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Slovo vydavatele
Prkotiny

Justicní systém Ceské republiky se stále rodí a modifikuje. Na pustém poli komunistického soudnictví se nenašly stromy
spravedlnosti. Dnes zacínají rust, ale semínka byla vetrem náhodne zaseta, a tak zustávají v poli stále holá místa. Tak tedy
~)lpadá terén ceského soudnictví, p,~es který obcan dnes cestuje.

Nedávno jsem žádalo rodinn.ý majetek. Šlo to k soudu. Na základe kladného rozsudku jsem žádalo náhradu škody zpú

sobené "majitelem" pouze za období soudního sporu. Ackoliv v jin.ých zemích tyto náhrady jsou uznávány, žádost byla sou
dem zamítnuta.

To, že tl~eba v naší zemi stále chybí precedens, že možná stále existuje urcitá predstava Ul/ci" restituentúm .t, anebo že

žádost skutecne nemela opodstatnení, nyní nebudu rozebírat: po urcité dobe Ústavní soud Ceské republik)' projevil zájem
vecposoudit. Lhuta odeslání žádosti vypršela 19. dne mesíce - žádost byla odeslána 16. dne mesíce. Za pár týdnu prišel roz
sudek (dlouhý ctyhcet Mdku), ve kterém byla žádost odmítnuta s tím, že byla podána 20. dne mesíce. Následl(jící prošetl~e
11í, provedené soudní asistentkou, potvrdilo, že zásilka skutecne byla odeslána 16. dne mesíce. Bohužel, proti rozsudku
nebyla možnost odvolání.

Na ceste ven z tohoto pole jsem navštívil Obvodní soud pro Prahu 4. Tam, v tomto jednoduchém pNpade rozporu
s nájemní smlouvou, se kterým, dovoluji si ríci, by se žádný soudce nedokázal zabývat více než dvacet minut, se usnesení

odložilo, a naNdilo další stání za ctvrt roku. Duvod zl~ejme byl casov.Ý. Soudkyni došly baterie v diktafonu, takže byla nuce
l1abežet ven (do trafiky pres ulici?) pro nové, a proto se nepodalilo vyslechnout svedka.

Zdá se, že v terénu ceského soudnictví urcité ces~)Istále koncí v slepých ulickách prkotil1.
Martin Jan Stránský

Dopisy ctenáru
Jak dál
VáclavBaran, Praha 6

V 1. císle Nové Prítomnosti byla vytýcena
(rekneme) fyziologická zásada, podle níž
musí být clánky dostatecne strucné, aby je
bylo možno v dnešní záplave slov ješte vní
mat, což se mi velmi zamlouvalo. Odráželo

to starou zkušenost, že všechny lidské

schopnosti - fyzické i intelektuální - jsou
omezené.

Od té doby jsem dále empiricky i teore
ticky pokrocil, takže nyní priznávám, že múj
púvodní názor byl úzký: Nejde pouze
o omezení množství slov, jak jsem to púvod
ne chápal, ale o informaci, která má tu
zvláštní vlastnost, že její množství záleží jak
na "dodavateli", tak na príjemci - tatáž zprá
va nemá pro každého stejnou informacní
hodnotu. Co je pro nekoho novinka (cili
potenciální informace), je pro jiného jen
"stará vesta", s informací až nulovou. Méne

slov tedy znamená predevším snazší naleze
ní informace.

Jak by tedy mela redakce dále postupo
vat, jsou-Ii mé názory správné? Predevším by
mela stavet na novosti, tj. neotrelosti svých
clánkú, aby mohly obsahovat co nejvíce

nových myšlenek a tím informace pro cte
nárskou obec s rozmanitými zájmy; týká se
témat i zpúsobú zpracování.

Dále to znamená zamerit se na méne

známé až cizí autory a témata. V tom prípa
de je zretelne vetší šance, že clánky budou
obsahovat faktické novosti i neobvyklé úhly
pohledu, jež budou pro více lidí skutecne
informacemi a nejen peclive usporádanou
hromádkou slov. (Príklad: J. Naegele v c. 9,
s. 6.) Ovšem držet se i našich autorú, pokud
mají étos O. Koutecký, c 2, s. 6), navíc vtip
(M. Holub, C. 1, s. 13, a C. 9, s. 24), prípad
ne nás obohacují o krajní zážitky s morál
ním vyznením O. Rabas, C. 2, s. 10). Vydržet
s recenzemi vybraných knih, formulovanými
spíše jako "chur'ovky", aby vzbudily zájem
(F. Kautman ve více císlech). Pokracovat

s Dokumenty, vybíranými podle výše uve
dených merítek. Komentovat dúležitá témata

s odstupem, nikoliv úzkoprse (ekologický
príklad viz L. Kovác, C. 8, s. 24, s jeho
výkladem zásadního pojmu trvale udržitelný
život, ve srovnání s úzce apologetickým B.
Kocem v C. 7, s. 22). Také bych vsadil na
osvedcená jména (1. Koubská, M.
Achremenko i jiní) a snažil se o rozšírení
poctu techto autorú (nevím konkrétne jak,
nejspíše samospádem). Postupne by se tak
mohla vytvorit umelecká a mravní základna
casopisu. Tím vším by mohlo vzniknout
inteligentní ctení, dostatecne tvárné, aby

1

bylo schopno odrážet i odstíny duchovního
života této spolecnosti. Vcelku tedy z uve
deného vyplývá príklon k polytematicnosti

jednotlivých císel, jak už to redakce zacíná
praktikovat i bez mé rady.•
ješte dál ovšem zasahuje realita. od príštího

rocníku splyne tato PNtomnost s onou

Prítomností, jež doposud t~ychází jako prílo
ha Literárních novin. Ocekáváme, že secte

ním dvou Prítomností vznikne jedna (lepší)
budoucnost, rozhodne profesionátnejší

a togictejší. MH

Folklór
Stanislav Fischer, Most

Mel jsem problém: a Rádiu Svobodná

Evropa jsem slyšel císt fejeton s lékarskou
tematikou a nemohl jsem se dockat, až ohlá
sí autora. Ríkal jsem si, že to nemúže být

nikdo jiný než nekdo z kruhu Nové
Prítomnosti. Dnes už si mohu císt výborný
fejeton pana doktora Holuba. Moc dekujil

Chtel bych se zeptat na jiný druh folklóru.

V Moste mel mítink pan Sládek. Zajímalo me,
kdo chodí na jeho mítinky. Ješte porád
nemohu pochopit, proc na nej prišlo pres
polovinu dúchodcú. Oni prece musí pamato
vat 2. svetovou válku a mnozí z nich i první



republiku. Proc se nerídí vlastní pametí, jak
píše dnes v Lidových novinách v Posledním

slove J. RumP Proc cekají na mesiáše
a nespoléhají se na sebe? Vycerpali už všech
ny možnosti a ted' už jim múže pomoci jen
Sládek? Poslouchal jsem cást estrádního
výstupu. Kdyby Sládek dostal více místa
v médiích, myslím si, že by se sám znemož
nil. Tak jako dosud múže povídat pohádky
a bohužel i lidé s pametí ho poslouchají. Tak
me napadlo: epotrebuje clovek jako bytost
sny a mýty? Verí jim více než realite. Proto
ten rozkvet všech alternativních ved a umení,

veríme astrologúm, sektám a nekterým stací

denne ríkat a pocítat kolikrát Hare Kršna.
Je to zvláštní svet, ve kterém si dokážu

dobre predstavit dr. Ratha. Za studií poznal
"moc" vedoucí strany a ted' se mu zdá, že

oprávnene se má obracet na vládu, aby
napravila v platech inteligence její upred

nostnení pred delnickými platy. Ze svých
zkušeností si myslím, že v ekonomice to

není tak snadné. Pokud kdysi mohla podob
né akce delat vedoucí strana, bylo to proto,
že s nikým nediskutovala a kritikúm snadno

Z KNIH

Mohou být ekologické

organizace extrémistické?

Zámery Hnutí DUHA jsou dobre patrny

z knihy Jana Kellera "Až na dno blahobytu",
kterou samo vydalo v Brne v r. 1993, a to
s predmluvou svého predsedy J. Patocky

a pripojeným prehledem dejin Hnutí, jakož
i nástinem jeho praktické cinnosti (s.
125-127). V oddíle o metodách se praví:
"Nejcastejším verejným projevem našich akti

vit jsou prímé akce (cokoliv od happeningú
po blokády). Vždy se pri nich držíme zásady

nenásilí." Jak je možno organizovat blokádu
bez omezení svobody jiných, se nepraví; cili
potenciální násilí, pokud by se blokáde
nepodrídili jiní dobrovolne. Zajímavejší je
však samotný text knihy, který by se zrejme
s ohledem na okolnosti jejího vydání dal
charakterizovat jako jakási "bible" Hnutí.

Na s. 23 je vcelku správná teze, že hlav

ním limitujícím faktorem není nedostatek
sLllovin, ale omezená schopnost prírody ab
sorbovat zplodiny ekonomického rústu. Za

n novafrítDrnnost......

zavírala ústa. Tízké mzdy. levná pracovní
síla nás sjednocovala jako národ. Ted je

treba se individualizovat, ale jde to státním
zákonem, narízením? Zato je možné, že se
docká rozkvetu i folklór. Podle toho, jak si
ho kdo predstavuje. Rád si pockám na folk
lórní predstavení dr. Ratha, zato folklór dr.
Sládka bude mít tužší koreny a bude porád
škodit. Jak to zarídit, aby se nedostali repub
likáni do parlamentu?

Vzdelání a délka života
MUDr. L. KycWer, Valtice

Dnes už velmi rozsáhlé poznatky u nás
málo známé vedy o intelektuálne nadaných,

"obdarených" detech považují za jeden
z jejich identifikacních znakú (vedle tvúrcích
schopností, smyslu pro spravedlnost a citli
vosti vúci sobe i druhým) velkou rozmani

tost zájmú a nadprúmernou touhu po pozná
vání nového. Tato vlastnost je spolu s dob
rou pametí predpokladem k úspešnému vyš
šímu vzdelání. Na rozdíl od dr. L. Adamce

proto soudím, že prícinou dosažení vyššího

nejzákladnejší prícinu nynejší ekologické
krize sveta autor (a tedy i samotné Hnutí)
však považuje mocenskou centralizaci. Stací
tedy ji odstranit a bude všemu pomoženo.
To pripomíná K. Marxe, který o více než sto
letí predtím videl v soukromém vlastnictví

praprícinu bídy tehdejší spolecnosti; stacilo
je zrušit, aby se vše v dobré obrátilo. V kap.
Všechny strany jsou konzervativní (s. 71-74)
se dovídáme, že je k tomu zapotrebí odstra
nit centralizovaný stát a sobecké politické
strany a místo nich zavést volná uskupení li
dí ad hoc, tj. jakési samostatné komunity
v poctu 5 až 10 tisíc lidí. Její ústrední tvrzení
"Navrhované rešení mocenskou centralizaci

nepredpokládá" je na s. 73. Na s. 77: "Z hle
diska ekologického predstavují kapitalismus
i socialismus dve varianty masové spolec
nosti, založené na nadmerné centralizaci

moci, která se legitimuje vúci ovládaným
pécí o neustálý rúst prúmerného konzumu.

Podstatnou soucástí obou systémú je kontro
la masy populace prostrednictvím reálného
blahobytu nebo jeho príslibem do budouc
na,"

Na s. 78 v kap. Kapitalismus versus socia
lismus se lze docíst obecneji: ..Pohlédneme-Ii

na obe spolecnosti optikou nehodnotící
sociologie, pak zjištujeme, že v obou politic
kých systémech existuje vcelku konstantní

2

veku není délka školní docházky. Ta je spíše
podmínena vlastnostmi, charakteristickými
pro .,obdarené'· deti a studenty, jejichž inte
lekt je díky šíri jejich zájmú schopen naucit
je i zdravému zpúsobu života. Nepotrebují
k tomu zdravotnickou osvetu: aplikují
v praxi jen mimochodem vstrebané vedecké
poznání.

Zda se však dožijí opravdu vyššího veku
než jejich méne obdarení vrstevníci, závisí,

jak autor uvádí. také na kulturních tradicích
a civilizacním prostredí zeme. Velkou roli
hraje i její sociální a ekonomická úroven,
která múže ovlivnit jak detské intelektuální
schopnosti (mezi zdravými je prý pri naroze

ní tech nadaných drtivá vetšina), tak jejich
další osudy. Aby mohly své zvláštní nadání
uplatnit a rozvinout, musí jim to být totiž
umožneno - mimo jiné náležitým vzdeláním
bez ohledu na ekonomické možnosti rodicli.

Jen tehdy budou moci být prospešní spolec
nosti i sobe, a prípadne se budou moci dožít
vyššího veku než jejich nenadaní, nezdrave
žijící, a presto u nás casto úspešnejší spolu
obcané.

rozložení masy kontroly a v protikladu k ní
podobne konstantní objem relativní svobo

dy. CLlkroví svobody a bic kontroly velice
dobre znají oba dva systémy ..." A na s. 81
zní odpoved na otázku, jaký je vztah dnešní
elity moci k ekologii: "Presne takový, jaký jí
dovolí Mezinárodní menový fond." (Aby
nebylo mýlky, dodávám, že protržní cili
zhoubný.)

Navrhované rešení je na s. 108: "Problém
je pomerne jednoznacný. Cílem je skromná
spolecnost, která by dokázala žít nikoliv
namísto, nýbrž vedle prírody. "... samotný

(rh... nebude moci dále existovat a rozpadne
se do kratších retezcú smeny. eviditelné
chapadlo trhu bude zchromeno vlastní logi
kou svého fungování." S. 109 vyjadruje auto
rovu nevíru v možnost decentralizace shora,

protože je "...proti bezprostredním zájmúm
tech, kdo shora mohou provádet témer
cokoliv ....', pokud to ovšem nepovede k de
centralizaci. Je vlastní prícinou zkázy tedy
centralizace, nebo trh? S. 111-112: "Ostatne

ti, kdo intuitivne ztotožnují radikální decent
ralizaci ... s návratem k primitivismu a obáva
jí se nástupu myšlenkového a kulturního

temna, zapomínají, že parametry velmi blíz
ké navrhovaným rešením byly v Evrope
zcela bežné v dobe renesance a humanismu,

zatímco totalitární spolecnosti se darí nejlépe



ve vysoce centralizovaných státech ..." A na

s. 114: ,Ekologický prístup má .. podobu
bioregionalismu. Podle této predstavy by
základní jednotky lidského soužití nemely
mít více než pet až deset tisíc clenu ...
V praxi by to znamenalo návrat velké cásti
populace do sektoru zemedelství, což by
vedlo k premene dnešního prumyslového

zemedelství do podoby fyzicky nárocného
zahradnictví. Vedlo by to nesporne k prud

kému poklesu produktivity práce, ale též
k likvidaci nezamestnanosti. [Originalita této

myšlenky je srovnatelná se snahami o rešení
nezamestnanosti rozbíjením stroju v pocát
cích kapitalismu.] ...Renesance naopak oce
kává remesla a drobné provozy, které vysta
cí s recyklovaným materiálem." ... Predstava
sveta bez miliónových velkomest "je ciste
jen otázka vkusu".

Cili nikde se nevyzývá k násilí v žádné

forme, naopak, nevysvetluje se ale, jak docí
lit tech obrovských presunu miliónu lidí po
celé zemekouli. I kdyby nabylo lidstvo pod
hrozbou vlastního zániku presvedcení, že to
musí udelat dobrovolne, i tehdy by bylo
treba k tomuto masovému stehování národu

zcela nevyhnutelne použít práve rozsáhlé

organizace spojené s centralizovanou mocí,
kterou autor, a tedy i Hnutí považuje za

koren všeho ekologického zla (patrne vedle
trhu). Vždyt vytvorení techto bioregionu by
znamenalo neco jako ekologické cistky, nes
rovnatelne rozsáhlejší než treba ty etnické
v Bosne. V cem by se zásadne lišily ty ome
zené komunity 5 až 10 tisíc lidí od koncent
racních táboru~ Ješte necím jiným než úmys
lem? Takže opet za krásnými ideály cesta do
pekel. Vždyt vize jsou vytváreny proto, aby
se realizovaly. A tato by znamenala obrov
ský skok zpet proti delbe práce; vždyt
bychom už ani neumeli žít jako rukodelní
zemedelci!

ení treba uvádet, že je to jen hrubý
nácrt, což autor na s. 115 výslovne uznává.
Jeho vylepšující argumenty jsou málo pre

svedcivé až zcela pochybné. (Je až s podi
vem, že autor je vzdeláním historik a socio
log.) Výslovne nežádají násilí, ba naopak se
jej výslovne zríkají. Ctenár však sám muže
z uvedeného posoudit, k cemu by vedla
redukce Homo sapiens na pouhé Homo
consumans; clovek krome osobní spotreby
ješte další rozmery, napríklad duchovní ci
citové. Rovnež má individualitu a tvurcí

potenci. Sami si mužete ucinit názor, ve kte
rém ohledu se nekteré ekologické organiza

ce pohybují na hranici zákona. A je-li BlS

f) nova'frítomnostJ

oprávnena jejich cinnost sledovat, jak se
o tom pred casem mluvilo. Zodpovíte si tím
i otázku položenou v nadpisu.

Václav Baran

Politicky korektní
lamentace

Západní civilizace je v podstate nemrav
ná, bídácká, je odpovedná za utrpení Tretího

sveta, za globální devastaci - je vlastne
odpovedná za vše nedobré na této planete.

Tak se vyjadrují pokrokové kruhy zejména
na univerzitách, v nadacích, v médiích.

A v Americe bývá takovýto hlas nejhlasi

tejší. Tam jsme si to i bizarne rozkošatili
máme se totiž za "národ obetí" - Na/ion oj

Viclims, za veškeré nedostatky, prohrešky
není odpovedný ten který konkrétní provini
lec, ale spolecnost, "systém" . .Jestliže kradu,
nejsem zlodej, ale obet kleptomanie. V New
Yorku dentista obvinený z osahávání pacien
tek reaguje milionovou žalobou s tvrzením,
že on sám je obetí nekontrolovatelného
pudu takto osahávati. Jsme spolecností utla

covaných, ovšem s výjimkou
mu žu-beloch u-heterosexuál u.

Máme též k dispozici relativismus
v mnoha podobách - politický, etický, este
tický atd. Nepríznivé životní podmínky

v komunismu a kapitalismu se vlastne neliši
ly, Joe Stalin a Joe McCarthy vsjo rovno, roz
díl snad jen trošku kvantitativní. (Rozdíl

mezi kyjem a atomovou bombou je rovnež
jen kvantitativní, obé dovede zpusobit smrt.)
Všechny civilizace jsou stejne hodnotné 
Periklovy Athény, renesancní Florencie stej
ne jako negramotné výdobytky kanibalu
v džungli. eexistují absolutní, objektivne
meritelné hodnoty v umení, záleží na tom,

jak se jedinec "cítí". Jestliže víc než
v Michelangelove Sixtinské kapli se mi zalíbí
malovánky na verejném záchodku, urcí to
hodnotu té které tvorby.

Politicky korektní úhrn: Bídný je stav
sveta, zpusobený hanebným plemenem
západních belošských mužlJ. A jakýkoliv

dukaz o zmenách k lepšímu (že napríklad
úmrtnost detí do jednoho roku v 1'. 1900
cinila 10 procent, ted ciní méne než 1 setinu
procenta) je nutno zavrhnout jako neprijatel
ný, zavádející, zkázonosný manévl'.

Obcas se ale prece jen nekdo ozve.
Uvedu dve jména, notne popudivší naše
pokrokové myslitele. Gregg Easterbrook,
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autor knihy A Momenl on the Earth: The

Coming Age oj Environmenta/ Optimism
(Viking), si se svým optimismem troufl zapo

chybovat o predpovedích ekologu, už dese
tiletí slibujících zkázu sveta hned za rohem.
Takto se ozývalo ze shromáždení velkých
vedcu zacátkem 70. let, že planeta nevydrží,
ted už vlastne bychom meli nebýt. Autor
Easterbrook charakterizuje slavného Paula
Ehrlicha jako superproroka zkázy. Tento
druh myslitelu bytostne baží po špatných
zprávách, jež získají publicitu a otevrou
dvere ke kýženým fondum. Pravidelná fiaska

proroku je ovšem neodrazují od dalších,
neméne autoritativních apokalyptických
predpovedí. Nikterak lichotive nedopadá ani
soucasný viceprezident AI Gore (jehož eko
logické názory znacne imponují prezidentu
Václavu Havlovi). Kritizována tu jsou hnutí
Greenpeace, World Watch.

Autor odmítá chmury o delikátnosti, zra
nitelnosti našeho prostredí, s tvrzením, že
príroda je odolná a dovede si poradit. Když
cisternová lod Exxon Valdez ponicila aljaš
ský záliv Prince William 11 miliony galonu
ropy, vedci veštili dlouhodobou zkázu,
a vida, po trech letech není po zkáze ani
potuchy, tvrdí autor. Když, rovnež na
Aljašce, zapocala výstavba ropného potrubí
v Prudhoe Bay, co jen jsme se naposlouchali
nárku, na univerzitách nám podstrkávali pod
nos protestní petice, aby se zabránilo ekolo

gické zkáze, aby se odvrátila genocida sobu
(caribou). Nicemu jsme tehdy naštestí neza

bránili, sob i nevyhynuli, jejich pocet je dnes
sedmkrát vetší, než když stavba zapocala.

