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Rozvod
S každým rozvodem jsou spojeny urcité emoce. Po urcitém porozvodvém
období se muže projevit zájem jiných o bývalého partnera. Toje pro nás, kterí
jsme rozvod víceméne bezbolestne prežili, príjemná vec. Je to i jakási morální
úleva. Ted už se o partnera zajímá (treba i stará) nekdo jiný.
Náš bývalý federální partner si ovšem zasluhuje zvýšenou pozornost.
Konzervativní a zdrženlivý Evropský parlament i Spojené státy se k šestému
výrocí revoluce na Slovensku vyslovili takto: vláda Slovenska se musí chovat
demokraticteji, nebo ohrozí slovenské clenství v Evropské unii a logicky
i v NATO. Pan Meciar zanedbává základní demokratické principy na poli
ekonomickém i politickém.
Pár strucných príkladu k této veci. Únos syna prezidenta Kováce se zdá být
dílem Slovenské informacní služby. Vládní postup, obstrukce proti vyšetrování
jsou velmi podezrelé a pruhledné; v každé jiné civilizované zemi na svete by
byl únos syna prezidenta okamžite a prioritne vyšetren. Nedávné schválení
zákona o omezení madarského jazyka a dnešní vládní prístup k Romum
zakládá legální podstatu etnocentrismu i rasismu. Svoboda opozice a svoboda
tisku jsou bezpochyby ohroženy.
Pro nás je otevrení hranic spojeno se snížením pocitu ohrožení. Svet je pro
nás prístupnejší a my pro nej. Bohužel s naším bývalým partnerem a stálým
sousedem je proces spíš opacný. Každý národ má politiku, kterou si zaslouží,
ale ne každý národ má partnera, se kterým žil a se kterým se nedávno rozvedl. Tento partner stále bydlí ve vedlejším byte a jeví symptomy vážného onemocnení. Zmenme morální úlevu za morální zodpovednost. Meli bychom se
o našeho bývalého partnera více zajímat, a to konstruktivne. Tvorili jsme
Martin Jan Stránský
kdysi jednu rodinu a príbuzenství se zrušit nedá.

Dopisy ctenáru
Beneš a Masaryk
Karel M. Scruck, Benenden, Kent
Nedávno jsem obdržel anglicky napsanou
knihu .Dr. Beneš" od Comptona Mackenzie,
vydanou v Londýne v r. 1946. Kniha mi znovu
potvrdila, že Ceskoslovensko melo bojovat
v r. 1938, i bez Francie a Anglie. Armáda
mohla postavit 40 divizí a mela 1500 bojových
letadel. Mackenzie se zminuje o 30 nemeckých divizích na našich hranicích. Polní maršálek Keitel rekl v Norimberku, že v zárí 1938
byla naše armáda silnejší než nemecká,
nemluve o morálce v naší armáde! Prof. Karl
Popper (Nová Prítomost, ríjen 95) ve své pražské reci (994) prohlásil, že Hitler blufoval
v r. 1938, a kdyby Masaryk byl ješte naživu,
uštedril by Hitlerovi náležitou odpoved.

Tíha minulosti
Marie Rehorková, Brno-Lesná
...Morálka národa se udržuje soustavným prísunem pozitivních
zpráva
hodnocení.
Demoralizace opakem. Nova, Blesk, Sorry
atd. žijí z lidské slabosti a ze zla v jedinci
i spolecnosti.
A ze ztráty
pameti.
A z neschopnosti hledat a nacházet souvislosti. Pak se muže stát, že spolutvurce ústavy, od níž se odvíjely zákony, mluví dnes
v televizi, zatímco vykonavatelé
záko'nu,
kterí stáli na ruzných stupních represivního
aparátu, jsou stíháni.
Ne puvodci zla, trídního boje a diktatury
proletariátu, ale lidé, kterí byli zmanipulováni, nesou tíhu minulosti. V Genu pak mluví
Kohout, jehož Kantátu na rodnou komunistickou stranu se musely ucit dítky školou
povinné kolem roku 1951. Tyto deti, po
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Milí ctenári,
rád Vám oznámuji, že tento
casopis a Prítomnost,
která
vycházela
jednou
mesícne
v Literárních novinách, budou od
nového roku vycházet spolecne
pod titulem Nová Prítomnost jako
samostatný nezávislý mesícník.
Vítám posílení redakce cleny
Petrem Pithartem,
Blankou
Ríchovou a Jakubem Camrdou.
Redakcní rada bude rovnež rozšírena - seznam clenu najdete
v tiráži. Zároven plánujeme
zmeny v grafické úprave a strukture a budeme usilovat o to, aby
casopis byl ješte polemictejší
a rozmanitejší. Jsem presvedcen,
že takové zmeny uvítáte, a teším
se, že se rady ctenáru rozšírí.
Preji Vám hodne zdraví a štestí, pokojné svátky a vše nejlepší do
nového roku.
Martin Jan Stránský

dosažení veku dospelosti, byly zmanipulovány do predvoje delnické trídy, komunistické
strany, jež je dnes hanobena jako zlocinecká
organizace. Zpetne prece nelze prohlásit za
zlocin neco, co bylo naopak ceneno jako
jediné správné ucení o lidské spolecnosti,
jejím usporádání, zpusobu moci tzv. vetšiny
nad menšinou atd ...
eplatí Nerudovo .Napred zhloupí, pak
oloupí" práve, bohužel, dnes? Obycejný clovek pracoval, veril tomu, co se mu k verení
predkládalo, zbaven byl všeho, co nabudovaly generace pred ním a dnes je zesmešnován financními machinacemi
obrovských
rozmeru, o nichž naši predkové nemeli
tuchy.
Myslím, že jsme v situaci Nemecka pred
druhou svetovou válkou. Feuchtwanger
tehdy napsal: .V Nemecku už neexistuje nic
než žrádlo, chlast, soulož a spánek."

Clovek bez duchovního
rozmeru
je
novinka novoveku. Ale zlo snad nemuže
zvítezit natrvalo, prestal by život.

"Zelený mýtus"
Dr. Jirí Kozelka, Université René
Descartes, Paríž
Základním problémem dezorientovaných
filosofu je, podle prof. Kováce, že "neakceptují to, co veda zjistila o lidské prirozenosti".
Z clánku vyplývá, že je lidsky prirozené
prahnout po ovládnutí prírody, a lítost nad
živocišnými a rostlinnými druhy, které vyhynou v dusledku tohoto prirozeného snažení,
je nárkem pomýlených. Kdo se zneklidnuje
nad expanzivním rozvojem euroamerické
kultury, ,ignoruje poznávací hodnotu kultur,
které prošly evolucním experimentováním";
jediným fungujícím optimizacním zarízením
ve spolecnosti je neviditelná ruka trhu.
Ac to prof. Kovác výslovne neuvádí, je
zrejme pro všeobecné ponechání volného
pruchodu
našim vrozeným
tendencím
a pudum - s prirozenou selekcí jako jediným
regulacním mechanismem. Až na jeden bod:
je pro to, abychom omezili rust lidské populace cílevedomým plánováním rodicovství.
Pane profesore, po prectení Vašeho clánku se mi život zdá mnohem utešenejší.
Uvedomil jsem si, že predmestské paneláky,
každodenní dojíždení metrem a dopravní
chaos v parížských ulicích jsou vlastne výdobytky naší civilizace, vypiplané prirozeným

vývojem Ci když se nám je pár Mohamedánu
snaží zošklivit tím, že nám ve své vlastní prirozenosti házejí pod nohy bomby). Jsem rád,
že si nemusím delat výcitky svedomí nad
vyhynulými druhy motýlu (co vám byly platné, vy evolucní zbloudilci, vaše nádherné
barvy proti našim hutím?), že mohu težit
z myšlenek euroamerických filosofu (napr.
McDonald) a že si mohu pokojne tríbit
smysly pro poznávací hodnoty naší kultury
pred televizorem. Ale že mi upíráte právo se
svobodne rozmnožovat - které mi jako evolucní experimentací proverenému a osvedcenému živocišnému druhu prece náleží -, to
jste me, pane kolego, pekne naštval!
Pevne verím, že jde o neúmyslné ujetí, že
jste si proste neuvedomil, že toto omezování
lidské prirozenosti nezapadá do Vaší názorové linie.

Post pochází od Posten
Jan Pulda, Hannover
V hezké jazykové úvaze "Cizomluvy"
v zárijovém císle P se mluví o tom nelibozvucném novotvaru
"post"; je to prece
jenom germanismus. Se slovem "die Post" =
pošta, jak se autor správne domnívá, nemá
nic spolecného. Svuj puvod má ale jednoznacne v nemeckém slove "der Posten" = 1.
pozice Ci vojenská), 2. postavení, 3. položka,
4. urcité množství zboží (neco jako várka,
šarže). Je možné, že se k nám dostal z ruštiny, ale to už je sekundární.

Nikdo nejsme rasista
Hana Mudrová, Studánka
Vietnamci tu nikdy nebyli bráni jako výhra
v loterii nebo pýcha naší pohostinnosti.
Naopak. Vejdou se se svým zbožím všude,
obsadí i mizerný dvorek, sedí vedle trpajzlíku
a staví kartony z cigaret. Sluší se vždycky
sprásknout ruce a nadávat na šmejdy, které
prodávají.
Jeden
kýc vedle druhého!
Pašerácká mafie, nevkusné boudy, kdo se má
na to koukat. Nikdo nejsme rasista, ale kdybychom je tady nevideli, bylo by líp.
Zvykli jsme si na dva tri stánky vedle sebe,
ty se prestehovaly o kus dál, neco pribylo,
pres budnícky se pretáhl igelit a zastrešil ulicky. Potom na druhém konci mesta vyrostlo
dalších pár budek, mezitím se otevrely nové
obchody se vším možným, ale pritom "asijským". ajednou prestal ten pomalý, plíživý
rust. Semínka chebských budek ze svetlého
dreva zamorila okolní místa. Duležitý je hranicní prechod nebo hlavní tah. Na území Aše
je dnes šest velkých tržnic, jedna velká prodejna a nejméne pet malých. V blízkém okolí
vyrostly další. Všechny stánky ješte nejsou
obsazeny, ale jejich rady vyvolávají mrazení.
Majitelé nové a nejvetší tržnice se divili,
proc se nenajde zájem i mezi našinci. v rozhlase prý inzerovali. Co si budeme povídat,
kdo by tu byl ochoten podupávat v dešti
i mrazu tak trpelive jako "tamti"? S daleko
menší nadejí na úspech, protože karton cigaret by koupil ve skladu asi za to, zac je oni
prodávají. Džínovinu, bundy, obuv, elektroniku, to všechno mají nesrovnatelne levnejší.
Tradicní výrobky, remesla? Jsou kolem toho
jen starosti a Iítání po úradech. Navíc je každému zrejmé, že treba pomocné práce vedle
v Nemecku uživí rodinu líp.
Ceské soukromnicení a vietnamští trhovci
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vedle sebe fungují už nekolik let. Mnozí
našinci to vzdali, zacali znovu nebo museli
upravit své plány a sny. Jim pred ocima kvetou obchody, nad jakými zustává rozum stát.
Tržnice jsou otevrené, zboží rozložené každý
den, Nemci je pomalu objevují ... Zatím každý
stánek znamená pronájem, Vietnamci za
postel v pokoji platí kolem peti set marek
mesícne, neco musí jíst a tak podobne, ale
treba dva tri mesíce neutrží skoro nic.
Strategie pronikání, na kterou nemáme.
Peníze, o jakých se muže jenom snít.
Peníze, které zacínají být videt, protože se
mení na domy, nové stavby, nové adaptace
prodejen. Nikdo není rasista, ale jde hlas
o žlutém moru.

Kresba Miroslav Barták
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Ti, kterí mají k cípecku republiky citový
vztah, s dávkou horkosti konstatují, že nestacíme na vetší turistiku než na nemecké nákupy a výlety k tržnicím ve dne a erotiku za
tmy. Není tu cím zaujmout, co ukázat.
Historie
zustala
v Chebu,
krása
ve
Františkových Lázních. Dál na západ bylo
zniceno témer vše.
Povinná znalost ceštiny pro cizí podnikatele? Zdejší skeptici neverí nikomu a nicemu.
Ono je to jako vždycky, v Praze se neco spatlá, aby se nereklo. Jenže tady se žije! Tady
jsou problémy, drahota, žádná zajímavá práce.
Skoncilo dost fabrik, pár soukromníku to
nevytrhne. ové provozy jsou casto ve spolu-
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Pocítat s prírodou
Wouter van Dieren: Mit der Natur
Der neue Club-of-Rome Bericht.
Basel-Boston-Berlin, Birkhauser Verlag,
1995,330 s.

rechlle71.

a pocátku sedmdesátých let ustavila skupina vedeckých pracovníkú, verejných cinitelu a podnikatelu
instituci zvanou Rímský
klub. Zámerem této nevládní, mezinárodní
a nevýdelecné
instituce
bylo zkoumat
budoucnost
lidstva moderní pocítacovou
technikou, jejíž simulacní model byl nazván
World III. První zpráva Klubu, publikovaná
v roce 1972, šokovala vedeckou verejnost
a vyvolala bourlivou kontroverzi. Klub byl
oznacován jako nová forma malthuziánství,
kritika upozornovala
na chyby a omyly
v metodice. Presto klub prežil a k púvodní
malé skupine se pripojovali další vedci.
Výzkum pokracoval a byly publikovány další
zprávy.
Hlavní teze první zprávy znela takto: Svet
speje ke krizi lidstva, ke krizi, která je
výsledkem exponenciálního rústu v omezeném prostoru. Úkolem je krizové procesy
studovat a hledat sociálne prijatelné prostredky, jak rešit globální problémy.
Poslední zpráva Klubu má název Taking
ature in Account a je dílem 43 autorú
z rady zemí. Jsou mezi nimi zastoupeni
zejména Americané, Holandané, autori z dalších zemí, zejména užívajících anglictiny.
Mezi nimi je i u nás známý Ernst Ulrich von
Weizsacker, prezident Ústavu pro klima, pro-

