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Slovo vydavatele
Podívejte se

Jak již známo, pan premiér Klaus prijal - po urcitém váhání - nabídku nejsledovanejší televizní stanice. Nabídli mu petiminu

tový osobní porad každý týden, a to zdarma. Porad již beží. Mezitím vznikla živá debata o otázkách, které se daly ocekávat: ,je

to sebereklama?';· ,Jaké je spojení mezi touto televizní stanicí a panem premiérem?"; "Dosáhl pan premiér neférové výhody v pred

volební sezóne?"; "Proc nenabídnout neco podobného opozici?", atd.

Nedovoluji si mluvit za pana premiéra. Nicméne dovoluji si ríci, že pan premiér ví, že taktika prosazení do masového média

múže veci sloužit, ale taky nemusí. (Pro tuto taktiku navrhuji název "citlivé nasycení.'~ Napríklad Ronald Reagan je jedním

z významných politiku, kterému dokonalá znalost této taktiky a její využití rozhodne pomohlo. Aby však tato taktika byla úspeš

ná, musí být užita dynamickou osobností, a navíc: publikum musí být správne naladeno.

Pravidelné vystupování dnešních politiku v masových médiích se stalo zvykem. President Clinton i president Havel mají svá

týdenní rozhlasová vysílání. Dosud nikdo jim nenabídl petiminutovou prítomnost na televizní obrazovce zdarma. Že premiér

Ceské republiky dostal takovou nabídku, nemusí být nic špatného; treba to bude precedens pro pana Clintona a Havla. Na druhé

strane bohatá zkušenost s televizními ci rozhlasovými seriály ukazuje, že pravidelný porad dríve nebo pozdeji muže zacít trochu

nudit. Sám se domnívám, že do vyšší politické funkce patrí vetší mlcenlivost a promyšlenost. Když Masaryk promluvil, tak národ

poslouchal.

Konecná otázka by však mela znít takto: jak byste se sami chovali, kdyby vám nabídli v televizi petiminutové vysílání osobních

poznámek? Pokud byste to prijali, delali byste to pro sebe, anebo pro zlepšení naší spolecnosti?

Martin Jan Stránský

Dopisy ctenáru
o srozumitelnosti
MUDr. A. Malbohan

Jsem pozorným ctenárem vašeho mesícní
ku, a tak jsem z povídání fejetonu z 8. císla
poznal, že bych mel patrit podle jeho autora
k lidem, kterí "neznají 90 000 slova nemají
tolik slušnosti, aby to dohnali a nervali jako
jezinky pri každém slovním zádrheli". - Já se
však snažím to dohnat - a to také tím, že

cítám periodika, jako je to vaše. V pohádko
vé zoologii se ovšem nevyznám, a proto
nebudu uvažovat o tom, zda prirovnání

mého dopisu uverejneného v letošním
pátém císle ke rvaní jezinek bylo vhodné,
nebo jakousi básnickou licencí.

Když nekdo dokáže být uznávaným ved
cem a k tomu básníkem, který navíc má cas

ke psaní rozverných fejetonú, mllže být
oznacen za génia. Vetšina ctenárú Nové

Prítomnosti se však nezarazuje do této kate
gorie tvorstva. Je to tak dobre, ponevadž
géniové casto neoplývají ohleduplností ani
snášenlivostí, což jim jen moudrí lidé dove
dou promíjet.

Nevím, zda je to zásluhou mého dopisu,
je však zrejmé, že v posledních císlech toho
to mesícníku se již ztrácejí rúzné ty "zádrhe
ly", zatemnující sdelitelnost uverejnených
statí. Jsem za to redakci vdecný - a mnozí
jiní také. A když k této zmene prispel múj
dopis uverejnený v c. 5, rád se smírím
s nespravedlivou, byt trochu utajenou invek
tivou z jednoho fejetonu.

Zdravotnické metafory
MUDr. Ludvík Kychler, Valtice

Pan profesor Schreiber (NP c. 9, s. 22)
jen tak mimochodem - pri kritice takzvaných
amerických zdravotnických metafor - píše:
Jakkoli chápu, že není zbytí ..." Myslí tím, že
proti zavedení trhu do našeho zdravotnictví
se nedá (ci nemá) nic delat. Ten trh jedním
dechem i odsuzuje.

Pominme neefektivitu, sociální nesprave
dlnost, nesvobodu zákazníkú, žravost
a absolutní nevhodnost trhu ve zdravotnic

tví. Mne v komentári pana profesora zaujalo
spíše to mimodek vyrcené poraženectví.

Považuji ho pro ceský národ, Zvlášte pro
vrstvu inteligence, za typické, jako jeho hys-
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terické ci obsedantne politické reakce na
neúspechy, o nichž o list dál píše doktor
Holub v clánku "Mistrovství sveta a moud

rost národa". Psycholog ci psychiatr by nám
patrne vysvetlil, že oba city jsou výrazem
jediné psychicko-sociologické konstelace
defektu sebedúvery a chronické zamindráko
vanosti. Kdo nemá dúveru v sebe, neverí

mnohdy ani ostatním. Odtud ta naše vecná
podezíravost, nebo dnes casto zdúraznovaná
závist. Odtud však také ta obliba tech, kterí

nedostatkem sebevedomí netrpí, jak se ríká,
ani náhodou - politických i jiných vúdcú
národa, k nimž se naši zamindrákovaní spo
luobcané rádi primknou už jen proto, že
v houfu jejich poraženectví mizí. Když už
bojovat, tak zásadne proti slabšímu!

Ta pragmaticnost, to privírání ocí nad

zlem, pokud se mi jeví silnejší, je možná
vysvetlením toho, proc náš národ ješte neo
dešel z dejin. Je však také vysvetlením, proc
v nich trží jednu porážku za druhou.

Máln-li se vrátit k meritu clánku profesora

Schreibera, prohlašuji, že nechápu, že "není
zbytí", a spolu s dalšími budu prosazovat
pro ty, kdo to pro své zdraví potrebují, nej
vyšší udržitelnou kvalitu zdravotní péce
o ne.
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Kresba J. Jirásek: Kam s ním

Svatý rok 1968
Vladimír Pribský, Praha 6

V 7. a 8. císle P jsem si precetl vzpomín
ky prof. Eduarda Goldsti.ickera na Pražské
jaro 1968. Vážím si práce prof. E.
Goldsti.ickera, kterou vykonal pro rozvoj
ceské germanistiky, nesouhlasím s ním však
,ideologicky". Rád bych ho poprosil, až bude
príšte vzpomínat na to, co bylo, aby se pri
tom pokusil •vžít se" i do kuže tech Cechu
a Slováku, kterí nikdy nebyli cleny ÚV KSC
a kterí se stali obetí zákerných manipulací
a machinací cizí velmoci, která prostrednic
tvím své agentury zvané KSC ustavila dne 25.
února 1948 v Ceskoslovensku loutkovou pro

sovetskou vládu, která od tohoto dne byla
v CSR nekritizovatelná a nevymenitelná,

a pokud, pak do toho nemelo cs. obyvatel
stvo co mluvit.

Jestliže se takováto vláda, dosazená cizí

velmocí, jednoho dne ci toku rozhodne
menit pomery, at už na základe predbežného

konsensu s vládnoucími cizinci, anebo bez

nej, je to jev jiste pozoruhodný, ne však his
toricky neznámý. ejde koneckoncu o nic
jiného než o .beckettovský komplex", který
se objevuje v dejinách vždy, jakmile se ve
falešném pánovi .pohne svedomí".

Reformní komunisté se uprostred léta
roku 1968 octli v dilematu: bud se ješte roz
hodneji postavit proti .hlasu moskevského
pána" a prúbehem dalšího nevyzpytatelného
vývoje událostí riskovat ztrátu vedoucí pozi
ce KSC v jim sverené CSSR,anebo se naopak

k Moskve .primknout ješte úžeji" a tím záro
ven riskovat, že moskevské ústredí se urcite

bude mstít za .vytvárení zbytecných krizí",
s címž se pojila i následná ztráta vedoucích
pozic rady vedoucích pomýlených soudruhu.

Dríve než se stacili dohodnout, bylo
Ceskoslovensko preplneno sovetsko-varšav
skými tanky. V jistém smyslu to byla pro
vedoucí soudruhy úleva: pojednou už nemu
seli nic .rešit". Ta úleva se však dialekticky

tloukla s obavou, co tedy ted bude s funkce-

mi. Proto po kratším "váhání" podepsali tzv,
moskevské protokoly, proto byli okamžite
ochotni prijmout .opatrení proti rádení kon
trarevoluce", proto také už v roce 1969 esen
báci vesele mlátili "kontrarevolucionáre" na

Václaváku. Stranictí lídri se zkrátka opet
zacali chovat jako pred svatým rokem 1968.
Když vykonali prubehem roku 1969 moure
nínskou práci, vyházeli je v roce 1970 jejich
vlastní soudruzi z KSC.

Ano, v roce 1968 mel tento zdecimovaný
národ možná krátkou príležitost prevzít sprá
vu svých vecí do svých rukou. Tuto nabídnu
tou šanci však nedokázal využít. Spolehl se
na .cisté úmysly" reformních komunistu
a byla to osudná chyba. Z této strany svobo
da a demokracie neprichází. Za tento nejvetší
omyl roku 1968 jsme pak všichni zaplatili
dalšími dvaceti lety nesvobody a nucené pre
tvárky.

Z techto duvodu nemužeme v Cechách

vzpomínat na jejich .svatý rok" ani s dojetím,
ani s hrdostí.

*
KDYŽ JSEM PRIJEL V ROCE 1970 DO EW YORKU, PRVNI CLOVtK, KTERÝ MI VZKÁZAL, ABYCH K NtMU PRISEL, BYL

FERDINA D PEROUTKA ... POCHOPIL OKAMŽITt, CO SE TADY STALO V SEDESÁTÝCH LETECH A V PRAŽSKÉM JARU, A TAKÉ TO

REKL A TRVAL NA TOM. JÁ SI MYSLlM, ŽE TO, CO SE V CESKOSLOVENSKU DEJE KOLEM PRAŽSKÉHO JARA, JE HANBA. HANBA

NA CELÝ SVtT... DOUFÁM, ŽE TU HANBU Nt JAKÝM ZPUSOBEM SMYJEME, PROTOŽE TENHLE ÁROD NEMÁ VE SVÝCH DtjlNÁCH

TOLIK OKAMŽIKU, NA KTERÉ MUŽE BÝT HRDÝ. A MY MU BUDEME TAKOVÝ OKAMŽIK jESTE BRÁT? PROC? JAKÝ K TOMU MÁME
DUVOD?

Antonín]. Liehm
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POLITIKA .

Hrdinové dneška
Zase vypukl poprask a zmatení informací. Média se zacala prípa

dem skutecne zabývat, mnozí ostre vyslovovali svuj názor. Jaký si
mohu udelat já, narozená dlouho poté? Mohu, prímo musím se tedy
držet jen toho nejzákladnejšího, co platí v každé dobe, za všech okol
ností.

Bratri Mašínové dostali vyrozumení o konci trestruno stíhání, avšak

pocitují jako újmu, že nevoláme Vivat! a neoslavujeme je v rušném reji
po ulicích. Polovicatost odmítají.

Kdo tedy jsou? Verze první: Chrabrí synové hrdinského vojáka
nevydrželi drsné podmínky budování zárných zítrku a probojovali se
na svobodu. Ukázali všem cestu a dodali odvahu ke zvednutí hlav. Zlá

doba je nutila stmet a zabíjet. Verze druhá: Mimo jiné uloupili peníze
a zastrelili obycejného civilistu, otce rodiny, stmeli napravo nalevo.
Verze tretí: Bojovali tím, co se naucili v zájmovém kroužku Výchova
k terorismu u samotných komunistu. Když se kácí les, lítají trísky.
Predstavitelé zlorádu v uniformách bojovali zase za svoji ideály. Bez
boje by se Mašínové nedostali pryc. Verze ctvrtá: Jedním z prvních
mrtvých byl omámený, spoutaný a odzbrojený zajatec.

Tato fakta, postupne vytažená na povrch, nezpochybnil nikdo.
Pokud mne osloví tyto základní holé skutecnosti, nemohu si pomoci,
vynorí se mi další základní holá pravda: Kladný hrdina neprítele zneš
kodní. ezabíjí, pokud nemusí. Dokonce i v tuhé válce je hanba ude
rit nebo zabít spoutaného. Stávalo se to vždycky, potom však hrdina
klesl i v ocích vojáku na své strane.

Co tedy na Mašínech zustává tak fenomenálního, že se o jejich
prestiž tak tuze bojuje? Tato otázka mne udržela na vahách. Co zásad
ního mi ješte nikdo nesdelil? Doufala jsem, že muj obzor rozšírí tele
vizní Aréna. Kde hledat pravdu, ne-li prímo u Mašína ve studiu
v Clevelandu, prímo z jeho slov? Sledovala jsem tedy šedovlasého
muže a klestila si cestu hesly a frázemi, které mi byly dost povedomé.
Stejne jako uhýbání a pustota za slovy.

Ten muž vytáhl z truhly cosi ctyricet rokú starého a ve mne vzbu
dil dojem, že ten repertoár ani neoprašoval. Kdysi byl rád, že je to za
ním, svlékl to ze sebe a radši ani nevzpomínal. Ted se ho dotkla neú
cta a nevdek, sáhl po autentických rekvizitách a snaží se jimi dokázat
svou pravdu.

Možná mi opravdu hodne priblížil mladíky, kterí se rozhodli
vybehnout ze stáda drív, než i z nich budou trapne shrbené ovecky.
Jiste rádi a s vedomím kruté ironie využili poznatku z odborného ško
lení. Svet se jejich mládí a odhodlání jevil cernobílý, s ostrými hranice
mi, nepotrebovali se na nic ptát. Mládí - copak si nepamatujeme vlast
ní boure a chute rešit veci i velmi razantne?

Ale minuly roky.
Behem celých dlouhých desetiletí lze poznat cenu života, premítat

o každé hodine, pochopit cenu jednotlivce. Cas není pouze na hojení
ran, vede nás k poucení, lítosti i náprave. Mašín z Clevelandu se tako
vým detailem nezabýval, když otevrel svou truhlu vzpomínek.

Predvedl nám hesla mládí, urputnost názoru - jenom ten ohen dávno
vyprchal. Mel stále šanci udržet mne na rozhraní, bez jednoznacného
pohledu. Stacilo pohovorit treba o tom, jak tehdy znali jedinou mož-
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nost, kterou pozdeji zvažovali. Jak uznávají, že snad mohli konat
jinak. Ovšem ted s dnešními zkušenostmi a rozhledem. Ze v momente
prekvapení nezbylo než stmet na civilistu, který prekvapil. Ze litují,
ale snad si pritom i váží statecného a poctivého cloveka, který konal
snad i o chloupek víc než jen povinnost. Nebot hrdina si váží i neprí
tele. Místo uprímnosti a zralé moudrosti však z obrazovky kapaly ,pilí
re zlocineckého režimu", ,služebníci bolševiku" a podobne.

Je mi líto, ale sám tak náš skvelý úcastník tretího odboje rozhodl
o osudu své povesti. Neuznávám ho jako hrdinu. Je to zestárlý teroris
ta, který dodneška nevidí za špicku svého nosu. Ani ve jménu puvod
ní ušlechtilé myšlenky, která ho vedla k boji, ho nelze vencit vavrí
nem. Snad najde nesmrtelnost jako téma do diskuse o sporném hrdin
ství. O vraždách, které neospravedlní žádné heslo ani zárivá myšlen
ka. Krev nesmažou ani reci o zlých komunistech, kterí sami páchali

horší veci, ani pokusy o uvedení príkladú z jiných událostí. To, co
zažili a delali oni, jejich protivníci, místa i cas jsou jedinecné. Nelze
srovnávat víc než prazáklady obecného.

Bývalo zvykem, že sympatie získával ten morálne silnejší a lepší.
Kdo nebyl jako ,oni". Vážit si mohu jen cloveka, který se nebojí kalvá
rie vlastního svedomí.

Hana Mudrová, Hranice

Dlužné mzdy za otrockou
•••• • l"

praC1 v ZaJet1
Padesáté výrocí shození atomové bomby na Hirošimu rozvírilo

politickou hladinu nejen vzpomínkami na mrtvé obeti války, ale též
na nároky obetí, které válku prežily. Mezi obetmi nebyli jen obyvatelé
asijského východu, jako Korejci, Cínané a mezi nimi také cetné ženy,
které byly znásilneny na Filipínách, v Barme, v Koreji ci v Cíne. Pri
vyjadrování zármutku, že k válce došlo, se však japonský premiér
Murajama ani sluvkem nezmínil o tom, že by Japonsko uvažovalo
o financní kompenzaci válecným zajatcum, kterých jen ze zemí
Britského spolecenství národu bylo 140 000.

Obdobne jako je tomu v Evrope, zcela laxní stanovisko k utrpení
obetí zaujímají politici, kterí jsou o generaci mladší než bývalí válecní
zajatci ci politictí vezni nebo nucene nasazení. Tak napríklad novozé
landský premiér Jim Bolger apeloval na veterány, aby zapomneli na
staré neprátelství, avšak neapeloval už na japonské politiky, aby neza

pomneli na dlužné mzdy za otrockou práci vojenských zajatcu ci
internovaných civilních osob.

Diametrálne odlišné stanovisko k vyplacení dlužných mezd za
otrockou práci mají prímé obeti, které pripomínají, že nikdo ze sou
casných politikú nemá právo se jejich jménem vzdát práva na výplatu
dlužných mezd. Tajemník Britského sdružení zajatcu japonských pra
covních táboru Arthur Titherington tvrdí, že za otrockou práci v nelid
ských podmínkách každý z britských válecných zajatcú požaduje od
japonské vlády za dlužné mzdy cástku asi 14 000 liber (cca 587 000
Kc).

Zaplacení dlužných mezd za otrockou práci je i pro Nemecko jedi
nou cestou vedoucí ke "smírení". Pri oslavách 50. výrocí ukoncení

druhé svetové války v Evrope rekl nizozemský premiér Wim Kok, že
,smírení" neznamená zapomenout ani prominout. A žádný politik ani
u nás není oprávnen vzdát se práva na dlužné mzdy za otrockou práci
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za druhé svetové války. Jen splnením této povinnosti, zaplacením
dlužné mzdy, si muže Nemecko vylepšit svou image v ocích obyvatel
Evropy. Názory jiných národu o charakteru Nemcu nejsou nijak valné.
Podle nedávné studie renomovaného Clingedaelova ústavu považují
mladí Nizozemci Nemce predevším za panovacné, arogantní, ba
dokonce válkychtivé.

Doufejme, že i Japonsko dojde k záveru, že je nutno zaplatit

Práva, zabíjení
a mucení dnes

V ucebnicích mezinárodního práva se dozvídáme, že
jedinec je jeho objektem, nikoliv subjektem, že má ves
mes jen povinnosti, ale nikoliv prímá práva. V námi
Cechy snadno pamatovatelném roce 1948 tehdy ješte
témer zánovní Organizace spojených národu odhlaso
vala Všeobecnoudeklaraci lidskýchpráv.
Ota Ulc

Zformulovala ji komise, jíž predsedala neúnavná humanistka Eleanor
Rooseveltová, vdova po prezidentovi. Nyní po letech se jí vycítá (napr. ve
vlivném americkém mesícníku (Commentary, únor 1995), že pod tlakem
vlád pramálo demokratických mezi autentická obcanská práva a politické
svobody, které jedinec má ci má mít nezávisle na ochote státu, primíchala
druhotná, podružná práva povahy ekonomické, sociální, kulturní, které
stát z libovule majestátu slíbí, prípadne i poskytne. Tím se tedy vyhovelo
diktaturám, kde není svoboda projevu, ale treba podpora v tehotenství.

Povšimneme si slova DEKLARACEcili "vyjádrení úmyslu". Vyjádrím
úmysl vám dát milion, a pak se na vás vykašlu. Sice jsem nedodržel
slovo, ale neporušil jsem právní závazek, jehož nikdy nebylo, ha, ha,
ha. K jakési zmene došlo v šedesátých letech prijetím dvou závazných
úmluv, paktu (1he !ntemational Covenant on Civil and Politieal Rights;

The !ntemational Covenant on Economie and Cultural Rights). I predsta
vitelé odporných režimu podepsali a ratifikovali, ovšem bez úmyslu je
dodržovat.

Všemožní utlacovatelé interpretují politicky jim nevhodné chování
jako akty obecné kriminality. Jak dobre známo, revoluce s chutí požírají
své potomstvo. Ucitel Hubert Matos v odboji proti kubánskému diktátoru
Batistovi dodával Castrovi potraviny a zbrane. Po revoluci s nejvyšší
možnou hodností (major) se stal komandantem druhé vojenské oblasti.
Lec spáchal zlocin: nezamiloval se do komunismu. U soudu vystoupil

jen jeden svedek - sám Fidél. Mluvil sedm hodin, obhajoba nesmela

vznést jedinou otázku, Matos ,dostal 22 let. Z toho si v pevnosti La
Cabana odsedel 19 let, 2 roky svlecen do naha, první návštevu mu
povolili po 7 letech.
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Britum, Korejcum, Cínanum a dalším dlužné mzdy za otrockou práci
v zajetí. K témuž záveru by meli dojít na základe biblické zásady
"hoden delník mzdy své" též clenové "krestanské" vlády Spolkové
republiky Nemecko a zaplatit dlužné mzdy za otrockou práci jak
bývalým politickým veznum, tak i nucene nasazeným, poprípade
jejich pozustalým.

Jaroslav Liška

Kubánské mezinárodní závazky o dodržování lidských práv si rovnež
neužil básník Armando Valladares, další Castruv spolubojovník. Jako cty
riadvacetiletý mladík spáchal sprostý zlocin projevením obavy, že Kuba
se stává sovetským satelitem. Za to dostal 30 let, odsedel 22 let, z toho 7

let v temné kobce bez svetla. Paralyzován, na vozejcku, který mu smela
dodat Amnesty lnternational. Regis Debray, francouzský revolucní mysli
tel, kamarád Che Guevary a posléze kulturní poradce prezidenta
Mitterranda, premluvil svého šéfa, aby u Castra vyškemral svobodu. Po
prJ1etu do Paríže invalidní poeta prohlásil: "Nejhroznejší diktatura, jakou
lidstvo dosud poznalo, je diktatura proletariátu."

Podívejme se však do stredoveku, do Saúdské Arábie techto dnu.
Tam porádají verejné popravy s použitím ostrého mece. Napríklad 30.
zárí 1988 ctyri hlavy politických disidentu utnuty byly za pochvalného
potlesku diváku.

Íránskému disidentovi Behzadu Nazirimu se podarilo v prevleku za

reportéra doprovázet cleny Komise pro lidská práva (United Nations
Human Rights Commission) na inspekci do Teheránu. Dostalo se jim
príležitosti navštívit príšerné vezení jménem Evin. Tamejší velitel ozná

mil, že to vubec vezení není, ale "univerzita, prevychovávající pomýle
nou mládež". Prevýchova zavešením u stropu, bicováním, povzbuzová
ním elektrickými šoky na varlata. Pro príslušnice opacného pohlaví
ponekud jiný druh pozornosti. Zaznamenány popravy trináctiletých
dívek pro zlocin nedostatecného respektu vuci islámskému svetonázoru.
Reportér Naziri uvádí cifru 16 tisíc dokumentovaných poprav politic
kých, ideologických, religiózne nepevných provinilcu. (New York Times,
22. ledna 1990.)