Ne že by se úsilí ochráncu prírody zcela
nedarilo. Zlikvidován byl projekt velmi
potrebného transkontinentálního ropovodu.
Firma Mobil, uondávaná desítkami žalob,

dala prednost odpisu obrovských ztrát.
Stavba prehrady Tellico na rece Tennessee

rovnež stála miliardy a rovnež se ji podarilo
zlikvidovat, s tvrzením, že by došlo k ohro
žení nekolikacentimetrové rybicky snai/ dar

ler, vzácné, unikátní, nikde jinde neexistují
cí. Poté, co hospodárská škoda ucinena, zjis
tilo se, že vzácná cudla ale vubec není vzác

ná, že si hoví i v jiných vodách. Existencne

zajištení intelektuálové táhnou do boje na
ochranu údajne ohrožené flekaté sovy (spOI

led owl), címž si otužují své ideologické
principy a pri té príležitosti též úspešne nicí
živobytí drevaru v Oregonu.

V zemích industriálne nejvíce vyvinutých
po dobu už nekolika let dochází k rustu
zalesnených ploch. Nikoliv Amerika, ale



zeme jako Bangladéš se provinují ekologic
kou devastací, tvrdí autor a mne nezbývá
než s ním souhlasit. Pochybovaci necht se
obtežují presvedcit se na mnohých místech

Tretího sveta, jak se tam zachází s prostre
dím, jak se tam dá - nebo i nedá - dýchat.

Stále casteji se lze setkat s názory, že prý

je v bytostném zájmu obhajovatelú, prosazo
vatelú té které kauzy, aby se nepovedla. Že

dobrá zpráva by je pripravila o smysluplnost
další jejich existence. Tento názor je dúklad
ne dokumentován v knize The End oj

Racism (Free Press), jejíž autor Dinesh
D'Souza, pristehovalec z Indie do USA, vkro
cil na minové pole explozivní rasové proble
matiky. Tento muž tuze tmavé pleti si totiž
troufl vytasit se s argumenty, o nichž si belo
ši jen opatrnicky šeptají. Že po miliardách

vládních výdajú, po více než tricet let trvající
praxi preferencního zacházení (ona tzv.
AJJirmative Action), výsledky jsou méne než
nádherné. Vzrostla parazitická závislost na
vláde, každá druhá cernošská rodina pobírá
wellfare v té ci oné podobe. V l. 1960 otco
vé se vyskytovali v 80 procentech rodin; ted

n novafrítomnosG

už jen ve 40 procentech. Sedmdesát procent
cernošských detí se rodí mimo manželství.

Tretina cernošských mladíkú je na ceste bud
z vezení, nebo do vezení, Vraždy ve vlast
ních radách rok co rok prevyšují pocet obetí

zpúsobených Ku-klux-klanem za veškerou
dobu jeho mordýrského pocínání (tak
dokonce pripustil velebnícek Jesse Jackson).

Jaký veru kontrast s pocínáním zejména
asijských menšin, Všechny nedostatky ve

vlastních radách se ale automaticky svádejí
na "rasismus". (Cernošský rasistický pohlavár

Louis Farrakhan dokonce obvinuje belošský
rasismus z odpovednosti za cernošské vraž
dení v jejich vlastních radách.) Jaký ale by
mohli mít beloši zájem utlacovat cernochy
nekde v ghettu? ptá se D'Souza,

Status této menšiny v USA se prece zme
nil k nepozná ní: od segregace, diskriminace
k preferencnímu zacházení, jak pri prijímání
do škol, tak do zamestnání, merí se dvojím
metrem, k neprospechu belochú (a též asij
ské minority). Ackoliv cernoši tvorí 10 pro

cent zamestnanectva v zemi, 24 procent jich
pracuje u vlády. Cernoch Colin Powell

momentálne vede mezi kandidáty na prezi
dentský úrad. Znacne se vzmáhá cernošská
strední trída se vším typicky americkým
komfortem. Celkový príjem cernochú v zemi

je vetší než objem celonárodního produktu
v rade industriálne vyvinutých zemí.

Ješte jsem nevidel, neslyšel cernošského

kongresmana, ktelý by rekl cokoliv pozitiv
ního o tomto stavu vecí. Jakákoliv taková

zmínka by byla politicky moc incorrect, byla
by to zrada. Profesionální cernoši, šarlatáni,
celý ten systém civil rights industry (takto to

všechno pojmenovává tuze odvážne prosto
reký D'Souza) evidentní obrovské zmeny
nepripouštejí, vždyt to by mohlo vést ke
konci preferencí, privilegií, prednostního
zacházení.

Tak jsme u konce: pesimismus, ten je
politicky korektní, a kdo tvrdí neco jiného,
by mohl, veru mel, špatne dopadnout.
Aspon tak špatne jako onen neštastník
Ludvík v Kunderove Žertu, když své svazac
ce poslal pohlednici se sdelením

.,Optimismus je opium lidstva".
Ota Ulc

POLITIKA

17. listopad
S výrocím 17. listopadu si znovu pripomínáme

události, které vedly k rychlému konci komunistické
nadvlády v Ceskoslovensku. Avšak s každým dalším
rokem, který nás vzdaluje od sametové revoluce, je
naše pamet trošku mlhavejší. Riziko, že se události
kolem 17. listopadu 1989 stanou pouhými povestmi
a legendami, je tak stále pravdepodobnejší.

Jolyon Naegele

Predseda porevolucní ceské vlády Petr Pithart trvá dodnes na tom
(naposledy v ríjnu na Evropském kolokviu v Praze, organizovaném
Madarským kulturním strediskem), že komunistická moc v CSSR byla
natolik shnilá, že by sama zkrachovala tak ci tak.

Ovšem vývoj v zahranicí, zejména nástup Gorbacova a jeho poli
tiky glasnosti a prestavby, vývoj v Polsku (jednání s opozicí za kula-
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tým stolem, cástecne svobodné volby s vítezstvím Solidarity, sestave
ní první poválecné nekomunistické vlády) a události v NDR na pod
zim roku 1989 (masový útek obcanú NDR na Západ pres
madarsko-rakouskou hranici a velvyslanectví SRN v Praze, pád
Honeckera, každovecerní masové demonstrace po celé NDR a jejich
vyvrcholení - pád berlínské zdi), to všechno nesmírne ovlivnilo situ
aci v CSSR. Pád komunistické moci v Ceskoslovensku se nekonal ve

vzduchoprázdném prostolU. Ceši a Slováci byli dobre informováni
o vývoji v sousedních státech, jednak v pohranicních oblastech díky
zahranicním televizním vysíláním, též díky obrovské popularite sate
litních antén, ale hlavne z vysílání zahranicních rozhlasových stanic
v ceském a slovenském jazyce. Teprve po pádu berlínské zdi, kdy
už bylo všem jasné, že se nemusí bát možnosti sovetské intervence,
šly statisíce obcanú CSSR do ulic a spustily rychlý konec komunistic
kého režimu.

Pan Pithart silne pochybuje o možnosti, že by novinári ci historici
ješte našli nejakou senzaci spojenou s pádem komunistické moci
v Ceskoslovensku. Snad má pravdu, pokud mluví jen o Ceské repub
lice. Tuším, že historiografie vývoje na Slovensku, a to jak pred listo
padem, tak i po nem, je dosud neúplná a doplnení tzv. bílých míst
zrejme bude muset být odroceno na neurcito. Tedy potud, pokud
nekterí clenové bývalého stranického a vládního vedení Slovenské
socialistické republiky budou vykonávat významné funkce ve svr
chované Slovenské republice.

Predseda vlády CR Václav Klaus nedávno ve svém pravidelném

televizním vystoupení na ove tvrdil, že konec komunistické nad
vlády u nás byla ryze domácí událost bez jakékoli manipulace
zvencí. Tento názor sdílí i prezidentúv kanclér Luboš Dobrovský,
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který vloni behem návštevy gruzínské

hlavy státu a bývalého sovetského
ministra zahranicních vecí Eduarda
Sevardnadzeho rekl autorovi tohoto

clánku, že pokud se nekdo ješte
domnívá, že tu bylo nejaké vmešování
zvencí v listopadu 1989, at už
z Moskvy, ci odjinud, tak by mel nav
štívit psychiatra.

S cynickou nadsázkou by se dalo

ríci, že i náhlá absence vmešování po
40 letech nerespektování ceskosloven
ské suverenity Kremlem byla svým zpu
sobem manipulací.

Sevardnadze pripouští, že tehdejší
události v Ceskoslovensku velmi pecli
ve sledoval spolu s Michailem
Gorbacovem. Jestli nejakým zpusobem
aktivne reagovali na vývoj, zatím neví
me. Bývalý sovetský ministr zahranic
ních vecí však ríká jen to, že se vyjádrí
podrobne až v dalším díle svých pame
tí, které hodlá napsat až po uklidnení

situace v Gruzii. V prvním díle svých
pametí Sevardnadze události ve strední
Evrope koncem osmdesátých let témer
ignoroval. Potvrdil, že když nastoupil
do funkce po Andreji Gromykovi,
sovetské ministerstvo zahranicních vecí

nemelo ani jednoho odborníka na
zeme strední a východní Evropy. Celý

region melo na starosti mezinárodní
oddelení ÚV KSSS Tento zvláštní stav

v mezinárodní diplomacii zrejme pokra
coval až do roku 1990.

Z mého pohledu zpravodaje Hlasu
Ameriky pri techto událostech, existo
vala možnost zásadních zmen v tehdej
ším Ceskoslovensku už pár let pred

listopadem 1989. Avšak strach ci netec
nost širší verejnosti, vedomí dusledku
sovetské intervence, okupace a norma-
lizace zabrzdily vývoj. Vícekrát
Gorbacov prohlásil - Jugoslávcum v Dubrovníku v roce 1987,
Madarum, Polákum a dalším stredo- a východoevropským národum
pri oficiálních návštevách u svých spojencu - že tzv. Brežnevova
doktrína je mrtvá. Snažil se to ovšem vysvetlit svým spojencum dis
krétneji, ale marne (viz M. Gorbacov a Z. Mlynár: Reformátori nebý
vají štastní, Victoria Publishing, Praha 1995): "Hned po pohrbu
Cernenka jsem pozval na schuzku všechny politické vudce zemí
Varšavské smlouvy a rekl jsem jim jasne, že nyní budeme skutecne
delat to, co už dávno prohlašujeme: dusledne dodržovat zásadu rov
noprávnosti a nezávislosti, což zahrnuje odpovednost každé strany
za vývoj ve vlastní zemi. To znamená, že nepripustíme žádné vmešo-

5

Snímek Bretislav Koc

vání do jejich vnitrních záležitostí. Jenomže moji partneri to tehdy
nebrali vážne. Já jsem se však této zásady držel a nikdy se od ní
neodchýlil."

Ovšem v praxi to také znamenalo, že režim který Brežnev nasadil
v Praze v roce 1969 byl neodvolatelný. Pri své návšteve
v Ceskoslovensku v dubnu 1987 se Gorbacov do ceskoslovenské

politiky nevmešoval, i když by toto vetšina ceskoslovenských obca
nu privítala, pokud by to vedlo k sesazení Husáka, Bifaka a spol.
Dokonce v listopadu toho roku dobre informovaní sovetští novinári

ústne rozšírili zprávu o marném pokusu predsedy federální vlády
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Lubomíra Štrougala, který se pri své krátké návšteve Moskvy údajne
pokoušel presvedcit Gorbacova o svých reformátorských snahách
a o nutnosti sesazení Husáka.

Gorbacov musel pochopit, že odvolání normalizátorú z funkcí by
znamenalo prehodnocení událostí roku 1968 a toho, co je následova
lo. A naopak, sovetské prehodnocení událostí roku 1968, invaze

a normalizace by znamenalo konec nejen pro tehdejší vedení KSC,
ale rovnež pro celý stranický aparát, sestavený z labilních oportunis
tú, pro které souhlas s Velkou lží o bratrské pomoci a vule sloužit
totalitnímu státu byly cenou kariéry. Odstranení takzvaných špicek
by nevedlo k výmene za schopnejší kádry, ponevadž tito byli již
dávno vyrazeni. Odvolání Husáka by nemohlo nic zlepšit. Jakeš,
lndra, Bil'ak a další skalníci zústali. Štrougal dobrovolne odstoupil.
Ladislav Adamec, který se prý v té dobe tešil na brzký duchod, prijal
funkci predsedy federální vlády. Odvolání Husáka z funkce generál
ního tajemníka ÚV KSC a jmenování velkého normalizátora Miloše
Jakeše jako jeho nástupce vyvolalo nejdrív obavy, ale pak smích.
Jakešovo vedení verilo v neúspech gorbacovských reforem a jen
predstíralo prestavbu. Tehdy nejen vtipálci ríkávali, že ceský preklad
ruského slova perestrojka je prestrojení.

Situace na Slovensku byla ponekud jiná, vzhledem k tomu, že
normalizace tam probíhala daleko mírneji než v ceských zemích.
Proto prežilo normalizacní cistky nekolik schopných funkcionárú,
kterí na rozdíl od svých soudruhú v Praze pochopili smer vývoje
v Moskve, Polsku a Madarsku a byli i psychicky pripraveni pro
zásadní politickou zmenu.

Od roku 1987 na Slovensku probehla minicistka staré gardy, po

verejném procesu Stanislava Babinského a spol. (Babinský byl
vedoucí provozovny ONV v Dolném Kubíne. Údajne na pokyny

tajemníkú ONV A OV KSS zarídil luxusní zátiší v Západních Tatrách
pro slovenské prominenty z Bratislavy a Prahy, a tam jim rozdával
velkorysé dárky: importovaný alkohol, vyrezávaný nábytek, obrazy,
dokonce i sex (hosté mohli objednat prostitutky predem heslem
"ruská cítanka"). Rovnež se za pomoci vrtulníku lovila zver, a když
se zver nesehnala, strílelo se i na krávy. Cílem celé operace bylo pri
lákat investice do okresu. Hlavne díky zahranicním rozhlasovým sta
nicím se o tomto rozsáhlém korupcním prípadu dozvedela verejnost
a orgány musely propustit nekolik vysoce postavených cinitelú, vcet
ne federálního ministra zahranicních vecí Bohumíra Chnoupka (kte
rému zahranicní novinári tehdy ríkali pro nevyslovitelnost jeho
jména Snoopy).

Snad nám tyto jevy pomohou vysvetlit, proc vedení ÚV KSC bylo

ochotno tak rychle odevzdat moc bez boje v Praze, ale na Slovensku
se nekolika vysoce postaveným komunistúm podarilo prevléci kabá
ty a zústat u moci dodnes.

Relativní zdrženlivost ceskoslovenské verejnosti v opozicních
aktivitách mela ovšem svoje koreny ve zkušenostech po sovetské
vojenské intervenci v roce 1968 a v následující okupaci a normaliza
ci. S výjimkami rúzných církevních akcí (napríklad mírné spontánní
protirežimní pobourení 150 tisícú verících na pouti na Velehrade
v cervenci roku 1986, kdy davy skandovaly a vypískaly predsedu
ONV a ministra kultury Klusáka, a velkopátecní svícková vigilie na
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Hviezdoslavove námestí v Bratislave v breznu 1988), masový protire
žimní odpor zacal teprve kolem dvacátého výrocí invaze se spontán

ní demonstrací a dvouhodinovým pochodem nekolika tisícú obcanú.
Tento pochod koncil brutálním zásahem bezpecnostních orgánú
podobne jako velkopátecní manifestace v Bratislave.

Podle historika Oldricha Túmy v jeho dllkladné studii Zítra zase

tady. Protirežimní demonstrace v pred listopadové Praze jako politic
ký a sociální fenomén (vydáno v roce 1994 Ústavem pro soudobé
dejiny a nakladatelstvím Maxdorf) "demonstrace let 1988/9 jsou
tedy neoddelitelnou soucásti vývoje, který vedl k pádu komunis-
mu Šlo o integrální soucást procesu destrukce režimu
v Ceskoslovensku." V listopadu 1989 se scházelo tolik lidí, že demon

strace byly nejen neprehlédnutelnou proklamací nesouhlasu s reži
mem, ale výrazne zasahovaly i do normálního chodu života mesta.
Tím vyvolávaly, udržovaly a prohlubovaly otevrenou krizi režimu.

Ke konci takzvaného Palachova týdne v lednu 1989, kdy se
demonstrovalo denne na Václavském námestí, na mírné predposled
ní (stredecní) demonstraci se objevilo poprvé skandování typu
"demisi! demisi!". Dokonce zaznelo pár slov prímo proti Jakešovi.
Druhý vecer StB a Pohotovostní pluk VB zasáhly brutálne, útocily

témer proti každému na námestí, vcetne bankovních úredníku
odcházejících z pracovišt na Václavském námestí. Bezpecnostním
orgánum se podarilo násilím zastavit rostoucí odpor na ulicích.
Avšak rozhodnutí StB vzít do vazby Václava Havla, Janu Petrovou,
Otu Veverku a další nezávislé aktivisty, kterí se snažili položit kveti
ny blízko místa, kde se upálil Jan Palach pred dvaceti lety, verejnost
pobourilo a soudní procesy v breznu vyvolaly nejrozmanitejší nezá·
vislá hnutí a peticní akce.

Pravidelné vysílání jmen tech, kterí se odvážili podepsat Nekolik
vet a podobné petice, zesílilo pocity solidarity publika a rostoucí
odpor k režimu zejména v kulturní oblasti. Podobne zapusobilo
i autentické natácení prubehu demonstrací, svedecké reportáže ze
soudních síní apod.

Lednové události v Praze byly na denním porádku jednání velvy
slancu a ministru zahranicních vecí u KBSE ve Vídni. Krátce poté
zacalo ve Varšave historické jednání za kulatým stolem s opozicí.
Komunisté už dál nemohli sami vládnout a hospodarit. Avšak
Solidarita se bála podílet o moc s komunisty. Na hranicním prechodu
u Bohumína se mi ceskoslovenský pohranicník sveril, že sleduje var
šavská jednání každý vecer na polské televizi s velkým zájmem.
Avšak rezignovane dodal, že "žádný kulatý stul u nás v tomto století
nebude".

V kvetnu zacalo Madarsko demontovat železnou oponu podél
hranice s Rakouskem. Netrvalo dlouho a turisté z NDR zacali využí
vat možnosti dovolené na Balatonu jako príležitosti k úteku na
Západ. Trvalo ale až do zárí, než madarské úrady povolily legální
útek obcanu NDR pres své hranicní prechody. V cervnu, pri cástecne

svobodných volbách v Polsku, kandidáti Solidarity totálne porazili
komunisty. Týž den tanky preválcovaly zastánce demokracie v Cíne

s masakrem na námestí Nebeského klidu. V Bulharsku vedly nepo
koje mezi potlacovanými Turky vedly architekta probíhajícího asimi
lacního programu, prezidenta a stranického vúdce Todora Zivkova
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k otevrení hranic s Tureckem. Statisíce príslušníkú potlacované

turecké menšiny neváhaly a utekly se vším, co si mohli odnést. Do
roka se vetšina z nich zklamáne vrátila.

V zárí 1989 na tisíce obcanú DR opakovane obsazovalo velvy
slanectví SR v Praze a tím donutilo vedení CSSR a DR povolit
jejich emigraci do SR . V ríjnu, bezprostredne po Gorbacovove
návšteve ve východním Berlíne, byl odvolán Erich Honecker.

Nekolik dnú poté východonemecké orgány zastavily veškeré násilné
zásahy proti úcastníkúm každovecerních masových demonstrací po
celé NDR.

V Budapešti predseda madarského parlamentu Matyáse Szurose

prohlásil pred stotisícovým davem, že Madarsko je republika bez
atributú, a dodal: ,Búh chran Madarskol My jsme už dost dlouho
trpeli." Madarští komunisté stejne jako jejich polští soudruzi museli
odevzdat svou vedoucí úlohu ve spolecnosti a povolit pluralitní par
lamentní demokracii. Dokonce politický vývoj v Pobaltí už smeroval
k nepredstavitelnému "odtržení" od Sovetského svazu. Navíc Moskva
už rok a púl nedokázala potlacit válku mezi Armény a Azerbajdžánci
v áhorním Karabachu. Další a další etnické konflikty propukaly

i jinde v SSSR, na Zakavkazí, na Krymu a ve Strední Asii. Tehdy
Moskva už vúbec nebyla s to urcovat osud svých stredoevropských

a východoevropských spojencú, i kdyby byla chtela.

Premiér Adamec navštívil Rakousko v druhé polovine ríjna
a spolu s rakouským kanclérem Franzem Vranitzkým usporádal zrej
me svou jedinou zahranicní tiskovou konferenci. Zeptal jsem se
Adamce, jestli na základe rozhodnutí státních orgánú v DR dále
nezasahovat proti demonstrantúm, se ceskoslovenské úrady, které
pri každé dosavadní demonstraci vybraly jinou metodu potlacení,
snad rozhodnou pro podobne mírný postup. "Napríklad v prípade
nadcházející demonstrace 28. ríjna," dodal jsem. ,,0 tom, co se deje
v NDR, nejsem informován. Asi budu muset jet do Berlína a konzul
tovat to se soudruhy tam." Dodal, že pokud jde o chystanou demon
straci v Praze k 28. ríjnu, to slyší ted poprvé, ale protože pramen té
zprávy je Hlas Ameriky, ani ho to neprekvapuje. "Hlas Ameriky orga
nizoval každou demonstraci, která se konala v Praze," prohlásil za
smíchu novinárú a za kroucení hlav clenú jeho delegace. Adamec

dnes tvrdí, že slyšelo chystané demonstraci k 17. listopadu na této
konferenci. Nebylo tomu tak.