Všem je to jedno, nejvíc státním orgánum.
Copak ty zdejší, ty delají zázraky na pockání.
Policisté obcas zabaví pár kartonú cigaret, ale
pravidelne podezrelé kontrolovat, alespon jim
šlapat na paty a znepríjemnovat
život, to
nemohou. Je jich smešne málo. Celé roky

prosí o zvýšení stavú. Zatím nic nevyvrátilo
ani nenahlodalo
odveký a asi oprávnený
pocit, že stát na tuhle oblast u hranic kašle
a kašlal vždycky. Každá debata o pomerech
koncí takovým konstatováním. Nemá cenu
cokoliv delat poctive, vede cernota. Navíc
cizácká, ,ietnamská.
Ne, samozrejme tu
nejsme nikdo rasista. Jsme slušní, civilizovaní
lidé. Ale nemáme je rádi. A je jich každým
dnem víc a víc. Mají spousty príbuzných
a penez a zacínají se mít líp než my. Nemají
je rádi ani ti, co vydelávají na jejich obchodech, ani pomerne vzdelaní lidé. Proslýchá
se, že by bylo nacase najít rešení. Kde já to
už jenom slyšela?

stredí a energii ve Wuppertalu, který je clenem Klubu. V seznamu použité literatury je
uvedeno 330 pramem\ mezi nimi práce uverejnená v edicích Spojených národu, FAO,
univerzitních vydavatelství, mezinárodních
institucí, jako je Worldwatch.
Ve zpráve Pocítat s prírodou se prokazuje
novými zjišteními, že nekontrolovaný
rúst
v omezeném prostoru pokracuje. (Zatímco
pocet obyvatel Zeme se od pocátku letopoctu zdvojnásobil
približne
za 1900 let,
v nekterých afrických zemích se rust poctu
obyvatel uskutecnuje behem nekolika desítiletí. Podle National Geographic.)
Zpráva je prevážne ekonomická, dotýká
se však statistiky, politiky a dalších spolecenských a behaviorálních ved. Castá je frekvence pojmú: degradace prírodních zdroju, krize
ekologie, strategie ochrany prírody, ekologická ekonomika, paradigmata pokroku, trvale
udržitelný vývoj. Velká pozornost je venována bilancování prírodního bohatství, potrebe
nových merítek spolecenského pokroku, nutnosti korigovat ukazatele hrubého domácího
produktu. Ten je orientován predevším na
výrobu, zanedbává hlediska prírodního prostredí, kvality života, blahobytu,
životní
pohody, národního zdraví.
Konstrukce merítek spolecenského pokroku je úkol velmi obtížný. Proto se klade duraz
na mezinárodní spolupráci vedeckých pracovníkú v ruzných disciplínách. aléhavost mezinárodní kooperace je zduraznena zvyšující se
koncentrací CO2 v atmosfére a soubežne probíhajícím oteplováním prostredí. Pokud jde
o filosofický podtext zprávy, zduraznuje se
v ní neprijatelnost ideje "neviditelné ruky",
která rídí vývoj vecí k blahobytu všech. V literature je uveden i mezinárodní
výzkum
Gallupovy mezinárodní organizace, která son-

dovala postoje obyvatel 22 zemí ke zdraví
(The Health Planet Survex, 1992).
V souvislosti s potrebou sledovat ukazatele kvality života je uveden príklad mesta
Jacksonville (Florida, 1985); úmrtnost podle
vekových skupin, úmrtnost na choroby
srdce, na cirhózu jater, sebevražednost, pocet
balícku cigaret na hlavu, procento obcanu
cvicících trikrát týdne, procento obcanu hodnotících zdravotní péci jako dobrou nebo
výbornou, hodnotících své zdraví jako dobré
nebo výborné. Další ukazatelé, je jich pres
sto, se týkají stavu prírodního a spolecenského prostredí, kultury a rekreace, opatrení
vztahujících se k bezpecnosti obcanu aj.
Jak je patmo z predešlého, jsou považovány za smerodatné
i ukazatele zjištené
demoskopicky,
tj. pomocí reprezentativne
koncipované metody survey. U nás se uskutecnil v roce 1972 pruzkum postojú ceské
verejnosti k ochrane prírodního prostredí,
a to technikou populacní survey. Dospelým
obcanúm Cech a Moravy (rozsah souboru
cinil 1015 dotázaných) bylo položeno 51
otázek, napr. jak hodnotí stav znecištení
vod, ovzduší, stav hluku, hluku v okolí bytu
a zelene. Distribuce výsledku byla tehdy
omezena, nekteré tituly této rady byly zarazeny mezi publikace (C. Adamec a kol.:
Prúzkum postoju ceské verejnosti k ochrane
prírodního
prostredí.
Praha, Ústav pro
výzkum kultury 1975). Pruzkum se uskutecnil v dobe, kdy cinnost Rímského klubu
nebyla u nás známa.
Zprávu Rímského klubu Pocítat s prírodou je užitecné konfrontovat s rozsáhlou
publikací soucasného viceprezidenta USA AI
Gorea: Earth in the Balance ( ew York,
Pinguin Books 1993).
Cenek Adamec

práci s emci a s jednotvárnou jednoduchou
prací. Lepení obtisku na porcelán, lepení katalogú, zacištování porcelánových oušek ..
Cestou domú se lidé mohu ohlížet po
fárech, za která už mnozí Viet.namci vymenili
puvodní otrískané škodovky a žigulíky.
Procházejí se po ulicích a obchodech. Pekne
a draze oblecení, oni i jejich rodiny. Brzy
otevrou vlastní restauraci.
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zapotrebí dostatek casu, pricemž slovo dostatek je nutno chápat
velmi neurcite, "od nuly po nekonecno". I toto zrání je usnadnováno
diskusí, ba prímo ji vyžaduje. Vždy záleží na konkrétním prípade
a promítá se do nej nejen velikost posuzujícího sboru a jeho složení,
ale i stupen dosaženého lidského poznání cili v té dobe uznávané
vední paradigma.

POLITIKA

o demokracii

Podobné je i to, že jak pravda, tak demokracie je tvorena neproniknutelným propletencem dvou složek - složkou trvalou a docasnou, které se bezprostredne nedají odlišit. K tomu je treba práve
casu, behem kterého dozraje do srozumitelného stavu. To trvalé
zustane, to docasné odplyne. A co bude jaké, nevedí ani autori, i ti
mohou "k zápisu do Guinnessovy knihy rekordu" príjít jako slepý
k houslím (prírodovedné príklady viz zmínený clánek). Zdaleka není
pravda, že na pravdivosti nejakého soudu se podílí pouze rozum,
vždyt je to rozhodnutí lidské, proto má i iracionální složku, predevším emoce, ale promítnou se do nej i vlivy osobnostní (charakter,
ctižádost, ješitnost aj.), mravní, pudové, transcendentální (náboženstvO, osobní zkušenosti (presneji to, jak je ten který jedinec chápe)
atd. To jednoznacne zodpovídá castou otázku, mohou-li pocítace
myslet. Nemohou, protože nemají emoce ani charakter, nevyznávají
žádné náboženství atd., do jisté míry by se u nich dal predpokládat
nejaký stupen zkušeností. Práve proto, že lidmi ucinený záver je
citelne ovlivnován všemi uvedenými mimoracionálními složkami,
a to dohromady i napreskácku, predevším ale pudovými, citovými
a mravními, které u pocítacu nelze predpokládat, není ciste racionální. Jinými slovy - takové rozhodnutí by bylo doslova nelidské,
vadné.

Zdá se, jako by demokracie obsahovala jeden
zásadní rozpor: ac jednotlivé schopnosti lidí, a to kterékoliv -fyzické, mentální, morální, osobnostní atd. jsou prokazatelne zcela rozdílné, politická a obcanská práva lidí jsou naopak zcela stejná.
Václav Baran
Hlas nevýrazného, nerkuli pochybného cloveka platí stejne jako
hlas vehlasného odborníka. Lze dokonce ríci, že kdyby se jednotliví
lidé ve svých vlastnostech nelišili, nebyla by to ani lidská spolecnost.
K té identite vlastností jednotlivcu lze dojít pouze v predstavách,
které by byly naprosto sci-fi (roboti, lidé vzniklí klonováním atp.).
A pres tuto výhradu je demokracie vetšinou považována za zatímní
vrchol spolecenského vývoje a témer nikdo se nechce vrátit zpet,
napr. k otrokárství nebo manskému zrízení. Pri zpetném pohledu je
zde patrná existence nového prvku - lidské dustojnosti. Pro moderní
cítení je neprijatelné, aby mezilidské vztahy byly utváreny predem
a nemenne. Je zapotrebí, aby v nich byl prvek osobních schopností, který t~prve umožnuje jedinci spolecenské uplatnení v nejrozmanitejším smyslu.

Totéž z jiné strany: Nejde jenom o fakta, at jakkoliv proveritelná
nebo objektivní, vždyt i na slovo vzatí odborníci se nekdy nemohou
dohodnout na jedné teorii ani ve svém vlastním oboru, v nemž jsou
(a to doopravdy) odborníci. Je to zpusobeno tím, že jednotlivci se
liší zpusobem myšlení, tj. razením a vážením jednotlivých faktu,
jakož i jejich spojováním do souboru (myšlenkových konstrukcO.
Z cloveka nábožensky cítícího bezverce zpravidla neudeláte - a naopak. Pokud se to prece jen stane, pak vetšinou po hlubokých, trvalých a zpravidla i opakovaných životních zkušenostech, témer nikdy
pouhou slovní argumentací cili "kázáním". I pri tom hraje nezastupitelnou roli lidská iracionalita. Mezi podobne zapeklité problémy
patrí napr. environmentalistika ci ekologie vubec. Treba Jakub Krcín,
byl to více výborný hospodár, nebo spíše nicitel prirozených spolecenstev? Podobne otázka potratu, jaderné energetiky jako jedné
z možností rešení dostatku energie pro budoucnost, nebo náboženství vs, ateismus a rada dalších.

Je-li tato predstava správná, pak nelze mezi prvky moderní spolecnosti pocítat nejen kasty, ale ani rasismus, nacionalismus a jiná
výlucná hnutí nebo spolecenské skupiny, které jsou dány jednou
provždy - rodem nebo geneticky, "od Boha".
Základní pilíre demokracie se zdají být empirické, overené dlouhým spolecenským vývojem. Proto mne prekvapilo, že jsem došel
k zásadne stejným pilírum myšlenkové klenby i rozborem, v nemž
jsem se pídil po otázce, co charakterizuje prírodovednou pravdu, viz
moje stat: "Uranylový prípad: Jak rychle vítezí pravda?", Vesmír
74/1995, s. 108-109. Predevším: pravda není nikdy naprostá a univerzální, vždy obsahuje i jistou soucást zkreslení, omylu ci polopravd.
Rovnež se nedá v žádném prípade odhlasovat, muže ji mít stejne
vetšina jako jedinec, který ji navíc musí vždy vyjádrit a formulovat
Ci politické
rezoluce jsou formulovány vybranou skupinou schopných jedincu, a to nemluve o takových výjimecných prípadech, jaké
predstavoval Einstein se svou teorií relativity). Vyjádreno obecne subjektivní je prvkem objektivního, i tyto dve veci se úzce proplétají.
Demokracie se odlišuje od totalitního zrízení práve tím, že nepovažuje za své neprátele všechny ty, kterí s ní nesouhlasí, pripouští diskusi; totalitarismus se naopak chová vuci nim jako vuci svým neprátelum a potlacuje je.

Z druhé strany prakticky žít nelze nanecisto, v praxi je treba zpravidla rozhodovat primerene rychle, nekdy i ihned, tj. vcetne rizika
omylu. Mohou se vyskytnout situace, kdy je lepší rozhodnutí okamžité, i když nikoliv plne uvážené. To je cas pro "silné muže", nerkuli diktátory. Podobné kritické situace ale nejsou fak casté, navíc se
vyskytují po prechodná období. Daleko castejší jsou období klidného vývoje, která si mohou dovolit jistou dobu na prijetí zdlouhavejšího, uváženejšího rozhodnutí, a ta jsou doménou demokratického
vývoje. Pro ne je charakteristický jiný svár, a to nového, aktuálního,
"moderního" se setrvacným ci zkušenostmi provereným, "konzervativním". I pri jejich rozmotávání hraje duležitou roli cas kvuli vyzrá-

Podobne platí v obou prípadech neco jako nezralost cerstvé pravmá neostré hranice i dosud nestejne chápaný obsah;
k jejímu dozrání, tj. zpresnení hranic i obsahu, je v obou prípadech
dy, protože

4

f)
IhtomnosL
nCJVa'
vání a vyvažování hledisek, protože klubko všech uvedených problémú je nadobycej spletité. Práve casový odstup je jednou z duležitých podmínek (alespon relativne) správného názoru ci rozhodnutí.

predstav tohoto clánku se tedy jeví známé rcení, Pllplsované
W. Churchillovi, totiž že "demokracie je nejlepší spolecenské zrízení
ze všech špatných", nikoliv jako nepravdivé, ale charakterizující jen
jednu vnejší okolnost, odvozenou z praxe. Tento clánek dokládá, že
pro demokracii lze považovat za nejcharakteristictejší (cili je jejím
hlavním motorem) neustálé smerování k pravde, která není nikdy
dost odhalená ci zrejmá, protože se vyjevuje jen postupne a dlouhodobe. Proto ta neutuchající snaha po rovnoprávné diskusi, v níž se
respektuje i menšina, protože kdoví, jestli práve ona nemá nakonec
více pravdy, a ukáže se tedy být užitecnejší. Proto i ta rovnoprávnost
politických práv pri nestejných osobních vlastnostech. Múže to být
odraz prírodovedné relativity, která uznává jenom jednu absolutní
vlastnost, a tou je rychlost svetla ve vakuu. Bude nekdy formulována
O
podobná absolutní vlastnost i pro politiku'

Uvedená shoda mezi základními pilíri, na nichž spocívá demokracie i prírodovedná pravda, umožnuje hlubší vhled do mechanismú
obou procesu a podporuje empiricky odvozené zásady politické
demokracie tím, že je objektivizuje ci hloubeji definuje. Jako vlastní
jádro demokracie se tedy jeví plné uplatnení tvurcí potence jednotlivce. A jak nyní vidíme ze zkušenosti, je to i ekonomicky efektivnejší. Omezovat rovnost hlasu jednotlivých volicú jakýmikoliv dalšími podmínkami, napr. vzdelanostními nebo majetkovými, by bylo
deformování práva na vlastní názor v rovné diskusi, což by jiste
neprispelo ku správnosti záverú a zrejme by se projevilo ekonomicky snížením efektivnosti. Demokracie a totalita se proste vylucují.
TGM to lapidárne vyjádril známými slovy, že demokracie je diskuse,
jisteže pouze diskuse rovnoprávná a každému prístupná. Ve svetle

Václav Baran, Ing., CSc., bývalý vedecký pracovník
Ústavu jaderného výzkumu v Reži