Tentýž zdroj posléze (8. brezna 1994) informoval: Tuto 53clennou
komisi OSN, komisi, jíž predsedal madarský profesor Gaspar Biro, Súdán
obvinil z rouhání. Ze její zpráva je "satanská", autori jsou neprátelé islá
mu.

Znovuzavádení náboženských soudních praktik (tzv. šaría) znamená,
že zlodeji bude utata pravá ruka, lupici navíc i levá noha; bicování za
doušek alkoholu a též za mimomanželskou soulož. Cizoložství se trestá

ukamenováním. Provinilce zahrabat až po krk a ukamenovat. Diváci jsou
pobízeni aktivne se podílet, ale nabádáni nestrefovat se príliš velkými
kameny, jež by predcasne ukoncily podívanou. Stredovek pritahuje, šaría
je závazným zákonem zeme v Íránu, Pákistánu, Súdánu a zájemcu pribý
vá.

V Súdánu mohamedánské náboženské soudy ted vynášejí rozsudky
trestu smrti ci aspon zmrzacení a bicování pro loupež, krádež, cizoložství
a též pro "odpadlictví" (apostasy). Takto lze trestat i sedmileté deti, ozná
meno bylo Organizaci spojených národu, která odhlasovala Chartu detí,
kde pri té príležitosti velmi elokventne promluvil i Václav Havel.

Amnesty !nternational Newsletter pretiskl (únor 1984) súdánskou



vládní zprávu o zavádení novot: Dva odsouzenci, oba jménem
Mohamed, posazeni na židle, zabetonované do vyvýšeného pódia. Dva
vojáciv chirurgických pláštích provedli anestézii pravé ruky a od zápestí
ji "svižne a obratne" urízli. Zákrok trval jednu minutu a ani jeden
z odsouzencu, poživších uklidnující prášky, nevydal zvuk nesou hlasu.
Vojáci-chirurgové zvedli utaté údy, a tak vyvolali výkriky radostného
souhlasu diváku. Pocet prítomných byl omezen na tri tisíce osob výhrad
ne muslimské víry. Fotografování dovoleno nebylo. - Tolik úrední zprá
va.

Nepríjemnosti totality se vyskytují ve všelijakých variantách.
Porovnejme naši StB se súdánskou náboženskou policií Mutawin, oficiál
ním jménem Výbor pro podporu ctnosti a zabranování neresti. V bilých
bavlnených róbách a sandálech tito podporovatelé a zabranovatelé
dovedou národu život porádne ztrpcovat. Sebrat ženu s neporádne zaba
lenou hlavou, nicit talíre pro príjem satelitní televize mimo dosah puri
tánských cenzoru, nahlížet do oken, jak si kdo pocíná, zda mezi prípad
nými prohrešky též nepáchá témer hrdelní zlocin konzumace alkoholu.

V Americe feminismus rozkvetl do rozumem nepochopitelných
dimenzí. Snad by americké feministky místo nekdy groteskního litování
svého údelu se mely zajímat o stav vecí v Tretím svete, zejména v islám
ských krajinách. Svedectví ženy tam váží presne polovinu svedectví
muže, takže si lze snadno domyslet, jak to u soudu dopadá. V Egypte,
Jordánsku ci Íránu není výjimkou, když dívka potupivší, zneuctivší rodi
nu je svržena otcem ci bratrem do studne. Toto zneuctení lze spáchat
pouhým promluvením, prohozením pár slov s cizím mužem. Vzdor
snaze egyptského, posléze islámskými fanatiky zavraždeného prezidenta
Sadata, ejvyšší soud prosadil návrat k predpisúm o manželství, tak jak
je psáno v koránu ze 7. století.

V Pákistánu, kde sice mají ministerskou predsedkyni Benazir
Bhuttovou, ženám se rovnež darí nevalne. V Karácí osmnáctiletá student

ka a ctyriadvacetiletý ridic školního autobusu se dopustili intimit
s následky jak fyzickými, tak justicnínú - nejen tehotenství, ale i bicování
a ukamenování k smrti (1981). Sestnáctiletou slepou dívku jménem Safia

soud shledal vinnou spácháním cizoložství poté, co byla znásilnena
svým zamestnavatelem a jeho synem. Pritížilo jí, že v rámci své slepoty
nebyla schopna ony dva násilníky v soudní síni identifikovat (1985).

Posunme se do sousední Indie, od mohamedánú k hinduistum, vyná

lezcum tzv. sati - po smrti manžela, aby vdova nemusela želet, upálit ji
zaživa spolu s nebožtíkem. Místy se tak stává dodnes, ale daleko castejší
a populárnejší je upalování (též zabíjení jedem, nožem, provazem) man
želky živým manželem, který tak ciní z nenáboženských, výlucne zišt

ných dúvodú, totiž zmocnit se vena a novým snatkem se znovu oboha
tit. Zákon vymáhání a poskytování vena zakazuje, ale zústává jen na
papíre.

Ponevadž v Indii v minulosti dcera nemohla dedit, otec ji do manžel
ství vyprovodil s výbavou. Jejím dodáním lakota ale ne vždy koncí, man
žel vymáhá další platby a tam, kde takové vydírání neuspeje, rešením je
zpravidla polití petrolejem a sirka, manželka vzplane a svede se to na
"neštestí v kuchyni". Jen ve státu Gujarátu, rodišti pacifisty Gándhího,
takto rocne zhasne život tisíce ubožacek - 4785 takových prípadú uvedla
vládní statistika v r. 1992. Všeho všudy 146 vrahu vdovcú melo být sou
zeno, ale nedozvedel jsem se, zda nekterý z nich skoncil za mrížemi.
Autorka Ranjan Kumarová v knize " evesty nejsou na pálení" prináší
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radu dukazú o techto zlocinech, jakož i o úrední letargii, právním
manévrování a manipulaci s dúkazy.

V Indii, kde zákon už v roce 1870 zakázal zabíjení novorozencu,

dnes mají o 7 procent méne devcátek než chlapcú. V Cíne o 6 procent
méne. Drív se pockalo devet mesícu, ted to vyreší vcasné zjištení ultra
zvukem a potrat.

V Cíne platí vládní kvóta jednoho dítete. Nelze se divit vláde s víc
než miliardou obcanú, že dalšímu prilišnému rozmnožování nepreje.
A navíc jsme tam v zemi, kde tradicne se devcátku riká "tisíc uncí zlata",
kdežto chlapeckovi "deset tisíc uncí zlata". Když teda to je holka cili
manko devíti tisíc uncí, a stát víc než jednoho potomka nedovoluje, rodi
ce casto reší problém drasticky. Druhdy probehla tiskem zpráva o tom,

že kdosi odložil u vchodu do provincního partajního sekretariátu pytel
naplnený nevhodnými novorozenaty. Tradicní predsudky se tady snoubí
s vládní politikou. Když v provincii Che-nan zjistili, že mají tri tisíce
legálne tehotných žen nad povolenou kvótu, promptne porucili vykoná
ní krvavého dila, tzv. cištení brich, i tam, kde již jen málo dnu chybelo
k narození robátka.

Manko v poctu žen v Asii se odhaduje na 100 milionú. V Africe se
jejich údel ponekud liší. Zpráva OSN o stavu žen ve svete (1985) uvádí,
že v Africe zastanou 75 procent vší práce. V Malawi dvakrát tolik práce.
Nehrozí jim zabití, však mají cenu tažného zvírete. Kupují se jako zboží.
V Kene a Tanzánii za nevestu nutno zaplatit i dvacet kusú dobytka, což
si hned tak nekdo nemuže dovolit, takže o frustrace je pak porádne
postaráno.

Když jsme v Africe, máme co delat s bežným, nám težko pochopitel
ným barbarstvím s oficiálním ohleduplným názvem Jemale circumcision

- "ženská obrízka". Blíž pravde je diagnóza genital mutilation - mrzace
ní pohlavních orgánu: dívkám v puberte uríznout klitoris a neco styd
kých pysku k tomu. Úcelem je útlum, pokud možno znicení pohlavního
instinktu, udelat z obeti mrtvý objekt k potrebe majitele. A jako by tako
vého zásahu nebylo dost, navíc se nekdy provede tzv. infibulation,

cesky zašití vagíny. V porovnání byl stredoveký pás cudnosti chvály
hodný humanistický pokrok. A tyhlety procedury vykonávají špinavé
baby s rezivými žiletkami a krvácející rány zalepují pavucinami
a podobným svinstvem. Leckterá kandidátka budoucího manželského
blaha se tudíž nedožije. Mám pred sebou zprávu o dokumentu nazva
ném The Hosken Report: Genital and Sexual Mutilation oj Females
(Lexíngton, MA, 1994, str. 448) s údaji, kde a kolik se toho vykonává:
Somálsko, Džibuti - 99 %, Etiopie, Sierra Leone - 90 %, Súdán - 85 %,

Gambie, Eritrea - 80 %, Burkina Faso, Guinea, Guinea Bissau, Libérie 

70 %. Jinde je toho údajne méne, ale múj univerzitní kolega z Eritreje
me ujistil, že tem nižším procentúm se nedá verit. Celkový odhad zmr

zacených: 126,68 milionu. Ozvaly se popudlivé africké hlasy, že jakéko
liv námitky vuci temto tradicním praktikám nejsou nic jiného než neprí
pustné vmešování do vnitrních záležitostí, další dukaz imperialistických
zálusku západního sveta.

Lec k onomu posunu, silícímu trendu v zemích Tretího sveta, odmíta
jících univerzální platnost hodnot - že totiž všeobecná lidská práva všeo
becná vubec nejsou a že si zeme nerozvinuté nenechají od rozvinutého

dekadentního. Západu diktovat. e tedy jen ony púvodní výmluvy
a vytácky, ale protiútok.
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Socha Girma Kadane kým, kulturním
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ským. A navíc že agenda lidských práv se nesmí stát nástrojem politic
kého tlaku zvencí. Americký ministr zahranicí Warren Christopher
odmítl pokusy omlouvat porušování lidských práv odkazem na místní
tradice, avšak respektoval pravidlo konference nejmenovat kteroukoliv
z provinilých zemí.3

Rostoucí odumírání spolecné reci dosahuje již kvality dialogu mezi
hluchými: jedni o obcanských právech jedince, druzí o hospodárských
právech státu. Delegáti se ani nedohodli, zda zatratit mucení. Tretí
svet, odmítající univerzalitu hodnot, se ale domáhá absolutního neza
datelného práva státu na zahranicní hospodárskou pomoc. Když vzne
su námitky proti praxi súdánských orgánu, narizujících popravy ukri
žováním príslušníku krestanských kmenu, odpovedí mi bude duraz na
právech státu na odepsání zahranicních dluhu.

Proti nákaze západním liberalismem se vytvárejí prapodivné alian
ce diktatur jak svetské, tak náboženské orientace, nejen mohamedán
ští fundamentalisté, ale i Vatikán (otázka populacní kontroly na konfe
renci v Káhire, 1994). Nekteré státy, nevylucující všeobecnou platnost
lidských práv, nicméne argumentují, že hospodárský rozvoj má priori
tu pred zavádením západního modelu demokracie. A nikdo to líp
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nevyjádril a vlastním príkladem nedokázal než Singapur, malý ostrovní
stát s velkými hospodárskými výsledky.

Singapur se svou škálou hodnot se prenesl do USA v podobe

hodne kyselého jablka sváru. Zasloužil se o nej osmnáctiletý Michael
Fay, buržoazní spratek americké národnosti, který se v Singapuru
dopustil nekolikanásobného vandalství a tamejší soud ho odsoudil
k nekolika mesícum pobytu za mrížemi a nekolika zásahum holí pres
hýžde. Americtí liberálové, pramálo reagující na prípady osvobozují
cích rozsudku nad mnohanásobnými vrahy ve vlastní zemi, se rozbes
nili. I prezident Clinton se nad tímto jedním výpraskem tuze mravne
rozhorcil a verejne se k nemu vyjádril snad casteji než k situaci
v Bosne.

K velikánskému prekvapení a nelibosti Washingtonu výzkum ame

rického verejného mínení zjistil prevážnou podporu singapurského
stanoviska. Tam v ulicích ci metru se cítím bezpecneji, príjemneji,
pohodlneji než v kterémkoliv meste své adoptivní vlasti.

V Iráku v cervnu 1994 zavedli novoty. Provinilcum aspon vytetovat
písmeno X mezi oci, vypálit znamení na celo, uríznout ucho, nos,
amputovat koncetinu - vše bez anestézie (na rozdíl od ohleduplnejší
ho Súdánu). V zemi hladu pribývá hladových, a tedy i zlodeju neceho
k snedku, a stát pak rádí velice. Rovnež pribývá dezertéru a o ucho
prijde i ten, kdo by poskytl prístreší.

Problémem se stává i Turecko, obyvatel 60 milionu, z toho 98 pro
cent muslimu. Jediná z 52 muslimských zemí, která je jak sekulární,
tak stále jakž takž demokratická (tvrdily New York Times 2. brezna
1995). Jenže jak ješte dlouho? Refah Partisi, politická strana nábožen
ských extremistu, už vyhrála místní volby v Istanbulu, Ankare a 29

vetších mestech. Prozatím ani jeden režim v historii zeme se neštítil
mucení, a tak je tomu i za nynejšího ministerského predsednictví sym
patické, na Západe vzdelané Tansu Cillerové. Zavešení v retezech od
stropu, elektrické šoky, dny a noci bez jídla a spánku, dlouhé roky ve
smrdutých kobkách. Turecko je clenem NATO a rovnež by chtelo
ješte víc do Evropy. Fundamentalismus se stal pro Západ nebezpecím,
jakým v minulosti byl komunismus, prohlásil Willy Claes, generální
sekretár NATO.

Nejvíc se popravuje v Cíne. Kulku do týla (a pozustalým úcet za
servis) lze obdržet za 50 druhu obvinení vcetne distribuce pornogra
fie. A protože trest je výchovný a odstrašující prostredek, verejnost je
pobízena úcastnit se soudu a poprav. Po strelbe se z tela promptne
vyjmou orgány k transplantacím. Do gulagu spejí stále noví kandidáti
k dlouholeté ideologické prevýchove hodne tvrdou prací. OSN má
k dispozici onu Komisi lidských práv, bezzubý to mechanismus.
Pokud se jí kdy podarí nepravosti na míste vyšetrovat, nemá právo
jakéhokoliv trestního postihu. Na svém zasedání v breznu 1995 tesnou
vetšinou (21 : 20) hlasu reprezentantu zemí Tretího sveta a též Ruska

neprošel návrh alespon vyjádrit, co že se v Cíne nadále deje. Série
kaž3dorocních svetových konferencí, jež OSN zapocala v Rio de
Janeiru v roce 1992, pokracovala ve Vídni 1993, v Káhire 1994,
v Kodani 1995, se príšte bude konat práve v Cíne. O

Ota Ulc,JUDr., PhD. (Columbia Univ., N. Y), profesor politických

ved na Státní univerzite v Binghamtonu, N. Y, spisovatel
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Ako sa kalila ocel'

1Leningrad.Jún 1980. Vedecká konferencia.

Voloda ma pozve domov na návštevu. Nehovorme, prosí ma, pri

/Jecerio politike; zacnime až potom, ked syna uložíme spal'. Chlapec je

pionier; mladý bofševik. Susedov, co požiadali o emigráciu do lzraela,

ohovára ako zradcov. V škole by mohol zahlásil', o com bola pri veceri
rec.

leme rybu, zapijame vodkou, hovoríme o vede a o leningradskej

architektúre. Dávame si pozor na jazyk. Sedí s nami drobné, pobledlé

dvanásl'rocné chlapciatko.
2 November 1984. Prichádzam do Leningradu dohodnút zmluvu

o spolupráci medzi našimi ústavmi.
Voloda sa zmohol na auto; caká ma s ním na stanici. Cestou sa sta

víme v škole pre syna. Mládencek je k nepoznaniu: sotva prehodíme pár

slov na zvítanie, zacne po chlapsky nadával'. Odpor k sovietskemu reži

mu z neho priam cpie. Monológ zúrivej nenávisti.

Pri veceri sa skoro nedá rozprávat. Rozhovor prerušujú Vysockého

protestné songy, ktoré nám prehráva zo svojho magnetofónu.

3 "Leningrad, 10. novembra 1990.
Mnogouvažajemyj gospodin Kovac!

Píše Vám syn Vášho kolegu z Leningradu Vladimira Solomonovica C.
Semjon C. Možno si na mna spomínate zo spolocného výletu do

Peterhofu a našich sporov na politické témy (to bolo ešte pred šiestimi

rokmi, pred perestrojkou), ked som Vám dokazoval, že sa politické

zmeny zacmt va Vaše}krajine a potom prenesú do ZSSR a Vy ste tvrdili,

že to bude opacne. Ukázalo sa, samozrejme, že ste mali pravdu.

Ospravedlnujem sa, že Vás ruším. Neosmeli/ by som sa, nebyt osobnej

(aj ked dávnej) známosti. Prosím Vás o konzultáciu v nasledovnej veci:

V sovietskych novinách prebehla správa o existencii strany priater ov

piva v Ceskoslovensku. V súcastnosti konštituujem so svojimi priatermi

takúto stranu v Leningrade. Prosil by som Vás dal' nám nejaké infor

mácie o tejto organizácii: cím sa zaoberá, aké sú jej hlavné ciele a pro

gramové zásady. Prosil by som Vásposlal' mi nejaké dokumenty o tejto

strane a dal' mi vediet, ci by som s nou mohol nadviazat kontakty,

ktoré by sa mohli ukázat vzájomne výhodnými.
Ešte raz sa ospravedlnujem, že Vás oberám o cas a že Vám píšem po

rusky (po rusky sme s Vami hovorili a iný jazyk, k mojej hanbe, neovlá

dam). Dopredu Vám d akujem. Do videnia.
S. C."

Ladislav Kovác

Promeny restauraceU Holubu

Hostinec U Holubtl patril za dob první republiky k prívetivým pod

nikum dbalým dobré kuchyne, s cenami neodrazujícími.

Vystrídala doba dobu. Netrvalo dlouho a u Holubu se zacaly dít

veci. Tehdy k nám prijela naše prítelkyne, ac prespolní, už slušive pre

vlecená za podnikatelku. Plý má vyhlídku na velmi lukrativní zakáz

ku - vybavit zahranicními, dosud u nás nevídanými dekorativními

materiály, jichž mela zastoupení, jistý podnik na Smíchove, jakousi
hospodu UHolubu.

Pak se veci mely (v první osobe) takto.' "U vchodu vidím kameru,

reflektor. Dvde se mi nepodarilo otevrít, tak zvoním, aniž vím na
koho. V mluvítku se ozval syte ruský hlas. Já jsem vedela z predchozí

ho telefonického jednání, že jde o Ukrajince nebo tak neco. Ríkala

jsem si - nejací štastlivci, kterým se podarilo uniknout z mizérie

Sojuzu ... Pak se otevrely dvere a v nich stanulo cosi ramenatého,

v tmavém obleku. Uvidelo obrejlenou ženskou, s taškou víceméne

nákupní. To mu stacilo. Dále se to už venovalo ulici nalevo inapravo.

Potom jsem byla vpuštena. Za mnou tiše zapadly dvere, ale prede

mnou byly hned další. Otevíraly se jen po namackání kódu. Stejne tak
u dalších mnoha. Ramenáci si me predávali v horizontálním i verti

kálním bludišti chodeb, až me napadla smešná myšlenka, že se odtud

už nikdy nedostanu. Musela jsem absolvovat rozhovor s vrchním

Colubem, v místnosti podobné veHnu slušného evropského letište.

Pomrkávající obrazovky si mne prohlížely. Nikdy se nedovím, co zjisti

ly, jestli jsem jim vubec stála za to si neco o mne myslet. Asi neškodná
a blbá.

Zcela primitivne jsem odhadla útroby domu na hrácské doupe

kombinované s bordelem. Alespon prání na úpravy tomu odpovída

ly .. "
Samozrejme, že z kšeftu sešlo. Vubec nepochybuji, že dí/o bylo

dokonceno podle nejvybranejších požadavku ubohých" Ukrajincu ",
ale už bez prispení naší podnikatelky, která prohlásila, že už ji tam

nikdo podruhé nedostane.

Od té doby cas ješte nekolikrát oponou trhnul a dnes, na polovicní

ceste do Evropy, jsme poucenejší a méne podezrívaví. Konecne z titul

ku jednech našich seriózních novin se dovídám, že policejní št ára

u Holubu byla "patrne tragická zmýlená".
Jirí Jirásek

Z KNIH

...aby se nezapomnelo

akladatelství Faun vydalo letos knihu

Haliny Brenové Život pro jiné - Ján Papánek
1896 - 1991, lonského roku od téže autorky
útlý svazek ...aby se nezapomnelo, venovaný

vzpomínkám a nekterým dokumentum, jež se
týkají celoživotní politické a diplomatické
práce Papánkovy, zvlášte ve Spojených stá
tech. Halina Brenová vystudovala roku 1964

Filosofickou fakultu brnenské univerzity,

o pet let pozdeji emigrovala. Žije a pracuje
v ew Yorku, kde je redaktorkou listu
Ceskoslovenský týdeník.

JUDr. Ján Papánek, slovenský politik
a diplomat, byl bytostne spjat se vznikem
Ceskoslovenska, se všemi peripetiemi jeho
vývoje - takrka až do rozdvojení státu. Na
sklonku života - 28. 10. 1991 - byl tomuto
mimorádnému cloveku udelen rád TGM I.

stupne.
Snahou komunistických historiku a propa

gandistu bylo zahrnout neprátelské osobnosti

7

na skládku ideologických a politických
odpadku. Papánek byl k vecnému zatracení
predurcen a vstup do národní pameti byl mu
na vecné casy odepren.

Rodák z Brezové pod Bradlom, vstoupil
v Itálii roku 1917 do vznikajících cs. legií.
Velmi brzy se setkal s dr. Benešem a ihned se

podílel na organizaci našeho zahranicního
vojska. Roku 1922 vstoupil do diplomatických

služeb, které nedobrovolne opustil až po
osmadvaceti letech, roku 1950. Papánek
neodmyslitelne patril jak k dr. Benešovi, tak
k Janu Masarykovi, byl jeho duverným a ver-



ným spolupracovníkem až do podivné minist
rovy smrti.

Autorka se podrobne zabývá Papánkovou
cinností za druhé svetové války, kdy byl
poveren vedením zahranicní akce v USA.Jeho
práce vrcholí na jare 1945, kdy na konferenci
v San Francisku zastupuje ministra zahranic
ních vecí Jana Masaryka a cinne se podílí na

vzniku OSN. O rok pozdeji stal se ceskoslo
venským zástupcem v OSN. Po únorovém
puci výrazne ovlivnil svetové verejné mínení,
nebot požádal Radu bezpecnosti, aby prošet
rila komunistické prevzetí moci i zjevný podíl
SSSRna znicení ceskoslovenské demokracie.

Po zániku jeho úradu v OSN následovala
nejdelší a patrne nejobtížnejší etapa jeho živo
ta. Soustredil se predevším na materiální
pomoc cs. uprchlíkum, což byl úkol nárocný
a zdlouhavý. Pracoval v cs. demokratických
organizacích, pusobil v Mezinárodní lize pro
lidská práva, po nejaký cas prednášel na
vysoké škole, osvedcil se jako talentovaný
a pracovitý novinár.