Dopoledne dne 28. ríjna 1989 americká televizní spolecnost CNN
natácela se mnou krátký rozhovor na Václavském námestí o tom, co
se bude na tomto míste odpoledne odehrávat. Nebylo treba velké

predstavivosti, abych mohl odhadnout prúbeh demonstrace a její
potlacení. Také jsem mínil, že krome asi 20 tisíc odvážných obcanú
obyvatelstvo nebude riskovat. "Mají práci, mají klid, plné bricho,
soukromí alespon o víkendech na chatách a chalupách, sice nemo
hou cestovat kdykoli kamkoli, ale situace se stále zlepšuje ..." snažil
jsem se vysvetlit.

Po propuštení nezávislých aktivist1\ predbežne zadržených k 28.
10., se sešla skupina chartistll v byte Jirího Dienstbiera. Debatovali

o tom, jestli není nacase, aby zakládali jakési široké obcanské hnutí,
které by zastrešilo vetšinu nezávislých organizací. Dohodli se, že by
to bylo predcasné. Už bylo zrejmé, že 20 tisíc demonstrantú zdaleka
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nestací primet Jakešovo vedení, aby odstoupilo, ani nemúže oprávnit

sestavení jednotného opozicního hnutí.

Berlínská zed, nebo alespon malá cást, padla 9. listopadu
S pádem zdi zeslábl strach z mocenských struktur a z reakce Kremlu
jak v Ceskoslovensku, tak v Bulharsku. Demonstrace v Sofii prispely
k pádu Todora Živkova tesne pred 17. listopadem. Demonstrace
v Praze 17. listopadu byla rekordní co do rozsahu trasy i poctu

úcastníkú. StB a SNB se snažila odklonit, obklícit a co nejvíc mlátit
demonstranty, a rovnež zmást verejnost inscenovaným zabitím
demonstranta "studenta Rúžicky", kterého hrál porucík StB Zifcák.

Obcanské fórum, založené 19. 11., se stalo organizátorem každo
vecerních demonstrací na Václavském námestí, pri nichž pocet
zúcastnených rychle vzrústal. Estébáci v davu marne cekali na pokyn

k zásahu. Bezpecnostní složky, vcetne CSLA, byly pripraveny vyko
návat pokyny, ale stranické vedení selhalo a nemohlo rozhodnout.

V pátek vecer ]akešovo predsednictvo ÚV KSC podalo demisi.
]akešúv nástupce Urbánek, bývalý prednosta stanice CSD, setrval ve
své nové funkci pouhý mesíc. Sobotní a nedelní manifestace na
Letenské pláni se odhadovala na 400 000 - 700 000 úcastníkú.

Obrovská úcast na demonstracích se stala nejlepší zbraní pri jednání
OF s Adamcovou vládou, které zacalo v salonku Obecního domu

v nedeli dopoledne.

Do 17. listopadu ceské a slovenské vysílání Hlasu Ameriky, BBC
a Svobodné Evropy - a do urcité míry i Deutsche Welle a Vatikánský

rozhlas - výrazne prispívaly k informovanosti verejnosti. Svobodná
Evropa sice mela nejdelší denní vysílací cas, ale do prosince 1988 byla
rušena, a tak témer neposlouchatelná. BBC vysílala jen na krátkých
vlnách, tak byla casto špatne slyšet a navíc byla cástí verejnosti poklá
dána za elitní. Hlas Ameriky mel tu výhodu, že vysílal na stredních
i krátkých vlnách. Snažil se sloužit co nejširšímu publiku velmi rozma
nitou programovou nabídkou v hlavním, jednohodinovém vecerním
vysílání, vcetne zpráv z va Su a Infochu a od zpravodajú po celém
svete, rúzných hitparád, relací o ceskoslovenských exulantských spor
tovcích atd. Stranické vedení bralo názory techto stanic seriózne, snad

nekdy až príliš, pokud je pochopilo jako oficiální stanoviska
Washingtonu ci Londýna. Ceské vysílání Svobodné Evropy zažilo zno

vuzrození pri ukoncení rušení a skok v poslouchanosti v prúbehu
roku 1989. Avšak s prvním vydáním necenzurovaného ceského dení
ku Svobodné slovo dne 20. listopadu a se zahájením prímých televiz
ních prenosú z manifestací na Václavském námestí a na Letenské pláni
ciZÍ rozhlasové stanice ztratily svúj informacní monopol a alespon pro
domácí (tj. ceskoslovenské) zpravodajství svou konkurenceschopnost.
Pocet pravidelných posluchacú tzv. štvavých vysílacek prudce klesl.

V srdci Evropy koncila studená válka v týdnech po 17. listopadu.
Vyvrcholením toho štastného, vlídného konce bylo zvolení Václava
Havla prezidentem republiky. Takhle to videl alespon jeden clen

staré struktury, kterému se podarilo ZÍskat pozvánku na inauguraci.
"Tak co, pán Naegele, je to koniec, že áno?" O

folyon Naegele, zpravodaj Hlasu Ameriky ve strední

a východní Evrope v letech 1984-1994
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Když nekdo

myslí za nás
Nekonforrnita je nebezpecná. Za casu Kateriny de

Médicis francouzští katolíci ubíjeli protestanty ve
jménu náboženské jednoty. V koloniální Americe
puritáni (uprchlíci pronásledovaní v Evrope) pálili
na hranicích lidi, kterí byli odlišní a tím porušovali
klid.

Milan B. Skacel

V dnešní Americe jsou elitisté, nadšene podporovaní feministkami
a sociálními inženýry, odhodláni udelat vyvržence z žen a mužu,
kterí se neprizpúsobí pravidlum politické korektnosti. Trest hríšníkú
není ztráta života ci údu - jen pranýr. Politická korektnost nemá nic
spolecného s politikou; její cíl je regulovat individuální chování,

zvyky a rec.

Jedním z hlavních polí je vztah muže a ženy. Tak treba vysoko
školák, který hodlá naplnit svúj vztah s kolegyní ve svém pokoji
v koleji, musí mít písemné povolení své milované predem; v tom
musí být také presne urceno, kam a jak se muže dojít Student, který
by této procedury nedbal, riskuje, že bude ostrakizován nebo obvi
nen ze sexuálníl10 obtežování. Ubohý politicky nekorektní student je
v méne závažných prípadech nucen jen navštevovat kursy citlivosti
(sensitivity), kde se prednáší o príkorích, která muži ciní ženám od
doby Homo habilis.

V zamestnání, v obchodech, kancelárích, továrnách to bývá horší.

Viník nejenže múže prijít o zamestnání, ale múže být i trestne stíhán.
Není to ovšem tak zcela nesmyslné. Ženy závislé na šéfech a spolu
pracovnících bývají skutecne obetmi nevhodné pozornosti, nekdy
musejí i podlehnout sexuálním požadavkúm, aby si udržely místo
nebo nadeji na postup.

Politicky korektní horlivci však jdou dále. Statistiky ríkají, že
témer polovina manželství zacíná setkáním na pracovišti. Podle pro
tokolu politické korektnosti muže být muž obvinen ze sexuálního
nátlaku, když jenom pochválí, jak je žena oblecena nebo ucesána.
Cesta k navázání známosti se tím stává ponekud trnitou.

Mohou treba mít spolecné pouto, které je slovem do pranice pro
politicky korektní nadšence - kourení. Kourení je zakázáno ve vetši
ne kancelárí, obchodu a továren, je politicky nekorektní. A tak muž
a žena, kterí se musí vyplížit ven, aby si mohli zakourit, objeví, že

mají neco spolecného.
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Dogmatický puritanismus není žádná novinka v našich strakatých

dejinách. Byl zkoušen, vetšinou s malým úspechem, držiteli moci tak
rúznými jako Augustus a komunistické režimy. V americké politicky
korektní verzi je dosti nelogická selektivita. RLlst nemanželských
porodú a výskyt obscenit, které degradují ženy napr. v Rap music,
ve filmech a rozhlasových povídáních, jsou pro politicky korektní
hlídky jaksi méne závažným hríchem než flirt mezi dvema lidmi.

Zdvorilost, která je i dnes k videní v nekterých cástech Starého
sveta, je víceméne politicky nekorektní. abídnete žene místo

v autobusu nebo jí otevrete dvere, a hned mužete upadnout do
podezrení z temných motivú.

Pod mikroskopem je také výživa a jídelní zpLlsoby. Ve spolecnosti

politicky korektní osoby si nemužete v restauraci objednat steak
s french fries nebo veprové a mnoho dalšího, co nesouhlasí s pravi
dly zdravé výživy; ta jsou sice ne zcela ustálená z hlediska lékarské
ho, ale z hlediska politicky korektního je zvýšený cholesterol neprí
telem zavilým a definitivním. Je vám omezit se na tzv. "organickou
potravu" a tu a tam bílé víno. Na vecírku v Georgetownu, jenž je
proslulý vysokou koncentrací politické korektnosti, se doporucuje
Chablis a sýr brie.

Samozrejme je rec pro politickou korektnost první na ráne. ejde
o útok na První doplnek Ústavy Spojených státu. Na svobodu reci,

na svobodu projevu. Na rozdíl od komunistických pomeru múžete
oznacit kohokoli, vcetne prezidenta nebo vúdce republikánské vetši
ny v Senátu Boba Dolea, za nekompetentního hlupáka. Dohled poli

tické korektnosti je jemnejší. Odsuzují se narážky nebo vtipy na rasu
a národnost, což by jiste nebylo špatné. Ovšem Jaroslav Hašek by
byl na seznamu neprístupných spisovatelu, už kvuli sapéru
Vodickovi, který trvale soudil, že Madari se mají hned vzít i.iberšvun
kem. eobstojí ani Mark Twain, nebot v Huckleberrym Finnovi se
používá výrazu nigger, což je pro Afroamericany neprijatelné. Však
také pocet knih, které by se mely vyradit z knihoven, je ješte vetší
než pred lety, kdy si urcité škole nebo v urcité komunite odhlasova
li, že se nesmí císt Wilde ci Dostojevskij, o Salingerovi nemluve.

Horlivé hlídkování nad výrazivem zavedlo narychlo šablony,
hodné dobrého absurdního divadla nebo špatného humoristického
casopisu. Dokonale už to v Nové Prítomnosti dokumentoval Ota Ulc
v clánku Politicky korektní anglictina (c. 8, str. 16). Mohu dodat jen
vrcholný výkon v podobe prekladu ového zákona, na nemž
korektní prekladatelé prý pracovali pet let

Tak Syn cloveka (The Son of Man) už je neprípustný, je to "The
Human One" (Ten lidský). a pravé strane Boha Otce nemuže sedet,
protože to uráží levoruké lidi. Neobstál ani otcenáš - ten musí zací
nat nikoli Otce náš, nýbrž s ohledem na dámy Otce/matko naše na
nebesích ...

Nový Nový zákon vzbudil ovšem bouri protestu a vetšina z nás

doufá, že bude brzy zapomenut Není známo, zda leváci a osoby
ženského pohlaví se jím cítí povzbuzeni, ale o to asi ani nejde. Sama
podstata politické korektnosti je v tom, že nekdo z nás ani neví, co
všechno ho uráží, takže potrebuje nekoho s vyšší inteligencí, aby ho
ochránil, ci aspon upozornil. Je zajímavé, že za pomoci nekterých
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intelektuálú, ovládajících media a akademické obce, múžeme dosáh

nout intelektuální úrovne stranických tajemníkú za železnou oponou.

V ponekud prícetnejších dobách by politicky korektní aktivisté
byli tak zesmešneni, že by se museli skrývat. Dnes ovšem nejsou ti,
kterí si soukrome myslí, že pokusy takhle zmenit rec, chování
a zvyky jsou pitomost, moc slyšet na verejnosti. Ze složitých raso
vých a politických pomerú nejak vyplývá, že se proste odpor vuci
politické korektnosti težko uplatnuje. Udatné duše se jiste nebojí
oponovat, ale jejich hlas je zatím velmi casto prehlušen palbou

Velký Bratr je mrtvý,

at žije jeho malá sestra SIS

Poslední politický vývoj na Slovensku vede k premítání o tom,
zda se Slovenská republika nestává takzvaným "rogue state" cili
darebáckým státem. Tento módní angloamerický výraz náleží státúm

žijícím mimo pravidla hry mezinárodní diplomacie, státúm, kde
právo a ústava jsou pravidelne ignorovány ci zneužívány, kde politi

ci nesouhlasící s vládní politikou musejí celit nejrúznejším hrozbám,
mezinárodní tlak je zbytecný a mezi radovými obcany prevládá
atmosféra strachu. Soucasný režim v Bratislave zneužívá svou pozici
k vyrovnávání úctú, zejména doma, ale obcas i na mezinárodním
poli, napríklad v obchodních vztazích s Ceskou republikou (viz
rúzné jednostranné akce, odporující smyslu celní unie). Únos prezi
dentova syna Michala Kováce mladšího - podle dosavadních indicií
príslušníky slovenské rozvedky SIS - pres hranici do rakouského
Hainburgu, následné odvolání policejních vyšetrovatelú, sledování
a bití predního politika KDH Františka Mikloška, to jsou jen nejzná
mejší prípady. Zprávy o tom, že bývalí zamestnanci StB slouží
v nové SIS, jsou znepokojující. Snad bychom si meli klást otázku,
zda ješte neco zabranuje príslušníkúm ci agentúm SIS konat "zvláštní
akce" v Praze nebo jinde v Ceské republice. Tuším, že odpoved
bude znít "málo" ci dokonce "nic".

jolyon Naegele

Tretí vlna

Sobota 28. ríjna byla ze všeho nejvíc dnem ceské státnosti.
Sedmasedmdesáté výrocí založení Republiky ceskoslovenské bylo
príležitostí, aby slavil každý po svém. ekterí politici ranním polože
ním kvetin u svatého Václava, vecer pak úcastí na predání prvních
rádú a vyznamenání Ceské republiky.

Legionári, kterí se také zasloužili o stát, ac to zákon nikdy nesta

novil, rády nedostali, protože púl roku predem nepodali návrhy. Ani

korektních komentátorú a profesorú, za nimiž ovšem stojí i méne
korektní, ale dbalí úredníci. Spojencem paranoie se stává opatrnost.

Politické korektnosti se zrejme nejkonkrétneji brání lidé obrnení
krajanskými pouty. Aspon co do výživy je možno zaznamenat, že

politicky korektní stánky s "organickou·' potravou zejí prázdnotou,
zatímco salámy, burty a jitrnice plní obchody v príjemné anonymite
politické nekorektnosti. O

Milan B. Skacel, Norlh Bergen, NelOjersey

za sedmasedmdesát let nepochopili, že byrokrat musí mít k rozhod
nutí nekonecne víc casu než voják a že jeho odmítnutí žádná další
bitva nezmení. Snad napresrok - dožijí-li se.

Verní M. Sládka, kterým se opravdu neprávem ríká republikáni,

se sešli nejdríve na Staromestském námestí. Dve hodiny naslouchali
Their Master's Voice, poté holicí penou zaslepili kameru Ceské tele
vize a nakonec svého vudce dovedli rovnež k soše patrona zeme
ceské. Presne rok poté, co se dotycný dopustil na témže míste cinu,
k jehož vyšetrení byl již trikrát predvolán - nikdy se však nedostavil.
Nechtelo se mu, nic víc. Snad se tak stane napresrok - nebude-Ii
chránen poslaneckou imunitou.

V nejbližším hlavním meste ciZÍ zeme, Bratislave, se odehrála na
brehu Dunaje skromná panychida za cesko lovenskou státnost

u památníku téže. V Ostrave slíbil jistý Rafael, madarský adept na
titul žáka Davida Copperfielda, že na oslavu dne ceské státnosti

nechá zmizet radnicní vež. Nikdo nemusí být Mark Twain, aby si
domyslel pointu sám - vež zústala, zmizel kouzelník.

Televizní diváci a ctenári novin se v den ceské státnosti konecne

zacali orientovat v obrích cerných inzerátech, které se objevily na
obrazovkách verejnoprávních i komercních, v (rudém) Právu
i v (obcansky demokratických) Lidových novinách. Jejich text znel:
Situace po I. a II. vlne privatizace: Drobní akcionári, placte! Zadala
je - bez podpisu - Plzenská banka, která v tichosti skoupila dost
akcií, aby mohla kontrolovat ctvrtinu hospodárství slavícího státu.
Plzenskou banku do té doby znal jen málokdo; investicní fondy,
v nichž zakoupila významné nebo kontrolní podíly, však statisíce
úcastníku kupónové privatizace znalo dobre: IPF Komercní banky,
IF Zivnobanky, IF Kvanto, IF Agrobanky, IF Creditanstalt, PPF, YSE
fondy, CS fondy, IF Panok. Zatímco drobní akcionári užívali dne
vol na k svátku, bankéri pracovali. V Plzen ké bance meli hned dve
valné hromady, jejichž dusledkem je, že zmínený financní ústav má
ode dne ceské státnosti hned dve predstavenstva. Nekdy tak kolem
druhé odpoledne se popsanému stavu zacalo ríkat tretí vlna (privati
zace).

Vsadím veškeré akcie první i druhé vlny, které vlastním (a nekte
ré nejsou tak docela nesmyslné), že nejdúležitejší událostí toho dne
byl práve první velký nápor tretí vlny. ebot teprve její vývoj proká
že, zda velký ceský privatizacní experiment má ·skutecne na víc než
zatracovaná tretí cesta. Jaroslav Veis

*
TECHNOLOGIE JE PROCES ZVYSOVÁNÍ EPOMtRU MEZI PRÍ(;INOU A NÁSLEDKEM
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Mínení o Nemcích a Nemecku
V roce 1947 psal Josef Kopta úvodníky do mesícníku Verejné míne

ní. V jednom predvídal, že výsledky tehdejšúlo LS. ústavu pro výzkum
verejného mínení budou mít význam pro historiky. Tehdy usporádala
Gallupova organizace mezinárodní prúzkum o budoucím vývoji
Nemecka. Šetrení se uskutecnilo v šesti, jednou z nich byla i (:SR, treba
že náš ústav nebyl clenem Gallupovy organizace. George Gallup s tím
souhlasil a mel k naší prúzkumné instituci kladný vztah. Vedel, že jeho

Prúvodce po výzkumu verejného mínení byl preložen do ceštiny.
Otázka položená reprezentativním výberúm obyvatelstva v šesti

zemích znela: "Myslíte, že se Nemci stanou mírumilovným a demokra
tickým národem, nebo že budou opet chtít zacít novou válku?"
O výsledcích svedcí tabulka.

Odpovedné studium verejného mínení vyžaduje erudici, zkušenost,
integritu analytikú. Epizodické prúzkumy nejsou ješte výzkumem
a poskytují jen okamžité snímky spolecenské psychiky, i když jsou spl
neny požadavky, aby pri koncipování a rozboru prúzkumú bylo respek
továno riziko chyb náhodných i nebezpecí chyb systematických. Pri
posuzování výsledkú je nutno prihlížet mimo jiné k soucasnému spole
censkému klimatu. V souvislosti s projevy verejného mínení v letech
totality mluví Václav (:erný o roubíku v ústech ceského cloveka.

Dr Cenek Adamec

Zárodky americko-vietnamské·

ho prátelství

POZD.: +/ Náš ústav pusobil tehdy jen v Cechách a v zemi Moravskoslezské.

Ve všech zemích uvedených v tabulce lze konstatovat prevahu
mínení, že Nemci budou chtít zacít novou válku. Prevaha tohoto názo

ru je výraznejší ve Francii a v Holandsku, které byly za války nacistic

kým Nemeckem okupovány. V ceských zemích lidé predvídali mírumi
lovnost a demokraticnost budouculo Nemecka jen výjimecne. Púsobily

zde nepochybne nejen zkušenosti z druhé svetové války, ale i historic
ká pamet.

Predseda poslanecké snemovny Milan Uhde prednesl dne 29. cerv
na 1995 prednášku o cesko-nemecké historii v akci usporádané nadací

Konrada Adenauera. Rekl mimo jiné, že jedinou konstantou spojující
národní v minulosti byl strach z Nemecka (LN 30. 6. 1995). V souvislos

ti s odsunem ceských Nemcú po roce 1945 poznamenal, že starší gene
race si tento strach udržuje v autentické vzpomínce.

I když prúzkum slova predsedy poslanecké snemovny prúzkum

z roku 1947 na první pohled potvrzují ci podporují, jeví se nám teorie
"strachu jako jediné konstanty" jako príklad myšlení v pojmech stereo
typú, popsaných politickým filosofem Walterem Lippmannem.
Prúzkumy, které byly u nás v pozdejších letech uskutecneny, svedcí
o tom, že prevládající mínení o Nemcích a Nemecku nelze shrnout do
jedné vety. Naši lidé napríklad uznávají, že Nemecko patrí k zemím,
které kladne ovlivnily naši kulturu.

O podstate verejného mínení pretlvávají na rúzných úrovních odbor
nosti diskuse, nejednou s povahou sporu. Obecne však prevládá overe
ná teorie, že jde o entitu velmi složitou (multifaceted), neustále se vyví
jející pod vlivem událostí a zmen ve spolecenském prostredí.