Mluvme však o lékarích. Pak Kinkor by rád zdravotnictví premenil v krajne liberální trh, v nemž každý bude tvrde hájit svoje zájmy:
lékar se bude snažit maximálne vydelat, pacient získat maximální
péci za své pojistné ci jiné poplatky. Je toto opravdu jediný princip,
na kterém lze vybudovat fungující zdravotnictvf.l Vezmeme jeden príklad za všechny - je trochu otrelý, ale snad o to srozumitelnejší.
Lékar má možnost predepsat pacientovi dva podobné, ale rúzne
úcinné léky: první podstatne lacinejší než ten druhý. V první variante
hradí oba léky pojištovna; pokud lékar predepíše lacinejší lék,
o nemž ví, že je v daném prípade úcinnejší, bude podezríván, že na
pacientovi šetrí. V druhé variante hradí pacient léky cástecne nebo
úplne sám; pokud lékar predepíše z obdobného dúvodu jako nahore
dražší lék, upadne v podezrení, že má z ceny léku provizi. Tak tomu
bude, pokud mezi lékarem a pacientem bude výhradne obchodní
vztah. Dúvera v lékare, která je predpokladem úspešného lécení,
muže být sotva téhož druhu, jakou mám k obchodnímu partnerovi:
na to vetšinou nejsme dosti casto nemocní a také rizika v takovém
vztahu jsou docela jiného rádu. Duvera pacienta musí být alespon
zcásti apriorní, založená na víre, že lékar uciní - tak jak sliboval pri
svém absolutoriu - rozumné maximum pro mé vylécení, bez ohledu
na svuj osobní prospech. Altruismus, k nemuž se hippokratovským
slibem zavazuje, je jiste trochu ideál, kterému jako reálný clovek
obcas zcela nedostojí. Kdyby jej však podle pana Kinkora vedome
odhodil a rozhodl se pro "racionální egoismus", zrušil by nejen svuj
slavnostní slib: víceméne by též znemožnil své povolání.
Zda mají, nebo nemají lékari stávkou podporovat ty ci ony požadavky, je otázka složitá. Jedno právo však dozajista nemají: prosazovat stávkou své osobní zájmy. Spolecnost múže rozumne fungovat
jenom tehdy, je-li obcan ve svém jednání omezen úmerne délce
klacku, který mu byl vložen do ruky. Ten, který trímá lékar, je snad
subtilní, ale o to "delší".
Je samozrejme nesmyslné tvrdit, že altruismus je zdrojem všeho
zla ve spolecnosti. I když k altruismu pripojíme nejaký další prívlastek, jako treba naivní ci kolek/ivistickÝ, nebo když to slovo dáme do
uvozovek, nebude to menší nesmysl. Dokonce i když slovo altruismus nahradíme jeho opakem, nebudeme o moc blíže pravde - proste
proto, že skutecnost a zvlášte spolecnost je složitá, a primitivní

Nad jednou výzvou k egoismu
Pan Jirí Kinkor považoval za nutné (Lidové noviny 254/95) verejne
vyzvat lékare, aby se svými akciemi nepokoušeli ovlivnit stav celého
zdravotnictví, ale tvrde hájili své vlastní zájmy. S jistotou, která i pri
autorove veku vyvolává jisté znepokojení, vysvetluje lékarum a s nimi
celé verejnosti, že jedinou racionální etikou je egoismus. Pokud je ve
zdravotnictví a v celé spolecnosti neco v neporádku, bylo to vyvoláno zhoubným jedem altruismu. Perme se všichni tvrde o svuj osobní
prospech a všechno bude zase v porádku. Neverícný úsmev, predjímající svérázný novinárský šprým, ctenári mrzne na rtech, když si
pod tím pozoruhodným výplodem precte, že jde o poradce lidí vskutku významných: nejprve premiéra, nyní ministra financí.
Tomu, aby clovek nad takovým textem pouze unavene mávl
rukou, nebrání jenom autorovo neurcite významné postavení. Co se
tu ríká, je jen neomalenejším vyjádrením názoru, které se nezanedbatelne prosazují v naší novodobé politice a nutí naši spolecnost,
sotva se vyhrabala z jednoho nevábného príkopu, smerovat prímo
do škarpy opacné. Lidem autorova typu zrejme ani neprijde na mysl,
že pokud je egoismus jedinou racionální, a tedy pravou etikou, pak
je slovo etika zbytecné a ztrácí zcela smysl; že pokud uverím
v uprímnost jejich tvrzení, pak musím nutne dovodit, že jeho hlásáním sledují nejaký egoistický zájem a jedinou racionální reakcí z mé
strany bude krajní neduvera.
Takovými úvahami se ovšem takoví myslitelé nezdržují: není-Ii
pravda, co tu bylo v minulosti úredne hlásáno, musí být zrejme pravda pravý opak. Po zpúsobu neblahých predchúdcu chtejí mít skutecnost snadno prehlednou, prevoditelnou na jediný, pokud možná jednoduchý princip. Ješte tu vzdálene doznívají kovové hlasy mladíkú,
kterí pred pulstoletím s podobnou jistotou poucovali své profesory
o platnosti geniálne prostých principú - zajisté jiných, ale podobných
svou svudnou lapidárností. Když se pak záhy ukázalo, že skutecnost
je jaksi složitejší, byl z toho obvinován trídní neprítel, s nímž se pak
také trídne naložilo. Jak asi poradí pan Kinkor, aby se naložilo
s nepolepšitelnými altruisty, až se skutecnost nápadne vzepre jeho
prostému videní sveta?
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snaha najít jednu prostou prícinu jejích nedostatkli muže vést jenom
k ješte hlubším nesnázím. Je veru težké vyslovit o lidech nejakou
obecne platnou pravdu - home snad té, že egoismus je asi to jediné,
k cemu nepotrebtljf být j)odnecováni.
Je našteStí skoro jisté, že 'Vitšina nejen lékaru, ale i tech ostatních
nad krikem lidí Kinkorova typu potrese hlavou a bude Se <lál chovat
jako predtím: s dávkútl egoismu, možná ponekud 'Vitší, než Je nezbytné, ale také s jistou mÍ\'OlI'dobrosrdecnosti a velkorysosti, v níž krome
prání líbit se ci imponovat bude i slabá [udeje, že existuje cosi jako
dobro mezi lidmi a že má smysl o ne 'usilovat
}iJl1'0slavKríž

Klaus

O

populistické, nicneríkající fráze o složitosti situace? Anebo je ministerský predseda tak dobre zasvecen, že má duvodné podezrení ci
dokonce dukazy, že se bosenskovládní ozbrojené síly angažovaly
nejen ve zverstvech proti znepráteleným stranám, ale že dokonce
obetovaly vlastní civilní obyvatele, aby urychlily nastolení míru?
Klausova argumentace je snadno pou.žitelná kdykoliv a kdekoliv,
když po'litik nechce zaujmout stanovisko k složité situaci. Bohužel se
trošku podobá argumentaci Nevilla Chamberlaina po podepsání mnichovského paktu. Používat konstrukce jako .testli má nekdo pocit,
že presne Ví.", 00 je prícinou a co následkem, kdo je viník a kdo
obet, mýlí se" je ponekud nezodpovedné.
Podobných argumentu
bylo použito v zahranicí pred Mnichovem o vztazích mezi Cechy
a sudetskými Nemci.
Príciny války v bývalé Jugoslávii jsou docela dobre známy doufám i panu doktoru Klausovi. Vina ovšem leží v fllzné míre na všech
stranách. Není sporu o tom, že behem tohoto nejhoršího válecného
konfliktu v Evrope od konce druhé svetové války zahynulo ctvrt
milionu lidi, další statisíce ·osob byly zranelf1lY,pres dva miliony
musely uprchnout. Nekteré 'Strany trpely víc, jiné méne. To je také
dokumentováno
ruznými mezinárodními
organizacemi,
zejména
UNHCR (Office <Jfthe UN High Commissioner fOTRefugees).
Je nesporné, že jak srbská, tak chorvatská Strana páchala zverstva
proti civilnímu obyvatelstvu, naposledy pri srbském dobývání muslimské enklávy Srebrenica a pri chorvatském dobývání tzv. srbské
Krajiny. Muslimská zverstva byla za války také zdokumentována, ale
v daleko menší míre. Avšak puvod granátu, které zabily desítky lidí na
sarajevském tržišti v predjarí roku 1994 a opet koncem léta roku 1995,
je sporný. V prvním prípade UNPROFOR v Sarajevu oficiálne potvrdil,
že nebylo možné zjistit, zda dotycný granát pocházel z bosenskosrbské, ci bosenskovládní pozice. Podle zahranicních novináru, kterí byli
v Sarajevu tesne po prvním útoku, velitelé UNPROFORu priznali oJ!
the record, že puvodem strelby byla bosenskovládní pozice, ale že
mezinárodní reakce tak jednomyslne volala po odvete, která by zastavila srbskou agresi, že priznat pravého
viníka by bylo medvedí službou pro
úsilí o míru. OSN hrozila vojenskou
odvetou
ATO proti 5rbum a bosenskosrbské
vedení v Pale zacalo

bývalé Jugoslávii

"Situace vJugoslávii je složitá, neprehlednd 6l nesmírne komplikovaná mnoh(}'IJrstevnatá zaVineními, krtivdami, viníky obe/mi. O tom
jsem hluboce p,<esvedcen. jestli má nekdo pocit, že p,~esne ví, co je
v této složiié t'ragédii príCInou a 'co následkem, kdo je viník 6l kdo
obet, mýlí se. Takový pmsle svet není a V 'bývalé Jugoslávíi zvlášte ne.
Tragika jugoslávské situace je práve v té nepi'ehled1'losti a mnohovrstevnatosti. Kdyhy mnu tak nebylo, tak by válka 'Už dávno skoncila.
Proto se mi 'Zdá trochu falešné, když se opakOiJá1'lepristupuje k jednostranným akcím, které to Jn'-ljí navždy vyrešit. Obávám se, že tomu
tak nebude. "Václav Klaus v MF Dnes 14. listopadu 1995.
Nedávná odpoved predsedy vlády Václava Klause na novinárský
dotaz o "konfliktu v bývalé ]ugos\.ávii, jeho príciny.a možnosti rešení" sice nepredst.avuje žádnou zmenu politiky, ale krátce pred dosažením daytonské dohody, když mír je konecne na dosah, byl tento
citát nicméne zvláštní. Klausuv názor není ojedinelý, viz debata na
strankách Lidových novin v ríjnu a listopadu o tom, zda Balkán je, ci
není nepruhledný labyrint. Je názor predsedy vlády pouhou pštrosí
politikou cloveka, jehož silnou stránkou balkánská politika zrovna
není, a proto nechce nic riskovat, nic provokovat a radši jen opakuje

i

v posledním okamžiku stahovat své
težké zbrane ze zóny kolem Sarajeva.
Bosenská metropole sice zustala obklícena bosenskosrbskými
oddíly, ale
civilní život se zacal normalizovat. Po
letošním druhém útoku na tržište OSN
a USA prekvapive rychle prohlásily
Srby za viníky. v tomto druhém prípade nekterí zahranicní zpravodajové rozšírili informaci, že strelba pocházela
z bosenskovládní pozice.
Údajne vedomé obetování
životu desítek
civilních
o'byvatel
v zájmu urychlení míru je zv,láštní jev
v rozpadu bývalé Jugoslávie a odpovídá machiavelistické tezi, že úcel svetí
prostredky. Snad práve toto byl dlivod
Klausova mlcení.

I

Vladimír jiránek
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lity, fašismu, rasismu, i krik o Osvetimi už byl slyšet, aniž došlo
k zaznamenání kardinálního faktu, že schválené novoty postihují jen
ilegály, nikoliv rádné zákonné pristehovalce.

Stehování za
velkou louži

V porovnání s rodilými Americany dvojnásobné procento (5,7) pristehovalcú žije z verejné podpory. Platbu pro osoby nad 65 roku (tzv.
S.s.!. - Supplemental Security lncome) pobírá polovina imigrantu, ale
jen 10 procent rodilých Americanu. V tabulce poživatelu výhod vedou
Mexicané, což neprekvapuje: tato zcela nezasloužená penzicka jim
v prevodu na domácí menu dá víc než plat za tvrdou práci v rodné
zemi. Druzí jsou obcané bývalého Sovetského svazu, což rovnež
neprekvapuje. V televizi jsem sledoval rozhovor s popuzeným Rusem,
který tvrdil, že jeho rodicúm priznaný status politických bežencu jim
prece musí automaticky garantovat celoživotní penzijní zajištení. Pro
srovnání: jen ctvrtina v poctu nároku pochází od daleko pocetnejší
skupiny pristehovalcu z Dominikánské republiky.

V léte 1995 kanadský Minister oj Citizenship and
lmmigration zrušil vízovou povinnost pro obcany
Slovinska, s oduvodnením, že nikterak neohrožují
zájmy Kanady. Týž den ale znovu zavedl vízovou
povinnost pro držitele pasu venezuelského. Jednak se
v onech radách množí prípady padelání dokumentu,
jednak mnozí návštevníci se neoprávnene vydávají za
politické uprchlíky s nárokem na priznání azylu. Cili:
kanadská vláda reaguje na dobré ci nedobré chování
zájemcu ze zahranicí.
Ota Ulc

USA jsou dosud zemí s belošskou vetšinou s evropskými koreny.
Zásluhou nerovnomerné porodnosti a imigrace tato vetšina už dlouho
nepotrvá, v Kalifornii zmizí do 10 let. Osmdesát procent všech imigrantu ted prichází z Latinské Ameriky (zejména Mexiko, Kuba, El
Salvador) a Asie (zejména Filipíny, Cína). Tri ctvrtiny mírí do 6 stáru,
jedna polovina se usazuje v 8 metropolitních oblastech.

Zanedlouho již treba odpadne vízová povinnost pro obcany CR, tak
jako již odpadá pri cestách do USA, kde záležitosti s pristehovalectvím
se stávají jedním z hlavních témat v blížící se prezidentské volební
kampani. Vláda ve Washingtonu práve zverejnila studii The Foreign
Bom Population: 1994, z níž se dozvídáme, že procento nekde v cizine narozených, posléze naturalizovaných Americanu je ted nejvyšší od
konce druhé svetové války: 22,6 milionu osob, 8,7 procent národa. Od
roku 1970 se toto procento zdvojnásobilo a stále roste. Jde ovšem jen
o odhady, zahrnující pristehovalce legální i ilegální (jejich pocet se
poslední dobou odhaduje na 4 miliony), návštevníky a cizí studenty,
jimž vízum vypršelo a domu se již nevrátili. Tento nával nepostihuje
zemi rovnomerne. Nejvíce je zasažena Kalifornie (25 %) a New York
(16 % - z toho v New York City 30 %), státy s nejvetším poctem obyvatel, a tedy i volicu.