JUDr. Papánek byl stoupencem jednotného
Ceskoslovenska, odmítal všechny formy sepa
ratismu a neprijímal ani myšlenku federalis
mu. Vlastne po celý politický život se potýkal
s odstredivými tendencemi nekterých svých
krajanu.

Knihu Haliny Brenové nelze pomerovat

zásadami vedeckého historického díla. Jejím
zámerem bylo priblížit Papánkovu osobnost
predevším lidem, kterí o nem takrka neslyšeli
a krome jalových a zkreslujících ideologic
kých výpadu nic necetli. Ani v nejmenším
neublížíme knize, jestliže ji zaradíme mezi
díla - v tom nejlepším slova smyslu - osveto
vá a popularizacní. Co mohou vedet lidé
stredního veku - o mládeži ani nemluve 

o dvou poválecných emigracních vlnách, jak
je mohou vrazovat do jedena ctyriceti let,
v nichž nejen "buržoazní demokracie", ale
sama svébytnost ceskoslovenského státu byla
neustále zpochybnována proletárským inter
nacionalismem.

Autorka se snaží postihnout exilové orga-

nizace, avšak scházejí detailnejší informace
o jejich vzniku a promenách, také o jejich
vzájemných - leckdy i neprátelských - vzta
zích. Totéž se týká jmenného rejstríku, jenž je
pouhým abecedním seznamem lidí, kterí se
v pozitivním nebo negativním smyslu podíleli

na osudech našich krajanu.
At už knize vytýkáme cokoli, pro nezasve

ceného ctenáre znamená pozoruhodný vstup
do dejin naší poválecné emigrace. Ocenuji
i to, že autorka se nesnaží retušovat zlozvyky
dovezené do USA z domova - partajnicení,
klikarení, vypjatý nacionalismus atd. Teprve
budoucí práce historiku a politologu budou se
bez eufemismu zabývat nedostatky, chybami
a selháními jednotlivcu i politických skupin,
jež se ani v exilu beze zbytku nezbavily ideo
logických predsudecností a premrštených
osobních ambicí.

Titul byl ocenen v souteži o nejkrásnejší
knihu roku. V dohledné dobe vyjde i ve slo
venštine.

Stanislav Pekárek

EKONOMIKA

Pred rozpoctem,

za rozpoctem
Cas se zdá zrychlovat, prítomnost se stává minulostí,

nutnost plánovat nás žene vpred, zabranuje prožít den,

vychutnat a zažít to, co prožíváme práve nyní. Vyvstává

nám tu problém sociologický, zapomenutá prítomnost,
prožívaná budoucnost, která se však paradoxne casem

prítomným nikdy nestane. Pokud nemáme na mysli

práve prognostiky, nejhure jsou na tom makroekonomic

típlánovaci.

Michal Achremenko

Blížící se konec roku je pravidelne poznamenáván myšlenkami na
rok príští, na sestavování státního rozpoctu. Idea navždy zajistit vyrovna
ný rozpocet cestou zákona zapadla, což však nebrání tomu, aby se pro
gramování budoucnosti tímto pozitivním smerem nebralo i nadále.
Vyrovnaný rozpocet má dva protiklady - prebytkový a deficitní.
Pomýšlet na první variantu by znamenalo v našich pomerech asi stejný
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luxus jako vymazání zahranicní zadluženosti, kterého za cenu vyhlado
vení národa dosáhl Ceauseskuv režim. V podstate možné dosáhnout roz
poctového prebytku je, ale za cenu prudkého omezení výdaju, což by
bylo reálné, pokud bychom chteli pripustit snížení výdaju napríklad na
školství, kulturu, tedy výdaju do rozpoctové sféry, ale ivýdaju na verejné
projekty a v neposlední rade do verejné, státní správy. V situaci, ve které
se nalézáme, není možné vetšinu výdaju programove omezovat, trápí
nás naopak nedostatek fmancních zdroju na pokrytí potreb naší dlouho
dobe zanedbávané domácnosti, ceské ekonomiky. Objeví-li se pak pre
bytek i za techto okolností, je to úkaz více než vítaný.

Bylo by tedy spíše na míste pocítat s deficitním rozpoctem, ovšem
tato cesta odsuzuje ke splácení dluhu generace budoucí, neco ve smyslu
"po nás potopa". Logicky zbývá proto pouze cesta rozpoctu vyrovnané
ho, který na jedné strane hledá, a nalézá, cesty k úsporám a na strane
druhé se snaží vynakládat státní prostredky tím nejlepším zpusobem do
nejvíce postižených oblastí.

Odhod'te vše!

Sest nedel v balonu, Jules Verne, v prekladu Václava Klause Pet let

reforem. Pokud chce vzduchoplavec stoupat, odhazuje zátež. Státní sprá
vu rovnež tíží zbytnelý aparát a majetek, který ke své cinnosti nepotre
buje a snad nikdy ani nepotrebovala.

Ministr financí Ivan Kocárník vyhlásil program úspor ve státní správe,
pricemž dospel k cástce nekolika miliard korun. Diskuse o rozpoctu
bývají školním cvicením parlamentních recníku, opozicních i koalicních.
Dlouho na sebe nenechal cekat ani osvedcený rétor televizní obrazovky
Jan KaJvoda, v jehož vetách méne zkušený posluchac ztrácí velmi brzy
orientaci. Tentokrát vŠak promluvil jasne a Kocárníkovu vizi opatril



nálepkou 50. let, když ho obvinil, že jeho plán zavání sloganem ,úrední
ci do výroby". Zdá se, že Kocámík vetru a dešti poroucet nechce, že
vychází z reálných možnostÍ. Zacíná to u služebních automobilú a jenom
omezení jejich poctu prinese rocne úsporu až 700 milionú korun. Melo
by dojít i ke snížení poctu zamestnancú státní správy, zhruba o ctyri tisí
ce lidí. Nikoliv však plošne. Na jedné strane bude posilena policie a
rúzné ochranné složky (napríklad vezenská stráž), ale také danové
úrady, jejichž dnešní nedostatecné personální vybavení zpúsobuje státu
miliardové danové úniky.

Zajímavé jsou další dve hlavní oblasti úspor, jak je vidí ministr fman
CÍ.Stát, prostrednictvím ministerstva vnitra a obrany, je dosud majitelem
mnoha nemovitostí, které už vzhledem ke zmeneným pomerum nepo
trebuje. Stále však je nucen je financovat, alespon do té míry, aby se
udržely v prijatelném stavu. Tyto nemovitosti budou prodány, nebo
dokonce bezplatne prevedeny do majetku obcÍ.

Na porad se dostanou i strategické rezervy, které studená válka nutila
udržovat na nesnesitelne vysokém stavu. Ani samotné skladování není
zadanno, a tak jejich snížení na ,mírový" stav bude dalším zdrojem
plánovaných úspor výdajú na státní správu.

Deficit stále roste

Rozdil mezi hodnotou vývozu a dovozu se stále zvyšuje. Stále dová
žíme mnohem více zboží, než se nám darí vyvážet. Za prvních šest
mesícú roku rozdil dosahuje bezmála 47 miliard korun. Není to úkaz
jednoznacne negativní, i když prevládá tendence jako takový ho posu
zovat, ale na druhé strane by se nikdo nezlobil, kdyby situace byla
opacná. Zásadní zmenu však nelze v brzké dobe ocekávat, ceská eko
nomika je výrazne podkapitalizována - to znamená, že hladoví po
dovozu investicního zboží -, aby pozdeji byla schopna vyrábet to, co na
zahranicních trzích najde odbyt a zvrátí naši obchodní bilanci do plusu.
Vyplývá to ze statistiky dovozu, ve kterém vetšinu tvorí práve toto
zboží, a potešitelné je rovnež i to, že hotové výrobky tvorí nadpolovicní
vetšinu vývozu. Koncí éra vývozu dreva nastojato a vúbec surovin s
minimálním vkladem práce. Pokud ovšem zapomeneme na kámen z
kopce Tlustec.

Deficitní bilanci ovšem nevytvárí jen nedostatecný vývoz, ale také
strana dovozu. Akce ,Nakupujte cesky", kterou kdysi vyhlásil ministr
Dlouhý, meli iniciovat ministri nákupem služebních automobilú ceské
provenience, ale i ostatního spotrebního zboží, vyznela do ztracena.
Znát je to predevším v maloobchodu, kde spotrebitel má jen velmi
malou možnost nakoupit zboží ceského púvodu, mnohdy stejne kvalitní
ho jako zboží zahranicnÍ. Hácek je v tom, že lákave zabalené zboží z
ciziny obchodníkovi umožnuje zapocítání vyššího zisku. Kardinální pro
blém však spocívá v samotném zákazníkovi a v jeho snobských pudech.
Skodný je nejen on sám, ale predevším ceští producenti. Svúj dil nese i

agresivní reklama, kterou zahranicní producenti umejí lépe a jsou schop
ni na ni venovat nesoumeritelne vyšší financní cástky. Nakupovat ceské
zboží zrejme vyžaduje od Cechú odvahu a snad se casem pripojí i
hrdost. Vždyt' kampan za nákup domácího zboží museli vyhlásit i v USA.

Jde to (zatím)

Letmý pohled na souhrn makroekonomických ukazatelú je trvale
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radostným ctením premiéra K1ause pred usnutím. Míra nezamestnanosti

se trvale udržuje na nejnižší úrovni nejenom ve srovnání s našimi sou
druhy na ceste od socialismu ke kapitalismu, ale i ve srovnání s nejvy
spelejšími zememi sveta. Otázka, proc se tak deje, zamestnává prede
vším naše profesionální pesimisty, at už je jejich stranická príslušnost
jakákoliv. Zatím však sektor služeb stací absorbovat odliv lidí z ostatních
odvetví a soubežný proces restrukturalizace neprobíhá tak dramaticky,
aby vytvoril pretlak na trhu práce. Tríprocentní míra nezamestnanosti,
kterou CR zaznamenala koncem srpna, vytvárí nebezpecný tlak na rust
mezd - prebytecná pracovní sila si mlJže diktovat cenové požadavky.

ejnižší nezamestnanost pretrvává v Praze a na Karlovarsku, nejvyšší
naopak v Severomoravském kraji, v sídle težkého prumyslu, který v
ocích trhu upadl v nemilost jako neschopný konkurence.

Míru inflace, znehodnocování domácí meny, se zrejme pod deset
procent podstatneji stlacit hned tak nepodarí, a to i presto, že ve dvou
mesících za sebou, v cervenci a srpnu, byla v porovnání s predchozími
mesíci nulová. Tady za vyspelými státy zaostáváme dost podstatne,
nebot jim se darí inflaci udržovat na hladine okolo trí procent.

Rostou dále i devizové rezervy, dalo by se ríci, až nezdrave rychle.
Zejména proto, že se na jejich rustu podilí i horký kapitál, to je ten, který
se k nám stahuje za vysokými úrokovými sazbami. Hrozí nebezpecí, že
jak rychle prišel, tak rychle odejde. Zatím však devizové rezervy mohou
napríklad posloužit jako vata k vycpávání potreb na pokrytí deficitu
obchodní bilance. K pokrytí tohoto deficitu rovnež slouží príjmy z turis
tického ruchu, jehož bilance zústává nutne aktivní - zahranicní turisté u
nás utrácejí stále více než naši turisté v zahranicÍ. Vzhledem k tomu, že
tento jev bude mít delší trvání, nemusí nás deficit obchodní bilance zas
tak trápit, jak bylo shora naznaceno.

Roste i výkonnost národního hospodárství, vycísleno hrubým domá
cím produktem. Ten ve druhém pololetí vzrostl ve stálých cenách o 3,2
procenta, což je sice méne než v prvním, kdy nárust výkonnosti cinil 3,6
procenta. Tato dve císla už nyní naznacují, že by mohl být splnen celo
rocní odhad 3,6 procenta. Ukazatel stálých cen ocištuje rúst o vliv infla
ce, pokud ji zapocítáme, dostaneme rust okolo 16 procent. Tento ukaza
tel však nemá vypovídací hodnotu a neumožnuje srovnání.

Pokracující proces transformace potvrzuje mimorádný rúst výkonnosti
stavebního prumyslu, jako predpokladu pro rozvoj ostatních prumyslo
vých odvetví. V príštích trech letech by se mel rust HDP ustálit na 4,5
procentech. Vyjádreno v absolutních císlech jsme za první pololetí roku
vyprodukovali zboží a služeb za 579 miliard korun. Za celý rok tedy
múžeme ocekávat prekrocení jedné miliardy.

Jedním z úspešných artiklú našeho vývozu jsou automobily Felicia.
Natolik úspešným, že jejich výrobci mohou arogantne prehlížet ceského
zákazníka a vydírat ho stálým zvyšováním cen, bez ohledu na skutecné

výrobní náklady. Nedávné zvýšení cen nebylo dokonce ani doloženo
zvýšením cen subdodavatelú mladoboleslavské Skodovky. Tento postup
by melo jiste proverit ministerstvo pro hospodárskou soutež a zjistit, zda
se nejedná o zneužívání monopolního postavení. I zde splácíme dluh z
minulosti, kdy Pithartova vláda zajistila strategickému partnerovi,
Volkswagenu ochranu pred vlivy zahranicní konkurence. Tehdejší vláda
zrejme vycházela z (mylného) predpokladu, že pri neexistenci konku
rencrubo tlaku nebude náš výrobce nucen odpovídat zvyšováním cen.



Skodovka se však ukázala být úzkoprsým ceským výrobcem, a zrovna

tak její nemecký partner. Snad zkoušejí trpelivost ceského zákazníka.
Nejnovejší vývoj však hned dvakrát její postavení, doufejme, ohrozil.
Firma apel k nám dodává automobil už cenove srovnatelný, což nahrá
vá sice hlavne snobskému publiku, ale soucasne potenciálnímu zákaz
níkovi Mladoboleslavských. Málokdo bude pri stejné cene posuzovat
technické parametry, rozhodující zrejme bude zahranicní znacka na
kapote.

Do boje vytáhlo i Slovensko, které navzdory ješte prežívající celní
unH sjednotilo výši cla na dovoz automobilu, zatímco doposud byla ško
dovka zvýhodnena clem nižším. Pres proklamace o snadném odbytu
nového typu na západní trhy tento krok vedením automobilky kupodivu
otrásl. Všeobecne se však vztahy mezi Ceskou republikou a Slovenskem

narovnat nedarí. K uklidnení snad opravdu nakonec dojde poté, co se

DEJINY

Alternativy
rozumu

Po skoncení války a opet po pádu komunistických
režimu se objevil názor, že rozum jako prostredek
k nalézání podkladu pro rozhodování zklamal, a je
trebajej nahradit necím jiným.

Ivan Soudek

Ten názor je do jisté míry pochopitelný, nebot na pocátku všech dik
tatur našeho století stála rozumová - a koneckoncu ve své dobe i rozum

ná - analýza pomeru v západoevropské spolecnosti kolem poloviny
minulého století. Z té analýzy byly vyvozeny hypotézy ohledne dalšího
vývoje. Diktatury si z nich vybraly urcité ideje jako dogmata a soustredily
síly svých obcanu a prívržencú na jejich uskutecnení. Pritom neváhaly
použít i nemorálních prostredku, nebot byly presvedceny, že konají
maximální dobro, a v každém prípade fakticky zrušily demokracii (nebo
ji zmenily na formalitu) a omezily práva svých obcanu. Dokázaly tak sice
zpusobit mnoho utrpení mnoha lidem, ale proklamovaných cílu nedo
sáhly, a ani jedna neprežila do dnešní doby. Mužeme z toho usuzovat,
že jejich cesta nebyla správná. Je na míste zamyslet se nad tím, kde se
stala chyba, a co je treba delat, aby se neopakovala.

. Lidé bezpochyby používali rozumu od té doby, co byli lidmi, ale rídili
se hlavne tradicí prevzatou od predku. Tu a tam ji jiste poopravili, aby
lépe odpovídala životním podmínkám. Nicméne zmínky o rozumu a rozu
mové úvaze jako zdroji poznání se v zaalpské Evrope objevují postupne
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vztahy obou nových státu stanou standardními. Jednostranným porušo
váním principú celní unie ze strany Slovenska k tomu zrejme rychle
smerujeme.

Do parlamentních voleb zhruba devet mesícu. Podle ministra

Kocárníka, hlavního správce státního rozpoctu, vláda pred nimi nehodlá
vynést eso z rukávu a ucinit populistické opatrení. Pracuje kontinuálne
bez konjunkturálních výkyvu. Z návrhu rozpoctu však už dnes je patrné,
že nejpalcivejší nedostatky ruzných oboru budou alespon cástecne vyre
šeny. Pridáno dostane i ministerstvo práce a sociálních vecí, což naprí
klad znamená valorizaci dúchodu. Zkrátka má, bohužel, prijít ministr
kultury Tigrid, který požadoval navíc miliardu korun. Pred rozpoctem, za
rozpoctem se musí stát, schválený rozpocet je zákon, na kterém stojí vše
ostatní. O

Micha! Achremenko, Ing., publicista, redaktor Lidových novin

až mezi 15. a 17. stoletím. V Itálii, pod vlivem nove objevovaných antic
kých spisu, snad už o století dríve. O vlastnostech a zpusobu funkce rozu
mu však dlouho panovaly nepresné predstavy. Poznání rozdílú mezi lid

skými rozumy vedlo asi v 18. století k predstave o jednorozmerné hierar
chii rozumu, a z ní byl vyvozen záver, že nejdokonalejšímu rozumu je
treba sverit zásadní rozhodování, kdežto nositelé tech méne dokonalých
budou jako prevodové páky prenášet jeho rozhodnutí do praxe. Za nosi
tele nejvyššího rozumu se tehdy pokládal osvícený panovník.

Diktatury našeho století neprekrocily toto stadium vývoje. Všechny
cerpaly svou legitimitu z predstavy, že mají nejlepší intelektuální predpo
klady k vyrešení problému sveta nebo aspon své spolecnosti. Nechme
stranou zpusob, jak získaly politickou moc ve svých státech. Predstavu
o nadrazenosti státu nad jednotlivcem nacházíme už u Platona a pozdeji
u Hegela. Jenže jednotne se dá jít nejen k úspechu, ale i do katastrofy.
Stát je dílem smrtelných lidí, a když diktátor udelá chybu, pak na ní
režim ztroskotá. Je to jako pri AIDS: organismus zbavený schopnosti
poznat a napravit nesprávnost zajde na banální poruchu, se kterou se
zdravý organismus bez velkých potíží vyporádá.

Ukázalo se, že rúznost lidských rozumú je mnohostranná. Rozumová
úvaha vychází z poznatku, které uvažující clovek musel nejak získat.
Nekteré jsou snad vrozené, ale i ty závisejí na individuální dedicnosti.
Jiné získal osobní zkušeností, výchovou nebo studiem, a ty jsou evident
ne závislé na pramenech, a proto u ruzných lidí ruzné. I zpusob cinnosti
mozku pri zpracování techto informací - jako cinnost všech telesných
orgánu - je závislý na mnoha individuálních vlivech. Vedle toho je tu
ješte rozsáhlá oblast podvedomých motivací, o které racionalisté 18. sto

letí sotva neco vedeli, a která se dockala soustavnejšího výzkumu až od
prelomu 19. a 20. století. Jednorozmerná hierarchie rozumu je zkrátka
iluzí, a k rešení složitých problémú dnešního sveta je zapotrebí dosáh
nout spolupráce velkého poctu kvalitních rozumu s ruznou orientací.

Nezanedbatelným cinitelem v dnešní dobe je cas. V dávných dobách
bylo snad možno nejakým revolucním cinem pozmenit vžité tradice
a spoléhat na to, že se ta zmena udrží po nekolik generací. Dnes dochá
zí k závažným zmenám životních podmínek behem roku nebo i týdnu.
Tomu se musí prizpusobovat profesionální sféra a s ní i legislativa a zpu
sob rízení spolecnosti a státu. Když se neprizpusobí, spolecnost zaostává



a ztrácí k vládnoucí skupine duveru. Pokles její autority je možno po
nejaký cas zdržovat represí, ale ta nikdy a nikde nepusobila trvale.
Takovéhle pojetí rozumu je skutecne slepou ulickou vývoje. Jde nyní
o to, co máme pro náhradu takového rozumu k dispozici.

Známá dichotomie naznacuje, že by alternativou rozumu mohl být
cit. Je nesporné, že citové reakce bývají méne sobecké než rozumové
uvažování, zejména pokud to uvažování nebere v úvahu delší casový
horizont. Je ovšem rovnež nesporné, že existují i negativní city, které
mohou nabýt znacné intenzity, a pokud nejsou ovládnuty rozumem,
mohou vést k velice ošklivým cinum. Citový postoj cloveka je nadto
málo stabilní a snadno se mení v pravý opak.

Kresba Miroslav Barták

Je pravdepodobné, že lidské citové reakce jsou podobné instinktiv
ním reakcím zvírat. O tech víme, že mohou být velice úcelné, pokud se

uplatnují v normálních životních podmínkách. Jinak mohou vyvolat
absurdní chování. Jako príklad se uvádí ptací pár, který krmil svá mláda
ta vkládáním prinesené potravy do jejich otevrených zobácku. Když byla
ptací rodina umístena v kleci, kde bylo potravy dost a její opatrování
snadné, mládata se brzy nasytila a prestala otvírat zobácky. Rodice je
pak vyhodili z hnízda, nebot je zrejme pokládali za mrtvá. Podobne
o našich citech nevíme, za jakých okolností se vyvinuly a jakým životním
podmínkám odpovídají. Vzhledem k promenlivosti života soucasné lid
ské spolecnosti mužeme predpokládat, že ve vetšine prípadu nebudou
adekvátní.

Už v minulém století byl však poznán význam zkušeností pro správ
nost rozumových úvah. Vychází z predstavy, že svet, ve kterém žijeme,
mužeme ovlivnovat jen v mezích jeho vlastních zákonitostí, které pocho
pitelne musíme znát. Spekulativní vytvárení vedeckých hypotéz je sice
oprávnené, ale je nutno je overovat srovnáváním se skutecností, a když
nevyhovují, je nutno je opustit nebo zmenit.

Závažná je otázka kritéria, podle nehož lze posoudit, do jaké míry ta
ci ona hypotéza odpovídá skutecnosti. Nejaké jednoduché všeobecne
platné kritérium neexistuje. emuže jím být ani souhlas vetšiny. Pred
nejakými šesti stoletími by i to nejkompetentnejší lidské shromáždení
velkou vetšinou schválilo tvrzení, že Zeme je zvlnená plocha, nad kterou
Slunce, Mesíc a hvezdy opisují podivuhodné a nevysvetlitelné dráhy.
A i dnes má jen málokdo možnost presvedcit se názorne o kulatosti
Zeme nebo o jejím obehu kolem Slunce. Ovšem profesionální pracovníci
z ruzných oboru se o techto skutecnostech dostatecne spolehlive pre
svedcují a presvedcili i ostatní.

Chceme-li zajistit nebo aspon podporit souhlas lidských predstav
s objektivní skutecností, musíme nechat lidem dostatecnou míru svobo
dy, aby zákonitosti vnejšího sveta nezávisle zkoumali a své poznatky
predkládali ostatním. Z mnohosti rozmanitých názoru pak v seriózní
a neusmernené diskusi vyplyne postupem doby ten nejsprávnejší. Pozná
se podle toho, že se vedle neho budou jevit ostatní jako méne logické,
méne racionální. Je zajisté možné, že názor, který se dnes jeví jako nej
správnejší, bude postupem doby prekonán jiným, který se casem objeví,
nebo i nekterým z tech, které se dnes podcenují. Proces hledání pravdy
stejne jako proces vývoje prírody a lidstva totiž nikdy nekoncí.