Nemci se stanou národem

Spojené státy
Velká Británie

Francie

Holandsko

Kanada

(:eské zeme+/

demokratickým,

mírumilovným

%

22

23

10

14

20

2

budou chtít

zacít novou

válku

%

58

43

63

63

58
81

nevím

%

20

34

27

23

22

17
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Koncící dvacáté století nám už pripravilo tolik prekvapení, že presá
hla predstavivost i tech nejnáramnejších fantastú. Kulturní Nemecko
podlehlo šarmu šaška s knírkem. O neco kníratejší Stalin svého casu
ucaroval západnímu svetu natolik, že Bernard Shaw ho nominoval na
Nobelovu cenu míru. Železobetonový moloch, sovetská supelvelmoc

se svými satelity, to vše se rozpadlo. A nyní zeme, kde Spojené státy
utrpely jedinou porážku ve své historii (porážku nikoliv na fronte, ale
na domácím politickém poli, nutno dodat), Vietnam, se se svým býva
lým neprítelem sbližuje. A Lína, která v dobe konfliktu Vietnam
dúkladne zásobovala a podporovala, se ted kaboní, že námluvy
Hanoje s Washingtonem jsou údajne zamereny proti ní, nekdejší spoje
necké moci.

Už jsou tomu dve desetiletí, co padl Saigon a americký velvyslanec
Martin se svinutou vlajkou potupne spechal do poslední helikoptéry.
Prezident Clinton se konecne odhodlal vztah s nekdejším asijským pre
možitelem normalizovat v pravém slova smyslu. Ministr zahranicí
Warren Christopher prijel do Hanoje otevrít americkou ambasádu
a místní davy mu tleskaly. Máme tu co cinit se sedmdesátimilionovým
národem, jehož polovina v dobe tehdy tak ktvavého konfliktu ješte
nebyla na svete.

Takovýto kotrmelec zpúsobila ekonomická realita. Vietnamští vúdci

se sice stále hlásí k omšelým principúm marxismu-leninismu, ale co je
dneska pritahuje a inspiruje, nejsou evropští vousáci devatenáctého
století, nýbrž príklad a vize Singapuru, hospodársky výtecne si pocína
jícího práve proto, že s praotci vedeckého socialismu nemá zhola nic
spolecného.

Vietnam se ovšem od sveta izoloval prOiš dlouho a dnes se v tam
ních vládnoucích kruzích nenajde clovek, ktetý by mel porádné ponetí
o tom, jak by melo fungovat hospodárství v mezinárodním kontextu.
Jak si pocínat na zahranicních trzích, jak a do jaké mílY si porozumet
se zahranicními investory.

A nejenom to. V Indocíne - zejména v Kambodži, kde ješte rádí oni
apokalyptictí mordýri Pal Pota, francouzského vzdelance - bytelným
problémem zLlstávají miliony min všude v terénu. Odhaduje se, že je
tam nekolik min na osobu, neco veru obtížne predstavitelného.

Tahle hrúza trápí Vietnam mín. Mají tam ale malér jiného exploziv
ního druhu, totiž hlemýžde, šneky. Ano, prosím. Miliardy takových
potvor, užírajících potrebnou potravu ve všech 53 provinciích. Množí
se rekordne, presne podle Malthusova dávného mustru, vloni pozreli
77 tisíc akrú lýžových polí. Osm techto nenasytú zkonzumuje ctverecní
metr takového prostoru, den co den. Tyhle potvory (tzv golden snai!)



jsou vetrelci nikoliv z imperialistických USA, ale z Ameriky Jižní.

Skupina byznysmanú je privezla v nedávném roce 1988 se zámerem

potešit místní gurmány - však to bývala francouzská kolonie. A ted je

z toho ..epidemie, úplná katastrofa" - slovy Vuonga Quoca Tuonga
z ministerstva zemedelství.

Címž se vracím k zacátku tohoto povídání: život nám poskytuje

vel1l nepredvídatelná prekvapení, Ota U/c

Ve znamení cigaretového koure
Ceský tisk si málo všímá Václava Havla jako vášnivého kuráka.

Pokud se v tisku objevila jeho fotografie, jak kourí na zahrade zámku

Kolodeje u nápisu "Zákaz kourení!", ceský tisk tomu již nevenoval delší

komentáre. Nyní kupodivu nemecký týdeník "Prager Zeitung" (14, zárí

1995) dává do protikladu jednání V, Havla, kdy jako hlava státu a náru

živý kurák uplatnil ve to proti antikuráckému zákonu, který stejne by

vetšine kourících poslancú nebyl vhod. Nyní V. Havel jako by své drí

vejší jednání zahalil kourem a coby nesmiritelný ochránce cigaretových

špackú vše drívejší zapomnel. edávno totiž 581etý vášnivý kurák

napsal dopis "Evropskému sdružení lékarú bojujících proti kourení", ve

kterém mimo jiné uvádí: "Kourení omezuje svobodu cloveka." Tem,

kterí by rádi prestali s kourením, preje Havel "jako clovek, který 44 let

kourí", vúJi vydržet. Práve pro mladé lidi predstavuje první cigareta

"neodpustitelnou chybu". To tvrdí Havel bez obalu a filtru, tak to ales

pon napsal list ,Prager Zeitung" c. 37/95. Jaroslav Liška

Nemít deti ...

enpeasáci, ale také kvet nejcerneiší - umeloh motní plešatci, skini. jeden

cas to vypadalo, že na konci války spFedobrazem techto úderníku vyhy

nulo tvarosloví i dtivody k obnove podobného dmhu. Co jsou však lidem
platné všechny zkušenosti s válecn)Ím besnením, holocaustem, rasovou

nenávistí, když up~)'nepár desítek let?Jsou tu' Det'átka nejist)Ích rodiclÍ,

vyznavaci nového Mdli, lépe nového i'ádellí, mající opet v hlavách vidi

nu cistotné rasy. jsou tu - pochodující, vypulérovaní, urvaní, vybavení

prostými myšlenkami, dýkami, hajlující, s kolektivní agresivitou jistí
pohromade, nejistí v osamocení, lehce vznetliví, sahající po nuncáku,
uvidí-li cosijinakého,

Ne~ýt tFebajen trpeni, ale pHmo zakázáni, vedela ~)I si s nimi rady
policie i spravedlnost. a to i v prípade príslušnosti k temto cernocerným

postavám vidícím rude. Zn1atel~ým imatoucím. Natož pn randalizová

ní a útodcl7 na lidi podle jejich v.ýberu. Ale jak zakázat neco, co je bez

"tvant "? Copak mají svuj ústFední výbor, registraci, sekretariáty? Nic

takového. jen tu zatím proste jsou, obnovitelé zvuku a tradic naciona
listu, a nechtejí nic jiného než pod vedením Gruppenjiihreru udelat

v složitých vecech jednoduchý poFádek. Mohou pred našima ocima

pochodovat, zastrašovat, kohosi zmlátit i vzbuzovat falešné nadeje.

Kí~yž na topi'ijde, mají už isvé padlé hrdiny, své možné Horst Wessely.

Kdy~y byli trochu muzictejší, už ~)'chol1l mohli nepochybne slyŠétjejich
heroizování veforme úderných maršú.

Naše deti. Co je na nich našeho? Co máme s nimi spolecného? 7)1

otázky by nás mely zneklidiíovat. A nejen! JiríJirásek

kde bychom byli? Celé lidstvo, kde by bylo? Prestanme je nejakých

padesát let privádet na svet a z planety Zeme se stane tiché, o~yvatelné,

ekologicky zvedené místo ve vesmíru. Reky budou op~ývat ~ybami.
vzduch vonet po kvetinách, zveF se bude rozmnožovat k radosti posled

ních lovcti a války se nebudou moci vést.

Ale zatím žádné ochranárské hnutí po tomto osvedceném prostl'edku

ani nevolá, ani je samo nepraktiku je. Zatím se deti rodí jako odpradáv

na. Deti tu vždy nejaké byly, vždy údajne o neco lepší než jejich rodice.
Ale jisté to není.

Kdysi jsme meli u nás tzv. Gottwaldovy deti. Nedá se ríci, že by se

nejak obzvlášte povedly - i když meziválecná generace rodicti, ješte
notne idealistická, nešeti'ila ani rákoskou, ani následováníhodnými

vZ01y. V prubehu casu, jak tyto deti braly rozum, nekterym to nebylo

nic platné, jiným jen o málo víc. Ty druhé, z vrozené všetecnosti, zacaly

pátrat na pudách, v truhlách, albech a starych papírech, aby jedno

znacne zjistily, že jejich pravým otcem nebyl jistý truhlárský tovaryš

Klement Gottwald, ale mladický génius Karel Marx. Jenže to už se doba
dala do pekného cvalu a o otcovské právo se prihlásil i soucasník Mao.

Na toho však zbyry už jenom paberky.
Po pl'ejití rozhnevaných vichi'ic se na okamžik zdálo, že zdejší deti,

nedávno vyzvánející na klíce rodicovských bytu, vezmou své biologické
dárce života na milost. jenže nový kult trhu s jeho nabídkou zaúcinko

val i zde. Pouze personalistický princip ustoupil do pozadí, pomineme-li

místní kuriozitu, jako jsou postarší levobocci tatíka Falbra. J vyrojili se

satanisti, anarchisti, sektái'i, heavymetalisti, Deti zeme (ci Zeme?), gre-
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DEJINY

Ceská otázka

po sto letech
V tomto roce uplynulo sto let od prvního vydání

Masarykovy II Ceské otázky". V roce 3 Ceské republiky
jiste vítaný podnet k zamyšlení nad ceskou otázkou
dnes.

František Kautman

Ceská otázka doznala za uplynulá léta, zejména pak za posled
ních patnáct let, velikých zmen. V roce 1980 jsem na toto téma
napsal pro samizdat úvahu "Ceská otázka po petaosmdesáti letech".
(Posun základních problémú je velmi výrazný. Není divu: Moderní
ceské dejiny zaznamenaly ve XX. století tolik zvratú, že jim nenajde
me analogii v celém predchozím tisíciletí. Jednak se tu v kostce pre
hodnotily mnohé události minulé, jednak byly vyzkoušeny mnohé
ideje a spolecenské modely, vypracované XVIII. a XIX. vekem.
Výsledkem je zmatení myslí a jazykú, jaké nemá dejinné obdoby.

Otázka náboženská

Masaryk navázal ceské obrození konce XVIII. a XIX. století na
naši reformaci. Narážel na oponenturu od samého pocátku uverej
není svých knih o tomto tématu. ekteré události moderních dejin
mu dávaly za pravdu, jiné jej vyvracely. Na idejích ceské reformace
byla založena Masarykova Ceskoslovenská republika z let
1918-1938, která vydržela jen dvacet let. Její základy však
Masarykovu "Ceskou otázku" z r. 1895 v nekterých podstatných
kusech revidovaly. Z historické nutnosti upustila od Palackého ideje
státu rakouského, na níž Masaryk až do r. 1914 ješte stavel. aopak
do ideologie nového státu umožnila vstup znacné cásti nacionální

mytologie, o niž se opíral ceský nacionalismus až do Masarykem
završených rukopisných bojú. Ideologii první republiky tak silne
zasáhl Masarykem odmítaný Jungmann, celkem legitimne. Jeho jazy
kový nacionalismus a volnomyšlenkárský liberalismus odpovídal
tehdejšímu demokratickému modelu nového státu. ová republika
však byla nejen mnohonárodnostní, ale také multireligiózní: presto
se v ní zákonite prosazoval národnostne ceský a nábožensky libe
rální prvek, protože práve ony držely stát pohromade. Neznamená
to, že tím republika byla neživotná od samého pocátku, jak dodnes
hlásají její totalitní odpúrci zleva i zprava. Kulturne byla plodná,
hospodársky prosperovala a byla znicena útokem zvencí, nikoli
vnitrním rozkladem.
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Otázka národnostní

V "Ceské otázce" Masaryk velmi ostre kritizuje jednostranné
Palackého pojetí ceských dejin jako odvekého antagonismu Cechú
a emcú. Masaryk si byl více než kdokoli jiný vedom souvislosti
našeho duchovního života s nemeckými vlivy a usmírení s našimi

lemci považoval za nejdúležitejší úkol naší vnitrní politiky. Jako
prezident také na tomto úkolu dúsledne pracoval. epodarilo se:

vinou pangermanismu, ceského nacionalismu, henleinovcú a nako
nec Hitlerova imperiálního výboje.

Hitler totiž dodal pretežký argument Palackého dejinne-filosofic
ké koncepci .. ,Bud emci, nebo Ceši v ceských zemích", takto kdo
s koho položil otázku v letech 1939 - 1945 V r. 1945 stál témer celý
ceský národ v pomeru k našim Nemcúm na stanovisku krajního ces
kého nacionalismu. Proto také vysídlení našich Nemcú "Heim ins
Reich" nenarazilo na významnejší odpor, ale naopak setkalo se
s masovým souhlasem.

Masaryk hluboce studoval slovanskou otázku a po Havlíckovi
jako první vystoupil s odmítnutím našeho obrozenského romantic
kého panslavismu. Druhá svetová válka náhle vrhla naši spolecnost

do onech blouznivých prvoobrozenských dob. Slovanské zeme se
sjednotily pod vedením komunistického Ruska, kte.ré je osvobodilo
z nacistické poroby (takhle zjednodušene se to tehdy prijímalo).
Historie k tomu sestavila odpovídající scénár. Až na Bulharsko
všechny slovanské zeme byly Hitlerem porobeny a okupovány:
nekteré (Polsko, Cechy, Slovinsko) zbaveny samostatnosti, jiné
(Slovensko, Srbsko, Chorvatsko) zformovány do Hitlerových satelit
ních státú.

Ideolog slovanské vzájemnosti Jan Kollár byl v Moskve monu

mentálne všeslovansky oslavován. Dnes se to zdá všechno neuveri
telné, ale tehdy tomu uverili i Edvard Beneš a Jan Masaryk.

Byla to krátkodobá epizoda, ale stacila k tomu, aby v r. 1945

celý národ vítal u nás sovetské vojáky jako osvoboditele a aby
v Cechách ve svobodných volbách více než 40 % volicú dalo své
hlasy komunistúm. Slovanské iluze se zhroutily už v 1', 1948 roztrž
kou sovetského Ruska s Titovou Jugoslávií. Ceské rusofilství pak po
krátkodobém rozkvetu se zhroutilo v srpnu 1968. Proti nemeckou
euforii z r. 1945 vystrídala protiruská euforie z r. 1968, která namno
ze dosud trvá.

Slovanúm se tradicne vytýkala nejednotnost - dnes u nich proží
vá prímo orgie. Proces drobení po r. 1918 integrovaných státú témer
nenachází hranice, na nichž by se zastavil (bývalý SSSR, bývalá
Jugoslávie), bratrská láska je vystrídána krvavou nenávistí a krevní
mstou, Náboženství, zpúsob života, historické reminiscence - témer

vše najednou Slovany rozdeluje. Je zrejmé, že pouhá jazyková prí
buznost k integraci kmenových celkú nestací.

V "Ceské otázce" Masaryk mluví o ceském a slovenském národe
jedním dechem (nikde nemluví o národe ceskoslovenském). Patrne
tu nepocituje nijaký problém, vždyt sám byl napúl (po otci) Slovák
a vyzdvihl dva Slováky, Kollára a Safaríka, jako patriarchy ceského
národního obrození. To byla solidní základna pro republiku z r.
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1918, i když Slovensko bylo prevážne katolické. V r. 1938 byla
republika násilne roztržena (jsem presvedcen, že její roztržení si

neprál ani Andrej Hlinka). V r. 1945 byla obnovena a v r. 1993 se
podivným zpusobem sama rozdelila - ani nevedela, jak k tomu
vlastne došlo, Priznám si, že pro me (a znacnou cást mé generace)
zustává toto rozdelení nezacelenou ranou.

Reformace, revoluce, monarchie, republika

Byl-Ii Masaryk v ..Ceské otázce" proti revoluci a pro reformu
a reformaci, bylo to sice problematické, ale moudré. Byl v tom pra
vým synem XIX století, které vyrábelo na bežícím pásu nejruznejší
ideologie a recepty na spásu sveta, ale jako století relativne poklid
né nepredpokládalo, že by jimi nejak mohlo ohrozit mír v Evrope
a ve svete, ci dokonce existenci lidstva.

Hegel, Feuerbach, Fichte, Stirner, Saint-Simon, Ch. Fourier,
Owen, Sorel, Proudhon, Lasalle, Marx, Bakunin, Kropotkin,

ietzsche, Comte, Spencer, Gobineau a rada dalších pánu byla bud
katedrovými vedci, nebo hloubavými samotári, kterí vesmes žili

v presvedcení, že jejich projekty se uskutecní nejdríve tak za sto let,
,až k nim lidstvo dozraje". Ješte sám Masaryk ideologie a ideology
takto trídí: necht se svárí ruzné názory a ten pravdivejší a lidstvu
prijatelnejší se treba prosadí. Ideová pluralita byla pro XIX. století
sine qua non - jí se všechny "svetské" ideologie lišily od nábožen
ských dogmatik.

Anarchisté, socialisté a komunisté hledali cesty k urychlenému
uskutecnení svých projektu v revoluci - príkladem jim byla

Francouzská revoluce z konce XVIII. století, která se jala násilnou
cestou oktrojovat názory francouzských encyklopedistu nejprve
Francouzum, poté ostatnímu lidstvu. Výsledek byl problematický,
ale cesta byla úcinná a nedala revolucionárum spát.

Casto se klade otázka, proc Masaryk upustil v r. 1914 od svého
reformního postoje a zacal sám delat revoluci. Jsme na prahu první
svetové války, první ze sérií katastrofických událostí XX. století,
v níž jsou in nuce obsaženy zárodky všech dalších katastrof.
Masaryk (a patrne žádný soudný mozek v tehdejším svete) si sveto
vou válku neprál, pracoval proti ní, snažil se jí zabránit. Když ale
vypukla, postavil se k ní celem a v okamžiku, kdy Rakousko spojilo
svuj osud "na život a na smrt" s imperialistickým Nemeckem, rozho
dl se pracovat pro ceskou samostatnost i mimo Rakousko. Ale neza

pomínal, že jde o rešení provizorní, a že vakuum v oblasti mezi
emeckem a Ruskem, které si na nás budou delat nároky, musí být

dríve nebo pozdeji vyplneno nejakým vyšším integrovaným celkeni:
federací stredoevropských národu, unií cesko-polskou nebo
cesko-polsko-jugoslávskou, atp. Nejlepší by ovšem byly Spojené
státy evropské - za jejich prezidenta býval po válce Masaryk ideálne
nominován. To vše byly ale pouhé sny, z nichž se realizovala jen
kusá a bezzubá Spolecnost národu a jednostranne proti madarská
Malá dohoda.

Práve v ,Ceské otázce" Masaryk nijak zvlášt neakcentuje ceskou

samostatnost: Meli jsme ji a ztratili jsme ji - jsou národové samostat
ní, a presto nejsou sví, atd. Ceské státní právo jako mlhavá historic
ká relikvie mu pak neimponovalo vubec.

o to víc - v vdvolání na Palackého - zduraznuje proces evropské

a svetové centralizace. áš národ musí být charakterní, vzdelaný,
mravný, pracovitý a tvorivý - jen tak muže v onech centralizacních
procesech se ctí obstát. Stejne tak Masaryk prezírá otázku státní
formy: republika nikoho nespasí, naopak konstitucní monarchie
muže být dobre demokratická. Tak tohle vše zní velmi aktuálne.
Evropská unie, Rada Evropy, Evropské hospodárské spolecenství 
co je to jiného než už konkrétnejší fáze vývoje na ceste k onem
Spojeným státum evropským? OSN nám príliš radosti nedelá - ale
oproti Spolecnosti národu je to obrovský pokrok. Vojáci

UNPROFORu v Bosne a Srbské Krajine, kterí po zuby ozbrojeni se
nesmí bránit a musí se nechat zabíjet, jsou rytíri smutné postavy.
A prece nás blaží, že naši vojáci jsou také v uniforme armády sveta,
která by mela chránit mír a lidi proti válecným dobrodruhum
Cikdyž zatím neví jak).

Proti liberalismu

Ostre protiliberalistický tón zarážel na Masarykove ,Ceské otáz
ce" její oponenty už v dobe jejího prvního vydání CKaizl, pozdeji
PekaO, stavel Masaryka, prononsovaného "pokrokáre" a modernistu,
témer na konzervativní pozice a vyvolával neocekávané sympatie
treba i na strane integrálních katolíku CMiklík).

Kdo zná Masarykovo dílo od jeho prvních clánku, "Sebevraždy"
a úvah "Moderní clovek a náboženství", však prekvapen nebude.
Masaryk vždy hledá svetonázorový úbežník v eticko-náboženské
dimenzi, jeho puvodními inspirátory jsou prece vedle Humea
a Comta B. Pascal a F. M. Dostojevskij. ,Laissez-passer" klasické
ekonomické vedy a "vše je dovoleno" Ivana Karamazova jsou zása
dy pro Masaryka zásadne neprijatelné. Clovek se musí vztahovat
k necemu vyššímu, než je sám. Clovek nežije jen hmotou, primární
nejsou jeho ekonomické zájmy. V tom je Masaryk v zásadtlí a trvalé
opozici k Marxovi, i když se sociálními demokraty sympatizuje, spo
lupracuje a morálne i hmotne je podporuje. Otázka sociální a otáz
ka náboženská mu splývají, ceskobratrství mu znamená také sociál
ní cit pro "ctvrtý stav", pro delníky, z národa casto vylucované. Ale
Masaryk neverí v socialistickou revoluci, v její bolševické podobe
v Rusku ji od samých pocátku rozhodne odmítá.