Zatímco v nekterých málo státech (napr. Vermont) obyvatelstvo
témer výlucne evropského puvodu se nemení, nejvetší imigracní priliv
zaznamenávají mestská centra New York, Los Angeles, Chicago,
Houston a Boston. Východne od Los Angeles v údolí San Gabriel
v rade mest. Asiaté tvorí tretinu obyvatelstva. Mesto Monterey Park (60
000 obyvatel) je prvním mestem severoamerického kontinentu, kde
prevažují Asiaté (56 %; 31 % tzv. Hispanics; 12 % beloši). To jsou údaje
ze scítání v r. 1990, dnes už se to jiste nadále posunulo ve prospech
asijského živlu. V telefonních seznamech se množí Nquyeni, tito vietnamští Novákové, už jich bývá víc než Smithú a Jonesú dohromady.
Znacne odlišný je vývin na opacném konci zeme, u východního,
atlantského pobreží. New York pritahuje zájemce zejména z karibské
oblasti (Dominikánská republika, Jamajka, Trinidad), Latinské Ameriky
(Guyana, Kolumbie, Ekvádor) a porád ješte z Evropy (bývalý Sovetský
svaz, Polsko, Irsko). Mezi ilegálními v poctu vede EI Salvador (odhadem 300 000), Haiti, F\lipíny a též naše bratrské slovanské Polsko.
Docítám se, že ve státe New York nejpocetnejší etnickou skupinou
jsou Italové (ne tedy Anglicané, lrové ci Nemci). Prijede tedy ilegál
z Itálie s návštevnickým vízem, a už neodjede a bezpecne se mezi
svými ztratí. Daleko horší to má ilegální zájemce z Cíny, komplikovane a za velké peníze pašovaný gangsterskou organizací. Príliš pak
neprekvapí, že více ilegálum pochází z jiných koncin, napríklad
z Izraele.

Jakkoliv je to národ rekordne ruznorodého složení, na náhlé znacné prívaly cizích živlú reaguje prece jen nevražive. V 19. století to
bylo tzv. Know-Nothing hnutí (doslova ,nevedí nic" cili zabednení primitivové), v 20. letech tohoto století Ku Klux Klan, jenž prý ted inspiruje jednu vetev z celede ceských skinú.
V soucasné dobe žádná hnutí s takovou orientací v USA naštestí
nerádí. álada v národe se projevuje legitimní politickou iniciativou.
V podzimních volbách 1994, jež prinesly mohutné vítezství republikánum a konec ctyricet let trvající kontroly kongresu Demokratickou
stranou, v Kalifornii volici vetším pomerem než 2 : 1 schválili tzv.
Proposition 187, návrh, který prosazuje odeprení sociálních požitku,
poskytovaných danovými plátci (podpurné platby, školy, nemocnicní
ošetrenO, osobám zdržujícím se v zemi protizákonne.

Od nepameti se tu pretvárejí etnické ctvrti. To, co bývalo nemecké
sousedství, ovládli lrové, po nich Italové, východoevropští Židé, cernoši, Mexikáni a Portorikáni. .. Ceské enklávy v Chicagu se rovnež
smrštily, prípadne zanikly pod náporem cernochú. Prozatím tu nejposlednejší vlnu príchozích lze zaznamenat na kalifornských plantážích od zahradních jahod u San Diega a vinic v centru státu až po sady jabloní ješte severneji, v Oregonu. Pred sto lety se tam plahocili Cínané,
po nich Filipínci, vystrídaní Mexicany, kterí ted precházejí do staveb-

Zahranicní pozorovatel aby se divil, proc se má stát dohadovat, co
ilegálum dát ci nedat, proc je nevyvézt ze zeme šupem ven. Obrovská
nevole ale vypukla v radách údajných liberálu, obvinujících stát z tota7

ního prumyslu, do všelijakých (spíš podradných) služeb. Jejich místa
sezónních pracovníku postupne prebírají Indiáni z mexického jihu.
Nejpocetnejší mezi nimi jsou Mixtecové ze státu Oaxaca. Místo donedávna dominantní španelštiny je ted na plantážích rovnež slyšet dvanáct indiánských jazyku.

PrOišné pristehovalectví je otcem a matkou všelijakých komplikací.
Silný príliv vede k odlivu. Už pred radou let rostoucí nebelošská menšina, vesmes chudina soustredená v centru vetších mest, zpusobila stehování belošské strední trídy do príjemnejšího, bezpecnejšího predmestí (tzv. suburbia) treba padesát, sto kilometru daleko. Do centra se
pak jen dojíždí za prací a denne zas odjíždí. Taková je zkušenost, že
imigranti se napred stehují do mest, kde je práce, prátelé, existující
etnické zázemí. Statistiky potvrzují, že v osmdesátých letech na každých 10 vesmes nebílých pristehovalcu do peti nejvetších metropolitních oblastí odjelo 9 vesmes bílých starousedlíku do koncin jako
Seattle, Tampa, Phoenix, Las Vegas, kde je tohoto cizího živlu dosud
málo. Zacínají unikat i nekterí cernoši, mírící zejména do jižanské
Atlanty. (Kruh se tak uzavírá: návrat do jádra nekdejší otrokárské konfederace - Atlanta ale zdárne roste, prosperuje, bude tam olympiáda.)

Pristehovalci z Asie nedelají prOiš ruchu; do politiky, na televizní
obrazovku, na první stránky novin se netlací. Zacínají ale uplatnovat
svuj znacne rostoucí vliv hospodárský. Uprchlíci z Vietnamu (tzv. boat
people) se dostavili s holým zadkem, ale mnozí z Tchaj-wanu,
Hongkongu, jihovýchodní Asie a poslední dobou i z dosud komunistické Cíny se objevují s tucnými konty, se záluskem a schopností
úspešne investovat. Proslulý je prípad kanadského Vancouveru, kde
zájemci z Hongkongu už tolik zainvestovali a nemovitostí zakoupili,
že mestu se zacíná ríkat Hongcouver. V onom kalifornském meste
Monterey Park v osmdesátých letech zahájilo cinnost 20 bank, vlastnených temito menšinami, a to s kapitálem 27 miliard dolaru. Taková
prosperita pak znacne kontrastuje s blízkým sousedstvím upadajících,
zcela neperspektivních ctvrtí v Los Angeles s prevážne až výlucne cernošským ci španelsky mluvícím obyvatelstvem.

Dochází nejen k odlivu z mest do predmestské zelene, ale ze státu
s rostoucím nebelošským živlem do státu, kde tomu tak - dosud není. Beloši se z Kalifornie stehují na sever (Oregon, Washington), na
východ (Nevada, Utah), dochází k odlivu z New Yorku, z Illinois
(Chicago). Vedci zacínají dukladne dumat o dusledcích tohoto vývinu,
který právem charakterizují jak Balkanization.

Zacíná se projevovat dopad i politické povahy. Pred triceti lety cernoši, jimž se ted ale musí ríkat African-Americans, meli dvoutretinový
podíl ve veškeré menšinové populaci v zemi. Ten již ale klesl pod
polovinu a nadále klesá. Dosud však trvá jejich disproporcionálne
velký vliv v politice (stací se podívat na složení kongresu, kolik tam
sedí cernochu) a v zamestnání ve státním sektoru, od pošty po federální úrady. K postrehnutí takových zmen není potreba prílišné gramotnosti. Jesse Jackson, cernošský nikým nikdy nezvolený predák,
prišel s koncepcí tzv. rainbow [duha] coalition, jakési jednotné fronty
minorit, pod cernošským vedením ovšem. Pokus se nepovedl a situace je dnes taková, že Americané asijského puvodu už nejsou pokládáni za menšiny s nárokem na prednostní
zacházení (ona tzv.
Affirmative Action) pri prijetí do škol nebo do zamestnání. O praxi
univerzit, napríklad té kalifornské v Berkeley, zvýhodnující zájemce
s tmavou pokožkou bez ohledu na jejich kvalifikaci, se píše i v zahranicí. (Nedávný prípad na mém ucilišti ve státu New York: jedna z univerzit v Texasu nabízela zamestnání, s podmínkou, že uchazec musí
být príslušník menšiny. Kontaktovali jsme ji s nabídkou vynikajícího
kandidáta cínského puvodu a dostalo se nám sdelení, že jeho etnický
profil tuto podmínku Affirmative Action nesplnuje.)

Další novinkou, hodnou zaznamenání, je pristehovalecký pohyb
opacným smerem, návrat do puvodní vlasti. Za posledních pet let se
pocet emigrace z Koreje snížil o polovinu. V r. 1994 na každé dva
nové príchozí do USA se jeden vrátil domu. Vracejí se jich tisíce.
Korejci uplatnili svuj již povestný talent, vytrvalost v maloobchodu,
zejména zelinárství, kde celé rodiny pracují od rána do noci, sedm
dní v týdnu, k závisti a nenávisti daleko méne pilného ci zcela lenivého sousedství. Težko se pak sžít v nevraživém prostredí s vysokou
kriminalitou - a je kam se vracet do dynamického domácího hospodárství. Rovnež se vrací nejeden nekdejší pristehovalec z Tchaj-wanu;
to ale spíš než hokynári bývají inženýri s vyšším vzdeláním a kvalifikací. Témer 200 000 naturalizovaných Americanu ted natrvalo odjíždí,
rok co rok, nejvyšší to pocet od konce první svetové války. Už se na
cestu vydávají i nekdejší uprchlíci ze stále komunistického Vietnamu.
Jak známo, nijak moc to nepostihuje postkomunistickou
Ceskou

re~~~.
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Ota Ulc,JUDr., PhDr., (Columbia univ., NY) profesor politických
ved na Státní univerzite v Binghamtonu, spisovatel

Protože jsem sám videl onen film v r. 1957, tedy témer pred 40 roky,
chci zde sdelit své dojmy:
V r. 1957 se mi predstavitel Švejka, Rudolf Hrušínský, zdál být
zchytralým clovekem stredního veku - tehdy starším než já. Jeho
projevy mely "znacnou rozšafnost", za kulisou "švejkování", tj. obelstívání neprítele pod škraboškou zdánlivé povolnosti ci nechápavosti. (V americké odborné terminologii by se hovorilo o tzv. "pasivne
agresivním postoji".)
Nyní, po témer 40 letech, se mi zdál být hrdina "témer chlapcem",
té rozšafnosti jsem již tolik nenacházel, a uvedomil jsem si, že já sám
jsem již ztratil cást schopnosti Švejka chápat, tj. ubylo trochu mého
psychického cešství, ceský humor již ke mne tolik nehovorí. Výrazne
mi vytanulo na mysli, že prekládat Švejka do jiných jazyku se vždy

Odceštbvání U našich emigrantu
Jako lékar-psychiatr žijící od r. 1968 v USA chci upozornit na
nekteré rysy odceštování - "debohemizace" u Cechu žijících trvale
v cizine.
Úmyslne nepoužívám výrazu odrozování se ci odrodilství, nebot
mají neuctivý, politický, prípadne vojenský význam a nemají daleko
ke slovu zrádce. Proces debohemizace pozoruji již po nekolik desetiletí u svých krajanu a také sám na sobe i na clenech své rodiny. Cím
se to projevuje?
V cervnu
1995 promítali
na ceském
velvyslanectví
ve
Washingtonu, D. c., ukázky z filmu o Švejkovi, nekteré z r. 1957.
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míjí cílem i úcinkem. Vynikající herci (Marvan, S. Beneš a jiní), na
které jsem se pred 40 i více roky chodil dívat práve pro jejich individuální, jemné nuance v projevu, jimiž se od sebe lišili, mi najednou
jakoby splynuli. Prestal jsem vnímat jejich individualitu, pripadali mi
velice podobní jeden druhému. Uvedomoval jsem si spíše jejich spolecné vlastnosti, jejich cešství, to, co mají spolecného, ne to, cím se
tito výborní herci naopak od sebe liší. Muj mozek tedy za ta léta cástecne ztratil schopnost - aspon po této stránce - plne fungovat v ceském prostredí. Snížila se moje schopnost reagování, odpovedi na
nejjemnejší úrovni meziosobní a citové, emocionální komunikace.
apadlo mne, že kdyby historie sama neodkázala do minulosti
pojmy "Czechoslovakia" a "Yugoslavia", byl bych i já blíže stanovisku nekterých Americanu, kterí se je pletli a kterým se všichni
Evropané se jevili témer stejne.
Žije-li príslušník nejakého národa trvale v cizine, je proces zmeny
jeho národní identity, totožnosti, závislý na rade vlivu. Doba - cas
má asi vliv nejpodstatnejší. Budme si ovšem vedomi toho, že tyto
procesy a zákonitosti, jimž podléhají, jsou univerzální a týkají se
všech národností. Ovlivnování cešství je proto jen jedním možným
príkladem.
Príslušník nejakého národa postupne ztrácí nekteré "typické"
vlastnosti a stává se stále více príslušníkem etnika ci kultury, která
ho "vstrebává". Po letech prestane být typickým Cechem, ale na
druhé strane se nestane
úplne adaptovaným
Americanem.
Samozrejme záleží na veku, v kterém sem emigrant prichází.
Dospelý clovek má témer vždy akcent, kterým se liší. Chybí mu také
základní školní vzdelání a pro Ameriku typické vedomosti - samozrejme v ruzné a individuální míre.
Z minulého století víme, že odceštování mohlo probíhat i pod
znacným tlakem. Kdyby žila, nejedna naše prababicka by mohla
dosvedcit, že když si bývalá ceská služebná ve Vídni pozdeji sama
zjednávala služebnou, casto ji varovala úmyslne špatnou ceštinou, že
ji vyhodí, promluví-li pred jejími hosty cesky.
Popisujeme-li situaci, jaká byla v USA rekneme po roce 1968,
záleželo odceštování na nekolika základních faktorech. Nejduležitejší
je zámer samotného emigranta. Rekl bych, že proces debohemizace
muže být jednak "aktivní", jednak "pasivní". Zásady aktivní debohemizace byly (a zrejme jsou) asi tyto: "Vyhýbej se krajanum, nevíš, co
kdo je. Nenavštevuj ceské spolky a mejdany, nemarni sobotní vecery
popíjením s krajany pri ceských písnickách. Neodebírej ceský tisk
a knihy. Doma mluv jen anglicky, totéž na verejnosti." Zde záleží
ovšem mnoho na tom, žije-li emigrant sám, anebo má-li rodinu ci
partnery. Nekterí emigranti se domnívali, že budou-Ii doma mluvit
jen anglicky, rychleji se prizpusobí, a prípadne jejich školní deti je
budou korigovat. Soucasne nebudou zatežovat deti jazykem, jehož
budoucnost se v r. 1968 nedala odhadnout. Znám špickové, akademicky vzdelané a úspešné predstavitele ceských emigrantských organizací v USA, jejichž deti neumejí ani slovo cesky, ale velice úspešne
se zaradily do zdejšího života. aproti tomu pasivní debohemizace je
proces zrádný, nenápadný, a nedá se mu uniknout.