Dokladem nesprávnosti dogmatismu v politice je osud diktatur. Ne
nadarmo jim kdosi vytkl, že stavejí rozum nad zkušenost. Dokladem
predností nezávislosti jedincu muže být dnešní postavení Spojených
státu amerických, které jsou nesporne první svetovou velmocí práve
proto, že dávají svým obcanum dostatecnou míru svobody. lun vzniká
diskusní prostredí, z nehož málokterý názor je predem vyloucen, takže

se postupem doby muže uplatnit ten nejlepší bez ohledu na to, jaký
ohlas vzbuzuje dnes. Na druhé strane je tam dostatek lidí informovaných
o ruzných alternativních smerech, kterí pri zmene životních podmínek
mohou prevzít vedení spolecnosti (v politice i kulture) a vést ji novou
cestou. Spolecnost se rídí jakousi kolektivne vytvárenou ideologií, všeo
becne známou a neustále neformálne zdokonalovanou širokým okru
hem politiku, vedcu a publicistu. Proto se také tak málo liší politika
demokratu a republikánu. I když i v americké spolecnosti se delají
chyby a existují krizové jevy, zpravidla se o nich otevrene mluví a píše,
a i když nedochází k náprave hned, pripravuje se puda pro situaci, kdy
bude rešení naléhavejší. Nezbytným predpokladem funkce tohoto systé
mu je dostatecný zájem verejnosti o nekonformní myšlenky, který umož
nuje jejich rentabilní rozširování.

Na rozdíl od toho jsou diktatury závislé na rozhodování jednotlivcu,
které je vždycky do jisté míry intuitivní, a proto nesdelitelné. Zemre-li
diktátor (což se každému drív nebo pozdeji prihodO, komplex jeho
vedomých a podvedomých motivu, jeho osobní ideologie nenávratne
zmizí. Nastoupí nový clovek s vlastní osobní ideologií a vlastními vztahy,
které se zpravidla liší od tech predchozích. Zachovat v takových pod
mínkách kontinuitu politické linie je sotva možné.

Obcanské svobody nejsou tedy plevou v kázni, kterou by stát dával
obcanum jako dar nebo laskavost, ale nezbytným predpokladem, aby se
spolecnost mohla vyrovnat se zmenami životních podmínek. To je
obzvlášt aktuální v dnešní prevratné dobe. Události tohoto století pro to
poskytují dostatek dukazu. O

Ivan Soudek, RNDr., CSc, publicista
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VEDA

Tri svety Karla

Poppera
"s ohledem na mimorádné dílo v oblasti metodolo

gie a filosofie vedy" udelila Univerzita Karlova na
návrh 3. lékarské fakulty cestný doktorát, poslední
z dvaceti podobných poct z celého sveta. Návšteva
Sira Karla Poppera v Praze byla poslední jeho vedec
kou návštevou, zemrel v zárí 1994; zároven pak to
byla historická chvíle v živote svobodné ceské vedy.
(Prinášíme podstatnou cást slavnostního projevu
dekana pri udelení doktorátu.)

Cyril Hoschl

Každý z nás si vzpomíná na knížky svého detství. Je možné, že práve
tyto knížky spoluvytvárejí urcité duchovní, intelektuální a citové sprízne
ní tech, jimž jsou spolecné. Jsou v nich skryty archetypální prvky, které
se coby kulturní svorníky klenou napnc epochami, rasami, národy a kul

tmami. Vzpomínám na jednu takovou knížku, kterou jsem cetl, když mi
bylo asi osm let. Byla to Podivuhodná cesta Nilse Holgerssona Svédskem

od Selmy Lagerlofové. Nils, zakletý v malého skrítka, podstoupí nevšední
pout za hranice lidského sveta s hejnem divokých hus. Podstoupí Cestu
tam a zase zpátky. Prodelá promenu z rozmazleného dítete v jinocha,
ktelý obsáhl šíravy tohoto sveta. Jde stále o totéž téma: o motiv stvorení
a drama zkaženosti a záchrany. To téma se vrací po celý život. Zaznívá
v polyfonii Bachove, v titánství Beethovenove a v trýzni Mahlerove; vrací
se v dramatech Shakespearových stejne jako v podivuhodné trilogii
Tolkienove; je vteleno do Michelangelova stropu Sixtinské kaple a jeho
ozvena proniká srdcem každého z nás. Uplynula léta a v Praze tou
dobou filosofie prožívala konjunkturu svobody mycú oken, nocních
vrámých, topicú v kotelnách a invaliclních dúchodcú. My, kterí jsme meli
prúpravu prírodovednou a pohríchu pozitivistickou, korigovali jsme ji
cetbou zakázaných dejin a rúznými pokusy o zasvecení do "kabaly"
duchovních spolecenství seskupených okolo transdisciplinárních seminá
i'ú.

A tak se jednou stalo, že jsme s kolegou J. Libigerem pi'ednášeli
o interakcionismu. Hlavním pi'edmetem našeho sdelení byla kniha slav

ného epistemologa Sira Karla Poppera a kniha neurofyziologa Sira Johna
Ecclese The Self and Its Brain.

lnterakcionismus je teorií psychofyzického vzájemného púsobení.
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Popper zahajuje jeho výklad kritikou materialismu, na niž navazuje
vysvetlením své koncepce tn svetú. Uznává, že materialismus inspiroval
vedu, a že mnozí velcí materialisté od Demokrita a Lucretia až po
Herberta Feigla a Anthony Quintona byli zároven humanisty a bojovníky
za svobodu. Popper delí materialismus ve vede na teorii kontinua
(Faraday, Maxwell, Einstein, SchrOdinger), která vedla k teorii pole, a na
teorii atomistickou (Demokritos, Epikuros, kvantová mechanika). Oba
tyto programy vyšly z toho, že hmota, jako neco, co vyplnuje prostor, je
prapúvodní, základní, nepotrebuje dalšillO vysvetlení, a tak je základem
všech pojmú, kterými se cokoli dalšího vysvetluje. Jenže práve fyzika
sama poskytuje podle Poppera nejdúležitejší argumenty proti klasickému
materialismu tím, jak se sama prekonala. Tak napr. rectí materialisté sou
dili, že hmota zaplnuje prostor a jedna vec múže narazit do druhé. Svet
jsou hodiny, všechno bylo nejak nekdy strceno, jako kola v soukolí.
Tento pohled se prvne prekonal, když ewton vystoupil se svou gravita

cí, což je tah a ne tlak - je to tedy púsobení hmotných teles na sebe bez
vzájemného dotyku (1). A tak gravitacní síla, pritažlivost, byla

ewtonovými následovníky prohlášena za základní vlastnost hmoty,
která je neschopná (a ani nepotrebuje) dalšího vysvetlování.

Další událostí v historii sebeprekonání materialismu byl Thomsonliv

objev elektronu. Co to je?Jak je to s delitelností hmoty? Navíc, jakmile se
ukázalo, že odpudivost kouskli hmoty je dána elektrickou odpudivostí
stejne nabitých cástic, padla predstava dotyku, stretu, strcení jako základ
ního principu. A co víc, i stabilní cástice jako elektrony mohou se páro
ve anihilovat za vzniku fotonli (svetelných kvant); a mohou také z foto

nli vznikat. Ale svetlo není hmota, protože lunota nemúže mít jeho rych
lost. Presto svetlo roztocí mlýnek ve vakuu. A tak ríkáme, že svetlo
i hmota jsou fornlY energie. Zákon zachování hmoty jsme museli vzdát.
Hmota mliže být znicena i vytvorena (napr. anihilace pri stretnutí
s antihmotou za vzniku svetla). Hmota je tedy pouze vysoce koncentro
vaná energie pi'emenitelná do jiných forem. Je tedy cosi jako proces
zamenitelný za jiné procesy, treba teplo, svetlo, pohyb. Hmota tedy není
pralátka, substance, esence. Jak ríká Whitehead, vesmír není muzeem
vecí, ale souborem událostí a pochodli. Struktma hmoty je atomická. Ale
stl1lktlllU atomli ci jejích cástic takto klasifikovat nelze. Je sotva "hmot
ná". Fyzikové prekonali materialismus. Stále ješte pracují s cásticemi, ale
už neríkají, že jsou to cástecky, kousícky "hmoty·,. Clovek už není

mechanický stroj, ale elektrochemický stroj. Ta zmena je dliležitá.

Popper se snaží ukázat, že vývoj materialismu speje vlastne k idealis
mu, ovšem k idealismu nového typu. Zb)rvá ovšem objasnit, jaký je
vztah idejí ke svetu, který jsme až dosud zmapovali materialistickými
prostredky. Proto se Popper také venuje problému, co je reálné.
Vysvetluje, že nejptve jsou reálné casté veci obvyklé \·elikosti. To, co
díte muže vzít a strcit do pusy. Pak se pojem rozšírí i na objekty vetší.
které nemúžeme uchopit (hory), a menší (prach).

Jak k tomuto rozšírení dojde? Tak, že entity, které uznáváme za reál
né, musí mít schopnost \ykonávat vliv na reálné vecí. Zmeny v bežném
svete považujeme tedy za úcinky entit domnele reálných. Napr,
Brownliv pohyb považujeme za úcinek, a tedy za dlikaz existence mole
kul. Akceptujeme veci jako reálné, jestliže mohou kauzálne púsobit
nebo alespon interagovat s bežnými hmotnými veci našeho sveta. Pole
a sily jsou tedy reálné. Materialisté podle Poppera reší problémy tím, že

všechno, co interaguje s jejich svetem, nazvou proste formou hmoty.
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Sir Karl Pop per v Praze, 1994 (In memoriam, 3 lek. fak. KU)

Popper prokazuje, že existuje nehmotný reálný svet, ovlivnující svet
hmotný. Za tím úcelem se vrací i k vývojové teorii. Prírodní selekce je
obvykle vykládána jako výsledek interakce mezi slepou náhodou (muta
ce) a silami zevne, na než nemá živocich vliv. Cne a žádosti organismu
se zpravidla nepocítají. Teorie Lamarcka ci Butlera ci Bergsona, pocítající
s preferencemi a cni, jsou v rozporu s daJWinismem, jak byl donedávna
prezentován, ponevadž prinášejí možnost dedicnosti získaných vlastnos
tí. To napravují Baldwin a Morgan tzv. teorií organické evoluce. Každý
živocich, zejména vyšší, má ve své výbave ruzný repertoár chování.

Prijetím nové fOffi1Ychování muže živocich zmenit své okolí. Volbou
(napr. nového poknnu) muže zmenit ekologické milieu a vystavit sebe
a své potomky novým selekcním tlakum. Tak živocich svými tužbami,
cíli a volbami ovlivnuje výsledek prírodní selekce. Pop per nabízí
(a s ním i Eccles a dalšO koncepci trí svetu. Tzv. Svet 1 je bežný materi
ální svet kolem nás, svet budov, mostu, letadel, planet a atomu. Je pred
metem fyzikálnmo bádání a platí v nem také fyzikální zákony. Svet 2 je
svetem psychických prožitku a stavu vcetne vedomí, psychologických
dispozic (chtenO, apod. Svet 3 je reálný nehmotný svet. Patrí do neho
obsah myšlení, výplody lidského ducha, zejména vedecké otázky, pro
blémy, argumenty. Tento svet je produktem lidského myšlení. Je reálný
proto, že pusobí na to, co obecne považujeme za realitu (tedy na Svet
1). Existuje nezávisle na našem vedomí, ale pouze prostrednictvím nej se
múže zhmotnit. K takovému stretli, zhmotnení dochází ve vedecké práci,

v umeleckých dnech (socha je svet 1, ale její idea je svet 3). Jako príklad
Popper uvádí, že problém rídnutí výskytu prvocísel (nehmotný, patrící
do sveta 3). je reálný i bez cloveka, asi jako je reálný Mount Everest,
i kdyby ho nikdy nikdo nevidel a nezlezl. Rešení problému (logické
úvahy, hledání, pocítánO patrí již do sveta 2, popr. 1, a je vázáno na
toho, kdo to delá. Svet 2 a 3 spolu mohou prijít do styku pouze skrze
svet 1 (fyzikální, chemické, fyziologické pochody). což je jakýsi compu
ter (mozek, stroj).

Pri své lonské prednášce na 3. lékarské fakulte UK Sir John Eccles

vysvetloval, jak si na mikroúrovni predstavuje stret nehmotného ducha
s biologickými pochody v neuronech. Jde podle neho o probabilistický
proces, který bychom si mohli predstavit jako jakési rozhodováni, zda
k uvolnení urcitého kvanta molekul neurotransmiteru ze synaptických
granulí dojde, nebo nedojde.

Nedlouho po onom seminári dostala se mi do rukou Popperova inte
lektuální autobiografie, príznacne nazvaná Unended Quest, Tázání bez
konce. Slovo Quest má však v anglictine ješte jeden, speciální význam:
znamená výpravu Artušových rytíru za svatým Grálem - mystickou nádo
bou, v níž je uchována krev Kristova - kvintesence Vtelené Pravdy.
Otevrel jsem ji a vrátil se zpet hluboko do detství: Malý Karl Popper
tehdy cetl o podivuhodném putování ilse Holgerssona $védskem. Jeho,
slovutného muže, svetoobcana narozeného ve Vídni a pasovaného na
rytíre anglickou královnou (f. 1965), nesla do života táž moudrá husa,
Akka z Kebnekajsy, co vždy zpozornela, šlo-Ii o clovecinu. Nemohl jsem
se od jeho autobiografie odtrhnout. Jak blízký mi byl jeho výrok, že clo
vek by se nikdy nemel snažit být presnejší, než ta která problémová sitll
ace vyžaduje. Kritizoval filosofy pro to jejich neustálé úsilí o presné defi
nice pojmu. Záleží na hypotézách, ne na pojmech, ríkal. Vztah mezi
pojmem a hypotézou je asi takový jako vztah mezi písmenem a slovem:
stejne pri preklepu víte, o co jde, na písmenku nezáleží. Vždy je nežá
doucí usilovat o zvýšení presnosti jen pro ni samu - obzvlášte jazykové
presnosti -, ponevadž to vede ke ztráte jasnosti. Uvádel príklad neprelo
žitelné slovní hrícky, kterým babicka trápívala malého Bertranda Russela:
.What is mind?·'. o matter!" .What is matter?" .Never mind!" Lépe je ptát
se •What does mind?", nebot to lze testovat. Omlouval jsem se v duchu
za všechny ucitele, kterí trápí své žácky školácky dotazy .Co je..)" a tre
stají je za odpovedi typu "Definice je, když...'·.

Shledal jsem, že Poppera také v sedmnácti letech trápil problém, co
je vlastne veda. Snažil se najít demarkacní cáru mezi vedou a pseudove
dou, mezi dogmatickým myšlením a myšlením kritickým. Zhlédl se
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v Einsteinovi, který na prednášce ve Vídni v kvetnu 1919 prohlásil, že

by jeho teorii bylo nutno opustit, kdyby se pozorováním nezjistil rudý
posuv vlivem gravitace. To byla Popperova hvezdná hodina: veda staví

v podstate testovatelné hypotézy. Testovatelné znamená v jeho termino
logii falzifikovatelné, vyvratitelné. Napr. jestliže nekdo rekne, že všech
ny labute jsou bílé, a já mu prinesu ukázat cernou labut, má dve mož

nosti. Bud své púvodní tvrzení opraví - pak postupuje vedecky -, anebo

prohlásí, že to cerné není labut. Tomu Popper ríká imunizace hypotézy.
Ten, kdo svou hypotézu imunizuje proti jakémukoli vyvrácení, má
"pravdu" i nadále. Popper uvádí jako príklad ryzí vedeckosti práve
Alberta Einsteina, který si predem vyvratitelnost svých hypotéz otevrel,

umožnil. Vedec je podle Pop pera tedy ten, kdo umí definovat okolnos
ti, za kterých jeho hypotéza neplatí. Naproti tomu jako príklad pseudo
vedy Pop per uvádí napr. psychoanalýzu. Ríká: Jestliže prijdete k psy

choanalytikovi a on vás lécí a je vám potom lépe, tak rekne: "Vidíte, jak
to púsobí, už je vám dneska dobre, to to funguje." Jestliže je vám nao

pak cím dál húr a už nechcete pokracovat, tak rekne: "Vidíte, ted jste
v predpokládané fázi odporu, a to je dúkaz, že všechno funguje, jak
má." Takto se také imunizoval jako "veda" marxismus, když zústal zcela
neotresen poté, co historie vyvracela jeden jeho postulát za druhým.

Popper rozeznává imunizaci cestnou a necestnou. Cestná imunizace
brání teorii predpoklady, které samy o sobe jsou vyvratitelné. Když napr.
newtonovští fyzici tvrdili, že za Uranem musí být ješte nejaká další pla
neta, protože si jinak nedovedou vysvetlit odchylku jeho dráhy oproti
výpoctu, imunizovali tím svou teorii pohybu kosmických teles. Tato imu
nizace byla ovšem sama v podstate vyvratitelná. Po zdokonalení pozoro
vacích metod se skutecne zjistilo, že meli pravdu. Jejich imunizace tak
prispela k hledání a posléze objevení Neptuna. Naproti tomu necestná
imunizace znemožnuje jakkoli tu kterou hypotézu vyvrátit. Z hlediska
vedy je nevedecké to, co není vyvratitelné.

Popper reformoval Humúv problém indukce: podle Poppera indukce
neexistuje. Obecné teorie nemohou být odvozeny z jednotlivin, avšak
mohou být jednotlivinami zamítnuty, ponevadž se mohou dostat do roz
poru s popisem pozorovatelných faktu. Vždy je nejprve myšlenka, pak
údaj: ten ji bud vyvrátí, nebo ne. Nikdy tomu není obrácene. Veda tedy
postupuje vždy deduktivne.

Popper kouzelným zpúsobem upozornuje na plodnou dialektiku
dogmatického a kritického myšlení. Jako by druhé se nemohlo rozvinout
bez prvého. Je tomu jak v ontogenezi, kdy díte prodelává svou fyziolo
gickou periodu dogmatického a obsedantnmo myšlení, aby byla pozdeji
vystrídána adolescentním ostrým kriticismem, tak v dejinách. Pop per
vyslovil velice púvabnou, byt treba ne zcela pravdivou hypotézu, jak
vznikla soudobá evropská hudba. Ríká zhruba toto: Církev privedla lidi
do kostelu, lidé byli nuceni tam pri mši zpívat unisono gregoriánský
chorál a dostali se do situací, že ne každý se svým hlasem dokázal jít
unisono s temi ostatními. I musel se obcas zlomit níž k nejaké nejbližší
alternativní konsonante, a vznikla nota proti note, a tedy vlastne kontra
punkt. V nem spatruje Popper zárodek polyfonie bachovské a nakonec

pozdeji i romantické hudby. Je to ukázka toho, jak si predstavuji, že svo
bodná tvorba teprve spoutávána fortnou se prodere k výšinám, a že ono

spoutání formou je teprve paradoxne tím pravým impulsem k velkým
dílúm. Proto nemohla vzniknout Bachova hudba v Africe, nemohla

vzniknout v Latinské Americe, nemohla vzniknout v Austrálii, protože

tamní umelci byli príliš nespoutaní, príliš svobodní, nebot nebylo dog
matu, které by je svazovalo, anebo to bylo dogma jiné. Takto apliková

no, CÍrkevní dogma zkultivovalo evropskou hudbu do podoby Bachli,
Beethovenú a Mendelssohnu.

Je zde tedy cosi, co zdánlive postupuje proti kreativite, proti tvorivos
ti, ale tento souboj je prumetem prílišného zjednodušení. Ve skutecnosti
jde o souhru. Bez fortny není hodnotného obsahu, cosi se musí stát,
nejaká prekážka musí prijít, musíme na sebe vzít nejaký handicap, aby
chom byli schopni velikého díla. Všimneme si také, že dejiny umení se
nehemží temi, kdo meli snadné živobytí. Odpor na nás kladený vyvolá
vá tvorivé úsilí k proražení cesty.

The Economist v úvodním clánku své prílohy z 16. února 1991 píše:
"Obecne vzato, vedci pohlížejí na filosofy jako na obtížný hmyz. Trpce
si stežují na sverací kazajku, do níž je uveznil Sir Karl Popper. Kdykoli
píší žádost o grant, musejí ji formulovat popperovsky: definovat jasnou
hypotézu a zpúsob jejíl10 testování. Pro vetšinu z nich je však smyslem
žádosti o grant získat peníze na to, aby neco objevili, a ne aby overova
li existující hypotézu. Jsou to badatelé, a ne patentoví úredníci." Zde
jsme u jádra veci. Vedec vyznávající popperismus si musí být vedom
toho, že nežije podle svých zásad a ideálú. Zde stojí Popper proti T. S.
Kuhnovi, který pojem pravdy explicite odmítá; jediným cílem poznání
je podle neho prosadit se a pretrvat - a to za každou cenu. Kuhnovo
pojetí se na první pohled více blíží faktickému stavu vecí. Ve všech
dobách meli konkrétne pravdu páni Bonacieux a Sancho Panza. Dejiny
však daly za pravdu nakonec Quijotum, Cyranúm a d'Artagnanúm. Také
veda vdecí za svou existenci, smysl a prestiž nikoli své prozaické kaž
dodennosti, nýbrž svému zcela neskutecnému a neuskutecnitelnému
ideálu: rytírství pravdy. Vedec sice netráví celé dny falzifikací hypotéz,
jak by podle Poppera mel. Presto se v jednom liší od, rekneme, politika
ci kneze: je pripraven, alespon teoreticky, zmenit svúj názor, zmení-Ii se
fakta. Nevedomost je surovina, s níž pracuje. Tento ideál po zpúsobu

dávných trubadúrú Karl Popper geniálne vyhmátl a stal se jeho hlasate
lem. Jeho intelektuální autobiografie je toho dokladem. Sir Karl Popper .

ztelesnuje to nejlepší, cím region strední Evropy prispel k duchovním
dejinám 20. století. Pro Univerzitu Karlovu je ctí, že Sir Karl Popper pri
jal naše pozvání, podstoupil nárocnou cestu, a doprál nám tak prožít
v radosti a v uprímném obdivu tuto chvíli, která se navždy zapíše do
dejin ceského vysokého školství. Je to chvíle práve tak neskutecná, jako
návrat Nilse Holgerssona zpet do tohoto sveta, jako vítezství Dona
Quijota, jako pád komunismu, jako prezidentství vezne a pomocného
delníka Václava Havla. Je to spravedlivá chvíle. O

Cyril Hbschl, MUDr, DrSc, Prof., psychiatr, dekan 3. lékarské fakulty UK,
clen Ucené spolecnosti CR

*
VÝCHODO-ZÁPADNÍ HRANICE PORÁD BLOUDÍ, NEKDY NA VÝCHOD, NEKDY NA ZÁPAD, A NIKDO NEVÍ, KDE JE ZROVNA TED:

V GUATEMALE, NA URALU, NEBO TREBA V NÁS ...