V prvních letech republiky se Masaryk vyslovuje dokonce pro
jistý stupen socializace. Masarykuv nástupce E. Beneš pak po druhé
válce podepisuje - opet za souhlasu vetšiny národa - znárodnovací
dekrety. Stalo se tak mj. proto, že kapitalistické hospodárství první
republiky zase tak bezchybne nefungovalo, zejména v krizových tri
cátých letech. Socializacní experimenty krome atypického Ruska
zatím nikdo nevyzkoušel - co když by se to mohlo podarit?, mysleli
si tehdy i mnozí demokraté.

ení pravda, že Masaryk chtel národ jednostranne zideologizo
vat. evnucoval mu žádnou církev ani politickou stranu.

Ceskoslovenská církev husitská, která vlastne vznikla z popudu jeho
idejí, musela byt dost zklamána nejen tím, že se nestal jejím clenem,
ale že k ní zachovával i chladný postoj. Státotvorné strany se sice
Masaryka dovolávaly, ale žádná se nemohla prohlásit za stranu
Masarykovu. Bývalí realisté (Herben, Stránský) byli v národní demo
kracii, a ta dokonce stála vuci nemu v ostré opozici. Národní socia-
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listé kdysi napadali Masaryka i fyzicky. A sociální -demokraté byli

prece jen - vnuci Marxovi.

Nejblíže Masarykovi stáli "Iiberálové" a "pragmatici" Karel Capek,

Ferdinand Peroutka a jejich okruh. To zní paradoxne: cožpak

Masarykuv boj proti liberalismu byl oboustranne zapomenut? Jenže

capkovsko-peroutkovský liberalismus mel od pocátku silný morální

náboj a na liberalismu pred první svetovou válkou Masaryka nejvíce

rozciloval práve jeho amoralismus.

Dnes se i tato stránka Masarykovy "Ceské otázky" podivuhodne

zaktualizovala: Kýžená liberalizace naší ekonomiky k nám širokým

proudem zanesla práve onen druh amorálního liberalismu, který

tak pohoršoval všechny kritiky buržoazní spolecnosti.

Transformace ekonomiky je považována za vrcholný cíl národních

snah. Hlavne když budeme mít hojnost spotrebních statku a sme

nitelnou menu - vše ostatní nám bude pridánol Národ tomu tleská

- jak by ne, o tom, že ekonomika svetem vládne, ho ctyricet let

presvedcovali komunisté. Chyba tedy byla jen v tom, že jejich eko-

Snímek František Dostál
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nomika silne kulhala. Ted už kulhat nebude a vše ostatní se

poddá samo sebou.

Cím je vlastne "ceská otázka" dnes?

Jazyk - sotva. Nikdo nám ho nebere, przníme si ho sami (a jen

sami mužeme tomuto prznení zabránit) a víc než nejakých 10-15

miliónu lidí jím na svete asi nikdy mluvit nebude. Takže Cech

vždycky musí umet ješte nejaký "srozumitelný" jazyk, jakým je napr.

anglictina nebo nemcina. Spolecenství dejin? Dnes je stejne durazne

akcentována reformace jako protireformace, oslavujeme Jana Husa,

klaníme se Janu Nepomuckému a svatorecíme Jana Sarkandra - jak

komu libo. Církví máme mnoho, verících málo, v duchu krestan

ských zásad žijících lidí ješte méne Katolická církev, jakmile presta

la být pronásledována, ztrácí nekdejší sympatie, cemuž nekdy ješte

sama napomáhá necitlivým prístupem k nekterým majetkovým zále

žitostem a neskrývanými politickými ambicemi. Úspech zaznamená

vají ruzné sekty a mimokrestanská, zejména orientální náboženstvÍ.

Nevím, nakolik své cešství pocituje stoupenec hnutí "Hare Krišna"

nebo Svedek Jehovuv.

Nemáme žádnou národní stranu (což je možná dobre). Težko lze

oznacit nekterou ze stran vládnoucí koalice za výrazne národnÍ.

Opozicní sociální demokracii tím méne. Velkohubými národními

hesly, posbíranými mezi odpadky na skládkách ceského nacionalis

mu a fašismu minulých dob, se ohánejí jen Sládkovi republikáni

a stranicky a hnutí jim souzvucná. Je to vycpelé až hruza a jediná

dve konkrétní hesla, která se zde vydelují, znÍ: "Bílé Cechy! Cikáni

do plynu!"

Ovšem, Oláme národní literaturu XIX. a XX. století, kterou zatím

témer nevydáváme, máme národní hudbu (kterou obcas hrajeme),

máme Národní divadlo a Národní muzeum a nemužeme porád

dustojne zastrešit Národní galerii. Nejcennejší je oživování regionální

kultury a jejích tradic, a to nejen ceské, ale i nemecké a židovské.

Jsme jako národ ohroženi? Na tuto otázku se odpovedi ruznÍ.

Více lidí si myslí, že ne, nekterí se bojí Nemcu, jiní Rusu. Nekterí se

bojí "amerikanizace", což znamená komercionalizaci naší kultury (ta

k nám skutecne proniká). Jenže není ani tak ohrožen ceský jazyk

a ceská kultura, jako ceská krajina, její vzduch a vody, její rostlin
stvo a živocichové.

Cím je tedy ceská otázka dnes? Otázkou jednoho národa "v srdci

Evropy"? Nebo otázkou Evropy, sveta, lidstva, všeho,. co žije

a dýchá na této planete?

Tady už u Masaryka odpoved nenajdeme. Zil, psal a pusobil

v dobe, kdy nebylo tak patmo, že lidstvo stanulo na prahu svého

zániku. Masarykova doba byla ješte prehledná a mela svuj rád. Ten

se však v druhé polovine XX. století definitivne zhroutil.

Takhle chmurne by se clánky koncit nemely. Ale snad je na

míste varovná slova trochu pri tvrdit, aby doléhala do uší silne

nahluchlých. Je jich totiž nebezpecne mnoho. O

František Kautman, PhDr., CSc, spisovatel, publicista
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se Greenpeace také do boje proti kourení, nebo snad vrchní velitelé
v Greenpeace jsou vášnivými kuráky? Jaroslav Liška

Kvuli údajne lhostejné politice Klausovy vlády preshranicní spo
lupráce ve forme euroregionu neprosperují. Alespon toto tvrdilo
nekolik úredníku a akademiku z pohranicí na nedávné mezinárodní

konferenci organizované Nadací Patriae v Mícovne Pražského
hradu. Témer pateticky znela slova starosty Mostu Jirího Šulce, který
vyjádril nadeji, že náskok v rozvoji, který nemecká strana Krušných
hor. sousedící s mosteckým okresem, zažila po sjednocení
Nemecka, zažije i mostecké príhranicí. Ale pan starosta Šulc vyne
chal klícový detail, totiž že mostecké pohranicí je po odsunu ci
vyhnání Nemcu pred padesáti lety dodnes relativne vylidneno. Místy
Nemci mohli zustat, ale stejne se postupne vystehovali, asimilovali

ci vymreli. Mnozí sudetští Nemci byli presídleni pri odsunu do teh
dejší sovetské okupacní zóny Nemecka, tedy do blízkých mest
a mestecek. Sice pozdeji následovala urcitá migrace z východone
meckých pohorských vesnic a mestecek do vetších mest v NDR
anebo do SRN, avšak mnozí obyvatelé zustali ve východonemeckém
pohranicí, a proto tento kraj neutrpel do takové míry jako ceská
strana Krušnohorí. Domy, chalupy, kostely, ba i lesy na druhé stra
ne zustaly relativne zachovány, zatímco na ceské strane se postupne
rozpadaly, pokud zrovna nesloužily jako rekreacní objekty.
V dúsledku znecištení ovzduší lesy stále umírají ci jsou už mrtvé,

anebo už vubec neexistují. Mostecku dodnes chybí vlastní hranicní
prechod do Nemecka. Dúvod je patrný. Nejsou peníze. Mnoho obcí
na Mostecku nemá ani na clenské príspevky Euroregionu
Krušnohorí/Erzgebirge. Mosteckému príhranicí chybejí atrakce pro
cestovní ruch, napríklad národní park, jaký je na Šumave ci
v Krkonoších, nebo svetoznámé lázne. Oživení mosteckého príhra

nicí zustává zatím jen nesplneným práním. Jolyon Naegele

Jde skutecne o cistotu
ovzduší?

Tuny škodlivin vypouštejí kuráci do svého okolí. Odborníci po
vynásobení prúmerného množství škodlivin z jedné cigarety poctem
cigaret vyrobených ve SRN za celý rok, což je 200 miliard cigaret,
došli k záveru, že do nemeckého ovzduší se za rok dostane asi 90

000 tun kyslicníku uhlicitého a 600 tun dusíku. U nás je situace
obdobná, ale na celém svete je též nápadná shoda v tom, že tyto

škodliviny ponechávají v klidu ruzné pseudohumanistické organiza
ce, jako je napr. Greenpeace. Takové organizace vyvíjejí svou aktivi
tu jen tím smerem, za který jsou placeny. Možná, že jim tabákové
monopoly platí za to, že je nechávají v klidu, nevšímají si jich.

Obdobné podezrení múžeme mít, když si všimneme prOiš horlivé
cinnosti techto pseudohumanistických organizací v prípade atomo

vých elektráren. U nás jim vadí atomová elektrárna v Temelíne,
i když dosud není dokoncena, ale 23 fungujících atomových elektrá
ren ve SRN je ponechává v klidu. Rovnež prípad Mllluroa stojí za
zamyšlení. Greenpeace protestovala velice rázne, ale stejne neúcinne
jako v prípade atomových zkoušek jiných velmocí. Francouzský
výbuch v Tichomorí byl však doprovázen velkou kampaní k bojkotu
francouzského zboží. Jsou zámery Greenpeace vždy zcela "cisté"? Dá

Duchodci zkoumali verejné
,II v ,II

mlnenl
Výzkumy verejného mínení se zabývá celá rada organizací. Zlé

jazyky tvrdí, že výsledek odpovídá prání objednavatele. Strana
Dúchodci za životní jistoty bude kandidovat v príštích parlamentních
volbách. Proto si udelala pruzkum o svých preferencích u 947 osob
dúchodového veku, neclenu strany, z 2,2 mil. duchodcu v éR.

A výsledky? Na otázku, zda jim stací soucasný duchod na dustojný
život, odpovedelo 826 osob, tedy 85 % respondentl\ že nikoliv. Se
soucasnou sociální politikou vlády není spokojeno 864 osob, tedy 87
% respondentu. O tom, že strana DŽJ bude kandidovat v parlament
ních volbách 1996 a prosazovat sociální práva starší generace, ví 727,
tedy 74,5 % osob. V nadcházejících volbách hodlá dát strane
Dúchodci za životní jistoty svúj hlas 61 % respondentl\ což je 592
osob dúchodového veku. Strana DŽJ z toho usuzuje, že pujdou-Ii
k volbám všichni dúchodci, mohla by získat 1 200 000, tj. 15 % hlasú,
v prípade 60 % volících duchodcu 720 000 hlasu, tj. 9 % preferenc
ních hlasú. Strana Duchodci za životní jistoty si je vedoma, že urcený
vzorek respondentú není urcující a výsledek muže být cástecne
deformován. Urcitou informacní schopnost však má. Jaroslav Liška

Ceský dialog
mesícník pro Cechy doma i ve svete

,.~,. II. ~ 10I e;5
~v-

Rozhovor se spisovatelkou Innou Mirovskou e
Informaci o Mezinárodním ceském klubu - události
20. stoletíe František Drtikol, ceský fotografe Josef
Fousek e Knížky, knížky a další zajímavosti
z kulturního života e Naši ve svete - Kostarika, USA,
Afrika, Švédsko, Holandsko e Jak umrít štastne a
zavcas - povídka e Soukromá i jiná inzerce a další
ctivé stránky od autoru z celého sveta.

Redakce hledá další schopné mladé spolupracovníky.
Zájemcum zašleme. v CR i v SR zdarma jedno císlo na
ukázku, v Evrope za 2 DM a v zámorí za 2 USD vcetne
poštovného.

Žádejte na adrese:
Ceský dialog, U Pergamentky 8, 170 00 Praha 7, tel.
a fax 803697.
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Puvodní
fašismus

Umberto Eco, profesor sémiotiky na bolonské uni
verzite, proslulý spisovatel (Jméno ruže"), prednesl
na newyorské Columbia Universitypozoruhodný pro
jev u príležitosti 50. výrocí konce války v Evrope.
Prinášíme jeho cást ve zkrácené podobe.

Umberto Eco

Jazykové uzance poskytují casto duležité informace o pocitech,

ze kterých vycházejí. Proto má význam otázka, proc byla nejenom
Resistenza, nýbrž i druhá svetová válka všude dúsledne oznacová
na za boj proti fašismu. Podíváme-Ii se znovu do Hemingwayova
románu .,Komu zvoní hrana", zjistíme, že Robert Jordan ztotožnoval
své neprátele s fašisty, i když mel na mysli španelské falangisty.
A Franklin Delano Roosevelt spatruje ve "vítezství amerického lidu
a jeho spojencu vítezství nad fašismem a dedictvím despotismu,
které predstavuje". Za druhé svetové války byli Americané, kterí
bojovali ve španelské obcanské válce, považováni za "predcasné
antifašisty" - to znamená, že ve ctyricátých letech byl boj proti
Hitlerovi pro každého správného Americana morální povinností,
ale predcasný boj proti Frankovi ve tricátých letech mel nepríjem
nou pachut, protože jej vedli v první rade komunisté a jiní prísluš
níci levice ... Proc používali americtí radikálové o tricet let pozdeji
pro policisty, kterí neschvalovali jejich kurácké návyky, takový
výraz jako ,fašistická svine"? Proc neríkali: cagoulardská svine,
falangistická svine, ustašovská svine, quislingovská svine, nacistic
ká svine?

"Mein Kampf" je manifest s obsáhlým politickým programem,
acismus zahrnoval teorii rasismu a prevahy árijcú, jasnou predstavu

o zvrhlém umení, filosofii vule k moci a ucení o nadcloveku.

lacismus byl rezolutne antikrestanský a novopohanský, kdežto
Stalinúv dia mat (oficiální verze sovetského marxismu) byl otevrene
materialistický a ateistický. Rozumíme-li pod pojmem totalitarismu
režim, který podrobuje každý akt jednotlivce státu a jeho ideologii,
pak byly jak nacismus, tak i stalinismus skutecne totalitární režimy.

Italský fašismus byl s urcitostí diktaturou, avšak nebyl veskrze

totalitární - nikoli proto, že byl tak mírný, nýbrž kvúli filosofické sla
bosti své ideologie. V rozporu s velmi rozšíreným názorem nedispo
noval fašismus v Itálii žádnou zvláštní filosofií. Heslo "Fašismus"

v Enciclopedia Treccani, podepsané Mussolinim, napsal nebo
významnou merou inspiroval Giovanni Gentile, a prozrazovalo
pozdne hegeliánskou predstavu o absolutním a etickém státu, cehož
si Mussolini nikdy nebyl plne vedom. Mussolini neovládal žádnou
filosofii, pouze rétoriku.

Z pocátku byl militantním ateistou, pozdeji podepsal lateránské

smlouvy a dával fašistické korouhve žehnat od biskupu. Ve svých
raných antiklerikálních letech prý podle verohodné legendy vyzýval
Boha, aby ho na míste sprovodil ze sveta, chce-li dokázat svou exi
stenci. Pozdeji se ve svých projevech stále Boha dovolával a nevadi
lo mu, když ho oznacovali za muže Prozretelnosti. Italský fašismus

byl první pravicovou diktaturou v evropské zemi, a pro všechna
pozdejší podobná hnutí vytvoril svého druhu archetyp. Italský fašis
mus zavedl jako první vojenskou liturgii, folklor, dokonce i zpusob
odívání - móda cerných košilí mela daleko vetší úspech, než jakého
mohou dosáhnout Armani, Benetton nebo Versace. Teprve ve tricá
tých letech vznikla fašistická hnutí všude, s Mosleym ve Velké
Británii, v Lotyšsku, Estonsku, Litve, Polsku, Madarsku, Rumunsku,
Bulharsku, Recku, Jugoslávii, Španelsku, Portugalsku, orsku
a dokonce i v Jižní Americe.

Presto se mi zdá, že historická priorita není dúvodem, proc se

slovo fašismus stalo zástupkou, slovem, jež se dá používat pro roz
licná totalitní hnutí. Ten duvod není snad v tom, že fašismus v sobe,

takríkajíc ve své kvintesenci, obsahoval veškeré prvky všech pozdej
ších forem totalitarismu. Naopak: Fašismus žádnou kvintesenci
nemel. Fašismus byl rozplizlý totalitarismus, koláž ruzných filosofic
kých a politických myšlenek, úl rozporú, Lze si predstavit skutecne
totalitní hnutí, které by bylo mohlo spojit monarchii s revolucí,
Královskou armádu s Mussoliniho osobními milicemi, výsady pro cír
kev se státní výchovou, která kázala násilí, absolutní státní kontrolu

se svobodným trhem' ...

To neznamená, že italský fašismus byl tolerantní. Gramsci byl až
do své smrti ve vezení; vudci opozice Giacomo Matteotti a bratri
Rosselliové byli zavraždeni; se svobodou tisku bylo skoncováno,
odbory byly rozpušteny a politicky jinak smýšlející byli vypovedeni
na vzdálené ostrovy. Legislativa degenerovala na pouhou fikci; exe
kutiva (která kontrolovala jurisdikci stejne jako masmédia) vydávala
o své újme nové zákony, mezi nimi i zákony o rasové cistote (for
mální italské gesto podpory pro to, co se pozdeji stalo holocaustem).

Nacismus byl jen jeden. Fašistická hra se však dá hrát podle
mnoha pravidel, a název hry se pri tom nemení ... Avšak pres tuto

rozplizlost považuji za možné dát dohromady seznam znaku, jež by
byly typické pro útvar, který bych nazval púvodní fašismus nebo
vecný fašismus.

1. Prvním znakem puvodního fašismu je vyznávání tradice.
Tradicionalismus je prirozene mnohem starší než fašismus. Byl typic
ký nejen pro kontrarevolucní katolické smýšlení po Francouzské
revoluci; vznikl už v podobe helénistického synkretismu jako reakce
na recký racionalismus klasiky. Synkretismus není jen to, co se ríká

ve slovníku, totiž "smes lÚzných náboženství, konfesí nebo filosofic
kých ucení". Každé z puvodních poselství obsahuje zlo mece k moud
rosti, a i když snad zvestují rúzné nebo neslucitelné veci, mají všech
na vztah k téže púvodní pravde. Proto nemúže existovat žádný

pokrok v poznávání. Pravda je jednou provždy vyhlášena, a nám
nezbývá nic jiného než interpretovat její nesrozumitelný význam.
Nacistické poznávání se živilo tradicionalistickými, synkretistickými,
okultními prvky. Nejvlivnejší púvodce teorií nové italské pravice
Julius Evola smísil Svatý Grál s Protokoly sionských mudrcú, alchy-
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mii se Svatou ríší rímskou nemeckého národa, To, že italská pravice

nedávno obohatila svúj kánon o díla Oe Maistrova, Guenonova

a Gramsciho, aby demonstrovala svou otevrenost, je doklad synkre

tismu, Když se v amerických knihkupectvích probíráme v regálech

s etiketou New Age, nalezneme tam dokonce svatého Augustina,

který - pokud vím - nebyl fašista, Avšak svatý Augustin ve spojení se

Stonehenge - to už je symptom púvodního fašismu,

2, Tradicionalismus implikuje odmítání modemy, Jak fašisté, tak

i nacisté uctívali technologii, zatímco tradicionalistictí myslitelé ji

obvykle odmítají jako negaci tradicionalistických duchovních hodnot.

Trebaže byl nacismus pyšný na své prúmyslové výkony, jeho moder

nismus zústával jen na povrchu ideologie, která spocívala na krvi

a púde (Blut und Boden), Odmítání moderního sveta se maskovalo

jako odmítání kapitalistického zpúsobu života, avšak predevším šlo

o odmítání ducha roku 1789, Osvícenství, století rozumu, je považo

váno za zacátek moderní dekadence, V tomto smyslu se dá púvodní

fašismus definovat jako tradicionalismus,

3, Iracionalismus je rovnež závislý na kultu samoúcelné akce,

Akce sama o sobe pekná musí predcházet myšlení, anebo se obejít

bez myšlení vúbec. Myšlení je forma kastrace. Proto se stává kultura

podezrelou, jakmile je ztotožnena s kritickými postoji. Nedúvera vuci

svetu intelektu byla vždy symptomem puvodního fašismu,

4. Žádná synkretistická víra neobstojí pred analytickou kritikou.

Kritický duch rozlišuje, V moderní kulture chválí veda chybející sou

hlas jako užitecný pro obohacení vedení. Pro púvodní fašismus je

nedostatecný souhlas zradou.

5 Navíc jsou názorové rozdíly známkou mnohotvárnosti. Púvodní

fašismus roste a hledá podporu tím, že koristí z prirozeného strachu

z rozdílú a zostruje jej. První výzva fašistického nebo predfašistické

ho hnutí je namírena proti vetrelcúm. Tak je púvodní fašismus

možno definovat i jako rasistický.

6. Púvodní fašismus vznikl z individuální nebo sociální frustrace.

Proto patril k typickým znakum historického fašismu apel na frust

rovanou strední trídu, trídu, která trpela hospodárskou krizí nebo

pocitem politického ponižování a mela strach z tlaku sociálních

skupin zdola. V naší dobe, kdy se starí "proletári" stávají malomeš

táky (a lumpenproletári jsou z politické scény do velké míry vylou

ceni), bude fašismus zítrka nacházet své publikum v této nové vet
šine.

