby znovuzrodí a premístí

se do Bruselu. Pro nás je to návrat do nejen prijatelnejší politické

polohy, hlavne psychicky. Opet máme vzdáleného vladare, který
nás víceméne nechá hrát si na vlastním písecku, a na kterého

mužeme nadávat u piva. Jenže na rozdíl od Habsburku, naše
clenství v EU bude spojené s vetší a ne s menší zkušeností
s demokracií a aplikací jejích principu, at se to hbí panu Klausovi ci

ne. A ješte neco: na jevišti evropské politiky se naši komunisté
ukáží jako Andersenuv císar, zcela nazí.

A to je presne to, co ceský národ potrebuje. Címž se splní nejen
moje prání, ale tuším, že i spousta prání našich spoluobcanu.

Martin Jan Stránský
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e-mai!: info@vydavatelstvimjs.cz

Spolu s prvním výtiskem PNtOlmlOst; obdržíte složenku. Platbu lze provést i bankov·

ním prevodem, bankovní spojení: KE Praha 1, c. Ú. 27-4368410217/0100, variabilní

symbol: pod VS se nadále nebude uvádet rodné císlo, ale císlo zákaznické uvedené na

adresním štítku, konstantní symbol 0358 (Tento zpusob platby uvádejte vždy na

objednacím lístku.)

Mimo CR platte šekem, poprípade kreditní kartou VlSA nebo MASTERCARD,

uvádejte, prosím, CVV nebo CVC kódy!
CENY PREDPLATNÉHO:

V CR: 250 Kc/rok

V Evrope: 550 Kc/18 USD/18 EUR/rok
V zámorí: 700 Kc/23 USD/23 EUR/rok

Studentské predplatné: 99 Kc/rok

INZERCE:
Ceník inzerce ceské i anglické mutace (ceny jsou uvedeny v Kc)

cernobíle barevne

1 strana 19,700 24,100

1/2 10,800 13,200

1/4 5,800 7,700

1/8 3,200 4,400

Vnitrní str. obálky 27,200 31,400

Zadní str. obálky 36,800 41,200

Ceník inzerce do jedné jazykové mutace (ceny jsou uvedeny v Kc)
cernobíle barevne

1 strana 10,900 13,000

1/2 5,900 8,000

1/4 3,800 4,900

1/8 2,000 2,900

Vnitrní str. obálky 17,500 21,500

Zadní str. obálky 27,000 31,400

Objednávky zašlete na: Prítomnost, Národní lI, 110 00 Praha 1, tel. 222 075 600,

fax 222 075 605.; e-mail: info@vydavatelstvimjs.cz

Prítomnost
60



NÁRODNí 9 (SLAVNÝ TOPICUV DUM)

KANCELÁRSKÉ PROSTORY

I. patro: 651 ml
Luxusní prostory v nádherné secesní budove, zcela renovované. Nádherná centrální sín 
puvodní "Topicuv salon" se sklenenou strechou, ideální pro tzv. "otevrený" kancelárský
prostor. Koberce, dlažby, kuchyne, žaluzie, moderní svítidla. Neomezený pocet tel. linek,
kabeláž Pc. Výtah, ostraha domu, recepce, nové WC, balkóny.

NÁRODNí 11

I. patro: 115 ml pravé krídlo - velice hezké a reprezentativní prostory

III. patro: 4 kanceláre (14-11 ml: lze pronajmout i jednotlive) velice reprezentativní
prostory, recepce, kuchynka, sprcha, 1 toalety
Nádherná neoklasicistní budova po plné rekonstrukci. Koberce, parkety, dlažby, žaluzie,
neomezený pocet tel. linek, kabeláž PC, moderní svítidla, výtah, ostraha domu, recepce, nové
wc.

APARTMÁNY . plne zarízené a vybavené apartmány

NÁRODNí 9 (SLAVNÝ TOPICUV DUM)

Luxusní byt c. 1 = 2 + KK, 57 m2

rozclenení: vstupní hala, koupelna/sprchový kout s toaletou, pokoj s kuchynským koutem,
velká ložnice _ televize, satelit, minivež, telefon, mikrovlnná trouba, lednicka _ 4 x týdne
úklid, praní ložního prádla a rucníku, možnost priplatit si praní prádla _ výhodné pro cizince
pracující v centru. Vhodné pro dlouhodobejší pronájmy Volné od prosince 2003.
Cena: 20 000,- Kc/mesíc + 7000,- Kc/mesíc poplatky

Luxustní byt C. 1 = 1 + KK, 53 m2

rozclenení: vstupní hala, koupelna/sprchový kout s toaletou, pokoj s kuchynskou linkou
_ televize, satelit, magnetofon s CD, telefon, mikrovlnná trouba, lednicka _ 4 x týdne úklid,
praní ložního prádla a rucníku, možnost priplatit si praní prádla. Výhodné pro cizince pracující
v centru. Vhodné pro dlouhodobejší pronájmy Volné od 4. ledna 2004.
Cena: 19500,- Kc/mesíc + 5500,- Kc/mesíc poplatky

Byt c. 1 = 35 m2 VOLNÉ IHNED!
televize, satelit, lednicka, kávovar, telefon _ 4 x týdne úklid, praní ložního prádla a rucníku.
Vhodné pro kratší pronájmy
Cena: 1400,- Kc/den. Nižší nájemné pri delším pobytu.

Všechny apartmány jsou umísteny v soukromém ctvrtém patre, kde je výtah.

V obou domech je ostraha / vrátný + 24hodinový ochranný kamerový systém