]aan Kaplinski (Estonsko)
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Živý a mrtvý elektron
Je, zdá se, stále vetší pocet lidí pripravených radit vede, aniž by kloud

ne rozumeli jejím problémum. Vezmeme príklad: filosof Hejdánek verej
ne doporucil, aby se veda otevrela možnosti, že elektron se v lidech
chová jinak než v ostatní prírode. Nemel tím jiste na mysli prosté prizpu
sobování cástic daným podmínkám o nemž se mluví v stredoškolských

ucebnicích. Daleko spíše citoval o mnoho staršího A. N. Whiteheada a
skrze neho diskusi, která se vedla pred více než stoletím: jak se muže
clovek nadaný svobodnou vulí skládat z cástic slepe poslušných fyzikál

ních zákonu? Odpoved, kterou náš myslitel naznacuje, je prostá: jenom
tak, že elektron v cloveku je jiný než elektron v kapce vody nebo v
kameni.

Je tak duležité, zda jde o plodnou myšlenku, ci absurditu' Myslím, že
je: predevším proto, že ta odpoved je príliš snadná. Veda je sama sebou
práve proto, že odnútla ~nadná vysvetlení, produkovaná kdysi podle oka
mžité potreby. Mohla se dobrat takových pojmu, jako je molekula, atom
nebo elektron, jen díky stále overovanému predpokladu, že príroda je ve
své nedohledné rozmanitosti v hloubi jednotná, a to tak, že se skládá ze
stavebních prvku, které se mohou spolu vázat ruzným zpusobem, ale
samy pritom zustávají v jádre stejné - asi tak, jako ruzná seskupení malé
ho poctu písmen abecedy mohou vytvorit libovolný text. Tomu predpo
kladu nemusí každý verit - pak ale musí zavrhnout veškeré vedení nahro
madené na jeho základe, a nemá právo takových pojmu jako elektron
vubec používat. Zádat, abychom menili povahu treba elektronu jenom
proto, že je obtíž s jednou z nejsvízelnejších filosofických otázek, je asi
neco podobného jako navrhovat zmenu významu písmen, jakmile dobre
nechápeme obsah knihy.

Chemie se stala vedou jenom díky tomu, že prijala fyzikální výklad
stavby atomu a molekul - tedy i základní predpoklad o stálosti jejich sta
vebních kamenu. Jenom proto, že nakonec prijala chemické metody a
pojmy, mohla se biologie oprít o pevný molekulární základ a zacít produ
kovat ony spousty nových poznatku, které je težké vubec vstrebat, natož
náležite pochopit. Pokroky neurofyziologie, která se zatím jenom z velké
dálky blíží shora uvedené otázce, jsou myslitelné jenom na základe
poznatku biologie a skrze ni pak chemie a fyziky. U každé z techto úrov
ní a mezi nimi vzájemne musí mít tytéž pojmy tentýž smysl, jinak se celá
stavba poznání zhroutí a výroky jednotlivých badatelu budou jenom sub
jektivním blábolem. Naštestí nás zatím ve vede nic nenutí k takovým
zmatkum: prozatím všechny presne formulované príklady, v nichž se
zdála projevovat zvláštnost chemie ci biologie, nepostižitelná na základe
fyzikálních pojmu, se podarilo uspokojive vysvetlit.

Je pravda, že propojení mezi fyzikou, chemií, biologií atd. není tak

dokonalé, jak bychom si práli. UmÚTIezatím myšlenkove - tedy výpoctem
- z elementárních cástic presne vybudovat jenom celkem malé chemické
molekuly. Umíme chemicky skutecne pochopit jenom nekteré cásti
bunky a jejich funkce - sotva však celou bunku, natož organismus. Jsme

schopni popsat jisté funkcní vztahy skupin neuronu, sotva však život
mozku, natož myšlení.

Bariéra, jež nám zatím brání jednotlivé úrovne plne propojit, je vždyc-

ky složitost. Jen pocty atomu v biologicky aktivních molekulách, molekul
v bunce, bunek treba v mozku jdou od milionu do miliard. Je tu však
ješte jiná obtíž: i když pocitem ci intuicí umíme chápat skupinové vztahy,
jaké panují treba v rodine, na hrišti ci v národe, v presném abstraktním
myšlení jsme schopni pevne pojmout vlastne jen vztah dvou. Je to, jako
bychom atmosféru pri rodinném obede skládali z náklonnosti nebo
neprátelství otce s matkou, matky s dcerou, otce s dcerou atd. Už klasic
ká fyzika má s popisem vztahu pouhých trí teles v pohybu jisté obtíže,
které prudce stoupají s rostoucím poctem. Chemie a zvlášte molekulární
biologie pritom ví nejaký cas, že vetšina biologicky zajímavých deju je
založena na nepatrných, sotva postižitelných dilcích úcincích, které vyvo
lají podstatný efekt díky své mnohatisícové souhre v case a prostoru.
Toto je jiná, duležitejší stránka složitosti, jež se zatím staví do cesty naše
mu chápání: opravdu nazrít, co je bunka, natož orgán nebo i organismus,
znamená uchopit všechny ty vztahy najednou, v jejich souhre. Prozatím
neco takového umíme jen intuitivne: v presném myšlení skládáme obrov

ské domino dvojclenných vztahu.
Zdá se, že filosofy tato okolnost príliš netrápí, ackoliv na jejím zvlád

nutí patrne závisí možnost rešit takové otázky, jaké si kladou, a ackoliv
jejich predchúdci významne prispeli k tomuto stavu vecí. Snad není
nemožné požádat je, aby pomohli uvolnit naše myšlení z té klece, do
které je pomáhali dostat. A pokud chtejí prispet k vedeckému pochopení
lidské vule, tedy ješte predtím vedomí, mohli by pomáhat rozlousknout
oríšek, na nemž si nekterí jejich predchudci dukladne narušili chrup: jak
poznám mimo každou pochybnost, zda pocítac, který inteligentne reagu
je na každý muj podnet, má, ci nemá vedorru? Zkusit odpovedet na tako
vou prostou otázku by bylo asi užitecnejší než vymýšlet "živé" nebo
"mrtvé" elektrony. Jaroslav Kríž

Je ješte japonská metafora
Když už referát o metaforách ve zdravotnictví byl v tisku, objevila se

sympatická japonská metafora eThe Lancet 346:327, 356, 1995). Její
základní slogan zní: predevším úcta k životu. Když se provedla analýza
postoju japonských lékaru k otázkám života, nemoci a smrti a srovnala se
s postoji Japoncu žijících v USA, tak ti japonští dopadli zretelne lépe.
Usilovali více o pohodu svých težkých nemocných, prodlužovali jejich
život primerenou lécbou, bránili zbytecnému utrpení, našli etictejší posto
je k udržování života nevylécitelne nemocných - aniž by potrebovali
zákon o eutanázii. Až se nekdy zdá, že se o své nemocné starají až pre
hnane: prumerná ošetrovací doba v japonských nemocnicích v roce 1990
byla 44,9 dní. Základní charakteristika postoju japonských lékaru jest:
poskytnout co nejlepší péci nemocným v kterémkoli stadiu nemoci, brá
nit jejich zbytecnému utrpení. Redakcní komentár v Lancet uzavírá:
"Lékari by si meli uvedomit možnost, že zastavení poskytování lécebné
péce v konecných stadiích nemoci ve jménu lékarské racionality muže
vést k snížení respektu k lidskému zdraví a nemoci a vést k predcasným

a zbytecným úmrtím..." Japonská metafora stojí za pozornost: Japonci se
dožívají nejvyššího veku ze všech lid~

Vratislav Sehreibe r

*
SPÍSE NEŽ ROZSAHEM VEDENÍ JE

KUJE.

KAŽDÁ DOBA A KAŽDÁ KULTURA CHARAKTERIZOVÁNA PODSTATOU OTÁZEK, KTERÉ PRODU

Francois jaeob
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KULTURA

Všechny

bohyne

popraveny
Žena a muž v prubehu staletí aneb Kudy dál?

V záplave podivuhodných titulu typu Jak se stát úspeš

nou, Jak získat toho pravého, Jak se udržet sveží po tricít

ce, ctyricítce, padesátce etc., Jak dosahovat orgasmu, Jak

být soucasne dokonalou matkou, podnikatelkou, milen
kou, Jak se vyrovnati mužum, Jak se z toho všeho
nezbláznit etc., etc. mohla ctenárkám a ctenárum snad

no uniknout kniha americké autorky Riane Eislerové

Cíše a mec, agrese a láska aneb Žena a muž v prubehu

staletí. Vyšla letos v dobrém prekladu Magdaleny Pechové

a uvažuje do hloubky nejen o pomeru obou pohlaví, ale
v této souvislosti i o bezprecedentní kulturní transforma

ci, k níž soucasný svet v zájmu sebezáchovy musí dospet.

libuše Koubská

Riane Eislerová se vydala do dávné minulosti, do doby vzdálené tisíce
let predtím, než zacíná nejak dokumentovaná historie lidstva.
Postupovala po stope ženství - od paleolitu, neolitu, pres podivuhodnou
spolecnost mínojskou, která na Kréte stvorila jedinecnou a moudrou civi
lizaci, až k radikální zmene postoju pred peti tisíci lety, kdy se prosadilo
dosud trvající jednoznacné mužské videní sveta. Kdy nastoupila morálka
pána a vládce. Morálka mece. Rozebrala i starozákonní texty, krute, jed
noznacne a nespravedlive podporující autoritu muže. Práve v oné nerov
nováze, nespravedlnosti spatrila hlavní nebezpecí. Nebezpecí dnešního
sveta, který se ocitl ve slepé ulicce.

"Socialisté a komunisté tvrdí, že koreny našich problému tkví v kapi
talismu; kapitalisté zastávají názor, že socialismus a komunismus nás
vedou do záhuby," ríká Eislerová.

Kam nás však vedou kapitalisté s neustálou akcelerací výroby nových
a nových druhu zboží a brainwashingem reklam? Je to pokrok, nebo spíš
cesta do pekla?, napadá mnohé, a nejen nad knihou.

"Podíváme-li se sami na sebe," píše Eislerová, "jak nás k tomu nutí
televize nebo chmurný každodenní rituál ctení novin pri snídani - vidí

me, že kapitalistické, socialistické i kornunistické státy jsou stejnou

George Segal: Tanecnice

merou lapeny do síte závodu ve zbrojení a všech tech absurdit, které
ohrožují jak nás, tak naše životní prostredí."

Nekterí v dnešní dobe spekulují na téma New Age, Nový vek, který
by predstavoval radikální premenu dosavadních hodnot. Bezprecedentní
transformaci. Ale transformaci do ceho? Je skutecne možný prechod ze
systému smerujícího k neustálým válkám, sociální nespravedlnosti a eko
logické nerovnováze k systému vyznacujícímu se mírem, sociální sprave
dlností a ekologickou rovnováhou? Kniha "Cíše a mec" hledá odpoved.

A nachází ji cástecne v tom, že na rozdíl od vetšiny dosavadních úvah
myslí na roli celého lidstva, nejen jeho mužské cásti. Snáší dukazy z
umení, archeologie, náboženství, spolecenských ved, historie a mnoha
dalších oboru a spojuje je do nových modelu. Zjištuje, že ani válka jako
taková, ani tzv. válka pohlaví nejsou dány od Boha ci biologicky, a
dokazuje, že lepší budoucnost je možná za predpokladu, že nebude
pouze ve znamení muže, nýbrž i ve jménu ženy.

Prechod od dominance k partnerství by znamenal konec politiky nad
vlády a ekonomiky vykoristování, jež v našem svete stále krácejí ruku v
ruce. Nebot zpusob, jakým jsou hospodárské zdroje rozdelovány, není
závislý na žádných neúprosných ekonomických zákonech, ale na politic

ké, tedy lidské (dnes mužské) volbe.
Nejpodstatnejší zmenu pri prechodu od dominancní k partnerské spo

lecnosti vidí autorka v tom, že my, naše deti a vnuci znovu pocítíme, co
znamená žít beze strachu z války. Ve svete, kde nebude platit pravidlo,
že muž musí bezpodmínecne ovládat, se bude spolu se zlepšujícím se
postavením žen a vyšší podílem ženských spolecenských priorit postup
ne zmenšovat i nebezpecí jaderné zkázy. A zároven s tím, jak budou
ženy nabývat vetší rovnosti co do spolecenských, politických a hospo

dárských vlivu, dostane se i porodnost do rovnováhy s našimi zdroji.
Malthuziánská nutnost moru, nemocí a války bude stále více ustupovat.

Eislerová rýsuje partnerský, zcela nekrvavý svet, v nemž hlavní roli
hrají láska a tvorivost. Inspirující myšlenky, jiný úhel pohledu, pozoru
hodný ponor do historie. Krásná utopie. Je-li reálná, byla by to výhra.
Protože všechny dosavadní systémy, s nimiž prišli muži, zkrachovaly a
krachují. Je však možné, že eventuální neznámý vyšší rád a smysl vecí je
také jen a jen maskulinní. Pak ovšem - dej se vule Páne. Ostatne i on je
pohlaví mužského. Všechny bohyne, jak píše i autorka dopruceníllodné
knihy, byly dávno bezpecne popraveny. Opravdu tak dávno? O

Libuše Koubská, publicistka, redaktorka Nedelních Lidových novin
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Cenek Adamec

že procento kuráku pravidelne klesá v souvislosti s délkou školní
docházky.

Pripomenme si, že kourení cigaret je jedním z nejvýznamnejších
rizik onemocnení srdce a cév a nekterých druhu nádorových cho
rob.

V našem prostredí bylo pruzkumy opetovne dokumentováno, že
délka a nepochybne kvalita školního vzdelání má pozitivní vliv na
zdravotní uvedomení, a to v souvislosti s kourením, výživou, spo
trebou alkoholu, se snahou udržet si normální telesnou váhu,

s kladným vztahem k pohybové aktivite. Zdá se, že nejpresvedci
vejší fakta prináší americký ctvrtletník Population Index (Omce of
Population Research, Princeton, N. n, zejména jeho cást o dife
rencní úmrtnosti. Tento pramen prináší radu informací z ruzných
zemí a zemedílu, že vyšší úmrtnost je evidována v populacních
vrstvách, u nichž je statistiky zjištována nižší úroven školního vzde
lání, jako jsou napríklad manuální delníci, americtí cernoši aj

Vztah mezi stupnem školního vzdelání a délkou života je nepo
chybne složitý a závislý na kulturním a civilizacním prostredím té
které spolecnosti. Obcané s vysokoškolským vzdeláním a odlišnou
specializací, cinní v ruzných profesích, mají nepochybne odlišné
životní návyky i predpoklady k prevenci onemocnení. Nezdá se
však, že by byla príliš odvážná hypotéza: Délka školního vzdelání
vytvárí príznivý vliv na vnímání a osvojení informací a podnetu,
které nabízí vedecky overená doktrína zdravého zpusobu života.
Vrstva s vyšším a nejvyšším vzdeláním predstavuje výber z popula
ce, vzorek jednotlivcu, z nichž mnozí jsou s to vyrovnat se
s nepríznivými podmínkami prumyslové spolecnosti.

Lze tu uvažovat o dusledcích pro zdravotní a kulturní politiku?
Podíl obyvatelstva, jemuž muže být nabídnuta možnost vyššího
školního vzdelání, se nemuže neomezene zvyšovat. Jsou tu však
návodná doporucení Svetové zdravotnické organizace, formulovaná
v souvislosti s mezinárodním programem Zdraví pro všechny, jak
zvýšit zdravotní kulturnost obyvatelstva, zejména ruzne znevýhod
nených vrstev.

Nelze obhájit teorii, pokud jde o verejné zdravotnictví, že lidé 
myslí se všichni lidé - se sami o sobe nejlépe postarají. Ke zdravé
mu životnímu stylu je treba lidem pomáhat. Gestorem muže a mel

by být vzdelaný zdravotník, který umí myslit a jednat nejen léceb
ne, ale i preventivne.

Procento kuráku
žen

27,1

26,5

20,2

12,3

37,3

33,5

26,2
14,5

mužu

Pocet let

školní docházky

Do 12 let

12 let

13-15 let
16 let a více

Jaroslav Liška

Letos byla Evropská cena, kterou udeluje již od r. 1973 nadace
Alfreda Toepfera v Hamburku (SRN), propujcena historikovi umení
Dobroslavu Líbalovi. Vedení nadace udelení ceny zduvodnilo tím, že

pražský ochránce památek má "rozhodující prínos k zachování archi
tektonického dedictví v Ceskoslovensku". Profesor práva dejin
umení D. Líbal (84) se venoval po více než ctyri desetiletí historické

mu studiu stavebních památek ve své vlasti. Udelená cena ciní 30
000 DM. Krome toho nadace letos poprvé udelila dve stipendia ve
výši 6000 DM graduovaným odborníkum v oblasti péce o stavební
památky.

Pred nekolika lety provedl Ústav zdravotní výchovy v Praze test

znalostí o zásadách zdravé výživy, a to u žáku koncících základní
školu. Písemné zkoušce se podrobilo 942 chlapcu a devcat z 33
škol v šesti ceských a moravských krajích. Prumerné procento
správných odpovedí na položené otázky cinilo 67 %, informovanej
ší byla devcata než chlapci. Príkrý rozdíl v úrovni znalostí se proje
vil mezi žáky s nadprumerným školním prospechem a žáky s pro
spechem podprumerným. Záci s velmi dobrým celkovým prospe
chem a tedy ti, kterí byli nadprumerne informováni o zdravé výži
ve, byli vetšinou rozhodnuti, že budou studovat, na rozdíl od méne
úspešných, kterí projevili úmysl jít do ucení nebo prímo do zamest
nání.

Pruzkumy zdravotního uvedomení se u nás konaly velmi casto.
Pokud se týkaly dospelých obcanu, odhalovaly se znacnou pravi
delností tuto tendenci: Vrstva obcanu s vysokoškolským vzdeláním
vykazovala vyšší úroven vedomostí o zdravém zpusobu života ve
srovnání s temi, kterí meli jen základní vzdelání. V nekterých prí
padech se dokonce ukázalo, že cím vyšší školní vzdelání meli dotá
zaní, tím více toho vedeli o zdraví a prevenci onemocnení, meli
rozumnejší názory i zpusoby zdravotního chování.

Z uvedených zkušeností mohla vyplynout hypotéza, že délka
školní docházky zvyšuje pravdepodobnost dosažení vyššího veku.
Nekteré výzkumy a statistická šetrení uskutecnená v zahranicí
nasvedcují, že tento predpoklad má své oprávnení, ovšem v obec
né rovine, statisticky. Ve Spojených státech byly zkoumány príciny,
proc tak vysoké procento mladých lidí touží po vysokoškolském
vzdelání. Mezi zjištenými motivacemi byla také pohnutka: Clovek

se dožije vyššího veku.
Jeden z amerických výzkumu (National Health Interview Survey,

1990) zjištoval u 41 tisíc vybraných obcanu, zda kourí. Ukázalo se,

Evropská cena pražské~u
ochránci památek

Vzdelání a délka života

*
INFORMACE ... JE TEDY NORMÁLNÍM PRODUKTEM VÝVOJE SLOŽITÝCH SYSTÉMU .... INFORMACE... INTEGRUJE, JISTÍ A UMOŽNUJE

ROZVÍJET TO, CEHO UŽ BYLO VÝVOJEM SYSTÉMU DOSAŽENO.

Josef Smajs, 1994
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Erós

a divocina
Chci ríci, že erotika nezávisí jen na duši, ale i na

scéne, a práve ty scény, které chtejí ze sexuality težit,
ponižují ji na zdání a na podvod.

Pamela Uschuk

Naše nejbežnejší propagacní technika, užívající sexu k prodeji ceho
koli, prehání a prekrucuje prirozenou sexualitu; ruší potrebu soukromí
mezi lidmi. Bez soukromí a skryté blízkosti je Erós zabíjen. Odrozen
do panství Thanata, smrti. Výsledek je perverze sexuality, pornografie.
V soucasném americkém umení se to zhusta jeví jako šovinistický sex
"mezi oci", nebo jako stopa sexuálnu10 zneužití.

Je-li umení psychickým svedkem doby, jakou formu to vzalo v ame
rické kulture vyjadrující Erós, tuto mužskoženskou suu, která vyvažuje
mužský a ženský princip v extatickém rozpoznávání' Práve ted je
zvlášte populární výstavou v Muzeu modernmo umení multimediální

a sadomasochistická sbírka Bruce Naumana. Neonem je narýsován
obrys kinetické sochy muže a ženy. Muž má enormní vztycený falus.
Žena drží klacek. Když praští muže pres hlavu, falus poklesne. Když
nepraští, falus se zase zvedne. Ale praští ho každou chvili. V sousední

kóji beží video, v nemž je projikován soucasne na tucet obrazovek pár,
který se navzájem permanentne mlátí.

Toto pozdní násilné vtelení Eróta dvacátého století je vzdáleným

voláním životní síly, o níž Plato veril, že "je nejstarší z božstev, nejza
sloužilejší, tou, jež dává duším sílu vstoupit po smrti na nebesa". Co
má sexuální zneužívání spolecného s Erótem, jehož Barbara Walkerová
nazvala "bisexuálním reckým božstvem erotické lásky"?

Jsme svádeni Logem a Thanatem, abychom se vzdálili prirozenému
svetu, zrcadlenému v našich duších, a tak jsme prišli o dotek s Erótem,
který sjednocuje mužské a ženské jako Yin a Yang, podle Nor Halla
jako soucinnost protikladu, z nichž každý obsahuje séme druhého ve
svém nitru.

V klasickém umení a literature jsou Erós a divocina neoddelitelnými
inspiracemi, jsou základem umelecké formy. Obe tyto múzy jsou však
dnes ohroženým druhem a kdyby vymrely, soucasnému umení zbude
jen arogantní samolibost a solipsismus. Zajisté umení a jeho remeslo
závisí na Logu, na civilizované mysli, ale bez divoké (nekdo tomu ríká
intuitivnO inspirace, skutecné Erótovy lásky, se umení scvrkává do iro
nické parodie, do bezduvodného násilí, do cvicení pokleslého intelek
tu.

Denis de Rougement popisoval Eróta jako "naprostou touhu, svetel
nou aspiraci, primitivní náboženské povznesení dovedené na vrchol,

Drevorezby Františka Kupky

k nejvyšší potrebe cistoty, jež je rovnež nejvyšší potrebou Jednoty".
Divocina a Erós, se svým prapuvodním tajemstvím, se svými cykly
krásy a hruzy, uvolnují imaginaci, zatímco Logos, v podstate osamelý
lovec, tká lepkavé síte souvislostí a snaží se zachytit a definovat exi
stenci.

V práve promítaném "béckovém" romantickém filmu "Don Juan de

Marco" skácel Erós ponekud sklerotický Logos psychoterapeuta (hrané
ho Marlonem Brando) anekdotami z Marcovy erotické historie, takový
mi jako tucnými historkami o neztišitelné touze. Don Juan se treba
naucil, jak se dotýkat ženy, z pozorování, jak se za mesícnmo svitu její
nocní roucho dmulo na vzduchovém polštári, "sotva se její kuže dotý
kajíc". Marlonuv-psychoterapeutuv pozastavený život se znovu dá do
pohybu pod pruvanem z krídel erotických príbehu Juana de Marco.
Posléze de Marco, psychoterapeut a jeho žena odletí na ostrov Erótuv,
to jest neposkvrnený tropický rajský ostrov, kde by meli najít pravou
lásku Dona Juana. Oba páry posléze tancí, líbají se a dovádejí mezi
masivními kvety a krehkými palmami, na bílém písku a pod nebem
modrým a cistým jako svedomí dítete. I v prúmerném filmu, jak
komercní producenti dobre vedí, nemuže se Erótovi darit bez prírody
v podobe netknuté divociny.