7 Púvodní fašismus slibuje lidem, kterí mají pocit, že jsou olou

peni o vyhranenou sociální identitu, jako jedinou výsadu nejcasteji

to, že se narodili ve stejné zemi, To je pramen nacionalismu. Krome

toho národ vyvozuje svou identitu jen z existence svých neprátel.

Odtud tkví v korenech púvodní fašistické psychologie posedlost

spiknutím, nejlépe spiknutím mezinárodním, Stoupenci musejí mít

pocit obležení. Nejsnadneji se lze s tímto spiknutím setkat apelem na
nenávist vúci cizincum.

8, Stoupenci se musejí cítit poníženi zjevným bohatstvím a mocí

svých neprátel. Když jsem byl mlád, ucili mne pohlížet na Anglicany

jako na národ, který jí petkrát denne. Jedli casteji než chudí, avšak
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lacní Italové. Židé jsou bohatí a vzájemne si pomáhají prostrednic

tvím tajnou sít vzájemné podpory. Stoupenci však musejí být také

presvedceni, že mohou nad svými nepráteli zvítezit. Proto, tajným

presouváním rétorického ohniska, jsou neprátelé soucasne príliš silní

i príliš slabí. Fašistické vlády jsou odsouzeny k tomu, aby prohrávaly

války, protože jsou konstitutivne neschopné správne odhadnout sílu

neprítele.

9. V púvodním fašismu neexistuje boj o prežití - život je tu jen

kvúli boji. Pacifismus je proto kolaborace s neprítelem, Je špatný,

protože život je stálý boj. To však vede ke komplexu armageddonu.

Protože neprátelé musejí být premoženi, je také žádoucí rozhodující

bitva, a po ní nastolí hnutí svetovládu. Takové "konecné rešení" však

implikuje opet mírovou éru, nový zlatý vek, což odporuje principu

stálé války. Tento problém se žádnému fašistickému vúdci nepodari

lo vyrešit.

10. Typickým aspektem každé reakcní ideologie je elitárské

myšlení, a potud je v podstate aristokratická. Aristokratické a mili

taristické elitárské myšlení má za následek kruté opovrhování slab

ším. Púvodní fašismus múže predstavovat jen všeobecné elitárské

cítení. Každý obcan patrí k nejlepšímu národu na svete, nejlepší

obcané jsou cleny strany, každý obcan múže (nebo by mel) do

strany vstoupit. Avšak bez plebejcú neexistují žádní patricijové.

Vúdce ví, že mu jeho moc nebyla sverena demokraticky, nýbrž že

se jí zmocnil násilím, a je mu rovnež jasné, že jeho síla má koreny

ve slabosti mas; ty jsou tak slabé, že potrebují a zasluhují vúdce.

Jelikož je skupina organizována hierarchicky (podle vojenského

modelu), opovrhuje každý podrízený vúdce svými poddanými,

a každý z nich opovrhuje svými podrízenými. To posiluje masové
elitárské uvedomení.

11. V takové perspektive jsou všichni vychováváni k hrdinství.

V každé mytologii je hrdina mimorádná bytost, avšak v púvodní

fašistické ideologii je hrdinství normou, Tento kult hrdinství souvisí

co nejúžeji s kultem smrti. To nebyla náhoda, že motto falangistú

znelo: "Viva la Muerte". V nefašistických spolecenstvích je smrt

považována za nepríjemný jev, se kterým se clovek má setkávat

s dústojností; pro verícího je to bolestná cesta ke štestí na onom

svete. Naproti tomu vyhledává púvodne fašistický hrdina heroickou

smrt jako nejlepší odmenu za hrdinný život. Púvodne fašistický hrdi

na ceká na smrt netrpelive. Ve své netrpelivosti ovšem posílá rád na

smrt jiné lidi.

12. Jelikož jak nekonecná válka, tak i heroismus jsou hry vpravde

obtížné, prenáší púvodní fašista svou vúli k moci na sexualitu. Zde

je treba hledat pramen machismu (k opovrhování ženami to rovnež

patrí stejne jako násilnická intolerance k neobvyklým sexuálním

návykúm, od cudnosti až k homosexualite). Ježto i sexualita je obtíž

ná hra, je púvodní fašista naklonen hre se zbranemi - to se mu stává

falickým náhradním cvicením.

13. Púvodní fašismus se zakládá na selektivním populismu, takrí

kajíc populismu kvalitativním. V demokracii mají obcané individuální

práva, avšak vcelku mají politický vliv jen z jednoho kvantitativního

hlediska - podrizují se rozhodnutím vetšiny. V púvodním fašismu

však nen13jí jednotlivci jakožto jednotlivci žádná práva, naproti tomu
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je lid chápán jako kvalita, jako monolitní jednotka, která vyjadruje
vuli všech. Protože velké množství lidí nemá spolecnou vuli, prezen
tuje se vudce jako její vykladac. Jelikož obcané prišli o moc svou
vuli delegovat, už I' nicem nejednají; jsou svoláváni jen proto, aby
hráli úlohu lidu. Proto není lid nicím jiným než teatrální fikcí. Jako
dobrý príklad kvalitativního populismu nepotrebujeme už uvádet
Piazza Venezia v Ríme ani areál norimberských stranických sjezdú
V budoucnu nás ocekává populismus televizní nebo internetový, ve
kterém múže být emocionální reakce vybrané skupiny obcanu lícena

a akceptována jako vúle lidu. Na základe svého kvalitativního popu
Iismu musí být púvodní fašismus staven proti "prohnilým" parlament
ním vládám. Kdekoli zpochybnuje nekterý politik legitimitu parla-

PRÁVO

Justicní šaráda

s dopadem
Po letním návratu z Evropyjsem odpovídal na obli

gátní dotazy, jak že jsem se mel: "Bylo to vynikající,
ani jednou jsem neslyšel slovo o O. j. Simpsonovi 
nikoho to tam právem nezajímá." Címž jsem zmátl,
ne-li prímo zkrušil své americké spoluobcany, dost
manipulované nehorázným tvrzením sdelovacích pro
stredku, že tohleje "proces století" (tedy duležitejší, než
byl treba Norimberský proces s válecnými zlocinci)
a celický svet napetím ani nedýchá.
Ota Ulc

V kalifornské metropoli Los Angeles došlo 12. cervna 1994 k zavraž

dení bílé ženy Nicole Brown Simpsonové a jejího prítele, belocha
Ronalda Goldmana: pobodáni a podríznuti. Podezrení logicky padlo na
O. (Orenthala) J Oamese) Simpsona, bývalého manžela obeti, s níž už
v minulosti surove zacházel, takže se musela dovolávat policejní asi
stence. Na míste cinu, v Simpsonove automobilu a v byte, byly naleze
ny stopy krve obvineného i obou zavraždených, což bylo potvrzeno

zkouškami O A. Prapodivné Simpsonovó chování po cinu - pokus
o únik pred pronásledovateli v policejních vozech, cesta na letište
s velkou cástkou penez - rovnež nedelalo príliš verohodný dojem nevi
nátka. Vincent Bugliosi, bývalý losangeleský prokurátor, známý svou
úspešnou žalobou clenu vražedného Mansonova kultu, komentoval, že
méne dukazu mu stacilo k získání rozsudku o prokázané vine.

Ovšem O. J Simpson nebyl ordinérní vrah. Tady máme co delat
s celebritou, bývalou velkou hvezdou amerického fotbalu. Cernoch,

mentu, protože údajne nevyjadruje vúli lidu, zavání to púvodním
fašismem.

14. Púvodní fašismus hovorí newspeakem. Orwell vymyslel
v románu ,,1984" newspeak jako oficiální jazyk lngsocu, anglického
socialismu. Prvky púvodního fašismu však jsou spolecné ruzným for
mám diktatury. Všechny nacistické nebo fašistické ucebnice používa
ly ochuzeného slovníku a elementární syntaxe, aby udusily v zárod

ku nástroje komplexního a kritického myšlení. Musíme se však
zamerit i na jiné formy newspeaku, i když se objevují ve zdánlive
nevinné forme populární talk-show... O

Nipravil Miroslav Caluška

který se oženil s beloškou, žil v exkluzivní belošské ctvrti, hrával golf
s kapitány prumyslu. V pruvodech na podporu cernošských práv/pri
vilegií ho nikdy nikdo nevidel. A najednou se octl až na vrcholu
intenzivního, rasove pojímaného konfliktu.

Existuje "nepohodlne blízký vztah mezi spravedlností a penezi," jak
jsem se práve docetl. To tedy veru existuje. Milionár Simpson si najal
šestnáct advokátu, vcetne proslulého F. Lee Baileyho a harvardského

profesora Alana Oershowitze. K prokázání skutecné neviny by prece
tak mohutný štáb expertu v prekrucování reality nepotreboval. Osoba
skutecne nevinná by rovnež neváhala o své nevine u soudu vypoví
dat. Výtecne placení experti rozhodli, že Simpson vypovídat nebude.

Proti nim na strane prokuratury se o prosazení skutecného stavu

vecí snažili Marsha Clarková a Christopher A. Oarden, cernoch, který
si za svou odvahu u svých soukmenovcu vysloužil okamžité oznacení
proradný Jidáš.

Obhájci se soustredili na rozbití predložených dukazu. Tvrdili, že
testy DNA prý verohodné nejsou. Když tohle se príliš nepovedlo, vyta
sili se s tvrzením, že zpusob získání dukazu je neverohodný, že poli
cie je padelala, nastražila - prý typická policejní konspirace, jak znicit
nevinnou cernošskou obet. Výtecne jim v tom pomohl bývalý policista
Mark Fuhrman se svými nekdejšími, skutecne rasistickými výroky. Ale
jak by tento jedinec mohl zorchestrovat komplikovanou konspiraci
s aranžováním falešných inkriminujících stop - na cemž by se musela
podílet celá rada'takových bídníku -, a pritom by se podarilo všechno
utajiti

Cernošský advokát Johnnie L. Cochran tasil ten nejmocnejší trumf 
kartu rasistickou (címž si zneprátelil Roberta L. Shapira, partnera

v týmu obhájcu, který prohlásil, že už nikdy by s Cochranem nespolu
pracoval). Cochran, v doprovodu ochranných goril, poskytnutých
Louisem Farrakhanem, cernošským rasistou, proslulým antisemitským
vúdcem organizace Nation of lslam, v soudní síni bouril a presvedco
val porotu, že nejduležitejší nejsou dukazy, nejduležitejší že je poslat
establishmentu poselství údajne utlacované cernošské menšiny. Cili
z procesu o vine z dvojnásobné vraždy se stal proces s LAPO - Los

Angeles Police Department. A dvanáct porotcu - deset žen, dva muži;
deset príslušníkú menšin, dve belošky, žádný beloch - naslouchalo.

To je holt Kalifornie, komentovalo pár mých prátel. S tím bych prí
liš nesouhlasil, ac mám na pameti rcení dramatika Neila Simona, že za
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každý rok pobytu v Kalifornii lze zaznamenat ztrátu jednoho bodu na
škále IQ. e, tady máme co delat s problémem celonárodním.

V Cechách jsem mel nekolik prednášek na téma ,Užitecná opatr
nost pred cizími VZOIY" , varování naprosto nic nekopírovat z americ
kého právního systému. Poté (v srpnu 1995) jsem do Prahy poslal clá

nek s týmž titulem, kde jsem tvrdil, že Simpson vzdor všem predlože
ným dukazúm odsouzen nebude.

Také že nebyl, porota ho 3. ríjna osvobodila. Jásání v cernošské
obci, frustrace, vztek ve vetšine národa. Porota potvrdila nedúveru

cernošské menšiny v právní systém, a ted' se zasloužila o neduveru
vetšiny v totéž. Profesor práva na univerzite v Yale charakterizoval
výsledek procesu slovem disgrace - hanba, potupa. I The New York

Times, pravidelne sympatizující s cernošskými kauzami, si v úvodníku
(4. ríjna) troufly napsat, že tak tychlé osvobození zanechá na radu let
stigma na systému trestní justice.

Stigma, diskreditace v nekolika podobách. Jednak peníze, bohatství,
jímž se lze vykoupit z odpovednosti za vraždení. Simpsona tohle výkup
né stálo 10 milionu dolaru. Ovšem daleko víc milionú si ted vydelá jako
supercelebrita. Jeho agenti již vyjednali výnosné smlouvy s televizními
spolecnostmi, 5 milionu dolaru zálohy dostane za knížku, dosud nena
psanou. Táž suma ceká na autora - soudce Lance Ita. Advokáti budou

psát a inkasovat. Knih o tomto mordu už existuje tricet.

I eprehlédneme též dopad v radách feministických. Tolik prece
módního kriku o sexuálním harašení, mocný senátor Bob Packwood
se musel pakovat proto, že osahával, do postele lákal, oblažoval (ale
rozhodne nevraždil). Psycholožka Dr. Sylvia Hammermannová není
jediná, kdo vyjádruje chmury, jak ted budou její pacientky reagovat na

zhoršené vyhlídky prípadného príkorí. Však statistiky potvrzují, že
polovinu všech zavraždených žen mají na svedomí jejich manželé,
exmanželé, milenci.

Váhu harašení zcela odválo uvažování podle vyložene rasového,
rasistického metru. Úrady v Los Angeles si libují, že osvobozující roz
sudek odvrátil nebezpecí opakování násilí, plundrování, jež propuklo
pred pár lety v souvislosti s puvodním osvobozujícím rozsudkem nad

belošskými policajty zmlátivšími tmavého nicemu Rodney Kinga.

Žádné ctvrti nelehly popelem, jenže to je vítezství príliš krátkodo
bé, krátkozraké. Národ se ted znovu zcerstva seznamuje s realitou, že
tu veru máme dva ruzné svety, doslova cernobOé chápání okolního

sveta. Naprostá vetšina cernochu (podle pruzkumú 98 procent!) je
presvedcena o Simpsonove nevine, naprostá vetšina ostatních je pre
svedcena o jeho vine. A je presvedcena, že cernošská porota rozhodla
podle barvy pokožky, a ne podle stavu dúkazú, jež mela k dispozici.
Takže máme dúkladný precedent o druhu uvažování, který prijmou za
vlastní i jiné etnické skupiny. A bude z toho reakce tuze nepríznivá
práve pro tu nyní rozradovanou menšinu. Jak už komentoval pred
vynesením rozsudku kalifornský právník a publicista Ben Stein: Beloši
se budou bourit jinak. Budou se stehovat z takových mest do státu,
jako je Idaho, Oregon, Arizona, budou volit konzervativního
Gingriche, cernochy citelne potrestají škrcením fondu na premnohé
jejich podpurné úcely.

A príští rok budou prezidentské volby. Osvobozený vrah Simpson
bude za plentu doprovázet mnohé obcany. O

Ota ULé, JUDr., PhDr. (Columbia Univ., N. Y.), profesor politických

ved na Státní univerzite v Binghamtonu, spisovatel

Snímek František Dostál

19



1) nCJVé{Ih'tDmnosL

Na vrcholku
sveta

I když v souvislosti s naší cestou z plánovaného
praveku do civilizované Evropy se nejcasteji mluví
o penezích, urcite to není ta jediná podmínka, která
by nám k tomu mela postacovat. Ackoliv o peníze jde
vždy až v první rade, ostatní aspekty by nemely
zustat stát kdesi na "bidýlku u, pokud svet prirovnáme
k budove postavené z prken, co znamenají svet.

Michal Achremenko

Ackoliv se dení, ke kterému u nás dochází, muže jevit jako klo
potné, není tomu tak. Vše probíhá podle urcitého scénáre, závady

lze pricíst jeho obtížnému prosazování. Pryc jsou casy, kdy na pseu
doparlamentním parketu, posypaném mastkem jednotné linie, návr
hy zákonu klouzaly lehce, s elegancí sehraného tanecn010 páru, byt
obutého v bagancatech Lidových milic, pamatujících staromestský
prevrat. Znakem opravdovské demokracie je to, že nic nejde lehce
.,na cvicišti", ale poté, co je zákon podroben kritice zprava i zleva
a posléze schválen, se stává skutecným zákonem. A správný zákon
pak základním kamenem, který v pilíri muže zustat po celou vec
nost.

Zlatá koruna je smenitelná

Pri schvalování devizového zákona, který ceskou korunu posunul

mezi tvrdé meny, ministr financí Ivan Kocárník pripomnel, že i to už
tu bylo - naše mena byla volne smenitelná už pred šedesáti lety,
v období 1922 až 1938, pak ovšem nemeckou okupací o tuto výsadu
nedobrovolne prišla. Ke smenitelné korune se nevrátilo ani pozdejší
vedení, avšak, po pravde receno, i kdyby se vrátit chtelo, koruna už
tu sílu nemela a svet na ni zapomnel. Krcila se skromne kdesi v kur
sovním lístku prípadne nazývaném kursy exotických men, vedle
menové jednotky Burkiny Faso a jiných rarit.

Nebyla pochopitelne zas tak exotická: znali ji obyvatelé našich
sousedních zemí, zejména v Rakousku se prodávala za podivných
okolností turistum, kterí k nám zajíždeli na pivo a za slecnami, a to
v kursu, který plne odrážel její pozici na svetovém trhu a kterému se
zahranicní turisté zcela zjevne vysmívali. Byla smešne levná. A nao
pak rakouské banky koruny skupovaly od ceských návštevníku, kterí
si chteli polepšit nad rámec devizového príslibu (pokud si ješte
nekdo pamatuje, co to vubec bylo).
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Koruna byla bezcenná i v rámci sprátelených státu, i když
o zboží, které za ni socialistictí turisté u nás mohli získat, zájem byl.
Dá se ríci, že ve státech RVHP bývala koruna prece jenom menou
žádanou. Zde stojí za to ješte jednou zduraznit, že tomu tak bylo
proto, že za korunou byly jisté hodnoty, které jí její postavení
v ocích méne zhýckaných návštevníkú cinily pomerne atraktivní.
Obecne tedy platí, že nezáleží na jménu ci puvodu, ale na tom, na
cem mena stojí.

Nový devizový zákon, který byl schválen pocátkem ríjna, z ceské
koruny ucinil volne smenitelnou menu a vrátil ji tam, kam už kdysi
patrila. Není bez zajímavosti fakt, že devizový zákon byl jedním
z mála, ne-Ii jediným, který se setkal se stoprocentní podporou

poslancu, at už pocházejí z kterékoliv cásti naší politické scény.
Proti smenitelnosti se nezvedla ani jediná ruka. To dosvedcuje
zásadní dúležitost zákona a jeho naprostou nadstranickost.

Jedna vec však je volnou smenitelnost vyhlásit, byt zákonem,
a druhá vec korunu jako takovou akceptovat. a to žádný zákon
neexistuje. Dnes jsme ve fázi, kdy jsme svetu nabídli jenom další
menu, za kterou je možno provozovat mezinárodní obchod, nebo do

ní ukládat docasne volný kapitál. Nic víc. Ta rade jsou teel' ostatní
a musí si na ceskou korunu a její novou roli zvykat. Bezpochyby
v její prospech hovorí to, že se podarilo udržet její kurs už více než
padesát mesícú stabilní, zatímco ostatní meny podléhají kursovním
výchylkám, které ekonomy straší jako nocní mura. Nemúžeme si
samozrejme namlouvat, že by se koruna mohla stát menou rezervní,
na to je její zázemí príliš malé. Takovou menou se nestal ani švýcar
ský frank, bojuje o to marka a jistou nadeji v asijské oblasti má snad
japonský jen. Málo platné, dolar je dolar.

Ceskou korunu musí v první rade uznat banky, a tem ji nelze

nadirigovat. Samy se musí rozhodnout, zda jim koruna se svými
vlastnostmi zapadá do obrazu. ejvetší nadeji máme predevším
v evropských zemích, zvlášte pak u našich nejbližších sousedú. Vše
závisí na tom, jak bude koruna odolávat náladám trhu, na tom, jaká
po ní bude poptávka.

Krehká smenitelnost

Ceská národní banka však zatím korune oteže nepovolila úplne.
Její kurs tlaku nabídky a poptávky na svetovém trhu není ješte úplne
vystaven. Nekterá omezení jsou zatím zachována. Ceský obcan
napríklad stále ješte nesmí bez povolení Ceské národní banky naku

povat v zahranicí akcie, nesmí si bez tohoto povolení založit devizo
vý úcet v zahranicí, a to ani v korunách Cikdyž jsou smenitelné), ani
v devizách. Celkem pochopitelne si banka vyhrazuje právo schvalo
vat poskytování úveru zahranicním subjektúm.

Ctvrté omezení se zdá být nejproblematictejší a zrejme bude
zdrojem mnoha kontroverzí. Koupe nemovitostí a pudy v Ceské

republice bude i nadále vázána na ceské obcanství nebo trvalý
pobyt v CR. Toto omezení trochu smenitelnost koruny degraduje,
nebot lze právem predpokládat, že bude-li o obchod s korunou
zájem, tak predev.ším na operace spojené s podobnými investicemi.
Jde však o omezení prechodná, která nutne padnou okamžikem
vstupu CR do Evropské unie. Toto omezení lze proto považovat za
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docasné - má jen CR poskytnout cas na prizpusobení se "svetovým"
pomerum.