Situace emigrantu je bez výjimky nárocná. Rada z nich pracuje
denne ve dvou zamestnáních, aby se rychleji hospodársky zaradili.
Vracejí se pozde vecer vycerpáni, a zbývá jim málo energie na to,
aby deti, které jsou stejne unavené po záteži v cizojazycné škole,
ješte ucili materštine.
jelikož patrím k tem, kterí doma mluví a mluvili cesky, mohu ze
své zkušenosti potvrdit, že chceme-li naucit díte cesky nejen mluvit
(tam, kde se cesky mluvit prestalo, díte se tomu pozdeji naucí již jen
velice vzácne), ale i císt, musíme tomu venovat nejméne pul hodiny
denne, zcela pravidelne, po dobu asi tak jednoho roku.
Sám na sobe vidím toto: Cas a energie, které jsem v USA investoval do udržování ci zlepšování svého cešství, mi chybely a chybí
v mé adaptaci a snaze stát se co možná dobrým Americanem. jinak
to ani není možné, nebot celkové množství energie a casu, jímž jedinec disponuje, je omezené.
Krajní, spíše teoreticky možné mezní príklady vývoje dospelého
emigranta jsou tyto: Zcela zapomene materštinu a zcela splyne
s novou zemí. To se bez výjimky stává detem v predškolním veku,
kde se doma mluví jenom anglicky. Druhá možná varianta je, že krajan je od príchodu do cizí zeme stále v malé ceské komunite, napr.
na ceské farme, kde je jeho zamestnavatelem po celý život rodina
farmáre. Tuto oblast a situaci neopustí, a nepotrebuje se naucit jazyku zeme, v níž žije. Takovýchto prípadu je velmi málo a týká se to
obycejne lidí s nižším stupnem inteligence a vzdelání.
Záverem lze ríci, že jsou dve ceské básne, které se blíží našemu
tématu. Ve svých Slezských písních Petr Bezruc lící popolšteného
Slezana Bernarda Žára, v jehož rodine se nesmelo mluvit jinak než
polsky. Stydel se za svuj národ. (Mohli bychom to nazvat "komplex
Bernarda Žára".) Pred nekolika lety jsme ve švýcarském St. Gallenu
navštívili predstavení Prodané nevesty (v nemCine) v místní opere.
Výborné provedení. O prestávce jsme ale pri procházení mezi hloucky diváku nezaslechli jediné ceské slovo. Asi zde platí pravidlo, že
na verejnosti se cesky nemluví. Byly tam jiste desítky Cechu. Další
odraz predstavy o tom, jak vypadá v povedomí lidí emigrant, který
se po mnoha letech vrátí do vlasti a špatne mluví cesky, vypodobnil
Svatopluk Cech ve sbírce básní "Ve stínu lípy", kde lící návrat
"Bártova syna".
Mení se každý, nekdo víc, nekdo méne. jako by mel v hlave dva
mozky. Puvodní ceský, který ustrnul na úrovni doby, kdy emigroval,
prípadne se ješte redukoval. A pak ten nový, který se vyvinul v nové
zemi. Vrátí-Ii se domu, leccos vidí a hodnotí smesicí techto dvou
mozku. Casto potká již jen nekolik svých príbuzných a známých.
Zpravidla jim prinese dárky ci pozornosti, ale má potíže odhadnout,
do jaké míry je vítán, nekdy neví, co je staré prátelství a co je jen
maska zdvorilosti a slušnosti. Odhadnout lidské vztahy, zejména na
úrovni mimoslovních
signálu, je pro emigranta leckdy težké.
Úmyslne jsem zacal dojmy po zhlédnutí filmu o Svejkovi. To též
potvrzuje, že Svejk prece jenom tak ci onak k nám stále hovorí, at
jsme v kterékoli zemi a jakkoli dlouho.
George O. Krizek,

Washington,

D.G.
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má velmi jasné pojetí toho, jak se budou fázovat nezbytné ekonomické reformy.

OTÁZEK

3. Premiér Klaus a prezident Havel. Dve separátní vetve vládnutí, dve
velmi odlišné osobnosti. Jak jde dohromady ta opozice? Já sám si neumím predstavit tuto zemi bez jednoho nebo druhého.

pro ]ennone Walkerovou,
velvyslankyni Spojených státu v Ceské republice
jennone Walkerová nastoupila svou misi v cervenci 1995. Pred svým jmenováním pusobila jako zvláštní poradkyne prezidenta Clintona a reditelka evropské sekce pri Rade národní bezpecnosti. Predtím
pusobila i jako analyticka západoevropských záležitostí v CIA, clenka odboru politické strategie na
ministerstvu zahranicí, reditelka úradu ministerstva
zahranicí pro kontrolu zbrojení v Evrope a v OSN
a vedecká pracovnice nadace Carnegie pro mír mezi
národy. Má doktorát filosofie University of Oklahoma
a studovala i soucasnou evropskou literaturu a filosofii na Sorbonne a londýnské univerzite.
1. Zmenila se úloha Spojených státu v Ceské republice za posledních
pet let?

Ani já ne. Dnešní Ceská republika má velké štestí. Prezident
Havel je jedním z velkých mužu dneška. Mluví s takovou morální
autoritou, teší se takové pozornosti a takovému respektu, že se stal
symbolem ceské kulturní tradice. A to je pro zemi nesmírná výhoda.
Pan Klaus pak není jen brilantní makroekonomik, nýbrž i brilantní
politik už v tom, jak umí rozfázovat reformy, aby si zachoval obecnou podporu.
4. Nekdo se domnívá, že ceská vláda a pan Klaus zanedbávají
obcanský sektor a obcanské organizace. Souhlasíte?
Na vlastní uši jsem slyšela pana Klause ríkat, že není proti dobrovolným a obcanským sdružením, ale jen proti speciálním zájmovým
skupinám, které mají nezasloužený vliv na politický život, a proto
pokrivují vztahy mezi politiky a volici. Vím, že vliv speciálních
zájmových skupin na americkou politiku je nejvetším problémem
americké politiky. Ceši to delali dobre a meli by to delat dál, to je
nedovolovat placenou politickou televizní inzerci jednotlivých kandidátu.
5. A co tedy Klaus01JYpetiminutovky

Hlavní cíle se nezmenily vubec, jen se s promenami doby menilo
jejich sledování.
apríklad po sametové revoluci jsme museli pomáhat pri privatizaci a návratu k tržnímu hospodárství. Velké množství
Americanu pomáhalo pri posuzování a psaní smluv pro ministerstvo
privatizace a jiné ceské úrady. Jejich práce byla základem lepšího
hodnocení majetkové podstaty a prinesla ceské vláde asi trikrát vyšší
zisky, než jakých by byla dosáhla bez asistence. Krome toho se
jejich pricinením dostalo do smluv mnoho standardu ochrany prostredí a ochrany pracujících, jaké by tam jinak nebyly.
Ted se zvýšila ceská odbornost a základy demokracie a tržního
hospodárství jsou tak pevné, že mužeme prenést svuj hlavní zretel
na podporu demokracie. Spolupracujeme s lokální administrativou
a nevládními organizacemi a mesty na takových vecech, jako je regionální plánování a rozpocet, na zlepšování komunikace mezi radnicemi a dobrovolnými organizacemi a na sjednocování podnikání
a samosprávy. To není dobré jen pro ekonomiku, to je dobré i pro
demokracii v zemi, kde byly individuální iniciativy pridušovány po
více než ctyricet let.

na TV Nova?

Samozrejme kterýkoli premiér v kterékoli zemi dostává více televizníllo casu a masmediálnmo prostoru, protože mluví i za vládu a za
zemi. Ve Spojených státech se ovšem opozici zhusta dostane casu pro
odmítavá stanoviska, pokud jsou ovšem kvalifikovaná.
6. Mela by ceská vláda formulovat více jasných plánu v oblastech,
jako je zdravotnictví, sociální politika a ochrana prostredí?
evím, jestli má pan Klaus za lubem jízdní rád, co má být ted
a co potom. Když se ale díváme na jednotlivé oblasti, jako je treba
otázka bezpecnosti, musíme si uvedomit, že po víc než ctyricet let
Ceši nesmeli mít žádnou bezpecnostní strategii. Dneska mají nekolik
bystrých myslitelu ve všech oblastech, ale ješte tu není ona hloubka
a operativnost, již nalézáme v západních zemích. Myslím, že jiné
západní zeme a univerzity tady mohou pomáhat, a to zejména
v humanitních oborech.

2. Co je nejvetším problémem Ceské republiky ted?

Sebeuspokojení mohlo být velkým problémem, ale vetšina Cechu,
které znám, se zameruje spíš na to, kolik se toho musí ješte udelat.
Myslím, že udelat ceskou ekonomiku konkurenceschopnou
s ostatkem sveta je porád velkým problémem. Ceši si vedli lépe než kterákoli jiná postkomunistická zeme, ale to není zrovna ta kategorie,
v níž by se rádi videli. Ceské hospodárství musí urazit ješte porádný
kus cesty, aby se stalo skutecne kompetitivním, zejména s výhledem
na clenství v Evropské unii na konci století. Zdá se, že premiér K1aus
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Pokud jde o Spojené státy, pomáháme s propocty a rozpocty ruzných programu. Základní standard vzdelání je tu tak vysoký, zvlášte
v technických oblastech, že to je vlastne velmi napínavé. Lidé jsou
chytrí, ohební, rychle se ucí a chtejí se ucit. aše schopnost pomáhat
se zmenšuje týden za týdnem, protože Ceši se ucí tak rychle. A to je
moc dobre, i když zbývá dost príležitostí pomáhat.
7. Obratme se k Rusku. Když Jelcin nezustane u moci, co to prinese
Rusku a Ceské republice?
Budoucnost Ruska bude sporná ješte po dlouhou dobu a nebude
záviset na Jelcinove osudu. S Ruskem bude ješte mnoho starostí, ale

o vzdálenejší budoucnost, ale nemeli by se domnívat, že všechno bude
špatne. To by bylo jenom malování certa na zed.
8. Co je nejvetším aktivem Ceské republiky?

Lidé, jejich ohebnost a prizpusobivost. Od delníku až po nejsofistikovanejší profese se mnoho lidí muselo adaptovat na promeny
doby, a to v zemi, kde zmena zamestnání nebyla tradicí. To se ukázalo velkým aktivem a pomohlo v prípravách pro EU a NATO,
v nichž jsou Ceši mnohem dál než kdokoliv jiný. Jsou realistictejší,
zásadní a praktictí a pripravují se na clenství vpravde aktivní.
9. Je demokracie na Slovensku ohrožena?
O jiných zemích bych ted radeji nemluvila.
10. Prekvapilo vás neco od vašeho nástupu, a nac nejvíc vzpomínáte?
Nebyla jsem pripravena na to, kolik krásy je mimo Prahu. Mnoho
turistu asi zmešká fantastické pohledy a zážitky. Mimo Prahu až po
jižní Moravu se dají nalézt prekrásné krajiny, kultury, pametihodné
hudební a architektonické rysy. Chtela bych udelat všechno pro podporu umení mimo Prahu. Pomohlo by to regionálnímu hospodárství
a lokálním zájmum. Daly by se získat peníze pro opravy a restaurace
historických památek.
A ta vzpomínka?
Stála jsem na nádvorí Hradu, predkládala své poverovací listiny
a pritom hrála hudba naši hymnu. To byl fantastický moment.
Myslela jsem, že to bude jen další rutinní krok - nemela jsem
nejmenší ponetí, jak to muže být dojímavé. Jednak jsem hrdá na to,
že jsem americkým velvyslancem, chtela bych to mít na krku jako
neonový kroužek. Na druhé strane je muj vuz s vlajkou tak nápadný.
Když vidím, jak mi lidé mávají, tak mne to bere, i když je to asi
pošetilé. Být tady velvyslancem je pro mne zcásti velká odpovednost
a zcásti skutecná radost.

Jennone Walker
jsou tu i pozitivní trendy. O konecné rovnováze mezi pozitivními
a negativními trendy se rozhodne asi až po nekolika dekádách.
Jsem si zcela jista, že i kdyby se radikální elementy zmocnily
Kremlu a hrozily Ceské republice, trvalo by to desetiletí, než by to
ruská ekonomika a spolecnost mohly realizovat. Ted mají Rusové potíže i s cecenským povstáním. Takže máme urcitý cas a meli bychom ho
využít k onomu omezenému vlivu, jaký mužeme mít na pozitivní ruské
trendy. Vzhledem k tragické historii mají Ceši plné právo se starat

Rozhovor vedl a zaznamenal Martin Jan Stránský
Preložil Miroslav Holub

sof, jiste souhlasil s Radlovem, který tvrdil, že nejvýznamnejší díla
ruské filosofie nenapsali odborní filosofové, nýbrž ruští spisovatelé.
Teolog a filosof Vladimír Solovjev propagoval názOlY svého prítele Dostojevského po jeho smrti v roce 1881. A protože Radlov byl
Solovjevovým prítelem, Masaryk se od nej leccos dovedel nejen
o Dostojevském, ale i o Solovjevovi. Radlov ostatne uverejnil v roce
1913 knihu ,Vladimír Solovjev: život a dílo", kterou Masaryk hned po
jejím vydání cetl. Je jisté, že Solovjevovy názory byly Masarykovi
naprosto cizí. Masaryk odmítal pravoslaví - a Solovjev byl pravoslavný teolog.
Pro Solovjeva a Radlova predstavovalo dílo Dostojevského kvintesenci Ruska. Podle nich ten, kdo chce Rusko pochopit, musí predevším precíst díla Dostojevského a správne jim porozumet. Masaryk
uposlechl a po príchodu na pražskou univerzitu v roce 1882 se
ponoril do studia Dostojevského. Spis ,Rusko a Evropa" z roku 1913
je vyvrcholením tohoto studia. Hned na zacátku Masaryk píše, že

Dostojevskij a Masaryk
o budoucnosti Ruska
Masaryk se naucil pasivne rusky v dobe, kdy navštevoval vyšší
trídy gymnázia ve Vídni. V roce 1872 - tedy ve veku 22 let - vyucoval deti ruské rodiny ve Vídni. Rusky se ucil predevším proto, aby
mohl císt ruské knihy a casopisy v originále.
Zdá se, že teprve po roce 1880, tedy hodne pozde, se Masaryk
dostal k cetbe Dostojevského. V roce 1931 rekl profesorovi slavistiky
Jirímu Horákovi, že na Dostojevského byl ve Vídni upozornen teprve
v rozhovoru s ruským filosofem Ernstem Leopoldovicem Radlovem a to v roce 1882, krátce pred svým odchodem do Prahy
Masaryk, který všechna beletristická díla cetl predevším jako filo-
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jádrem knihy je analýza del Dostojevského a že je nesporné, že díla
tohoto autora predstavují nutný základ k pochopení Ruska.
Jak známo, Masaryk dospel ve spise "Rusko a Evropa" k záveru,
že Dostojevskij byl vynikající beletrista, jeho filosofie je však naprosto scestná a jeho predpovedi falešné. Podle Masaryka byl vášnivý
odpurce jezuitu Dostojevskij sám ve skutecnosti jakýsi jezuita.
Dostojevskij Masarykovi predstavoval staré, despotické, nehybne
pravoslavné, reakcní Rusko, v jádre vlastne jezuitsko-katolické, které
v budoucnu ustoupí Rusku liberálnímu, demokratickému a v podstate protestantskému v duchu anglosaského sveta, jehož predstavitelem je údajne Lev Tolstoj. Protestantské prvky shledával Masaryk
u Tolstého už dávno, a když se o tom Lev Tolstoj dovedel, prijal toto
tvrzení velmi ironicky.