Archetyp Erós/divocina má zásadní význam i pro naše moderní
životy i pro sexualitu odráženou kybernetické umení. Virtuální realita
nás muže vzít do pocítacových krajin, kde rvou animovaní lvi, kvetou
syntetické lilie a baobaby kynou virtuálním nebesum. Jednou budeme
schopni, tak jako na palube Star Trek, setkat se se svou pojmovou lás
kou v prírodním hologramu své volby. Erós bude vzdálen svému divé
mu stavu a bude pocítacem znovu sestrojen, aby simuloval extázi
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a nicení divokosti. Ted je divocina vyhubena
globálne a naše vnitrní zkušenosti se umenšují
s ní. Jsme oddeleni od toho, co je v nás nejhlou
beji. Ztrácíme rovnováhu, zejména mezi muž
ským a ženským aspektem erotické touhy.

Americané touží po smyslu, nebot ztratili iluze
o institucích. Sex a hmbé násilí pronikají všemi
vrstvami masových médií se stejnou nicivou silou,
jako jejich odpudivý sourozenec, reakce pravico
vých extremistú. Spolecenský chaos vytesnuje lid
skou formu stejne jiste, jako Thanatos - Smrt - ruší
Erós. Je tu konec tisíciletí a co tedy formuje naše
duše? C. A. Meier mínil, že "se všemi svými horec
nými pokroky ve vnejším svete jsme se ... nejak
otrávili a zapomneli na duši". Je-li tomu tak, jak se
múžeme znovu integrovat do celku sveta, jak se
múžeme scelit, aniž bychom se znovu stali cástí
divokého prírodního sveta?

Není tu obecného návodu, jsou tu jen indivi
duální životní cne, které závisí spíš na sne citú

než na ideologii a než na blazeovaném postmo
dernismu.

Alan Watts napsal se skutecným vhledem
o triáde ženy, muže a prírody: "Opozice ducha
proti prírode a sexualite je opozicí vedomé vúle,
našeho ego, proti tomu, co kontrolovat nemú
že ... S naším odcizením od prírody jsou hluboce
sprízneny naše rozpaky, že 'máme' telo." Když
z oné triády vezmete prírodu, celá stmktura se
zhroutí.

a aby stimuloval libido. Nebude potrebí intimit. Odhalí naše libida,
odhalí náš pocitový život podvod, udelá se mu špatne, nebo se vzbou
rí? Co když bude sveden tak snadno, jako byly naše hlavy svedeny
televizí, jež nahrazuje skutecnost vesmírnými príšerami'

Jádro Eróta je jakési zjevení a divocina zjevuje jistý širší smysl nás
samých. Jungovský psychoanalytik C. A. Meier rekl: "Divocina je vprav
de puvodní biotop duše." My ovšem zapomínáme na své vazby s prí
rodním svetem a má to vážné dúsledky. Lidé byli rozpoznatelným
pozemským zvírecím dmhem po nejaké dva miliony let, prinejmenším.
Až do posledních pár tisíc let jsme se vetšinou potulovali divokými

krajinami a znali jejich obyvatele, zvírata a rostliny tak dobre jako svou
rodinu. Všechny formy umení vznikaly v prírodním svete. Civilizace
a náboženství rozvinuly koncepci kontroly prírody a odbourávání

Volební úcast

Na téma volební úcast by se daly psát disertacní práce. Ovšem
ani to nemúže zahnat špatný dojem, který vyvolala nízká úcast v
místních obecních volbách ve srovnání s vysokou úcastí pri volbách
v r. 1992. Volební úcastí v uplynulém roce jsme z púvodního vedou-
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Erós mel prapocátek v divocine. Kde jinde bychom tedy meli hledat
nejvnitrnejší zdroje, ony oživující zkušenosti, které pomáhají zbavit se
šupin na ocích, vrátit se k tvorivosti jako takové? Podle Freuda je "his
torie cloveka historií represe. Kultura svazuje ... biologickou existenci,
nejen složky lidské bytosti, ale i jeho pudovou stmktum."

Nemúžeme žít bez kultury, bez Logu; náš dmh se prniš rozmnožil

a nahromadil prOiš mnoho technologie a nemúže být tedy ovládán
jinak než rozumem. Ale nemúžeme si dovolit žít prOiš dlouho bez vzta
hu k prírodnímu svetu, k Erótovi tam prebývajícímu, k zdroji formy,
v níž zacíná smysl. O

Pamela Ushuk, spisovatelka, Tucson, Arizona
Preklad Miroslav Holub

cího místa spadli na nejnižší místo v mezinárodním srovnání.
Srovnání volební úcasti podle posledních voleb je nejpríznivejší pro
Austrálii (96 %), pak následuje Jižní Afrika (86 %), Dánsko (83 %),

Nemecko 08 %), Velká Británie 08 %), Izrael C77 %), Kanada (69

%), Japonsko (67 %), USA (55 %), Rusko (54 %) a v Mexiku byla
úcast ve volbách je 52 % z celkového poctu oprávnených voliCú.

Jaroslav Liška
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tického a ekonomického vývoje nejen v Ceské republice, nýbrž
i v Polsku, v Madarsku. Velkou úlohu zde hrál i velice vstrícný vztah
prezidenta republiky Václava Havla i premiéra Ceské republiky
Václava Klause, který nás také pozval a umožnil nám sídlit v budove
bývalého Federálního shromáždení. To nám velice usnadnilo rozho
dování.

administrativního reditele

Rádia Svobodná Evropa

1. Mohl ~yste nám ríci neco o sobe?

Je mne 34 let. Jsem nemecký obcan a do Ceské republiky jsem se

vrátil v roce 1994. V roce 1968, když mi bylo 6 let, se rodice rozhod
li z pochopitelných dúvodú tuto zem opustit. Odstehovali jsme se
nejprve na jeden rok do Švýcarska, potom do Nemecka. Také jsem

strávil nejaký cas v Americe a Kanade. Vystudoval jsem historii
a politickou filosofii v Nemecku. Od roku 1986 pracuji pro Radio
Free Europe - Radio Liberty (RFE-RL), púvodne jako odborník na

tehdejší Ceskoslovensko a regionální analytik, expert na politický
vývoj v armádách Varšavského paktu. Byl jsem požádán o pripravo
vu príchodu RFE-RLdo Prahy.

2. jaký je vztah mezi Rádiem Svobodná Evropa a RFE-RL?

Rádio Svobodná Evropa (RSE) dnes už není soucástí RFE-RL.Je to
bývalá Ceskoslovenská redakce RFE, která je dnes samostatnou orga
nizací, vedenou panem Pecháckem. Ta se do Prahy a do Ceské

republiky odstehovala už na jare lonského roku. Rozhodnutí o ste
hování RFE-RL do Ceské republiky padlo teprve v první polovine

minulého roku a kongresem bylo schváleno ješte pozdeji. Já jsem
byl první vlaštovkou, která zacala veci pripravovat.

J Tato rozhlasová stanice je financována p,'evážne americkou vlá
dou?

Ne prevážne, ale kompletne.

4. jaké byly hlavní duvody prestehování z Mnichova do Prahy?

DúvodLl bylo mnoho, a ty financní byly samozrejme velice dúleži

té. Náš rozpocet, který ješte na tento rok cinil 220 milionú dolarú,
bude od príštího roku zkrácen na 75 milionú dolarú. Ve skutecnosti
však došlo ke zkrácení našeho rozpoctu v podstate o 50 %, a ne
o 75 %, jak by vyplývalo z techto císel. I tato suma se musí, samo
zrejme, každý rok schvalovat kongresem. Takže to byl jeden z dúvo
dú k prestehování. Avšak bylo jich skutecne více. a dramatický

vývoj, ke kterému došlo v tomto regionu po pádu železné opony,
musela samozrejme reagovat i naše organizace. Zacali jsme tím, že

jsme otevreli kanceláre a vyslali jsme korespondenty do všech hlav
ních mest státú, do kterých vysíláme. Bylo však dúležité priblížit se
našim posluchacúm ješte více, a to, myslím si, bylo možné jenom
prestehováním se tam, kam vysíláme. Byly obavy, že tím ohrozíme
nezávislost, že budeme vystaveni rúzným politickým tlakúm. Nic
z toho se nestalo. Mám pocit, že v redakcích panuje spokojenost.
A dále: Umístení RSE v Praze je jakýmsi symbolickým uznáním poli-
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5. Dá se Nci, že pro tuto zemi jste nesmírne duležití z politického

i strategického hlediska, skoro jako clenství v NATO. jste-Ii prímo

dotováni americkým kongresem, musí to pFece sloužit jako urcitá
záštita ci ochrana. jak se na to díváte?

Faktem je, že velice podobný názor jsme zaslechli casto hlavne
na ministerstvu zahranicních vecí, kde si uvedomují presne to, co
jste práve rekl. Faktem je také, že jde o skutecne nejvetší závazek
Spojených státú v celém tomto regionu. Prestože oficiálne nejsme
vládní organizace, jsme dotováni výlucne americkou vládou a ame
rickým kongresem a pracuje zde i mnoho Americanú. Je to tedy
mimorádne významná, nejen symbolická, ale i velice praktická zále
žitost.

6. Myslíte, že jste uznáváni z tohoto duvodu?

Domnívám se, že ano, že vstrícnost vúci Svobodné Evrope nepo
chází jen z lásky ke RSE, nýbrž i z tohoto faktoru.

7. Proc má vlastne v dnešní dobe existovat RFE-RL, když padla želez
ná opona?

tický nástroj; myslím si, jde o znacné nepochopení nebo podce
nování smyslu RFE. Stanice vznikla jako organizace, která mela
pomáhat lidem žijícím v totalitních režimech, dodávat jim informace,
k nimž nemeli prístup. Nikdy jsme nechteli být antikomunistickou
organizací, chteli jsme vystupovat proti všem totalitním systémúm.
Pri vší radosti nad vývojem, ke kterému došlo po roce 89, je nutno
uznat, že prestože komunismus nebo komunistické strany zmizely ze
scény, nadále prevládají nekteré deformace a omezená informova
nost.

8. Takže jaké má RFE-RLdnes oprávnení?

Když se uznává RFE-RL za zdroj informací, ke kterým lidé
v zemích, kam vysíláme, nemohou jiným zpúsobem prijít, pak každý
clovek s trochou prehledu uzná, že zde poslání RFE-RLješte zdaleka
neskoncilo. Spíš naopak. RFE-RL múže mít v podstate vetší dúvod
k existenci, než mela treba pred peti ci deseti lety.

9. já bych se vrátil k tomu co už jste Fekl, že tato stanice je primámí

a zameFená proti totalite; domníváte se, že existuje totalita v zemích,

do ktelých vysíláte, napríklad v Rusku a na Slovensku?

Snad jsem se vyjádril prehnane ostre. Nevím, je-li možné objektiv
ne hodnotit tu ci onu spolecnost jako totalitní, ale velice dobre se dá
hodnotit vztah vlády k médiím, lze velice dobre hodnotit stav svobo

dy tisku a vúbec mediální svobody. Není vúbec težké si zjistit, že je
zde skutecne ješte potreba vysílání. Když se clovek podívá treba na
Slovensko, které je jedním z ocividných príkladú, ale i na



Rumunsko, Bulharsko, o Srbsku a Chorvatsku ani nemluve, tak si

myslím, že je to jednoznacné.

V hodnocení Slovenska jsem dost opatrný, ale presto si myslím,

že se tam situace prinejmenším nelepší, pokud se prímo nezhoršila.
Vládnoucí strana má velice komplikovaný vztah k svobodným médi
ím, reší se tam velice bizarním zpusobem otázka novin a médií, jež
jsou považovány za protirežimní nebo protivládní. Myslím si, že
práve Slovensko je velice dobrým príkladem zeme, do které stojí za
to vysílat.

10. Co je pro vás osobne nejdúležitejší?

Patrne moje spokojenost ci nespokojenost tady, po dlouhých
letech strávených v zahranicí. Tato zeme me pripravila o spoustu
iluzí, které jsem ješte mel. Zjistil jsem také, že v Praze existuje takový
ten buržoazní, malomeštácký prístup k veci. Ale patriotismus je pro

me skutecne duležitý a k Praze, k mému rodnému mestu, mám velice

pOZitivní vztah. Pres všechny potíže, ke kterým zde dochází, jsem se
tady cítil hned zase jako doma. To je velice duležité poznání.

Já se nebudu pripojovat k zástupum tech, kterí s takovou tou
urcitou dávkou arogance prohlašují, že tato spolecnost má ješte
hodne co dohánet, ale je nepochybné, že tech minulých 40 let 
v podstate vlastne 50 let - zanechalo velice hluboké stopy. Myslím si,
že se z toho ješte nevzpamatovala. Nejde ani tak o to, co se musí
dohánet, nebo jakým zpusobem se co má nebo nemá vyvíjet. Ceská
republika je takové dozrávající díte, co, dejme tomu, prochází

momentálne pubertou, kterou jiné spolecnosti musely také projít.
Snažme se být k ceské spolecnosti spravedliví a ponechme jí potreb
ný cas na to, na co jiné národy potrebovaly také hodne casu. Myslím
si, že potom bude možno posuzovat vše lépe a objektivneji než
v soucasné situaci.

Rozhovor vedl a zaznamenal Martin Jan Stránský
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ŠKOLSTVÍ

Vysoké školy
se brání

v ~
zmenam

n novaIhtDmnosL

cásti. Jedna tretina by obsahovala povinné prednášky, které každý stu

dent daného oboru musí absolvovat (jako príklad uvedme základní
kurs matematiky na technické škole nebo anatomii na medicíne).
Predmety druhé tretiny by si student vybíral z (nmohem) širšího sezna

mu predmetu svého oboru. Nestudoval by tedy všechny predmety
svého oboru, ale jen jejich (subjektivnO výber. Tyto dve tretiny studia
by tvorily obsah záverecných zkoušek. Poslední tretinu studia by si stu
dent naplnil predmety podle vlastního zájmu a výberu. U záverecných
zkoušek by pouze prokazoval, že úspešne absolvoval predepsaný pocet
prednášek, ale jeho znalosti v techto predmetech by se již nezkoušely.

K tomu by ale bylo treba oprostit se od nemoci celého ceského
školství: od predstavy, že z predimenzovaných osnov nelze nic vypus
tit. Snaha naucit studenta ve škole úplne všechno, aby pak prišel do
praxe stoprocentne pripraven, je v každém prípade nereálná. Každá
práce vyžaduje specifické znalosti, které si clovek osvojí, až když ji
vykonává. Vysoká škola by mela naucit zejména metodice získávání
poznatku, jejich tvurcímu používání, základum vedecké práce; jestliže
to shrnu, tedy urcitému zpusobu myšlení.

v listopadu 1989 patrili studenti k nejaktivnejším
složkám národa. Jako vedlejšíprodukt pri tom vybojo
vali pro ceské vysoké školy pomerne široké akademické
svobody a pro sebe potom velký vliv na chod jednotli
vých fakult. Dnes, témer po šesti letech, panuje nad
situací na ceských vysokých školách znacné rozcarová
ní. Zdá se, že vetšina zmen probehla pouze na povrchu
a nezasáhla ducha našich vysokých škol. Mnohé další
zmeny vyvolávajípo svém zavedení znacné rozpaky.

Vladimír Rogalewicz

Výchova osobností?

Zeptáte-li se kteréhokoli studenta, zjistíte, že na našich vysokých
školách pretrvává vuci studentum velmi nadrazený postoj. Posluchac je
považován za pouhý objekt výuky, neschopný samostatného uvažová
ní, který má být vdecný za to, že se o neho škola stará a vzdelává ho.
Posluchacum je na každém kroku dáváno najevo, jak jsou pracovní
kum škol na obtíž. Zacíná to arogancí studijních oddelení, kde je stu
dent nevítaným hostem, který jen pridelává práci. Typické studijní
oddelení má úrední hodiny dve hodiny týdne a student zde získává
informace metodou pokusu a omylu.

Naše vysoké školy jsou organizovány tak, aby sériove vyrábely pru
merné odborníky. Dávají jim široký teoretický základ, zato v nich
nepestují samostatnost, prúbojnost ani schopnost nést zodpovednost za
svá vlastní rozhodnutí.

Vetšina našich vysokých škol zavedla nejaký systém volitelnosti
predmetu, což však prináší v praxi pouze možnost studovat predmety
v libovolném poradí (ale i to je omezeno tím, jak na sebe navazujO.
Rozumným pomerem by bylo rozdelit studijní požadavky na tri stejné

Studenti

Na dmhé strane je treba priznat, že to dnes studenti priliš nevyža
dují. Mnohem vetší masa studentu než pred rokem 1989 má dnes
zájem pouze o potvrzení urcité kvalifikace, o získání titulu, a mimo
nejnutnejší ucení se ve škole priliš neangažují. Na našich školách je
klid. Studenti po prednáškách spechají pryc; nediskutují ani o aktuál
ních otázkách spolecnosti, ani o otevrených problémech svého oboru.

Proc se na našich vysokých školách pred studenty zamykají poslu
chárny? Proc se do rady akademických budov nesmí o víkendu? Na
kolika našich fakultách existují príjemne zarízené kluby, snack bary,
pizzerie atd. s bohatou nabídkou obcerstvení? Proc chodí profesori do
jiných jídelen než studenti? Proc mají na nekterých fakultách profesori
dokonce zamcené své vlastní toalety? Nemylme se, to vše naše studen
ty vychovává.

Díky snazšímu prístupu k vysokoškolskému studiu se paradoxne
snížila (prumerná) úroven studentu na vetšine našich vysokých škol.
Na humanitní obory je prijímáno mnohem víc studentú než dríve; tím
se mezi ne dostane i víc studentú, kterí se prihlásí na daný obor náho
dou a nemají o nej hlubší zájem. Tyto studenty ovšem humanitní obory
odcerpávají technikám. Tam byli zvyklí na ohromné pocty relativne
kvalitních studentú a nyní ve snaze, aby se pocet jejich studentu
neztencil, prijímají i studenty s horšími studijními predpoklady.

Posluchaci mají pro svúj laxní postoj ke studiu již klasické vysvetle
ní: neadekvátní platy absolventu vysokých škol. Tento argument je ale
scestný. Platy inteligence jsou sice u nás stále relativne nízké, tím
ovšem nelze omlouvat lajdáckost. Pri svém rozhodování o studiu na
vysoké škole o této skutecnosti mladý clovek vedel, a presto se pro
studium rozhodl. Byla pro nej zrejme duležitejší jiná kritéria, jako
vyhlídka na lehcí a zajímavejší práce, volnejší pracovní doba, možnost
organizovat si svoji práci sám nebo pocit povinnosti vúci spolecnosti.
Pak ale nezbývá než dobre studovat a odpovedne se pripravovat na
své povolání. Teprve jako vážený odborník se takový student bude
moci efektivne snažit o zlepšení svého ocenení.
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Na zcela opacném konci spektra se v posledních letech objevil
zcela nový jev. Rada studentu nemá cas na studium, protože se velmi
intenzivne venují podnikání nebo jiným výdelecným aktivitám. Zde
bych s absolutním odsouzením váhal, zejména pokud si tím student
pomáhá získávat prostredky ke studiu. Jde obvykle o tu schopnejší cást
studentu, kterí umejí nést odpovednost za svá rozhodnutí. Množství sil
a casu, které venují podnikání, pak odpovídá jejich preferencím.

Kvalita versus kvantita

Od listopadu 1989 vznikla v Ceské republice celá rada nových vyso

kých škol, a to i mimo tradicní centra. Spolu s rozšírením tzv. vyšších
škol je to jednoznacne pozitivní jev, který odpovídá svetovému trendu.
Je však zrejmé, že ne všechny školy budou mít stejnou kvalitu. To je
prípad všech vysokoškolských systému a ve svete je bežné, že kvalifi
kace není posuzována pouze podle stupne dosaženého vzdelání, ale
také podle školy, na které bylo dosaženo. Pritom škola, která je špic
ková v jednom oboru, muže být v jiném oboru hodnocena jako pru
merná nebo dokonce podprumerná. Existují také "univerzity", kde je
možno vysokoškolský diplom (pomerne levne) koupit bez jakéhokoli
studia (dopisy s takovými nabídkami již zacaly docházet i do Ceské
republiky). Všichni o tom však vedí a takový diplom, byt tištený
ozdobným písmem na rucním papíru a treba ješte opatrený pecetí, má
také odpovídající hodnotu.

U nás stále ocekáváme od vysokoškoláka stejnou úroven bez ohle
du na to, na které škole studoval. K tomu se jednotlivé fakulty navíc
snaží udržet (nebo dosáhnout) vysokou kvalitu a pri tom dovést ke
státním záverecným zkouškám masy studentu. Tyto dva požadavky
jsou neslucitelné. Ve svém dúsledku vedou mimo jiné i k tomu, že se
zkoušející nejsou schopni shodnout na znalostech a schopnostech
požadovaných u zkoušek. Každá fakulta by se mela jednoznacne profi
lovat bud jako elitní škola, nebo jako škola vychovávající radové vyso
koškoláky. Obe varianty jsou, samozrejme i s ohledem na možnosti
jednotlivých škol, stejne legální. Je v zájmu studenru i spolecnosti, aby
se obsah i úroven studia na jednotlivých fakultách co nejvíce rozruzni
ly. K tomu by samozrejme prispela také možnost vzniku soukromých
univerzit - treba i jen velice úzce zamerených. Dosavadní vývoj však
zatím vedl k likvidaci takových pokusu v naprostém zacátku
(Mozartova akademie, Stredoevropská univerzita).

Profesori

Každou školu tvorí zejména vyucující - odborní asistenti, docenti
a profesori. Od jejich schopností, od kvality jejich vedecké práce, od
toho, zda a na kolik jsou osobnostmi, se odvíjí kvalita absolvenru dané
školy. Soucasné složení pedagogických sboru na ceských vysokých
školách vzniklo jako výslednice rady nesystémových zásahú. Profesori,
kterí prežili válku, byli podrobeni trídním kritériím po "vítezném
únoru", stranickým cistkám na konci padesátých let, proverkám na
pocátku normalizace a nakonec ekonomickému tlaku ze strany výrob
ních a obchodních firem, které jim od pocátku devadesátých let nabí
zejí i nekolikanásobne vyšší platy.

Pres všechny tyto vlivy se na vysokých školách udrželo mnoho
odborníku, kterí neztratili kontakt se svetovou špickou. Prestože byly

styky našich vedcu se zahranicím brzdeny, prístup ke svetové odborné
literature znacne omezen a úcast ceských vedcu na mezinárodních
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konferencích témer znemožnena, kvalita vedecké práce na ceských
vysokých školách priliš neutrpela. S výjimkou nekolika politicky expo
novaných oboru našli naši profesori cesty, jak udržet kontakt s vývo
jem oboru v zahranicí i jak publikovat své výsledky v prestižních mezi
národních casopisech.

Vedle toho byla rada míst na vysokých školách zaplnena vyucující
mi, kterí nemeli patricnou erudici. Nemuselo jít vždy o tzv. nomenkla
turní kádry a casto nelze temto profesorum uprít uprímnou snahu ani
dobré úmysly. Výsledky jejich práce, at již úroven prednášek, nebo
skript a ucebnic, však nejsou adekvátní.