Úplne zásadní význam má smenitelná koruna pro každodenní

život podnikatele i obcana. V bežném styku techto subjektu se
zahranicím se stala univerzální menou, pri jejímž používání není
prakticky, až na ctyri uvedené príklady, omezen. Ve výplatním sácku
najde kvalitní menu bez ohledu na to, jaký má momentální nominál
ní kurs vuci mene, do jejíhož rodište hodlá zajet, nebo s ním obcho
dovat, i když je samozrejme na míste proverit si, zda banky dotycné
ho státu korunu prijímají, jinými slovy, zda uznaly její smenitelnost,

ci zda d o s u d nikoliv. Težko to mužeme ocekávat v prípade
Austrálie ci Nového Zélandu, obecne zemí, které jsou od nás príliš
daleko a s nimiž nemáme príliš cilou obchodní výmenu. To však
není na závadu, setkal jsem se treba v asijských zemích s tím, že
obchodníci nechteli prijmout nemeckou marku a žádali dolary. To
závisí na místních preferencích. Proto nás prípadné odmítnutí koru
ny kdesi ve vzdálených zemích nemusí vubec urážet. Ostatne mož

nost nakoupit si jinou tvrdou menu (jinou než korunu!), je u našich
bank neomezená.

Na oslavu volne smenitelné koruny byla vyražena série zlatých

obchodních mincí. To však je pouze jakási trešnicka na dortu, zlatá
nemusí být, hlavne, že je smenitelná.

Jak zmrazit horké peníze

Omlouvám se, že rec bude opet o penezích, ale o cem jiném by

tato rubrika mela pojednávat, prestože autor se za monetárního fun
damentalistu ani zdaleka nepovažuje.

Ministerstvo financí uvažuje o stažení 40 miliard korun z obehu.
Má se tak stát pocátkem príštího roku vydáním státních dluhopisu
v téže hodnote. Celá akce je zatím jen ve fázi prípravy, avšak cíl už
je zrejmý - boj proti nebezpecí rustu inflace. Zatím není jasné, zda
výstrel zamírí do cerného, nebo zda cíl mine. Podstatné je, že se pro
jeho dosažení neco podniká.

Ministerstvo financí spolu s Ceskou národní bankou objem obeži

va tají a o jeho vývoji se ve zprávách dozvídáme pouze v náznacích,
v císlech relativních. Pro zdravý vývoj ekonomiky v žádném prípade
v této souvislosti neplatí, cím více, tím lépe. Nadbytek obeživa roztá
cí inflacní spirálu a je na centrální bance, aby tuto velicinu držela
pevne na uzde. Vzhledem k soucasné popularite ceského kapitálové
ho trhu mezi zahranicními investory se k nám prelévá krátkodobý
spekulativní kapitál, horké peníze, které mohou rovnováhu, beztak

krehkou, ohrozit - vždyt inflace je jedním z našich nejvetších makro-

ekonomických problému, byt je u nás ve srovnání s našimi souputní
ky na ceste ke kapitalismu nejnižší. Ze zmínených 40 miliard bude
do trezoru zmrazena pouze malá cást, jak vyplynulo z dodatecných
informací, ale nešt. Alespon to.

Otázkou je, do jakých casu se dnes zmrazené peníze vrátí spolec

ne s výnosy, které investorum nutne musí prinést. Ministerstvo finan
cí musí samozrejme predpokládat, že do lepších, že ceská ekonomi
ka v dobe splatnosti techto státních dluhopisu bez problému peníze
absorbuje, aniž by se projevily inflacní tlaky. Pokud ano, teprve
potom bude možno hovorit o úspechu puvodního zámeru.

Konvertibilní je i ceská elektrina

Ve stredu 18. ríjna byla ceská energetická sít propojena se sítí
západoevropskou. Spolecne s ní pak polská, slovenská a madarská.
O výmene elektriny jsme už ledacos slyšeli, ale presto v tomto prípa

de jde o krok vskutku mimorádný. Také už proto, že by mel být
definitivní. O plné konvertibilite ceské elektriny (a také polské,
madarské a slovenské) lze hovorit proto, že její kvalita nyní už plne
odpovídá kvalite západoevropské - kdo z nás tušil, že ani ta elektri

na nestála za nic. Kvalita se merí stabilitou její frekvence ve velmi
úzkém rozmezí kolem 50 hertzu. Taková elektrina nebude nicit

drahé a choulostivé prístroje a umožní jejich plné využití.

Pripojení probehlo v prímém prenosu a pánové v centrálním dis
pecinku Ceských energetických závodu si mohli právem pripadat
jako ve velícím stredisku v Houstonu. Sami to ostatne sebevedome

priznali a toto zdravé sebevedomí jim mužeme jen prát, jako všem
ostatním ceským podnikatelum, bankérúm a treba i vydavatelum.

Není na škodu poznat práci jiných, nechat se unést kouzlem
oboru, o nemž máme jen velmi matné predstavy, spíše negativní. Je
radost videt lidi hrdé na úspechy, kterých dosáhli. Snad se s rostou
cím poctem podobných úspešných konecne zbavíme celonárodního
komplexu malosti, který mel ostatne svoje opodstatnení v letech,
kdy jsme si nutne museli pripadat pred svetem jako šašci. Zdá se, že
deprese je prekonána, že pacient zvedá hlavu, zatahuje bricho a roz
hlíží se, zdali je brán na vedomí mírou, o které se domnívá, že mu
náleží. Náprava nespocívá ve zbohatlících, nýbrž v tech, kterí nás
posouvají vpred.

Na vrchol sveta máme ješte daleko a otázkou je, zda máme nárok
na nem spocinout. Bohatství však se nemerí jen císly. Nakonec krásu
opery mužeme vychutnat i z nbidýlka". O

Michal Achremenko, Ing., publicista, redaktor Lidových novin

*
PtiT MURPHYHO ZÁKONU:

MURPHYHO ZLATÉ PRAVIDLO: CO MÁ ZLATO, DELA PRAVIDLA.

ABYCHOM DOSTALI PÚjCKU, MuslME PROKÁZAT, ŽE JI NEPODREBUjEME.

NIKDY SE NEHÁDEJ S BLÁZNEM, LIDÉ BY TREBA NEPOZNALI ROZDIL.

VSECH O DOBRÉ V ŽIVOTt: JE EZÁKO É, NEMRAVNÉ 'EBO TO VEDE K TLOUST UT!.

KDYŽ SE VSECHNO ZDÁ BÝT V PORÁDKU, PAK URCITt: EVíTE, CO SE TO SAKRA VLASTNt: Dt:jE.
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KULTURA

o slovech
(Imaginární dialog
s Václavem Havlem)

Imaginární dialog je technika ci forma rozhovoru,
používaná zejména v humanitních vedách. Je to
forma tzv. mekkého rozhovoru, kdy se myšlenky roz
víjejí na základe maximálne kladného kontaktu
mezi úcastníky odpovídající na otevrené otázky.
Imaginární znamená v tomto prípade predpokláda
ný' smyšlený rozhovor - rozhovor, který se v predsta
vách uskutecnil.

Miroslav K.1ivar

MK: Vaše .Slovo o slove" nás vybízí k dialogu. Ctu vaše úvahy

o slovu a cítím, že bude zajímavé konfrontovat je s vedou o znacích
a významech, s teorií komunikace, s psychologií dorozumívání.
Nespoléhám na to, když tvrdíte, že chápete ve svých úvahách slovo
metaforicky. Vždyt už vaše kladení otázek má filosofický charakter.

VH: Je slovo tak mocné, že muže ovlivnit dejiny'

MK: Samozrejme. Myslíme pomocí jazyka slov, všechny mimoslovní
znaky zastupují v té ci oné míre slovní znaky. áš zvukový jazyk se
stal prirozeným jazykem. Již jsem použil pojmenování .,znak". I slova
jsou znaky. Již de Saussure považoval jazykový znak za psychický
celek o dVOListránkách: jednu tvorí zvukový obraz a druhou 
pojem. Je zrejmé, že ve vaší úvaze príliš kanonizujete slovo samotné,
málo rozlišujete slovo a významy, pojem a pojmenování, atd. Se
slovy spojujeme své predstavy, svou fantazii, zájmy, motivy atd. To

je zase psychologický aspekt. Hovoríte-Ii o slovu Kristovu jako
o kulturotvorném impulsu v dejinách sveta, anebo o duchovních
prazákladech križáckých tažení, o inkvizici atd., bylo by užitecné
prihlédnout k tomu, že spolecenská hnutí se opírala o spolecenství
významu v urcitém kontextu a poli, jak to trefne nazval Mead,
Hovoríte o podezíravosti ke slovum, požadujete opatrnost vuci nim.
Domnívám se však, že nejde o podezíravost vuci slovum, nýbrž

o zmeny významu slov v dejinách a o kontext slova výroku, nebot
slova existují ve výrocích, avšak v urcitých konkrétních souvislostech
a v urcitých historických podmínkách. Z techto hledisek se overuje
pravdivost výrokú. A pak je tu interpretace. Nezapomenme, co rekl
Peirce: znaky se chovají jako znaky, když jsou interpretovány, Tak
i interpretace svobody slova u Gorbacova je jiná než u Li Pchenga,
protože jde o odlišný konkrétne historický kontext, nikoliv o to, že
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musíme podezírat slova ... Strucne receno - jde tedy o zmeny význa
mú slov v urcitém konkrétne historickém kontextu a v interpretaci,
Už známý lingvista Michel Bréal soudil, že sémantika (veda o znako

vých strukturách jako prostredku vyjádrení smyslu) zkoumá, jak
dochází k tomu, že slova, jež byla jednou vytvorena a nadána urci

tým významem, rozširují tento význam, nebo jej zužují, prenášejí jej
z jednoho okruhu pojmú na jiný, zvyšují nebo snižují jeho hodnotu,
strucne receno, mení jej...

VH: Totéž slovo muže být jednou záporné a podruhé pysne"

Symbol záhadné mnohoznacnosti, kterou ona velká moc slova má.
Ano, moc slova není jednoznacná a pruhledná. Není to jen osvobo
divá moc slova Walesova nebo varovná moc slova Sacharovova, není

to jen moc - zrejme nesmyslne vyložené - knížky Rushdieho. Vedle
slova Rushdieho tu je totiž i slovo Chomejního ...

MK: Nejde jen o to, Jde predevším o vztah k pojmu, Význam musí
me hodnotit v úzkém vztahu s oznacováním. Již Doroszewski si

všiml, že existuje potenciální konflikt v každém slove: nalézá svúj
výraz v tom, že užití každého slova je jedinecnou aktualizací obec
ného pojmu. A, Meillet pripomíná tri momenty ve vývoji významu
slov: autonomní jazykové zákony, vývoj oznacovaného predmetu
a trídní (skupinové) momenty. Znovu pripomínám Bréala: práve
v kontextu videl nejúcinnejší prostredek k rešení mnohoznacnosti
a jejích zdrojú. Problém mnohoznacnosti najdeme i u Aristotela.
Vendryes dokonce rozlišuje hlavní význam slova (nezávislý na kon
textu) a význam druhoradý (spjatý s kontextem). Volání po zkoumá
ní slov najdeme již v Upanišádách. Poukázal jste velmi presvedcive
na promeny významú aktuálních slov, vcetne slova mír, socialismus
aj. ezapomenme v této souvislosti ani na postup vedy a její úsilí
o zpresnování slov. Slovo je totiž také predmetem vedeckého zkou
mání, To je proces zpresií.ování reci, Tomu slouží výber slov s pres

ne vymezenou aplikací, slov, jež mají pouze jeden vymezený
význam ve vedecké reci. Taková slova nazýváme termíny. To nevy
lucuje ruzné vedecké koncepce pojetí.

VH: A co slovo Freudovo' Odkryje tajný kosmos lidské duše, anebo

to byl jen zárodek iluze, kterou se dnes omamuje polovina
Spojených státú amerických, totiž že se lze zbavit svých trápení
a svých vin tím, že jejich bríme odložíme do interpretace dobre pla
ceného odborníka?

MK: Tyto vaše výroky stavejí vedle sebe nesrovnatelné: vedeckou
hodnotu Freudova ucení a vúbec psychoanalýzy jako takové - a psy

choterapii v americké praxi. Vedecké slovo Freudovo nelze zpo
chybnit srovnáním s iluzí. Freud je vedec, má výroky sledující zpres
není psychiatrické reci v urcitém systému a kontextu vedeckého
poznání. Je otázka, jak se freudismu zmocníme, treba v Americe,

VH: Slovo neoznacuje jen to, co ríká etymologický slovník.

MK: V tom vystihujete nejen rozdíl mezi zpresnením reci a zmenami
významu slov, ale dotýkáte se mnohoznacnosti slov. Tato mnoho
znacnost není jednoznacne negativní jev, z hlediska efektivnosti sde
lování má dokonce kladný význam, jak soudí napríklad Max Black.
Efekty komunikace (nejprostším efektem je informovanost jednotliv
ce) u osobnosti se projevují v chování, v informacní sfére, v motivac-
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ní sfére, jsou krátkodobé, dlouhodobé atd. Efektu je dosaženo tehdy,
když partner sdelování neco uciní v plném rozsahu nebo zcásti, jest
liže sdelovací akt projde vnitrními sférami osobnosti, sociální skupi
ny atp. Je možno se soustredit na zmeny postoju atd. Efekty se dále
mohou projevit v osobních hodnotách, práních, rozhodnutích aj.
Soucasne musíme odlišit tzv. neostrost slova, což oznacuje fakt, že
oblast použití tohoto slova není presne ohranicena. A vy vlastne
upozornujete na tento problém, když poukazujete na funkce slov
a jiná významová pole mimo slovník. Neostrost výrazu a slov je
objektivní jev. A nemusí vést k podezíravosti vuci slovuml

VH: U slova jde také o osobu, která ho vyslovuje, o situaci, v níž se
vyslovuje, a o duvod, proc se vyslovuje.

MK: Míríte k teorii sdelování. Vystihl jste nekteré momenty procesu
komunikace, napríklad tzv. znakovou situaci. Dnešní teorie komuni

kace samozrejme formuluje celý proces presneji (komunikátor, prí
jemce, smer komunikace, kanály, obsah, vyjadrovací prostredky,
zámer a efektivnost). To je jen poukaz na šíri problému, nikoliv pou

cování. Co je však zajímavé, to je rozlišení reci na situacní a kontex
tovou. Situacní rec, hovorová, je bezprostrednejší než ,kontextová",
jak soudí psychologie reci. Obsahem této reci je pouze to, co je bez
prostredne spojeno se situací, co bere ohled na posluchace v daných
podmínkách. A tu jsme u demagogie, která precenuje dílcí stránky
situace, vytrhává je ze souvislostí historických. Nezapomenme, že
i v kontextu mohou mít slova ruzné významyl Natož v situacní reci.

Dotyky a vone:
neobjavené kontinenty•
umenla

Prehltení sme vizuálnymi zážitkami. Pridáva sa
k tomu inflácia zvukov: konzumná hudba útocí na
nás v kaviarnach, na verejných priestranstvách, ba
i na pracoviskách. Dva z našich piatich zmyslov,
zrak a sluch, sú zatažované na krajnú hranicu.
Z náporu vizuálneho a zvukového šumu htadáme
útocište v neverbálnom umení.

Ladislav Kovác

[ umenie sa zatial' temer výlucne obracia k zraku a sluchu.
Artificiálna hudba vie poskytnút zátišie pred atakmi slovného balas

tu; lenže aj jej tonizujúci úcinok je sprostredkovaný zmyslom preta
ženým, sluchom.

Co ostatné tri zmysly? Preco ich umenie doteraz neobjavilo? Co ak
sú to zmysly, ktoré zanedbávame? Co ak zážitkový svet, ktorý by

mohli konštruovat naše emócie, je ovela bohatší, než je ten obvyklý,
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Proto jsou aktuální vaše úvahy o zneužívání významu .socialismus'·,

.,mír" aj. Dále nás zajímá komunikování efektivní, kdy úcastníci
komunikace chápou a rozumejí znakum jazyka stejne. Odhalil jste
velký rozpor mezi vládnoucími vrstvami totalitní moci a obcany
v pojetí "socialismu". V prubehu osobní komunikace v totalite si
mluvcí - stát - (komunikátor) vytvárel predem obraz o posluchacích
a naopak. V komunikaci má jít o premenu rolí mezi puvodcem a prí
jemcem. V totalite to byla formální premena rolí, kdežto po revoluci
v listopadu jde o autentické premeny rolí, uvolnující tvurcí síly, a to
nejen jednotlivcu, ale i sociálních skupin. Duležitá je otevrenost
osobnosti vuci lidem.

Nezapomenme však na informacní šumy, které deformují sdelová
ní pri prenosu. Protože v procesech sdelování vystupují lidé, musíme
brát v úvahu výberovost i deformaci informací, rozdíly mezi záme
rem, cílem sdelení a realizací sdelení u príjemcu, pokud jsou srozu
mitelné pro príjemce sdelení.

VH: "Na slovech nezáleží. Záleží na nich všude."

MK: Snad bychom rekli jinak: záleží na slovech ve výrocích v kon
textu, v komunikaci usilující o dorozumení mezi lidmi. O

Miroslav Klivar, PhDr., vedecký pracovník v Praze, clen Americké

estetické spolecnosti, Spolecnosti pro studium vyšší nervové cinnosti,

Mezinárodní organizace pro výzkum mozku aj.

pre ktorý zdrojom zmyslových údajov sú iba oci a uši? Ba co ak naše
pocity životného neuspokojenia, naše rozlady, možno aj naša uponá
hlanost v honbe za vzrušeniami sú spasobené tým, že pri pretažení
týchto dvoch zmyslov ostatné tri hladujú?

Naším egom je naša pokožka

Tradicná západná kultúra chápe ludské ego ako cosi nehmotné,
duchovné. Platónova predstava nehmotnej nesmrtel'nej duše preží
va v krestanskom ponatí, ktoré dušu ako výraz ludskej identity
stavia do protikladu k telu, zataženému žiadostivostou a sklonom

k hriechu. Veda nás dnes vracia k prirodzenému pohl'adu na ego:
clovek je neoddelitel'ný od telesnosti, duša a telo vyjadrujú to isté.
Telesnost, to sú všetky naše orgány, a medzi nimi orgán najrozsi

ahlejší: pokožka. Pierre Lacombe napísal, že .ego je vnímanie

telesného seba; a to, CO clovek cíti a vie o svojom tele je pokožka. "
Pokožka nás nielen izoluje od sveta, ale je prijímacom a prenáša
com údajov o nom: ludská pokožka má obrovský pocet - viac než
pol milióna - senzorov, ktoré registrujú chlad, teplotu, bolest, tlak
a hladenie.

Vnímanie dotyku je evolucne najstarším zmyslom. Už baktérie
a kvasinky majú tlakové receptory. Potreba dotykov, hladenia, teles
ného kontaktu je jednou z najsilnejších ludských potrieb. Pokusy
Henryho Harlowa ukázali, že hladujúce opicie mláda dá prednost
dotyku s plyšovou maketou matky pred cicaním mlieka od umelej
matky, predstavovanej maketou zhotovenou z dratu. I:udia, ktorí
neboli v prvých týždnoch, hodinách, ba minútach po narodení mat
kou dostatocne hladení, láskaní, ostávajú citovými mrzákmi po celý
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život. Niektorí psychiatri nachádzajú vztah medzi sklonom k depresi
ám v dospelosti a nedostatkom pohladení v rannom detstve.

Geneticky sme naprogramovaní na jemnú diskrimináciu dotykov:
hladenia matky musia mat istú intenzitu, trvanie, ale aj rytmus, aby
v dietati vyvolávali pocity uspokojenia a bezpecia. A v com inom

spocíva umenie erotickej lásky, rovnako ako jej extaktické posobe
nie, než v dokonalosti dotykov a hladenia?

další I'udský zmysel, na cuch. Hmatový zmysel sme možno zanedbávali,
no cuchový zmysel je pre nás navyše záhadou. Vieme, že vane a pachy

hrajú doležitú rolu u vacšiny živoCíchov. Nevieme, akú hrajú v živote
cloveka. Niekol'ko stovák génov urcuje u cloveka štruktúru receptorov

pre vane a pachy. Náš cuchový orgán je schopný rozlíšit desiatky tisíc
rozlicných pachov a voní. Sme jediným živocíchom, i medzi našimi prí
buznými primátmi, ktorý má pre sekréciu pachových látok zvláštny
orgán v podpazuší - axily. Na co nám to všetko je, nevieme.

Umenie syntézy: syntetické umenie

Ladislav Kovdc, Pro!, RNDr., Katedra biochemie, Prírodovedecká
fakulta Univerzity Komenského, Bratislava

Z takýchto úvah je len krocik k predstave syntetického umenia,
ktoré sa bude naraz zmocnoval' všetkých zmyslov: hudba, vnímaná
posluchácom posadeným v kresle, ktoré možno hladil' alebo ktoré
samo hladí, zladená s dynamikou svetiel a farieb, v miestnosti sýte
nej rytmom a harmóniou voní. ..

o

Zahrado zavrená, má sestro nevesto,

zahrado zavrená, pramene zapecetený.

Tvuj klín je sad granátovníku
a v nem vzácné ovoce,
henna inard.

Nard i šafrán, puškvorec iskorice
se všemi stromy kadidlovými,

myrha a aloe

se všemi nejlepšími z balzámu.