EKONOMIKA

Konec znamená

Dostojevskij byl presvedcen, že dojde-li jednou v Rusku k vítezství revoluce, bude to znamenat dlouhé období nepredstavitelného
teroru. Masaryk dospel ve spisu "Rusko a Evropa" z roku 1913
k názoru, že Dostojevskij byl špatný prorok i v této veci. Po porážce
ruské revoluce z roku 1905 brzy prijde nová revoluce v Rusku, která
zvítezí, smete prohnilý carský režim a nastolí v ruském státe demokracii. O ctyri roky pozdeji, na podzim 1917, v Rusku zvítezila bolševická revoluce a naplnily se nejhorší obavy Dostojevského. Ukázalo
se, že pravdu mel Dostojevskij ve svých dílech z doby pred rokem
1880, nikoli Masaryk ve svém spise z roku 1913. Bude mít v budoucnu Dostojevskij znovu pravdu - nebo tentokrát dojde na Masarykovu
optimistickou predpoved ruského vývoje?
Antonín

Mešt an

škody, každým rokem konfliktu prišlo o zakázky v hodnote okolo
sto milionu dolaru. Snad nás muže utešit to, že stejnou cástku zbytková Jugoslávie ušetrila. Však ji také vrazila do obchodníku se zbranemi. Cerný humor? Cynismus? ic takového, obycejný pragmatismus (= buržoazní smer zduraznující užitecnost - Slovník cizích slov,
SPN 1966) ekonomu. Nakonec jsme to my, kdo válkou ztratil. Zdá
se, že mír prinese válku obchodní. I my jsme mezi státy, které mají
zájem dodávat zboží - automobily, tramvaje, plány si rýsují i ceské
stavební firmy.

vždy zacátek

Faktem zustává, že odbyt pro naše zboží potrebujeme jako sul.
Ješte nedávno ministr obchodu a prumyslu odhadoval, že naše letošní bilance zahranicního obchodu skoncí schodkem 80 miliard korun.

Války jsou pro dejepisce duležitým predelem postaveným napríc casu a do análu se pilne zaznamenává i jejich konec. Všímají si jich i ekonomové
a obchodníci. Zatímco ti první s hruzou scítají ztráty, obchodníci dodávají zbrane, na které je prí té vší
bíde kupodivu penez vždy dostatek. Ale válka jednou skoncí. Po odpískání války se do zpustošené
zeme vrhnou obchodníci a scítají zpusobené škody.
Všechno, co už stálo, jezdilo, vyrábelo, rostlo, je znina znicené životy), je
cené (s lítostí vzpomenme
nutné zacít znovu. A tu se rýsuje pro zeme dosud
hospodarící v míru možnost nebývalého odbytu. Na
jedné strane bída, na strane druhé prosperita dodavatelu.

Z nejnovejší statistiky, která pokrývá období prvních deseti mesícu
roku, vyplývá, že schodek dosáhl už 78 miliard, a to nás cekají ješte
dva mesíce, takže puvodní odhad bude zrejme prekonán. Jinými
slovy, stále se nám nedarí vyvážet více zboží, než ho dovážíme.
I když - na druhé strane - stále ješte ,krmíme" výrobní sféru výkonnými a moderními zarízeními, což vyplývá z peclivé statistiky povereného úradu. Ze stejného zdroje pochází i povzdech, že naše spotrební zboží v zahranicí na odbyt nejde. Jen mimochodem receno,
pohled do výkladních skríní nás nepresvedcuje, že by šlo na odbyt
alespon u nás doma. Ocekávat, že nás zachrání zájem zubožené
Jugoslávie, nevypadá moc pravdepodobne. Cím bude platit? Nejspíše
dodávkami vlastního zboží a surovin. Tamní válka navíc také zmrazi-
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la naše pohledávky, které ciní stovky milionu dolaru. Jenom doufám,
že o nich nebudeme jednat s Miloševiéem. Pragmatismus je prece
buržoazní smer, nikoliv nacionalistický.
Pohledávky na Východe
Pohledávky máme i jinde, omezme se na bývalý Sovetský svaz,
kde to s nimi vypadá snad nejnadejneji - peníze a úvery (tedy peníze
a peníze), které jsme kdysi pujcili rozvojovým zemím v nadeji, že
socialismus zvítezí, jsou beznadejne ztraceny. Bývalé východní impérium nám dluží celkem 3,4 miliardy dolaru a celému svetu dohromady pak stovky miliard. Mane nás muže napadnout, jak to prišlo, že
nejvetší zeme sveta, jež disponuje všemi prvky tabulky, kterou tak
pekne usporádal Mendelejev, se vubec mohla tolik zadlužit. Otázka
je to, jak všichni víme, akademická, odpoved je nasnade - centrálne
plánované hospodárství a pochybné priority. V neposlední rade je to

Michal Achremenko
Skoncila, doufejme, válka na území bývalé Jugoslávie a celý svet
má zájem podílet se na obnove tamního hospodárství. Tato zeme
patriLa dokonce mezi našich deset nejvetších obchodních partneru.
Sankce vyhlášené Radou bezpecnosti OSN proti tomu, co z ní zbylo
a co tak horlive prilévalo olej do ohne, nám v handlování prechodne
zabránily. Podtrženo, secteno, ministerstvo prumyslu a obchodu si
pospíšilo s prohlášením, že ceské hospodárství touhle válkou utrpelo
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také výsledek politiky Ronalda Reagana, který se rozhodl Sovetský
svaz "uzbrojit", privést ho na mizinu stále stoupajícími výdaji na
zbrojení. Podarilo se a armáda Sovetu pak skutecne bylo to jediné,
cím SSSR disponoval na svetové úrovni. Ovšem za jakou cenu.
icméne to, co bylo prícinou pádu impéria, se ukázalo být zdrojem
našich pozdejších potíží - neschopnost platit dluhy, nebylo už skutecne z ceho.
Do Prahy v listopadu pribyl ruský ministr financí, aby to tu
s námi všechno vyrešil. Nutno predeslat, že dobrá vule tu je. Ruská
strana dluh uznala, což je velmi podstatná podmínka dalšího jednání. To se odehrávalo na vládní úrovni, protože naši predstavitelé
jsou nejvetšími veriteli Ruska - zdedili pohledávku od bývalých vlád.
Rusko má presne to, co potrebujeme, predevším ropu a zemní plyn,
suroviny, jejichž dodávky bychom jako formu splácení dluhu ocenili
nejvíce. Problém je v tom, že tato ropa a plyn by byly dodávány
"zadarmo", je zapomenuto, že my jsme kdysi také nedostali zaplaceno. Strategické suroviny Rusko vyváží jen proti zaplacení, protože
jsou jeho témer jediným zdrojem tvrdých men. Proto byly energetické suroviny z jednání jaksi a priori vylouceny. Rusko nabídlo nekolik variant vyrovnání dluhu, jednání budou zrejme delší. Ruský
ministr se osobne setkal, a to je zajímavé, i s ceskými podnikateli,
kterým ruské podniky dluží 300 milionu dolaru. Diskutoval s nimi
dokonce nekolik hodin. Ceští podnikatelé nezatrpkli a o ruský trh
mají i nadále eminentní zájem, takže jednání bylo velmi korektní. Pri
pohledu na ruského ministra, který pusobil velmi profesionálním
dojmem, me napadlo, proc se veci dávají do pohybu tak pomalu
a proc to všechno v té neštastné zemi muselo vzít takový smutný
konec (na mysli nemám samozrejme konec komunismu, ale konec
civilizace).
Ceská republika bude na své peníze cekat velmi dlouho. Na
seznamu veritelu není na prvním míste ani co do výše cástky, ani co
do politického a hospodárského
významu. Rusku jsou ochotni
pockat i vetší veritelé, kterí se sdružují v Parížském a Londýnském
klubu veritelu. Vedí, že není rozumné Rusko tlacit do kouta a že je
dobré pockat, až si vydechne a upraví si vnitrní pomery. Jinak
bychom se klidu z Východu nikdy nedockali. Revoluce, jak je
známo, podnikají zoufalí a hladoví lidé. I na konci tohoto tunelu se
však zacíná objevovat svetlo. Makroekonomické ukazatele tam stoupají a príští rok se ocekává stabilizace. Doufejme, že to ruští ekonomové dobre spocítali.

podmínky - jednou z nich byl nový devizový zákon, který predevším
zakotvil volnou smenitelnost koruny. Budeme však muset jít ješte
dále. OECD požaduje, aby si ceští obcané, tady mají na mysli spíše
financní a podnikatelské
instituce, mohli nakupovat v zahranicí
akcie; kurs smenitelné koruny musí být uvolnen a plne vystaven
pusobení nabídky a poptávky. Dále musí být umožnena vetší pohyblivost pracovní sOy na trhu práce, ale také sníženy "nezasloužené"
sociální výhody (že by parížští úredníci meli informace o výhodách,
které požívají naši bývalí prominenti, jako užívání znárodnených vil
po emigrantech, penzi vypoctenou z nemalého funkcionárského
platu a další a další, vcetne "sametového" zacházení?). Do techto
podrobností
zrejme nezacházejí, naopak mohou nám to pricíst
k dobru, i když si možná mohou myslet neco o hloupých dobrácích.
Jak je videt, byli jsme prijati i presto, že spoustu podmínek zatím
nesplnujeme. Ekonomická reforma však položila základy a v Paríži
usoudili, že vše je na dobré ceste. Aniž bychom se chteli nad nekoho vyvyšovat, proc bychom meli být horší než Mexiko? Kdybychom
neztratili tolik casu, byli bychom v OECD už dávno.
Clenství v OECD je pritažlivé, i když vlastne bezprostrední výhody neprináší. Je to spíše známka kvality a závazek podílet se na
pomoci méne vyspelým sousedum. Naší prestiži to ale bezpochyby
prospeje, práve tak jako podnikateli, který vstoupí do golfového
klubu, ale ten na roz dO od clenství v OECD golf nemusí vubec umet
hrát. Presto rád platí, aby byl v klubovne viden.
Urcité výhrady by k našemu clenství mohly projevit zásadové
opozicní strany, protože nyní se bude muset naše hospodárství skutecne otevrít svetu, což ony nazývají výprodejem. Bude ale ješte
"hure", to až vstoupíme do Evropské unie, kde hranice mezi státy
prakticky neexistují a zrovna tak, jako si budeme moci koupit pozemek v Nemecku my, koupí si ho i Sudetský Nemec, pokud ho vubec
doopravdy bude ješte chtít.
Pouhých šest let stacilo, abychom se dostali do této významné
organizace, kterou vskutku nelze podezírat, že nás prijala z jakýchsi
charitativních ci politických pohnutek. Stali jsme se cleny jen a jen
proto, že jsme na nejlepší ceste klubové kolegy dorust. Stále se mi
neodbytne vtírá do mysli úvaha o tom, a nejen v této souvislosti, jak
silný tenhle stát musel být, když prežil jedenapadesát hruzných let
drancování a devastace, válecné a poválecné. Nebýt tohoto pulstoletí, nemeli bychom Ceské Švýcarsko jenom na onom malém kousku
našeho území, ale od Šumavy až po Dyji. S rozpaky zjištuji, že na
shora uvedeném vymezení trvám.

Vstup jen pro zvané
Koncem listopadu se Ceská republika stala šestadvacátým clenem
Organizace pro hospodárskou spolupráci a rozvoj (OECD), která
sdružuje hospodársky nejvyspelejší zeme celého sveta a slunecní
soustavy. Petadvacátým
clenem se stalo 18 mesícu pred námi
Mexiko, které bylo prijato po více než desetileté prestávce, kdy se
neprijímalo - nebylo zkrátka koho. Tyto casové údaje snad nejlépe
ilustrují exkluzívní charakter tohoto klubu, který sídlí ve meste nad
Seinou. Stojí za zaznamenání, že jsme se stali první clenskou zemí
mezi postkomunistickými.

Ješte jednou Rusko
Politická závislost, které jsme podléhali, se predevším zakládala
na závislosti ekonomické. Životodárnou ropu jsme dostávali od
výhradního dodavatele a myšlení v kategorii "na vecné casy" nám
ani nedovolovalo pomýšlet na to, že jednostranná závislost z nás ciní
naprosté vazaly. Stacilo kdesi na Sibiri otocit kohoutkem a byli
bychom bez ropy i bez plynu. Dokonce, pokud odhlédneme od
politického rizika, zustávalo ješte nebezpecí technického rázu, že
proste dojde k poruše, kterou nikdo nemuže zcela vyloucit. Ostatne
nikdo si ani tuto možnost nepripouštel, nebo pripustit nechtel.

Jako v prípade každého exkluzivního klubu, musí zájemce o clenství cekat, až bude vyzván, to znamená, až bude splnovat urcité
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do výšek, o kterých se nám nikdy nesnilo a které se z velké cásti
podílejí na tom, že naše koruna je smenitelná. Míra inflace letos
zustane pod deseti procenty, cílem jsou tri až ctyri procenta jako ve
vyspelých západoevropských zemích, clenech Evropské unie. I tento
ukazatel je nejnižší ze všech zemí strední a východní Evropy. Koruna
je smenitelná a nebývale stabilní. Tak stabilní, že se stala oblíbenou
menou devizových spekulantu. Verím, že schodek obchodní bilance,
který vypadá vskutku strašidelne, je jen prechodným jevem, vyvolaným hladem po vyspelých technologiích.