Dnes pedagogické sbory našich vysokých škol stárnou. Mladé lidi

práce na vysokých školách priliš neláká. Na soucasné profesory není
vyvíjen žádný tlak, nic je nenutí k zvyšování jejich pedagogické ani
vedecké úrovne. Tento problém mely vyrešit pracovní smlouvy na
dobu urcitou a pravidelne se opakující konkursy na všechna profesor
ská místa. Opatrení, jehož prosazení museli politici venovat mnoho
úsilí, nakonec kýžený efekt neprineslo. Na tom, že vetšina konkursu
probehla víceméne formálne, nenesou vinu pouze univerzity. Hlavním
problémem bylo, že se do konkursu jen výjimecne prihlásil nekdo jiný
než stávající profesori.

Jednou z mála škol, kde došlo k výraznému zkvalitnení pedagogic
kého sboru, je pražská Vysoká škola ekonomická. Zdejší vedení využi
lo na jare 1990 revolucní euforie, zrušilo stávající organizaci školy a do
nove založených kateder angažovalo pouze ty profesory, kterí prošli
nárocným konkursem. Nutno ovšem pripomenout, že ekonomie patrila
mezi obory, které byly nejvíce zasaženy komunistickou ideologií.
Univerzitám, které zmeškaly príhodný okamžik, se už zmenit struknml
školy nepodarilo. Soucasný stav lze charakterizovat jako zakopávání se
v pozicích.

Nezanedbatelnou roli hraje i to, že se rada schopných profesoru
venuje podnikání a dalším mimoškolním cinnostem a jejich méne
schopní kolegové obsazují místa ve vedení škol i v akademických
senátech svými kandidáty, kterí zarucují zejména nemennost situace.

Finance

o penezích toho bylo v souvislosti se státními vysokými školami

napsáno již mnoho kritického. Presto, nebo možná práve díky tomu,
bylo v této oblasti dosaženo relativne nejvetšího pokroku, i když pozi
tivní tendence jsou zatím spíše naznaceny než plne uskutecneny. Patrí
k nim zejména prechod univerzit z rozpoctové do príspevkové sféry,
zavedení školného, redukce sociálních výdajú z prostredkú školství
a urcitý nárust platu profesoru, provázený potlacováním principu
výsluhy podle poctu odsloužených let. Vetšina techto opatrení se
v praxi jen težko prosazuje a naráží na odpor jak u byrokratu ve státní
správe, tak u profesoru na jednotlivých vysokých školách.

Vedle tlaku na posílení fakultních rozpoctu ze strany ministerstva
musí jednotlivé vysoké školy vyvinout maximální snahu, aby našly
rezervy i ve svém vlastním hospodarení. Není tajemstvím, že množství
prostredku by bylo možno uvolnit napr. omezením administrativního

aparátu, optimálním využíváním budov a opuštením nepotrebných
nebo uvolnených prostor - zejména tech, které nesouvisí s výukou
a jejichž provoz vyžaduje vysoké náklady -, využitím všech možností



na financování vedeckých projektú z prostredkú mimo rozpocet školy,
reorganizací škol a omezením (nikoli zrušením) neperspektivních
oboru.

Zásadní prestavba je nutná i v systému stipendií. Dnešní výše sti
pendií je ve srovnání s cenovou a platovou hladinou smešná.
Prospechová stipendia by mela být dostatecne vysoká, aby opet získala

výrazný motivacní náboj. Jejich výše by mela být taková, aby u nejlep
ších studenru pokryla veškeré náklady na studium. Vedle jednoznacne
definovaných prospechových stipendií by jednotlivé školy mely mít
mnohem vetší možnost než dosud priznat mimorádná stipendia stu
denrum, na nichž dané škole záleží. V oblasti stipendií vidím maximál
ne vhodné pole pro využití prostredkú ze zavádeného školného.

Setrvacnost

Reformátori našich vysokých škol se vetšinou zhlédli v úspešných
amerických univerzitách. Ty však vznikly a pracují v úplne jiných histo
rických souvislostech a v úplne jiném kulturním prostredí. Ceské vyso
ké školy mají svoji historii a ta vytvárí i obecná ocekávání verejnosti
smerem k nim. Naše školy jsou proste mnohem víc zakotveny
v rakousko-nemecké tradici, než jsme si ochotni pripustit. Rada prvkú
importovaných ze zámorských univerzit zde púsobí cizorode. Každý
systém je také svébytným organismem a rada jeho prvkú nemusí
v jiném prostredí fungovat. Pokud chceme vyzobat rozinky z rúzných
univerzitních systémú, bude výsledkem nejspíš onen pejskúv a kocic
cin dort, po kterém je mnohému špatne.

Skolství jako celek, i vysoké školy jako jeho soucást, má obrovskou
setrvacnost. Díky ní jen pozvolna a zdlouhave reaguje na snahy o jeho
reformu. Fakulty vstrebávají jednotlivé zmeny, upravují si je ke svému
obrazu a príliš se nemení. Všechny zásahy je treba delat opatrne, pocí
tat s doznením predchozích zmen i s tím, že se nová opatrení projeví
až po urcité dobe.

V soucasné dobe je nejdúležitejší, aby si každá univerzita ujasnila,
jaké místo chce nadále v našem vzdelávacím systému zastávat.. Potom
múže vytvorit jádro profesorú, kterí se jeví vzhledem ke zvolené strate

gii nejfundovanejší a nejperspektivnejší, a tyto profesory výrazne pra
covne i financne preferovat. Je v zájmu každé univerzity, aby tento svúj

program v maximální míre propagovala. K tomu je prirozené využít
zejména tech absolventú, kterí se v živote prosadili a mají mezi verej
ností velkou autoritu. Pritom nevadí, pokud se absolventi uplatnili

v jiném oboru, než který studovali na své univerzite. Ješte jsem od
žádné ceské vysoké školy neslyšel, že by se chlubila tím, jaký podíl

tvorí její absolventi v ceské vláde nebo v ceském parlamentu.

Jako velkou chybu vidím dále dnešní atomizaci našeho vysokého

školství, kdy se každá fakulta snaží co nejvíce osamostatnit. Studenti by
meli být prijímáni na univerzity, nikoli na fakulty, a mel by u nich být

*
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maximálne podporován pocit sounáležitosti s jejich univerzitou.
V rámci celé školy by pak nemel být žádný problém tvorit si studijní

plány z predmetú ruzných fakult. To by prineslo i možnost potlacit
duplicity, napríklad samostatné katedry pocítacú, jazykú, matematiky
nebo chemie na rade fakult téže univerzity. Soužití studenru rúzných

zamerení a jejich prolínání prináší i trénink k mezioborovému prístupu
pri rešení praktických siUlací. V jednom americkém clánku jsem cetl,
že podle sociologických pruzkumú zmení dnešní americký vysokoško
lák za svúj život ctyrikrát obor, ve kterém pracuje, na to by mela uni
verzita své absolventy také pripravovat.

Dnešní ceské univerzity jsou velmi úzce zamereny. Extrémní situace
je v Praze, kde existuje šest univerzit se striktne rozdelenými obory.
Bylo by dobré, kdyby se spektrum oború na jednotlivých školách zaca
lo rozširovat. Na každé škole by melo být možno studovat všechny
obory, pro které má daná škola odborníky.

Úlohou ministerstva by pak mela být zejména maximální podpora
vzniku konkurence. Pocet státních univerzit je nyní v Ceské republice
dostatecný, možná dokonce prehnane veliký. Vedle rozšírení spektra
studijních oboru na existujících vysokých školách je však treba podpo
rovat i netradicní programy a také umožnit vznik soukromých škol,
které by poskytovaly další vzdelání maturanrum. ení treba nazývat je
hned vysokými školami nebo univerzitami. Pokud ovšem taková škola
prokáže svúj vysoký standard, nemelo by nic bránit tomu, aby statut
rádné univerzity dostala. Druhou úlohou ministerstva je zajistit v maxi
mální možné mire informace o všech existujících školách. Pripravovat
a publikovat srovnání jednotlivých škol, jejich zamerení, úspešnosti stu
dentú i absolvenru.

Úlohou státu není zajistit pro každého stejné vzdelání, ale vytvorit
pro to podmínky a také co nejrozmanitejší možnosti. Je vecí každého
mladého cloveka, jak je využije. Apokalyptické vize levicových politiku,
kterí popisují masy chudých studentú, kterí z financních dúvodú nemo
hou studovat na vysoké škole, neodpovídají soucasné situaci v naší

zemi. V Ceské republice totiž neexistují opravdu chudí lidé. Naše príjmy
jsou stále hodne vyrovnané; pouze obcas císlice na výplatní pásce
neodpovídá našim predstavám a nemúžeme si za svúj plat porídit vše,
co bychom chteli. Pak je ale investice do vzdelání pouze volbou prefe
rencí dané rodiny. Hodnoty vzdelání si zacínáme být vedomi teprve
tehdy, když za nej musíme zaplatit neco i z vlastní kapsy.

Urcitou útechou nám múže být, že se o krizi vysokoškolského

vzdelávání a o potrebe reforem mluví ve vetšine civilizovaných zemÍ.
Nikde ješte nenašli zázracný zpúsob, jak na to, a presto všude (vcetne
naší republiky) opouští univerzity rada špickových odborníkú. Zdá se,
že se talent prosadí v jakémkoli systému. To nás však nezbavuje zod
povednosti snažit se o to, aby náš ceský systém fungoval co nejlépe.O

Vladimír Rogalewicz, Doc., CSc., matematik, prekladatel

Stanislaw jerzy Lee
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Evropské sbory v Lublani
Evropské sympozium ve sborovém zpevu probehlo v Lublani ve

Slovinsku ve dnech 9. - 15. cervence 1995.

Ve 30 koncertech predvedlo 25 sboru svuj program v odpoledních
a vecerních hodinách. Významní sbormistri z ruzných zemí Evropy vedli
dopolední semináre a pracovní dílny. Napr. mistrovskou trídu dirigování
sboru vedl denne Eric Ericson ze Svédska. Nácvik studentských sboru

Josep Vila ze Spanelska, renesancní a barokní sborovou tvorbu Eric van
Nevel z Belgie. Seminár a ukázky své práce s detmi vedla osobitá sbor
mistryne Naomi Farahová z Izraele, jejíž vynikající sbor zpíval krásným
bel cantem. Nácvik spirituálu vedl Harold Lenselik z Holandska a vokál

ní jazz znamenitý, neúnavný John Hoybye z Dánska. Specifická atmosfé
ra koncertu v jednotlivých kostelích byla umocnena osobitostí chrámu 

ruské sbory v pravoslavném kostele, úchvatné dívcí hlasy komorního
sboru ze Stockholmu v kostele Františkánské církve, soudobá tvorba

v podání nemeckého sboru "Kblner Kantorei", Slovinský sbor "Ave" se
starou slovanskou liturgií v lublanské katedrále sv. Nikolase.

Vecerní koncerty v monumentální Gallusove hale Cankarjevova
domu obsahovaly program 4 - 5 žánrove se lišících sboru. V úvodu prv
ních trí vecerních koncertu zaznely premiéry vítezných skladeb pro
Evropské sympozium. Zaznela zde též skladba prítomného ceského
skladatele Petra Ebena "Vae Gentibus" ve velmi dobrém provedení
Slovinského komorního sboru (Mirko Cuderman).

Charakteristickým znakem repertoáru sboru byl zpev zvláštního tvo
rení tónu - atonální souzvuk dlouhých monotónních sekvencí, které
vyznívaly do zvuku alikvotních tónu. Septání, sycení, vyrážení neartiku
lovaných rytmických zvuku, smích, výkriky, dupání, luskání a tleskání 
to vše jako celek pusobilo u nekterých sboru príjemne, prekvapive,
humorne (vokální sextet "Singer Pur" z Nemecka, univerzitní mužský
sbor "YL" z Helsinek), u jiných sboru únavne, zdlouhave, samoúcelne
(Komorní sbor gymnázia Stockholm, "Oberton Chor" Dusseldorf).

Ceskou republiku reprezentoval detský sbor Severácek z Liberce
s dirigentem Milanem Uherkem. Predvedl vdecný repertoár moravských
písní (A. Dvorák, 1. Janácek, O. Mácha). Ve srovnání s ostatními detský
mi sbory vyznel jejich poloprofesionální výkon akademicky "bez srdce".

Opakem byl nejpusobivejší detský sbor Cantus z Litvy (Marita Rozite).
Bezprostrední, radostný projev lásky ke zpevu a pohybu, prirozenost,
zpevnost, vysoká technická úroven a nápadité, vkusné oblecení - to vše
vyvolalo u publika nejen neobvykle dlouhé ovace, ale hlavne pocit
velké radosti, dojetí, uprímnosti, prostoty a srdecného smíchu. Vivat
Cantus z Litvy!!Neméne radostný a vysoce technicky provedený reperto
ár koncertu mely i oba další detské sbory Již zmínený izraelský dívcí
sbor Moran se sbormistryní Naomi Faranovou a gymnaziální chlapecký
sbor Svecnikov z Moskvy (Viktor Popov). Vokální sextet Singer Pur

z Nemecka predvedl velmi rozmanitý repertoár na svetové úrovni.
Liturgické zpevy, moderní soudobá hudba a výborný vokální jazz vyvo
laly u publika velký ohlas a uznání. Vysokou úroven madrigalu, klasic
kého repertoáru a lidových písní svého národa mely sbory z Itálie,
Norska, Velké Británie, Francie, Finska, Rakouska, Slovinska. Estonský
Filharmonický sbor se známým dirigentem Tonu Kaljustem provedl
nárocnou skladbu Litanie skladatele A. Parta (935) na již tradicne profe
sionální úrovni.

Na slavnostním zakoncení lublanského sborového festivalu zaznela

skladba Krysztofa Pendereckého "Pašije". Spojené sbory slovinské,
nemecké, estonský, finský za doprovodu Slovinské filharmonie rfdil sám

autor. Tím skoncilo Evropské sympozium, festival vysoké úrovne, prátel
ství a velké radosti.

Jana Kanerová

Paul Claudel a katolíci

v Cechách
Paul Claudel byl v letech 1909 až 1911 jako francouzský konzul v

Praze. Toto pusobište si nevybral, byl k nám poslán parížským minister
stvem zahranicních vecí a služebne podléhal francouzské diplomatické
misi ve Vídni. Zdá se být podivné, že na pražský konzulát poslali v této
dobe práve Paula Claudela, jednactyricetiletého diplomatického úrední
ka, který od svého literárního debutu v roce 1891 proslul jako militantní
katolík. Dalo se prece predpokládat, že ceské protivídenské kruhy
budou v opozici vuci místnímu katolicismu, otevrene podporujícímu
Habsburky.

V ceských zemích existovala od roku 1895 Katolická moderna, sdru
žení literátu prísne katolicky orientovaných, zato však umelecky nepríliš
významných. Toto sdružení se nesnažilo s proslulým francouzským spi
sovatelem navázat styky. Zato došlo ke stykum s casopisem Moderní
revue, který byl katolíkum hodne vzdálený. Spolupracovník Moderní
revue Miloš Marten prekládal Claudelova díla do ceštiny a nekteré pre
klady uverejnil na stránkách Moderní revue. Miloš Marten jiste zevrubne
informoval Claudela o ceském kulturním a politickém živote, stejne jako
Zdenka Braunerová, která ilustrovala nekterá Claudelova díla.

Informace o ceských katolících a jejich politických a kulturních snahách
nemohly vzbudit ve francouzském autorovi velké nadšení a snahu o
bližší kontakty.

Pokud je známo, poznal Claudel ze svého pusobení na konzulátu v
Praze z významnejších Cechu krome Martena a Braunerové Arnošta
Procházku, Otokara Brezinu, Karla Klostermanna, Emanuela Cenkova,
Františka Bílka, Karla Kramáre a Vladimíra Pinkase. Tedy nikoho z vyslo
vene katolických kruhu. Claudel si byl vedom cesko-nemeckého antago

nismu v ceských zemích, a proto se co nejvíc vyhýbal i stykúm s nemec
kou pražskou spolecností - tak Wmymu Haasovi odmítl prednést referát
v nemeckožidovském spolku v Praze.

Sídlo francouzského konzulátu v Praze bylo tehdy nedaleko Emauz a

horlivý katolík Claudel témer každý den do emauzského kostela dochá
zel na mši. Emauzský klášter byl až do roku 1918 strediskem militantních
nemeckých benediktinu, z nichž vynikal bojovností predevším páter
Alban. A práve s páterem Albanem Claudel navázal velmi úzké, prátel
ské styky. Francouzský spisovatel se snažil presvedcit své ceské známé,
zejména Miloše Martena, aby navázali s páterem Albanem užší vztahy.
Narazil však na odmítavý postoj, nebot Ceši dobre vedeli o nemeckém
nacionalismu tohoto kneze. Pravdu tehdy nemel Paul Claudel, nýbrž

jeho ceští prátelé. Ve dvacátých letech a zacátkem tricátých let páter
Alban - príjmením Schachleiter - vystupoval v Mnichove po boku nacistu
tak vyzývave, že ho v roce 1933 církevní úrady suspendovaly.

Claudelovo pusobení v Praze pred první svetovou válkou se až na
tuto epizodu vyhýbalo stykum s ceskými i nemeckými katolíky. O jeho
dílo tehdy neprojevili katolíci v ceských zemích zájem, ani staroríšský
Josef Florian ho nevydával. Teprve dlouho po Claudelove odchodu z

Cech, až po první svetové válce, se zájem ceských katolických intelektu
álú - prevážne nové generace - obrátil smerem ke Claudelovu dílu.

Antonín Meštan
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Historie

je bohatství národa

Díky dlouhodobé podpore Ceskoslovenské obchodní banky
mohou být v prostorách Kláštera premonstrátu na Strahove
zachráneny tisíce svazku nedozírné kulturní hodnoty.

eCESKOSLOVENSKA
OBCHODNÍ
BANKA,A.S.
30let
1965-1995
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Významným financnim listem Euromoney byla

e..koslovenská obchodni banka v letech 1994 a 1995 opakovane ocenena

jako nOJlepši domácí banko v ~é republice.
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EKOLOGIE

Zelený mýtus
Diskuse k clánku prof. L. Kováce z Nové
Prítomnosti c. 8, str. 24

Otevrený dopis prof. Kovácovi

Vážený pane profesore,
s velkým zájmem jsem cetl Váš clánek "Zelený mýtus". Píšete

o problémech, které dnes zajímají pocetnou cást obyvatel naší
republiky. Rozsah clánku je samozrejme omezen a formulace jsou
úsporné, nicméne jsou takové, že vyvolávají dojem velké jednostran
nosti. Mám na mysli argumentace uvádené v odstavci "Každý mýtu s
globálne ohrozenie zvyšuje" v bode 6. pod písmeny a) až g). Vaše
tvrzení o nutnosti vzniku života na Zemi, konfúze zákona a zájmu,
pojetí biologického a kulturního CO antropocentrismu, evolucní
experimentování kultur, obecné odvolávání se na evolucní biologii,
etologii a sociologii bez konkrétních vztažení na problém doplnení
souteživosti na základe solidarity a altruismu, rozpornost tvrzení
o potrebe aktivit s maximou (ostatne problematizovanou v témer
celých dejinách filosofie), že nejde o to svet menit, že jde o to svet

nejdrív pochopit. Také, z odborného hlediska, necitujete presne
Marxe v odstavci "Nová utópia" a vývod o zmene sveta až po jeho
pravdivém poznání neopíráte o urcení pravdivého poznání, takže
Vaše kritika papeže z jeho hodnocení encykliky Humanae vitae je
pouze stavení názoru (Vy ríkáte v podstate vedeckého) proti jinému
názoru. A kdo bude soudcem' ikde jste nevysvetlil, co je u Vás lid
ská prirozenost ci podstata, esence ci substance, a nevidím také roz
lišení mezi tím, co je míneno podstatou bytosti spející k cloveku
a lidskou ci spolecenskou podstatou.

Jiste by prospelo presvedcivosti Vašeho clánku, kdybyste mohl na
tyto problémy, které jiste zajímají také radu filosoficky zamerených
ctenáru Nové Prítomnosti, odpovedet.

S úctou

PhDr. Josef Hachla, Hranice u Aše

Poznanie je nie odharovanie pravdy ale
vyvracanie neprávd

(Odpoved na list Dr. Josefa Hachlu.)

Vážený pán doktor,
vdaka za kritický list. To, že Nová Prítomnost žiada od autorov

úspornost textu, považujem za cnost. Autorov tým núti k presným
formuláciám a citatel'ov k domýšfaniu a dotváraniu výpovedí. Každá
výpoved je zjednodušením. Teda i jednostrannostou. Je rastrom,

ktorý pri analýze javov nadkladáme na skutocnost. Skutocnost je
tvorená prakticky nekonecným poctom vztahov, a preto bez rastra je
poznávanie nemožné. Takou bola moja esej, takou je odpoved. Bez
opakovania toho, co je ceskému citatel'ovi dostupné z iných clánkov
(Vesmír 9/92, 505; 9/94, 508; 10/94, 567; 3/95, 164).

Preco a ako dlho veci, organizmy, spolocenstvá, idey existujú?
(Pýtajúc sa Aristotelovou terminológiou, hl'adáme úcinnú, nie úcelovú
prícinu; nepýtame sa, naco sú.) Existujú, lebo v meniacom sa prostre
dí pretrvávajú, sú stabilné; a existujú dovtedy, kým ostávajú samé
sebou. Onticita objektov je urcená ich stabilitou. Preco vznikajú? Lebo
jeden zo základných zákonov prírody, druhý zákon termodynamiky,
dáva bytiu jednosmernú dynamiku: veci, javy sa menia, varírujú, majú
snahu rozšírit sa po celom priestore možností, obmedzenom jedine
prírodnými zákonmi a casom. Ak sa niekde, nielen na Zemi ale kde
kol'vek vo vesmíre, vytvoria odpovedajúce termodynamické podmien
ky (tlak, teplota, koncentrácie), spájajú sa atómy vodíka a dusíka do

molekúl amoniaku, molekuly vodíka, amoniaku, metánu a vody do
molekúl aminokyselín, molekuly aminokyselín do molekúl peptidov.
Podob ne nutne vznikajú za vhodných podmienok molekuly nukleo
vých kyselín. Milióny individuálnych, rozmanitých molekúl. iektoré
hynú, iné zostávajú. Ktoré z nich existujú doteraz? Tie, co v menia
com sa prostredí dokázali pretrvat. Medzi inými sú to aj tie nukleové
kyseliny, z ktorých sú zložené naše gény. Tie na zaistenie svojej
vel'kej stability používajú zvlášt komplikované zariadenia: nás
samých. Ich osud, minulý i budúci - a teda náš vlastný osud - popísal
nedávno O. Necas v ovej Prítomnosti (5/95).

Odkial' plynie istota týchto tvrdení? Z empirickej skúsenosti. Ked
v laboratóriu vytvoríme tie podmienky, za ktorých vznikali aminoky
seliny na Zemi pred štyri a pol miliardou rokov, vznikajú aminokyse
liny aj teraz. Už pár rokov dokážu molekulárni biológovia imitovat

v skúmavke ranné fázy biologickej evolúcie - syntézu nesmierneho
poctu rozmanitých, náhodných variantov nukleových kyselín
a z miliárd variantov výber jediného alebo niekol'kých, ktoré sú sta
bilné v zadaných podmienkach. Rýchlost týchto procesov vieme
dnes v laboratóriu oproti ich rýchlosti v prírode zvýšit desatmiliárd
krát. a scéne sa zacínajú objavovat noví aktéri, organickí chemici:
namiesto skúšania a výberu z náhodných variantov nastupuje ciele
né, racionálne konštruovanie. Tento prístup umožní možno dalšie
mnohonásobné zvýšenie rýchlosti tých procesov, ktorými až dosial'
živá príroda preskúmavala a zaplnovala priestor možností pomaly,
po miliardy rokov.