Básnici oddávna dokázali ocenil' zmyslové bohatstvo, poskytované
dotykmi a vonami. Oni vlastne, a nie my rudia od vedy, pozývajú
umelcov k tvorbe tohoto nového umenia. Pozvánkou nech je apoteó
za voní, ktorú už 25 storocí poznáme za Šalamúnovej Piesne piesní
Cuvádzam ju v prebásnení Jaroslava Seiferta). Z toho co som povedal,
je prirodzené, že sú to vane metaforicky asociované s rudským telom:

Ludia to intuitívne tušili. Všetky kultúry od nepamati využívajú
vonné látky. Pálenie vonných látok v kadidlách bolo vždy súcastou
náboženských rituálov. Vane z kadidiel asi vzbudzavali pocity zvlášt

nosti, nevšednosti, posvatnosti, tajomstva. Tento fakt by som rád uvi
edol ako argument proti tým, ktorí tvrdia, že hmat a cuch - a tak isto

chut - sú v porovnaní so zrakom a sluchom akýmisi nedostojnými,
"nízkymi" zmyslami, schopnými vyvolával' len primitívne živocíšne
pocity, a preto nehodné "velkého" umenia. Ak je cuchový zmysel pre
nás velkou neznámou a výzvou ku skúmaniu, neznámou a výzvou je
nám umenie, ktoré sa ešte ani nezrodilo - "umenie cuchu".

Vieme však, že nervové dráhy z nášho cuchového orgánu vedú
priamo do spodných castí mozgu, evolucne velmi starých, ktoré
niektorí neuroanatómovia považujú za sídlo emócií. Na rozdiel od

signálov iných zmyslov pachové signály sú málokedy afektívne neu
trálne, každý je bud príjemný alebo nepríjemný. Je ale možné, že
vacšina pachových signálov, ktoré "emocionálny mozag" zaregistru

je, sa nedostane do mozgovej kory, a teda ani do nášho vedomia.
A pritom možno významne urcujú naše emócie, nálady, správanie 
bez toho, aby sme si ich existenci u uvedomovali.

Olfaktické umenie

Hapestetika

Kresba Miroslav Barták

L---==::::::::==J L
Pravda, s výnimkou jedného dalšieho: umenia o\ientujúceho sa na

Umelci si až v poslednej dobe zacínajú viac všímal' hmatový zmy
sel. Mám dojem, že tento záujem sa zrodil za snahy poskytnút ume
lecký zážitok z výtvarného diela slepcom. [ba nedávno sa v Prahe
konala výstava tzv. "hapestetiky", na ktorej sa mohli návštevníci pokú
šat o získanie estetického zážitku dotýkaním a hladením soch. Je však
zrejmé, že materiálom pre takéto nové "haptické umenie" nemaže byt
sádra ani kov. Musia to byt materiály plasticitou i textúrou blízke rud

skej pokožke. etreba pritom zabudnút, že muž získava príjemné
zážitky ked hladí, žena vtedy, ked je hladená - v tvorbe i percepcii
nijakého iného umenia nie sú rozdiely medzi pohlaviami tak zrejmé.
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DESET OTÁZEK

pro MUDr. Evu Stejskalovou,
privátní rodinnou lékarku
1. Mližete nám Hci neco o sobe?

f) nové!'frítDmnosL

sobem postižen a paralyzován. Pokud prijde pacient skutecne na urcité

úrovni, a rekla bych, lidsky nárocný, nemúže být se stavem našeho
zdravotnictví spokojen. Jestliže ovšem je tento pacient zvyklý na
systém, ktelý tady fungoval, tj. že prijde k lékari, žádá jenom léky, je
mu vyhoveno a je rychle udelán, doslova udelán, pak se domnívám, že
spokojen býti múže. Je to otázka vyspelosti pacienta. Ani moji kolego
vé, s nimiž o problému zdravotnictví hovorím, nejsou spokojeni. Celá
koncepce zdravotnictví se musí upravit a hlavne musí být daleko vetší
prostor pro pacienta.

Jsem absolventkou Lékarské fakulty Karlovy univerzity a v oboru

pracuji témer 25 let. Absolvovala jsem atestace z interního lékarství
a všeobecné medicíny a nyní se nekolik let venuji typu medicíny, ktelý
v soucasné dobe není prOiš preferován, ale je velice užitecný jak pro
lékare, tak i pro pacienty: snažím se být rodinným lékarem v plné míre.

2. Takže jako praktikující léka/~ ktelý se skutecne vyzná v dnešních pra

covních i profesionálních pomerech, jaký máte názor na dnešní situaci
ceského zdravotnictví?

Situace dnešnu10 zdravotnictví je skutecne kritická, domnívám se, že
lékar, aby mohl plnit své poslání, musí ke své práci mít dostatecný klid,
dostatecné podmínky a musí se zcela oddat jak rešení problému, tak
rešení situace každého pacienta. Bohužel, podmínky, které k tomu
máme, jsou tristní. Lékar musí mít na pacienta dostatecné množství casu.
Podle mých predstav to znamená minimálne púl hodiny na rozhovor
a na probrání v podstate jednoduchých vecí. Samozrejme to múže být
i déle. Aby soucasný lékar ekonomicky vyšel, je jeho jednání stále moti
vováno honbou za body. Musí »udelat" tolik pacienn\ že se jim nemúže
dostatecne venovat, a to je skutecne kritická situace. Na pacienta mu
zbývá asi pet až sedm, maximálne deset minut. To se musí rešit. Chybí
tady také dostatecná komunikace mezi takzvane privátními a nemoc
nicními lékari. Privátní lékar, pokud tuto práci delá kvalitne, naplno,

není samozrejme ekonomicky zdaleka ocenen tak, jak se i celá rada
lékafu ve státních zarízeních domnívá. Krome toho predpokládám, že
jeho práce je trochu ohrožena i urcitou limitací lékú apod. A tato situa
ce se stále zhoršuje. Domnívám se, že hlavní problém je v tom, že
vládní garnitura problém zdravotnictví odsouvala tak dlouho, až se octl
v kritické situaci. To je asi etickým pokleskem.

3. Mohla byste posoudit bývalého ministra Rubáše a ríci neco i o dneš
ním ministru Stráském?

Nemohu se k tomu presne vyjádrit, protože jsem tyto ministry osob
ne neznala, ale donmívám se, že v celé rade zemí, nejenom dalekých,
ale i blízkých, je celá koncepce medicíny dostatecne fungující - ke spo
kojenosti pacientú i lékaru. Rada ministrú absolvovala radu zahranic
ních cest s mnoha poznatky a domnívám se, že už dávno tady mohl

fungovat model, ke kterému bychom se více nebo méne priblížili
a který by byl koncepcní.

4. Mluvila jste o pacientech. Podle statistik je 80 % pacientti této zeme

spokojeno se zdravotní pécí. Souhlasíte s touto statistikou? Co pozorujete
u svých pacientu a v cem je rozpor?

Obecne tato odpoved bude souviset se stavem našeho národa.
Tento národ za 45 let plus šest let okupace je, samozrejme, svým zpú-
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5. A jaké ,'ešení vy a vaši kolegové hledáte? Dá se najít v soucasné situa

cí nejaké rešení, at už individuální, nebo kolektivní?

Rešení našeho problému musí vyjít z celkové koncepce. V této veci
nemúže lékar sám, ani skupina lékarú, nic delat.

6.jaké ,'ešení sama ve svém osobním živote hledáte, pokud nejaké hledáte?

Jaké rešení? Maximální uskrovnení a minimalizaci všech požadavku,
aby clovek tuto situaci prežil. To není samozrejme rešení. Funguji
v soukromé praxi, a pokud ji delám zpúsobem, jakým ji delám, tak je
to práce velice vycerpávájící, ale soucasne velice krásná.

7.je ekonom ickv výhodnejší než vaše práce v nemocnici?

Pokud clovek spolupracuje s pojištovnou, není.

8. Takže jaký je vlastne život lékm'e v této republice?

Život pro lékare v Ceské republice je velice komplikovaný.
Domnívám se, že lidé, kterí rozhodují o zdravotnictví, nedali tomuto
poslání tu závažnou prestiž spolecenskou a ani ekonomické podmínky,
které by tuto prestiž nejakým zpúsobem umocnovaly. Je samozrejme
výborné, že v naší vláde máme radu vynikajících pragmatiku, ale musí
si uvedomovat, že je také potreba budovat silné humánní zázemí. Já
osobne jsem ale velice štastná, když moji pacienti odcházejí spokojeni,
s perspektivou, a když vidím, že to má nejaký smysl a že tato medicí
na je srovnatelná s úrovní v sousedních státech.

9. Myslíte, že úroven lékarské péce v republice je uniformní, jak ji múže

me videt v západních zemích, nebo jsou zde závažné rozdíly v úrovni

a schopnosti lékarú i zdravotnických ústavú?

Samozrejme rozduy jsou. Za posledních ctyricet let je naše lékarská
verejnost pocítila v tom smyslu, že byla špicková klinická pracovište,
ale byla také pracovište tzv. poliklinik a obvodních lékaru, kde ani
nebyla šance, aby se tam vysoká úroven udržovala.

Rozhodne si myslím, že se musíme snažit o zlepšení našich vztahu
i o zlepšení vztahu s našimi pacienty. Toto je rozhodne oblast, po
které se prOiš nevolá, ale rozhodne je treba regenerovat mravní stav
spolecnosti a regenerovat práve naše vzájemné vztahy. Tyká se to
i vztahu lékare-pacienta a pacienta-lékare.

10. A deje se to?

Deje se to. Deje se to, ale velmi pomalu.

Rozhovor vedl a zaznamenal Martin Jan Stránský
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DOKUMENT

Z Ceské otázky T. G. Masaryka
Lze se malému národu obejíti bez politické íntriky? Macchiavellism a práce. Kristovo pravidlo.

Kdo pozorneji se dívá na náš život verejný, neuvidí pouze to slabošské žebráctví, ale potká se s zvláštním typem intrikánu. Intrikánství totootravuje však všecek náš pospolitý život - protože nedovedou být Ivové, stávají se liškami, protože nedovedou být hrdinové, stávají se
lokajové a pomáhají si lokajským chytráctvím. "Politika" je ideál techto cetných a cetných lidí.

Slýchati i duvody této bezcharakternosti; malý, slabý národ si prý jinak nemli že pomoci - bud žebrat nebo intrikovat.
Je to pravda' Je skutecne nutné, aby malý národ, aby clovek v pomerech malého národa pomáhal si intrikou, má lež v ruzných svých

podobách státi se prímo národní zbraní? Muže clovek jen ve velikém národu býti pravdivým, naprosto pravdivým, nerodí se mužové bez
bázne také v národech malých' Je macchiavellism a lokajství nezbytná zbran potlacených, malých a slabých'

Není - i slabý a malý muže dosíci svého cíle bez intriky, ba jen tak ho vubec dosáhne, jak skutecnost poucuje. Kdo chce a umí pracovat,
nepotrebuje intriky.

Život je boj a boj ten práve malým a slabším je težký, vždyt práve v tom všecek je smysl toho boje - o spravedlnost vždycky jen slabší
stáli a jí se domáhali. Je však možné, obstáti v boji tom cestne, ackoli nesnadno. Kristus dal pravidlo: .,Aj,já posílám vás jako ovce mezi vlky;
protož budte opatrni jako hadové a sprostní jako holubice." My Slované od prírody jsme národem holubicím - pozor, aby had v nás nezadá
vil holubici... Kapitola 83, vydání z r. 1908

Snímek František Dostál
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je taková otázka, a mluvilo se o ní dlouze a široce na konferen
cích v Cheltenhamu (Anglie) i v Sibiu (Rumunsko), zda my v tech
ci onech stredo- až východoevropských zemích nejsme tak zavede
ni na mocnou a hmatnou prítomnost vnejšího neprítele, na nedbá
ní, deptání a prežívání, že nám to ted najednou tak nejak chybí.

Takže si musíme vymýšlet a vytváret si suplujícího neplítele,
vetšinou z vlastních zdroju; to znamená svého vlastního vnitrní
ho, míním nitroosobního, neprítele promítáme na stenu své jes
kyne, svého sídlište, svého mesta, své politiky. Nacionalisté nacio
nalistu, tradiciona/isté tradicionalistu, kulturisté kulturistu.

Nebol' život s jakýmkoli, i stínovým neprítelem je mnohem
snazší. On za to všechno múže, za dane, za devastaci luhli
a hájú, ano iskalin a vod, za kriminalitu a .financní cachry, za
malé penze a platy, jakož i za jásavý vpád debility do kultury.
Kdyby každý jednotlivý nedostatek mel mít na triku nekdo jiný,
bylo by to nesnesitelne složité, žádáme jednoho univerzálního
neprítele, povahy životné, ci neživotné, ale jednoho.

Ono samo myšlení v modu nic-jiného-než je velmi pNjemné
a dalY se na všech stupních školního vzdelání.

Vzpomínám jednoho ze svých profesoru latiny, který soudil,
že všechno je to z neznalosti klasikú.

Nežn.ý lemu r

FE]ETON

opotrebe neprítele

Kresba]ames 17m rber

Vzpomínám jednoho svého profesora telocviku, Pdule se
jmenoval, ktelJí soudil, že všechno (to jest nemoci tela
a ducha) je od pnivanu, v cemž byl zajisté zajedno s Kantem.
Ovšem Kanf nikoho nehonil, zatímco prof Pešule nás otužoval
tím, že jsme mJ/seli klusat do dostatecného propocení. a pak

jsme museli stát v pnival1u. Myslím, že nekldí se iotužili.
Na vojne nám jist.\í s. major Sedlák sdelil. že ušecllllo je to

"vod Nemctich", a seznámil nás se sV)Ímplánem. jak obratn)ÍJn
obchvatem dobJíti Mnichova, Bonn už pak padne sám.
Zatímco jistý absolvent Žižkovy školy, žiak Košík se mu Nkalo,
soudil, že všechny neduhy spolecnosti jsou z neznalosti p,~edpi
su A-i-i.

jak život jde posledních pet lef, pozorujeme, že klasikLi,
Pešulu, SedláM a žiakú Košíku neubylo, nýbrž naopak zhluc
neli, huba se jim ofeUl~ela.Takže co dnes není od technokratu
a vedátoru, je od Temelín1! a žižkovského elektromagnetického
pole, co není od temných sil, je od Klause osobne a tržního
hospodárství obecne. Pro nekoho, komu je i tržní hospodál~ství
moc intelektuální, budtež vedeni Židi, cerný huby a lÍchylové.

Naše politická orientace budiž dána volboll mezi jednotlivý
mi univerzálními nepMteli.

Mezi mnoha slovy v Cheltenhamu mne napadla také jediná
myšlenka: cím vetší blbec, tím vetšího a jednoduššího neprítele
potrebuje.

I vzpomnel jsem si na bajku svého dávného pNtele, kterého
jsem nikdy nevidel, jamese Thurbera:

V kobN zemi se jednoho dne narodil lemur, který nechtel
zápasit s kobrami a vubec s nik.ým. Od lemura k lemurovi šla
zvest, že existuje nejaký lemw; který nechce bojovat s kobrami.
jestliže nechce zápasil s nikým, je to jeho soukromá záležitost,
ale povinností každého lemura je zabíjet kobry, anebo jimi býti
zabíjen.

"Proc?" ptal se mírumilovný lemur a po celé zemi šla zvest,
že ten podivný lemur není pouze prokobraista a antilemurista,
ale že je intelektuálne vadný a že je proti ideálúm a tradicím
lemurismu ...

Cizí zvírata, která mírumilovného lemura nikdy ani okem
nespatma, si vzpomnela, že kdysi pozorovala, jak se plazí po
briše, anebo jak si zkouší na hlavu koblí cepec, anebo jak
osnuje násilný prevrat v Lemurii.

"Snažím se používat rozumu a inteligence, " vysvetloval ten
podivný nový lemur.

"Rozum rozumbrady roven šesti sedminám je zrady, "pravil
jeden jeho soused.

"Inteligence užívá neplítel, "prohlásil jiný.
Nakonec se roznesla zvest, že lemur má v kusadlech jed,

stejne jako kobra, a tak ho postavili pred soud, soudili a zdvi
žením tlapky ho shledali vinným a odsoudili do vyhnanství.

Naucení:

Prach jsi a v prach se obrátíš a z hlíny hlína zbyde;
když ne tvúj neprítel, tak dostanou te tvoji vlastní lidé.

Tolik Thurber v prekladu Radoslava Nenadála.
Myslím, že životní otázka stredo- a východoevropských zemí

je (naozaj) otázkou lemu ni, aspon do té doby, než nám zase
kobry narostou.

Miroslav Holub
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Roman Opalka, Deta/ (fragment)

Prek/a~y Aleny Kohoutové

Dodnes bežná, odríkáním nesmrtelná,

slabá, asketická rostlinka

dosahuje úcelu své exist~nce,

zatímco moji soucasníci

spejí zakourenou oblohou na nicotnými cíli

jako kdysi slabomyslní pteroclaktylové.

Osamocená mezi nestvúrnými stromy,

filosofická preslicka - latinsky Equisetum 
se zvolna scvrkala

tisíciletími bourí, slunecního svitu, deštu

a vetrú,
až zústala stát v lese

vysoká nekolik centimetrú,

Prežila skromne a dnes vidí

konecné pokorení svých predkú,

jejichž tekuté tlení, na rozkaz lidí,

se cerpá pumpami, hladovejícími po oleji.
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predstav si me jako múru,

zatímco blekotající kozel
koncí svou ukolébavku.

Robert Hillyer
Preslicka

Pterodaktylus, mávaje krídly,

s chraptivým skrekem

ztežka dosedal u jejích vetví 

hlupák, neznalý

jednoduchého a strucného zákona Prírody:

..Zmenši se nebo vyhyneš!"

Tenounký plevel, nazvaný preslicka,

(proc, to vlastne nevím)

byl kdysi nesmírne dávno obrovský strom,

jehož nejhorejší vetve

se ztrácely v parách bahenních dýmú.
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Klopýtal jsem dozadu v zári park ovacích svetel

a zastavil se u hromádky. Lan, nedávno zabitá:

už ztuhlá, témer chladná;

táhl jsem ji pryc: mela nápadné bricho.

Hluboce jsem se zamyslil 

múj jediný pokus o vyhnutí -

a pak jsem lan shodil pres okraj do reky.

Cestou \' noci jsem našel

na okraji silnice u reky Wilson mrtvou srnku.

Obycejne je nejlepší shodit je do kanonu:

cesta je úzká: pokus o vyhnutí múže zpúsobit

víc mrtvých.

Zavadil jsem o její bok a pochopil -

bok b)'1 l'iažný: kolouch tam ležel v ocekávání,

živ)', tichý, aby se nikd)' nenarodil.

Zaváhal jsem.

Anne Sextonová

Ukolébavka

Cestou v noci

Auto mírilo dopredu zaclonenými reflektor)':

pod kapotou predl spolehlivý motor.

Stál jsem \' odrazu teplého rudnoucího výfuku:

kolem jsem Iyšel naslouchat divocinu,

William Stafford

Letní vecer.

MÚIY narážejí na okenní síte

a vybledlé záclony unikají z pokoje.

A z jiného stavení
zamecel ze sna kozel.

Tohle je místnost s televizorem

v nejlepším oddelení ústavu,
Nocní ošetrovatelka

vydává vecerní pilulky

Krácí na gumových špalících kolem nás.

Pilulka na spaní je bílá,

Nádherná perla;

vyplaví duši z mušle tela,

z mé propíchané kúže, cizí

jako stocek navinuté látky.

Vyhýbám se posteli.

Jsem prosteradlem uloženým v prádelníku,

Jiní at tajne naríkají;

osvobodme každého zbloudilého motýla,

Popletená hlavo,
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"oznamovatel"

do 25 slov 4 rádky 350 Kc

do 12 slov 2 rádky 200 Kc

D nové!ftítomnosG

Vám nabízí inzerci za výhodných podmínek!
Naši ctenári 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 1250 Kc

1 ~ strany '1.500 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 + sazhy 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, i'\árodní 11. "IlO 00 Praha I, tel. 26 62 16, fax 26 68 25. Tešíme se na Vaši objednávku!

NOVÁPRÍTOMNOST,nezávislý mcsícník
Vydavatel: Nadace lVI.J. Stránského. Redaktor: Dr. Miroslav Ilolub. Asistentka: Miluše Pfeiferová. Distribuce: Jarosla\' Votava. Grafické zpracování: Lidové

noviny. Tisk: Tiskárna GLOS, Semily.
Adresa redakce: Národní 11, 110 00 Praha I, telefon: (02) 266216, fax (02) 2668.25. Odberatelúm zasílá firma SEND, Bohuslava ze $vamberka 4,14000 Praha

4, telelón: 4297906. Objednací lístek najdete na obálce casopisu.

Objednací lístek na predplatné. zakoupení minulých císel a další informace na naši adresu. Pro prímé objednávky zašlete své jméno. adresu, osobní šek, eurošek.

money oreb. Platba kartou VISA a ~IASTERCARD je možná po obdržení obj. lístku. V CR: 120 Kc/6 mesícú. 240 Kc/rok. 20 Kc/minulé císlo. V SR: 192 sk;6 mesí
cu. 38-1 Sk rok. 32 Sk min císlo. V Errope <letecky); 9.00 USD 6 mesícú. 18.00 USD rok. 1.50 USD min. císlo. Ve Spojených Státech. Kanade a mimo Evropu (letec
ky): 12.00 L'SD 6 mesícl!' 2~.00 LSD rok. 2.00 LSD min. císlo.
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OBJEDNACÍ LÍSTEK

Národní 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 mesícú 12 mesícú

4) Žádám minulá císla: .

•
CENY PREDPIATNÉHO:

V Ceské republice: 120 Kc/6 mesícI'!, 240 Kc rok, 20 Kc minulé císlo

Ve Slovenské republice: 192 sk/6 mesíCI'!,384 Sk/rok, 32 Sk/minulé císlo

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

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

Predplatné mimo CR a SR hradte v USD nebo ekvivalentu.

Pokud predplácíte kreditní kartou VISA, MasterCard:

Císlo karty: .

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.