Prvním úkolem nové éry bylo zajistit další zdroje. Ropovod
Ingolstadt je pred dokoncením a rýsuje se i možnost dodávek zemního plynu z norských nalezišt. V záloze zustává i ropovod Adria,
ovšem až se situace na Balkáne uklidní. Nejde o to, že bychom
dodávky z Ruska zcela zrušili, objemove asi zustanou ješte dlouho
nejvýznamnejší, ale jde o diverzifikaci zdroju a zbavení se jednostranné závislosti na pomerne nespolehlivém partnerovi - pripomínám, že ruské volby se blíží a politictí dobrodruzi mohou kohoutkem skutecne otocit. A to i presto, že ropa a plyn jsou pro Rusko
nejvýznamnejším zdrojem deviz.

Zacátky bývají težké, ale pouhých šest let stacilo, aby se dokoncil
úklid padesát let zanedbané domácnosti. Co mohla tato zeme
s duševním potenciálem, kterým disponuje, dokázat! Mohla. Ale není
všem dnum konec, je konec jenom jednoho dalšího roku a zacíná
nový, sedmý. Sedm let tucných a sedm hubených? Rekl bych, že
vstupujeme do posledního roku hubeného. Konec hubených let
O
musí nutne být zacátkem let tucných.

Sest let uplynulo
Od listopadu 1989 jsme stihli spoustu vecí a dosáhli znamenitých
úspechu. Bez nadsázky jsme nejúspešnejší postkomunistickou zemí.
Vykazujeme nejlepší makroekonomické výsledky, lepší než Polsko
a Madarsko, které zahájily reformy dríve než my a kde se situace
zdála být mnohem lepší. Do roku sedmého vstupujeme s málem nejnižší mírou nezamestnanosti na svete, devizové rezervy vystoupily

Michal Achremenko, Ing., publicista, redaktor Lidových novin

nadprodukce, ta tedy mohla být jen relativní k deformovaným potrebám politického systému: jinak totiž ani nominální produkce absolventu u nás zdaleka nedosahovala
úrovne bežné ve vyspelých
zemích. Totéž lze ríci - tehdy stejne jako nyní - o nákladech státne
vydávaných na výzkum: tam jde o smešný zlomek. Ono "notorické
plýtvání", o nemž Ježek mluví, bylo typickým plýtváním z bídy
a nadto z nesmyslných zásahu, jimiž se stranictí a státní úredníci snažili zdejší výzkum plánovat a rídit. Nelze bohužel ríci, že by šlo o jev
patrící zcela nenávratné minulosti.

Výzkum

a rozpocet

Je jiste pravda, že ve výzkumu na všech úrovních v minulosti také
nacházely útocište smutné existence, postrádající schopnost praktického uplatnení; k tomu je však treba ihned dodat, že je tam rádi prijímali cinovníci odložení do vedoucích výzkumných funkcí po prohraných mocenských zápasech, a tedy neschopní. Je pravda, že i ten
poslední státní podnicek mel svuj "výzkum", systemizovaný podobne
jako treba referát bezpecnosti práce nebo zlepšovacích návrhu; je ale
také pravda, že se takové casto obskurní odpocívárny delily o svou
materiální mizérii s pracovišti, jejichž smysl rozomný clovek sotva
mohl zpochybnit. Výzkum vcelku trpel týmiž neduhy jako celý hospodárský a spolecenský systém - v jeho prípade byly jen nápadnejší.

Tomáš ježek, cinitel v dané veci nadmíru príslušný' napsal ve vzpomínkách na tvorbu státního rozpoctu v r. 1990 (LtN 44/95) doslova: "Také výzkumníci,
rezervoár absorbující nadprodukci socialistické inteligence, prišli po zásluze zkrátka, nebot plýtvání
v tomto oboru bylo skutecne notorické. "

Jaroslav Kríž
Taková pekná, lapidární veta, z níž zrovna zazárí rozšafný úsmev
hospodáre.
Kdo by s pochopením
neprikývl, vždyt kresbicky
výzkumníku podrimujících nad mikroskopy - univerzálními to symboly výzkumu - se kdesi hemžily v režimním "satirickém" týdeníku.
"Co Cech, to výzkumník", poškleboval se i titul filmového šotu,
jehož kamera se pohríchu spokojila s názvy na cedulích obskurních
"výzkumných" pracovišt. Publiku, vždy hotovému hledat v inteligentech viníky všeobecné mizérie, to stacilo. Zdá se, že podobný
povrchní prístup stací i mnohým dnešním politikum, u nichž by clovek cekal menší prostomyslnost.

Zda radikální redukcní dieta, kterou ceskému výzkumu trvale naordinovali lécitelé Ježkova typu, byla vskutku ozdravná, je víc než sporné. Dnes už lze konstatovat, že se ukázala jako témer letální pro podstatnou cást strední úrovne výzkumu a neco podobného se dá ocekávat v budoucnosti u úrovne vyšší. Zbytky stredního výzkumu jim zajisté nesverují klícové otázky svého vývoje. Podle prevažujícíl10 názoru
vlivných národohospodáru to však nevadí, jelikož vetšinu progresivních technologií naši podnikatelé stejne dovezou ze Západu. Domácí
vývoj nemá šanci ani doma, kde prodejci spíše uvítají drahý cizí výrobek - at je to pánev, nebo lék -, ani v zahranicí, kde mu brání neproniknutelná hradba konkurence. Navíc nejlepší zpusob ozdravné lécby
je prirozená selekce: zdravý je ten, kdo prežije nejhorší bídu. Je težko
ríci, kde v takových názorech koncí tržní fundamentalismus a zacíná

Ježkova veta se skládá témer výhradne z výslovných i naznacených polopravd. Ponechme stranou ironické oznacení "socialistická
inteligence", k níž autor prece generacne také patrí. Co se tkne její
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Snímek František Dostál
prostá slepota, Docela jiste jejich zastánci nemají príliš urcité ponetí
o rozdílu mezi rozjetím výroby treba príslovecných podkolenek
a vybudováním fungujícího výzkumného pracovište, Je možno býti
nadšen vývojem makroekonomických
vzorcu a nepoložit si ani
v náznaku otázku konkrétní role, kterou bude v blízké budoucnosti
hrát tato zeme v oné Evrope, k níž se tak vehementne hlásí?
Dá se namítnout, že se tyto nárky týkají hlavne rezortních výzkumných ústavu, zatímco velkou cást užitecného výzkumu si na Západe
delají prumyslové spolecnosti samy, Jak je to tedy ve sfére podnikového výzkumu? Cestné výjimky by nemely zakrýt tento prevažující
obraz, U menších firem je po privatizaci výzkum jednou z prvních
obetí úsporných opatrení. U tech vetších vstupuje velmi casto cizí
kapitál, vetšinou firem pusobících v tomtéž prumyslovém odvetví; jednou z podmínek investoru je zcela bežne omezení nebo úplné zrušení
místního výzkumu, Duvod je dvojí: ten, který se uvádí, je nízká efektivita nebo úroven daného výzkumného pracovište; ten skrytý spocívá
na prosté úvaze, že k budoucímu ovládnutí podniku je treba zajistit,
aby se z neho vzdálilo nejenom rozhodování, ale i jeho podnety,

rosti s rozpoctovým prebytkem, pres puvodní sliby zvýšit nehodlá,
Zato se však vládní úredníci rozhodli stále zvyšovat podíl penez pridelovaných takzvane úcelove, Ten podíl neprichází vede navíc, jak
by se cekalo, ale bere se z cástek, které už dneska casto nestací ani
na prostou existenci pracovišt, Sama "úcelovost" je šarádou, jaká by
se dobre vyjímala v absurdním dramatu, Rámcové "úkoly" ci "smery",
na než je treba o finance žádat, jsou nutne formulovány tak obecne,
že se do nich pri troše vynalézavosti dá vtesnat témer cokoliv; nicméne ti, kterí je budou schvalovat, sotva posoudí jejich potrebnost.
Jediné, ceho se dosáhne, je zamestnání desítek nejlepších vedcu
vyhotovením kilogramu popsaného papíru a úctáren preúctováním
existencního minima pracovište na "úcelové" financování - a nadto
ovšem iluze nekolika vládních úredníku, že konecne cosi ucinili pro
zlepšení vedeckého výzkumu, Minulý režim za úcelem obdobné
iluze porádal stejne nesmyslné kratochvíle se Státním plánem základního výzkumu, Minulý režim ovšem na své iluze zahynul.
Malý ceský clovek, at už s rudou legitimací, ci s kokardou ekonomického liberála, instinktivne neduveruje inteligenCi - zvlášt když se
zabývá tak težko pochopitelnou cinností, jako je výzkum, Má pocit,
že je pro ni škoda penízku, ty se prece dají rozházet tolika jinými
zpusoby nebo se ješte lépe dají schovat do puncochy, Pokud se
z jakéhosi tajemného duvodu prec jen sluší na inteligenci trochu platit, tedy jen výmenou za tuny vyplnených žádostí. Má na takový
postoj právo; nesmí se ale divit, že o vlastní skvelosti a velikosti si
bude povídat jenom se sobe podobnými v malé ceské hospode,
O

Je tedy alespon docela jiná situace tam, kde státní rozpocet dnes
ješte hraje významnou úlohu - tedy na nejvyšší prícce výzkumu, v té
neochotne prece jenom trpené Akademii ved a na vysokých školách?
Vláda se Ion i slavnostne zavázala, že bude rocne investovat do vedy
a výzkumu 0,4 % hrubého národního produktu, což behem peti let
zvýší témer na dvojnásobek, Budiž predevším receno, že startovací
úroven sotva stací na jakési živorení a nesnese srovnání s žádnou
vyspelou zemí. V dalším roce ji tato vláda, která má opakované sta-

Jaroslav Kríž, Ing" CSc" Ústav makromolekulámí
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Kultura a moc
Vztah kultury a moci predstavuje jedno z témat
nikoli odvekých - kultura zušlechtuje lidský život již
statisíciletí, moc (v nejnápadnejší podobe moc státní)
mu jej pomáhá ci alespon pomáhala žít teprve
posledních pet tisíc let -, ale v soucasnosti velmi hluboce prožívaných a diskutovaných. Obcanské sdružení Bohemia Nostra, jež si predsevzalo pestovat ve
verejnosti povedomí sounáležitosti s kulturním dedictvím této zeme, se rozhodlo usporádat s laskavou
pomocí Nadace Václava Havla a dalších spoluporadatelu v Mícovne Pražského hradu ve dnech 9. - 11.
listopadu 1995 kolokvium o vztahu kultury a moci.
Petr Charvát
Jednání kolokvia probehlo ve ctyrech polodenních
sekcích.
Zadání referátu, které v techto sekcích odeznely, a jejich organizace
se ujali Petr Charvát (historie), Vladimír Železný (masové sdelovací
prostredky),
Miroslav Holub (veda a výzkum) a Milan Knížák
(umenD. Prednášejícím i úcastníkum nekdy velmi živé diskuse, která
zaznela rovnež v sekci všeobecné debaty na záver kolokvia, naslouchalo pocetné publikum.

subjektu jasne oddelili a aby své badatelské disciplíny neznásilnovali. Vedci zretelne rezignují na jakoukoli spolecensky dominantní roli,
hledí znovu definovat a nove uchopit cíle a prostredky výzkumu,
který je chápán jako jedno ze základních lidských práv tvurcích
osobností. Zaznely-li v diskusi hlasy pripisující soudobé vede snahu
vnutit spolecnosti hodnotové soustavy všeobecné platnosti, vycházely zretelne z predstav, které se pokusila za minulého režimu prosadit
oficiální pseudomarxistická
ortodoxie, s níž ani tehdy, ani dnes
nemají skutecne tvurcí vedci nic spolecného. Osvežive zapusobilo
zjištení, že umelecká tvorba, která casto vstupuje na scénu v neobycejne pusobivém, nekdy až ohlušujícím aranžmá, vychází v zásade
rovnež z prožitku, které vyvolaly náboženskou i vedeckou reflexi z pocitu strachu, osamelosti a úzkosti nadaného a vnímavého lidského jedince, vrženého do neznámého a težko pochopitelného sveta,
v jehož chaosu si musí založit svou existenci. Také moderní umení
cítí potrebu klást otázky zcela znovu a hledat odpovedi i zpusoby
zatím neobvyklými - zaznely tu pozoruhodné podnety týkající se
návratu velmi tradicních prostredku umeleckého vyjádrení, jakými
jsou lidské telo, jeho gesta, mimika i pohyb.
Velmi živá byla debata o tom, že komercní televize predstavuje
skutecnost jako fragment, útržek, úlomek ci výsek. Bylo receno, že
tak ciní vedome a že lze pochybovat o tom, zda lze postupovat
jinak. Prítomní konstatovali, že televize zkracuje na minimum obrovské vzdálenosti mezi lidmi na celém svete a vytvárí "globální vesnici", která nemá centrum ani periferii a do jejíhož dení muže vstoupit
cokoli, kdekoli a kdykoli. Úcastníci kolokvia si byli vedomi obrov-

Od svého zrodu státní moc na kulture, zejména duchovní, bezprostredne závisí, nebot stát je dnes nahlížen jako výtvor predevším
duchovní, spolecenský korelát jistého stavu lidské mysli, která již
dospela k vytvorení a zavedení obecného pojmu cloveka, lidské
bytosti, sdružující se v univerzální spolecenské konstrukci, která na
sebe bere závazek prispívat k osobnostnímu rozvoji všech svých
podílníku. Symbiotický vztah kultury a moci trval s drobnými peripetiemi prakticky nepretržite až do doby baroka, kdy lze témer hovorit
o srustání obou velicin, arci pod svrchovaností moci C,právní absolutismus"). Klícového období 19. - 20. století se naši prispevatelé
dotkli jen letmo, ac zde pripomneli nekteré okamžiky klícového
významu: pripomenme pouze rozpory mezi vlastním svedomím
a pocity životního ohrožení materských obcí, které musili rešit za
druhé svetové války na obou stranách fronty prední jaderní fyzici.
Nejvetší pocet príspevku zacílil na otázky a problémy spolecenského vývoje po roce 1945. Myslitelé nábožensky orientovaní rozprostreE pásmo interpretacních prístupu, sahajících od pokorného
prohlášení, že o nejhlubších tajemstvích Boží existence se lidský
rozum, veda i teologie sotva kdy co bezpecného doví, až po vystoupení, která predstavila problém o poznání jednoznacneji. Zde jsme
pocitovali radu postoju, které sdílejí teologové s vedci, zabývajícími
se výzkumem a výchovou. Také oni usilují o to, aby se od svého

Mystický kvet
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Robert Winslow

ského dosahu a úcinku moderního televizního vysílání i dalších spojovacích prostredku (Internet). Debata zde z jedné strany obvinila
intelektuály z nedostatku vnímání skutecné povahy konzumentu
(zejména) televizních poradu, ze strany druhé vyzvedla právo odpurcu komercní televize a jejích zpusobu na alternativní kulturu. I ve
spolecnosti,
kde sdelovací prostredky
hrají úlohy mimorádne
významné, si dnes vnímavejší osobnosti uvedomují nebezpecí vyplývající z prebujelosti jejich popularity a nemoudrosti jejich pocínání,
nebezpecí ohrožující demokracii a spolecenskou stabilitu (USA).
Zvlášt výraznou roli hrají masové sdelovací prostredky v moderním
politickém souteženÍ. Moderní politik, který nezbytne musí umet
s verejnou komunikací pracovat, spíše prezentuje sebe a své zámery,
než aby reprezentoval vuli volicu. Odtud se nezbytne odvíjí rada
naléhavých otázek, smerujících k vlastní praxi demokracie. Co
budou volici vedet o politikovi, který je osloví ve stylizaci urcované
sdelovacími prostredky, a jak budou moci posoudit jeho kvalifikaci?
Jak vubec uchazec o verejnou funkci zjistí, co si jeho volici prejí,
bude-li jeho hlavní starostí príprava prezentace volební kampane?
Jaká bude zodpovednost verejných sdelovacích prostredku k politikum i k volicum, které vlastne svým zpusobem vytvárejí?