Racionálne konštruovanie, na ktorom je založená technika, zacína
dnes teda prenikat aj do bioorganickej chémie a molekulárnej bioló

gie. Tento nový, v našej casti vesmíru zatial' jedinecný sposob tvorby,
je úspešný, funguje, jeho produkty pretrvávajú. Ale to iba preto, že
može vychádzat z obrovského množstva poznatkov, co o týchto 
stále ešte vel'mi jednoduchých - systémoch nahromadili molekulárne
vedy. Pri zatiaf nepatrných znalostiach (a oceáne predsudkov a ilúziO
o systémoch podstatne zložitejších, o cloveku a o spolocnosti, pokusy
racionálne konštruovat spolocnost nemohli koncit inác než zlyhaním.
Spolocnosti sa, samozrejme, menia ci chceme alebo nechceme. Menia
sa pokusmi, omylmi a výberom; nimi získavajú ten istý typ rozumnos
ti, úcelnosti a stability, aký nachádzame v živej prírode. Bude raz
možné aplikovat na spolocnost metódu racionálneho konštruovania
úspešne? V dielcích oblastiach tak robíme, ale kam až raz budeme

mod uvážene zásahovat, to sa nedá pri dnešnej úrovni poznania
predvídat.
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Konštatovania, co vyvodzujeme zo skúseností z laboratórií, nie sú
stavaním jedného názoru proti inému, rovnako opodstatnenému. SÚ
zložkami pribúdajúceho objektívneho poznania. Lenže pribúdanie
poznania nespocíva v odhafovaní nejakej preformovanej pravdy
(alebo Pravdy); spocíva v odstranovaní neznalostí, vo vyvracaní

neprávd. To, co platí o evolúcii hmoty a života, platí aj o evolúcii
ideí: jedinou previerkou relatívnej .pravdivosti" ideí je ich onticita,
ich pretrvávanie; ich nepravdivost' sa dokazuje tým, že prestávajú
existovat'. Vo svete ideí je prežívanie, onticita, jediným sudcom
•pravdivosti". Práve tak, ako na nižších úrovniach života: ke by krídlo
vtáka malo vyjadrovat' fyzikálne princípy vznášania sa telies vo vzdu
chu nepravdivo, vtád by jednoducho neexistovali.

Ilustrácia: Vašu výtku, že som nevysvetlil, ci je fudská prirodze
nost' .podstata, esencia ci substancia", som pochopil ako odkaz na
existencializmus, podfa ktorého existencia C.sebauskutocnovanie")
predchádza podstatu. Tento názor pripomína šiestu Marxovu tézu
k Feuerbachovi, ktorú som v eseji parafrázoval. (Kedže parafráza je
v texte v úvodzovkách, oprávnene ste mi vytkli, že citujem nepres
ne.) Z Darwinovho diela možno vyvodit' opacný názor: fudská pod
stata (prirodzenost') predchádza fudskú existenciu. Darwinove idey
prežívajú už 136 rokov; idey existencialistov (rovnako ako marxi
stov) sú dnes v podstate už iba mrtvou súcast'ou dejín filozofie.

[steže, aj pomýlené, evidentne chybné názory mažu dlho pretrvá
vat', ak sú inštitucionalizované a chránené mocou. Nemenšiu odol

nost' k eliminácii majú tie názory, ktoré uspokojujú silnú fudskú
potrebu jednoduchého všezahrnujúceho a všeozmyselnujúceho
výkladu sveta. Vedecké poznanie je zatiaf obmedzené na úzku sku
pinu javov; všade inde majú mimovedné idey svoju opodstatnenost':
životu jedinca dávajú orientáciu a zmysel - v tom spocíva ich povaha
a funkcia. Nerobme však z nich partnerov vedeckého poznania,
alternatívy k nemu alebo parazitov na nom. Upozornit' na takéto
.poznávacie pasce" bolo zámerom mojej eseje.

Ladislav Kovác

Nové technologie
Až dosud jsme se totiž zabývali hlavne tím, jak a z ceho neco

vyrobit. Clovek se svými nároky hrál zcela dominantní roli v našem
myšlení i konání. Byl v tom podporován klasickou filosofií, jakož

i z ní vyplývající morálkou s jejím zdurazneným antropocentrismem
(clovek byl mírou všech hodnot). Takže není vlastne divu, že to tak

neblaze dopadá.
Nyní se zrejme nebudeme moci soustredovat na výrobu bez

ohledu na její dusledky, jak tomu bylo dosud, ale predevším práve

na ty dusledky. ynejší prumyslový potenciál je už tak mohutný

a rozvinutý (je možné i nechtene zamorit atmosféru a oceány), že se
musíme usilovne zabývat jak likvidací samotných výrobku po jejich
dožití, tak výrobními odpady, a to vcetne nezámerných. O to jsme
se zatím zajímali jen okrajove, aniž bychom si byli vedomi klícové
duležitosti této cinnosti pro zachování lidské spolecnosti. Ocividne
potrebujeme vyvinout .samožravé" technologie, jež dokáží spotre
bovat své vlastní výrobky spolu se svými odpady. Ideálním mode
lem pro to jsou prírodní cykly, které "žijí ze vzduchu" a spotrebová
vají kompletne své odpady (jednotlivé druhy se navzájem požírají
a v celém kolobehu je komplexní, hluboká souhra). Zatím jsou

podobné technologie naprostou výjimkou, i když bychom potrebo
vali, aby se celá naše výrobní sféra približovala k tomuto ideálu.
Zatím k tomu máme velmi, velmi daleko. Tím je i receno, že to
bude proces naprosto nový, dlouhodobý, znacne komplikovaný
a financne mimorádne nárocný, protože nepujde o nic menšího než
o zcela zásadní a hlubokou premenu vztahu v našem hmot
ném svete. Zrejme bude nezbytné myslet na konce hned na samém

zacátku, což se zatím naprosto nedelo. Pak bude mít i recyklace
materiálu vetší nadeji .

Zrovna tak je zapotrebí uznat, že clovek není konecnou mírou
všech vecí, ale že i príroda - biotická stejne jako abiotická - stojí rov
než za veškeré ohledy. Nepujde tedy pouze o nové usporádání
materiální sféry, ale spolu s ní i o zásadní zmenu ve zpusobech myš
lení a morálce. Snad práve tu novou hodnotovou ci morální bázi
bude nezbytné vytvorit prednostne. Nestane se to slovním .kázá

ním", ale až výrobní nutností. Taková situace zrejme ješte objektivne
nenastala, protože stále máme dostatek záloh (pudy, materiálních
statku, energiO, abychom mohli postupovat postaru.

Václav Baran

Kresba Peter Gossányi
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Ceský dialog
MEsíCNÍK PRO CECHY DOMA I VE SVETE

Ceský díalog - mesícník pro Cechy doma i ve.svete prináší ve svém
Zárijovém císle rozhovor s Evou Pilarovou po návratu z Austrálie, clánky
o Martine Navrátilové, Josefu Fouskovi, Pepovi Nosovi, rubriku Naši
ve svete, mapuje nové knížky, reportáž ze setkání Cechu ve Švédsku,
a mnoho dalších zajímavých informací. Na své si prijdou také zájemci
o Mezinárodní ceský klub, jehož aktivity se príjemne rozvijejí podle

námetu ctenáru. - ta
do celého sve

d inz.erce ,
VýhO a za ceské korunY·

Objednávky ci jedno císlo zdarma na ukázku na adrese redakce:

Ceský dialog, U Pergamenky 8, 170 00 Praha 7, Tel. a fax: 80 36 97

Kavárna alla
revue pro kulturu a hledání souvislostí

Založena roku 1987 na AMU
v Praze jako casopis pro

presentaci nejmladší generace
umelcu, pro dialog v kulture.

Prináši kritický pohled
na soucasné umeni,filozofii

a spolecnost. Hledá souvislosti
mezi minulým, soucasným

a budoucim. Krome stálého
okruhu prispevatelu vyhledává

mladé talentované autory.
Soucásti každého clsla je

almanach puvodni Iiterárnl
tvorby a obrazová príloha

výtvarných del. Kavárnu AFFA
vydává nezávislé obcanské

sdruženl za podpory ministerstva
kultury CR a sponsoru.

Vycházi trikrát rocne.

Z obsahu:

• ,,Do kaváren chodím rád" - exldu
sivnf interview s Václavem Havlem

(M. MejstHk)
• Nová generace v cesk~m fdmu •

(Jan Luke§, Ivan Kapicák)
• Nahradí pohyb mluvené slovo

v divadle? (Y. Kreuzmannová,
N. Vangeli, 1. Du~ek)

• Derok aneb Smrt režiséra
Zápisky 1990 - 1995 (I. Chaun)

• VIden ocima mké prekladatelky
(Zuzana Augustová)

• Almanach Kavárny AFFA (pÍlvod
ni autorská tvorba -

poesie. prosa)
• promy: Ma\angatana Va\ente

Ngwenya (Mosambik)
• Setkání: Bohuslav ReYDek

na fotografiich Jaroslava Krejcfho

200 stran textu a obrazových reprodukcC v kvalitni grafické a polygrafické úprave. 32 stran barevné prOohy na
krídovém papíre. Rediguje M. Mejstffk. Cena jednoho crsla v CR 95 Kc, v Evrope 10$, v zámori 12$. K dostáni

v knihkupectvích a prípadne na dobírku na adrese: Kavárna AFFA, \1ehrdova 10, 11000 Praha 1, telJfax: 538 716.
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n novafrítomnosG

DOKUMENT

Z pražské prednášky a semináre Sira Karla Poppera
Masarykovo Ceskoslovensko bylo - podle mne nade vši pochybnost - nejotevrenejší ze všech spolecností, které kdy v Evrope spatrily svet

lo sveta. Vydrželo pouhých dvacet let. Ale jak težkých a zároven nádherných dvacet let! V nejkratším možném case tato otevrená spolecnost
vybudovala fungující hospodárství a nejspolehlivejší vojenský obranný systém v Evrope. Potom bylo Masarykovo Ceskoslovensko zniceno
dvema staršími evropskými otevrenými spolecnostmi - Británií a Francií, kde byli práve u moci ústupkári, kterí na znicení Ceskoslovenska
s Hitlerem spolupracovali. Clovek se tu nemuže ubránit spekulaci o tom, že kdyby býval byl Masaryk v té dobe ješte naživu, je nepravdepo
dobné, že by byli ti ústupkári mohli Hitlerovi pomáhat pri znicení Ceskoslovenska. Hitler tehdy stále ješte blufoval a Masaryk by mu byl 

podle mého názoru - jiste uštedril náležitou odpoved.
Avšak do struktury ceskoslovenské otevrené spolecnosti byla od samého zacátku zabudována zbytecná slabina. Narážím zde na takzvaný

princip národního sebeurcení, na princip, kterému se na Západe tehdy prikládala témer absolutní morální autorita (dokonce je tomu tak
dodnes), ackoli stací jen trochu popremýšlet, abychom pochopili, že takovou zásadu nelze v Evrope vubec uplatnit; vždyt i ostrovy, jako je
Velká Británie, Irsko nebo Kypr, jsou obydleny nekolika takzvanými národnostmi, které mají každá své politické vudce, požadující národní
sebeurcenÍ. A Masarykova otevrená spolecnost nebyla s to dát na tyto požadavky hluboce zváženou, morální a politickou odpoved. Není to
tak dávno, co se vaše zeme octla pod podobným tlakem; a protože nemela dobre promyšlenou teoretickou a morální obranu, muselo dojít
k jejímu rozdelenÍ. Nikdo neví, jaké budou dusledky.

Homogenní populace hovorící jedním jazykem má nepochybne obrovskou výhodu pro prumyslovou spolupráci; ale kde v Evrope neco
takového najdete? Evropa jednoduše taková není, s výjimkou velmi mála zemí, kde bylo homogennosti dosaženo politickými a výchovne
vzdelávacími prostredky, s jejichž pomocí byly potlaceny menšiny nebo dialekty. To platí zejména o Nemecku a Francii. Ale i tyto dve zeme
mají dnes významné menšiny - tak je tomu ostatne ve všech evropských státech. Výjimku tvorí Island (a snad také Malta) .•

Pokaždé, když prednáším v Nemecku, vždycky se snažím argumentovat proti antiamerikanismu. A to z toho dúvodu, že v Nemecku lidé
nevedí, za co všechno vdecíme Spojeným státum a jejich historii. V Nemecku neexistují žádné slušne napsané dejiny Spojených státu,
existují-li vubec kde. Proste v emecku se dnes na školách, na gymnáziích a na ostatních stredních a vyšších školách - a tam je to opravdu
velmi dúležité, protože tam se tvorí ideologie -, v Nemecku se dnes ucí dejepis takto: .Dejiny jsou neco hrozného. Vždycky jenom chamti
vost - zlato a nafta. O to lidem a státúm, obzvlášte státum, jde, to se snaží získat a pomocí toho vybudovat blahobyt. A my jsme se dnes také
dostali do této situace, a nikde není žádná nadeje, protože jediné, o co v politice jde, je tahle strašná chamtivost." azval jsem to cynickým
výkladem historie. A je to zcela jasne dusledek onech dvou interpretací: výkladu nacistického a výkladu marxistického, resp. komunistického.
Jelikož nacistický výklad byl v Nemecku vystrídán výkladem komunistickým, všichni ucitelé dejepisu byli ovlivneni levicáctvím, a protože
marxismus se zhroutil, je jediným východiskem marxismus bez konce - bez onoho happy endu, jejž marxismus neustále sliboval. Tak to dnes
vypadá s výukou dejepisu v Nemecku - marxismus bez konce. A tady prichází Amerika, jako ten strašák, jako ten špatný príklad, protože

Amerika už tam je, na tom konci dejin. Ona už opravdu je jenom zlato a nafta. Vzhledem k tomu, že Amerika byla nejúspešnejší ze všech
takzvaných kapitalistických státl\ musí se na ní dát videt, jaký má být ten konec dejin - a je to prece hrúza! Proto jsem se rozhodl ucit proti
antiamerikanismu, abych ukázal, jak na hony je to vzdáleno skutecnosti.

Karl Popper, 1994

Robert Wislow:

Forma energie
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Snímek František Dostál

FE)ETON

Folklór

Pracovní odev slouží rozlicným úcelum. Napríklad se pracovne

odíváme, abychom si nepokecali odev poulicní, abychom nevynášeli

ulpevší špínu, kal, choroboplodnost ci Tmut mimo místa k tomu urce

ná; nebo též abychom krojem erárním ušetrili oblek z vlastní kapsy;

v nekterých prípadech navlékáme pracovní kroj iproto, abychom

dali najevo, že pracujeme. V prípade lékarských remesel jím jevíme

i okolnost, že pamatujeme jistého Semmelweise, Ignáce Filipa, jenž

prokázal, že frak není nejlepším zpusobem, jak ochránit rodicky

pred horeckou omladnic.

Ve zdravotnických zarízeních jsme dokonce zavedli casu od casu

hekticky dodržovanou reguli, že se nám tam nebude flákat nikdo,

jak ho poulicní shon stvoril, nýbrž bude dbát hodin návštevních,
zákazu návštev, a v každém prípade si navlece hned u vchodu na

zasvinenou obuv návleky, hojným užitím od dob reálného socialis

mu již též zasvinené.
Velmi mne zaujalo, že v prípade lékarské stávky mají lékari jevit své

lékarství tím, že budou po Praze táhnout v bílém, aby se poznalo, že to

jsou oni, když se to jinak (zejména díky stávce samé) už nepozná.
A tu mne napadá: kdo to od let v dobe dopolední, tedy zejména,

ale i v casném popoledni, chodí v kompletním bílém zdravotnickém

kroji, od plášte po gate, od košile po rázovité špitální sandále, po
meste v okolí daného (zdravotnického) zarízení, v ruce nákupní

tašku, spotrební zápal v oku? Jsou to zejména dámy, pravdepodobne

proto, že pánové jsou méne dbalí ušetrení šatu ci obstarání nákupu,

nekterí i proto, že na to nemají cas. Dvojice bílých nákupních dam

lze v Praze potkati ve zvlášte hojném poctu v okolí Karlova námestí,

zatímco v Krci bílé dámy si krátí cestu pres areál jízdou v mestských
autobusech.

Jujda, pravil onehdy krajan, uvyklý pracovnímu režimu v ame
rické nemocnici, to vám tu ta stávka už zacala?

A když nezacala, pravil, jak se pozná, až zacne?
Jak hluboce jsou tyto dámy (ovšem i neco mladších bílých pánu)

platove podhodnoceny, pravil, když tu krátí svou pracovní výkonnost

tímto zpusobem? Krajan dobre vedel, že nakupovat u nás porád ješte
není žádnej med, nýbrž žádá si celého cloveka.

Vzpomnel jsem, s jemným poza chvením, své práce ve zdravotnic

kém výzkumném zarízení v New Yorku, kde bylo nemyslitelné si

v pracovní dobe vyrizovat soukromé telefony, o pití kafe a kafrání

nemluve: pri obede bývaly semináre.

Vzpomnel jsem též, s jemným pozachvením, Ignáce Filipa

Semmelweise, který to s tím prevlékáním tak pekne myslel. My už

jsme ovšem sepse antibioticky prekonali a o sporulujících mikrobech

si myslíme svý, to jest zpravidla nic.

My máme proste takový folklór. Jsme odborne odeni, šetríme cas

a slušivý šat, nemáme horecku omladnic a je nám milo, jsme-li oslo
veni, Ano, paní doktorko, podprsenky císlo 3 máme na sklade, ta bez

krajecky by byla asi serióznejší. Tento lakotný folklór, obohacen

o lakotné stávkování, by mel být zaznamenán a zastoupen v našich

národopisných institucích. Kdepak chodský kroj, ten bylo necem
úplne jiném.

A predstavme si, jak inovativne by pusobilo, kdybychom zahajo

vali první dejství Prodané nevesty v bílých pláštích, s nápisy Chceme

trikrát víc a zpevem Proc bychom se netešili, když nám pán Buh
zdraví dá ....

Miroslav Holub
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Rita Dave

Dejiny

Všechno je metafora, rekl jeden
moudrý chlap, a jeho žena moudre kývala.
Proc to byl pro nej takový objev?
což se dejiny dejí
jen zvencí?
Pozorovala, jak plod vydouvá
oblouk jejím nateklým brichem
zevnitr,

vedela, že je nejlíp si myslet
kolínko, nikoli nádor, nikoli

hrabající krtek, aspon to
nebude netvor. Každá touha

tvaruje duši: bílé cáknutí vytoužené zmrzliny
na tváricce, rozbitá miska,

nebo kyselá okurka za uchem. Každé prání
najde svuj symbol, myslí si žena.

Demeter ve smutku

Nic mne neuteší. Mužeš prinést hedvábí,

aby si povzdechla kuže, rozdílet žluté ruže
jako uzrálé hodnostáre.
Mužeš mi porád ríkat, že jsem
nesnesitelná (já to vím):
ale ani tak nic nezmení zlato na zrní,

nic není sladké pro zataté zuby.

Nechci žádat nemožné;
ucíme se chodit chuzí.

Casem zapomenu to prázdné prekypování,

znovu se budu moci smát na ptácky,
vzdávajíc hnízdo -
nebude to však štestí,

protože to už znám.
Preložil Miroslav Holub

Rita Dove, americká básnírka cerné pleti, Poet Laureate v letech
1993-95, první autor, který po deseti letech cetl v Bílém dome. Básne
z knihy Mother love, Norton, 1995.

Socha: Tosia Malamud
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"oznamovatel"

do 25 slov /4 rádky/ 350 Kc

do 12 slov /2 rádky/ 200 Kc

D novaffítomnosG

Vám nabízí inzerci za výhodných podmínek!
Tašictenári jsou lidé, kterí mají zájem o politiku a kulturu. Casopis je rozesílán po celém svete.

Ceník inzerce

1 strana 16.000 Kc 1/8 strany 2.350 Kc

1/2 strana 8.500 Kc 1/16 strany 1.250 Kc

1/4 strany 4.500 Kc 1/32 strany 650 Kc

1 strana merí 18 cm x 22 cm /180 mm x 220 mm/

Uvedené ceny jsou vcetne DPH. Grafické opravy + sazby 5 % z celkové ceny.

Slevy pri opakování: prvním 5 % z celkové ceny, druhém 10 % z celkové ceny, tretím 15 % z celkové ceny, ctvrtém 20 % z celkové ceny

Uzáverka pro reklamy do patnáctého každého predchozího mesíce. Císlo vychází vždy mezi 15. - 20. každého mesíce.

Objednávky zašlete na: Nová Prítomnost, Národní 11, 11000 Praha 1, tel. 2662 16, fax 26 68 25. Tešíme se na Vaši objednávku!
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Objednací lístek na predplatné, zakoupení minulých císel a další informace na naši adresu. Pro prímé objednávky zašlete své jméno, adresu, osobní šek, eurošek.

money order. Platba kanou V1SA a MASTERCARD je možná po obdržení obj. lístku. V éR: 120 Kc6 mesíclJ, 240 Kc rok, 20 KC!ll1inulé císlo. V SR: 192 Sk/6 mesí

cu, 384 Sk/rok, 32 Sk/min císlo. V Evrope (letecky): 9.00 USD/6 mesícu, 18.00 USD/rok, 1.50 eso min. císlo. Ve Spojených Státech, Kanade a mimo Evropu (letec

ky): 12.00 USD/6 mesícll, 24.00 USD/rok, 2.00 USD/ min. císlo.



nova

OBJEDNACÍ LÍSTEK

árodní trída 11, 110 00 Praha 1

tel (42) (2) 26 62 16, fax (42) (2) 26 68 25

•
1) Jméno a adresa: , .

2) Jak jste se dozvedel(a) o casopisu? .

3) Predplácím na dobu (co se nehodí, škrtnete): 6 mesícu 12 mesícu

4) Žádám minulá císla: .

•
CENY PREDPLATNÉHO:

V Ceské republice: 120 Kc/6 mesícu, 240 Kc/rok, 20 Kc/minulé císlo

Ve Slovenské republice: 192 Sk/6 mesícu, 384 Sk/rok, 32 Sk/minulé císlo

V Evrope (letecky): 9.00 USD/6 mesícLI, 18.00 USD/rok, 1.50 USD/minulé císlo

Ve Spojených státech, Kanade a mimo Evropu (letecky): 12.00 USD/6 mesícu,
24.00 USD/rok, 2.00 USD/minulé císlo

Predplatné mimo CR a SR hradte v USD nebo ekvivalentu.

Pokud predplácíte kreditní kal10u VISA, MasterCard:

Císlo kal1y: .

Datum exspirace: .

Podpis: .

•
Tento lístek s osobním šekem, eurošekem, money order zašlete, prosím, na naši shora uvedenou adresu.

Casopis Vám zašleme ihned, jakmile obdržíme Vaši platbu.

Dekujeme za Vaši objednávku.