Dnešní vztah kultury a moci byl v záverecném souhrnu kolokvia
predstaven jako do jisté míry podobný situaci raného evropského
stredoveku. Také tehdy pozbyla kultura a moc svých drívejších,
jasne znatelných kontur a obrysu a obe entity byly namnoze ponechány samy sobe, aby hledaly v nové situaci cesty k uskutecnení
svých zámeru, vzpomínajíce s nostalgií nenávratne minulých casu
velkých autoritativních režimu, které snaly z obcanu bremeno zodpovednosti za vlastní rozhodovánÍ. I v oné dobe nastal obrat ke kulture mluveného slova, kterou do dnešní doby tak usilovne vnášejí
moderní elektronické prostredky, a na verejnou scénu se navrátila
komunikace pomocí tela, mimiky, gest a tance.
Stojí proto patrne za to vzít v úvahu zásadní pozitiva, která raný
stredovek prinesl: respektování a spolecenské zakotvení prirozene
vzniklé jazykové, rasové, hospodárské, politické, etnické i náboženské plurality a úctu k jednotlivým osobnostem, které tak ci onak
obohacují život svých obcí. Pestujme kulturu vzájemného styku,
O
ohledu a respektu.
Petr Charoát, PhDr., CSc., doc., predseda Bohemia Nostra

klášterní areál devastován nejen vinou armády (ta odešla v roce
1978). Ústav památkové péce v Plzni prevzal klášter od vojska, cást
budov použil jako depozitár a vetší cást nechal prázdnou.
Reholníci se vrátili do Teplé krátce po listopadu 1989. Klášter byl
restituován premonstrátum v roce 1991, avšak zatím nikoliv jeho rozsáhlé pozemky. Dnes má klášter 16 bratru a 56 zamestnancu.
Premonstrátský klášter Teplá je samostatnou právní institucí, podle
reditele Navrátila ,jako privátní persona". Klášterní kostel je v dobrém stavu, totéž platí o klášterní knihovne, druhé nejvetší soukromé
knihovne v Ceské republice. Avšak vetšina dalších budov klášterního
areálu je v katastrofálním stavu. Co s nimi?
Krátce po restituci nechal klášter stodolu z poloviny minulého
století zrekonstruovat na hotel. Stálo to 70 milionu Kc. Památkári

Dve miliardy na rekonstrukci
jednoho kláštera
O osudu
rozsáhlého
premonstrátského
kláštera
Teplá
u Mariánských Lázní stojí je treba uvažovat zejména jako o témer
nesnesitelném financním bremenu, které zdedila katolická církev po
ctyriceti letech komunistické devastace této zeme. Vzniká otázka,
zda má smysl chránit všechny památky za každou cenu.
Klášter premonstrátu byl založen v roce 1193 knížecím správcem
blahoslaveným Hroznatou. Podle reditele ústrední kanceláre kláštera
Pavla Navrátila mel klášter v období nejvetšího rozkvetu (na prelomu 19. a 20. stoletO pres 200 clenu, do roku 1948 vlastnil 6000 hektaru poli, 3000 hektaru lesu a 1200 hektaru rybníku. Klášterní bratri
sloužili 25 farnostem a 60 kostelum a kaplickám v okolí od Chebu až
ke Kladrubum u Stríbra. Klášter v Teplé dokonce budoval a provozoval cetné lázenské domy, lázne a prameny v Mariánských Lázních.
O ty prišel postupne pri zestátnení lázní za první republiky a konfiskace za protektorátu. Koncem druhé svetové války masový útek,
vyhnání a odsun zbývajících sudetských Nemcu vylidnily okolní vesnice. Nemectí reholníci byli uvezneni na podzim roku 1945 po obvinení z tajného ukrývání zbraní a vysílacky, ze zrady a kolaborace
s fašisty. Avšak po intervenci nového prevora (Herman Josef Tyl)
byli odsunuti do Bavorska, kde založili nemecký klášter Tepl
v Obermedlingenu.
Prevor prevedl reholníky z ostatních ceských
klášteru do Teplé a prispel k obnove duchovního života dosídlováním vylidneného kraje ceskými katolíky.
V roce 1950 komunistický režim klášter zrušil a reholníky zatkl.
CSLA obsadila velkou cást 16 hektaru klášterního areálu a použila
celá krídla vcetne rokokových reprezentacních prostor jako sklad
armádní výzbroje. Avšak nejcennejší stavby vcetne kostela byly zprístupneny verejnosti už od roku 1958.
Podle administrátora kláštera Mgr. Evermoda Gézy Sidlovského je

puvodne meli námitky k vikýrum (bez nich by ovšem pokoje pro
hosty byly jako bez oken). Dnešní takzvaný hospic vypadá zvencí
spíš jako velká hasicárna. Slouží prevážne cizím turistum (70 % hostu
pochází z Nemecka), ale i duchovním na dlouhodobých pobytech.
Uvnitr památkári nemeli do ceho zasahovat, protože stavba byla
puvodne jen klášterní stodolou. Bohužel dnešní interiéry jsou príšerne nevkusné, at už koncepcí recepcní haly a schodište, ci použitím
nevhodných podlahových materiálu ve všech verejných prostorách
a osazením drevených obkladu a sloupu v restauraci. lnteriér hospicu má bohužel pramálo spolecného s duchem kláštera.
icméne
hospicová restaurace má zajímavý výhled na další, zatím devastované klašterní stavby.
Klášter už pronajímá jednu stavbu místnímu truhlárství a jinou
jako stáj pro kone. Klášterní reditelství by také chtelo postavit malý
pivovar a prestavet sýpku na galerii. V príštím roce hodlá vycistit
rybníky kolem kláštera, které byly ponechány svému osudu zhruba
od války. Pre pokládá se, že po odstranení zbylé munice ze dna by
rybníky mohly sloužit ruzným rekreacním úcelum.
Obrovské dlouhé chodby a malé cely dalších krídel kláštera zejí
prázdnotou a zoufalstvím. lnteriéry pripomínají nejspíš staré c. k.
vezení a kasárna. Klášter už se zrejme nebude nikdy chlubit dvema
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sty mnichu, tak co s približne stovkou bývalých mnišských cel? Snad
ji rekonstruovat na nejaký dúm duchodcu, internát ci archivní stredisko, jako to nescetnekrát udelali komunisté v zámcích po celé republice. Reditelství kláštera už jedná s jednou belgickou vysokou školou
o poskytnutí až 40 místností pro nejakou stredoevropskou expozituru.
Škola by uhradila náklady na rekonstrukci potrebných místností pro
výuku a ubytování s tím, že by mela užívací právo na dobu urcitou.
Odhad na rekonstrukci celkového areálu tepelského kláštera je
zhruba dve miliardy korun. Pro srovnání: podle predsedy vlády
Václava Klause (TV Nova 24. 11. 1995) vláda prispela v letošním
roce zhruba 1,5 miliardou korun ministerstvu kultury na ochranu
památek po celé republice, a tato položka se zvyšuje o 10 % rocne.

Václav Klaus rekl, že podobnou cástkou prispívají na památky obce.
Avšak na záchranu a obnovu všech nemovitých památek v Ceské
republice je zapotrebí 6,5 miliard Kc rocne (Ekonom 45/1995).
Církev nemá prostredky ani na rekonstrukci Arcibiskupského paláce
v Praze a musela požádat vládu o pomoc.
K1ašterní reditelství hodlá obnovit všechny krovy a strechy zbývajících klášterních budov (CSLA zbourala klášterní pivovar a další
stavby) a tím zarucit konzervaci kláštera približne na dalších 30 až
50 let. Do té doby doufá reditel Navrátil, že bude nalezeno nejaké
rešení. Jinak snad bude muset premýšlet dokonce o nutnosti zbourání nekolika dalších vybraných dosloužilých staveb.
folyon Naegele

a stále znovu se stávají opozicí. Jejich moudrost je nenarušena poklesky a problémy praxe, jejich ruce jsou cisté a mohou být idealisty; jak
to rekl Péguy, idealisté by meli cisté ruce, kdyby nejaké meli.

Intelektuál
a moudrost

Vystoupení ze stroje ci nevstoupení do stroje intelektuálové
zacasté a hlucne interpretují jako nezávislost. Což je pojem velmi
relativní; mužeme být nezávislí na vláde, na politice, na premiérovi
a na dopravních predpisech, ale o to víc budeme závislí na idolech
své mysli, na idolech kulturního tržište, na svých instinktech, ba s odpuštením - na odchylkách svého neuroendokrinního systému od
normy.

Na konferenci Kultura a moc, porádané nadací
Bohemia Nostra, jsem uvedl tretí panel, tak recený
vedeckÝ, tímto slovem. Úplný záznam všechpríspevku
bude uverejnen ve sborníku Kultura a moc, který
vyjde, doufám, co nevidet.

Jakkoli jsou sebedefinice a sebe-vedomí intelektuála založeny na
jakési integrite mysli a srdce, je tato integrita stejne vzácná mezi
tvurci moudrosti jako mezi tvurci politiky. Jen u tech prvních se
stává šarží, ba remeslem. Konkrétne napríklad kulturní šafári z let
padesátých se prehráli do role kulturních spasitelu let sedmdesátých,
což bylo zajisté morálne hodno obdivu, ale zároven to zakládá cosi
jako herecký paradox, ba jako herecký zázrak, jak totiž predstavitelé
Jaga mohou zaskocit v roli Desdemony. Ladislav Kovác, kritický intelektuál, dodává k psychologii intelektuála: jako každý clovek má
biologické potreby, casto je nemuže realizovat a kompenzuje je
a trpí komplexy; casto je psychopatem, jeho vysoká inteligence
(Kovác udává pro "intelektuála" IQ pres 120) muže být narušena
jeho úzkostností. Zdá se, praví Kovác, že jsme prírodou selektováni
k tomu, abychom nepoznali pravé motivy svého chování: na intelektuálovi s jeho diferencovaným chováním je to patrno nejlépe.

Miroslav Holub
At chceme, nebo nechceme, pojem kultura se nám jeví nesporným a kladným atributem lidského sveta, zatímco moc je vždy
a trvale podezrelá a v celém spektru praktických dusledku skoro
vždy "antikulturní". V nejhroznejším prípadu kulturu zotrocuje, v nejlepším korumpuje a "zanedbává". Pritom moc není nic jiného než
schopnost rízení, jak napsal ve svém znamenitém eseji "Intelektuál
a moc" Ladislav Kovác, a žádná hierarchická, to jest trochu složitejší
organizace bez moci není možná. Je tu ovšem psychologický problém mocných, vší mocí samy sebe uchovávajících v dominantním
postavení, tak, až se moc stává nemocí.

Proti osobní iluzi moci pak staví kulturní tvurce a intelektuál iluzi
transcendence. Rozkoš transcendnce, napsal Harold Bloom, je rovna
narcistické svobode, svobode reprezentované divocinou, již Freud
oznacil "všemocností myšlenky", nejvetší ze všech narcistických
iluzí ...

Je však dobre si pripustit, že dichotomii kultura - moc formulují
a interpretují "lidé od kultury", nositelé kulturních poslání, intelektuálové. Procež i sami sobe se jeví svetlonoši v temných a chladných
državách politické moci. Zatímco mocipánum, kterým bychom
ovšem v otevrené spolecnosti mohli také ríkat vykonavatelé nebo
nositelé odpovednosti, jdou svetlonoši namnoze na nervy, asi tak
podle známé vety Godfrey H. Hardyho: Není vetšího a celkem vzato
oprávnenejšího hnevu, než je ten, který chovají lidé cinu vuci lidem,
kterí jen vysvetlují.

Z toho všeho plyne, že mám jistou obtíž s používáním jen kulturních dioptrií a s jednoduchým morálním naucením, kultura ano moci jen s mírou a do casu. Príklady scestné kultury a mocí svedených intelektuálu jsou príliš hojné a príliš truchlivé. Záleží jen od
panující politické perspektivy, tedy perspektivy moci, at už je definována politickou koalicí, nebo opozicí, co se bude jevit svedením
a scestím a co autenticitou lidského prožitku a bytím v "prirozeném
svete", v Husserlove"svete života".

Je dobre si také pripustit, že dichotomie kultura - moc znamená
i to, že lidé kultury vystoupili ze stroje, ze soukolí moci a stali se
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•Ale sen o nekonecnosti duše," napsal Milan Kundera, .ztrácí
své kouzlo ve chvíli, kdy se cloveka zmocní dejiny anebo to, co
z nich zustalo ..." eznám prípad, že by se jakéhokoli Diogéna
nezmocnily dejiny. Dejinám uniká úspešne jen kompletní psychopat nebo psychotik.

pání, jak se to má s hvezdami, s bunkami, s retroviry a s mezony .
Veda není slovní poselství, nýbrž návod k použití cloveka, je
o tom, co a jak lze a co a jak nelze. Je onou složkou kultury, která
se nedá okecat. Je oním citlivým bodem, v nemž se stýká kultura
s civilizací, moc s možností prežití a intelekt se svým Iimitem, ztrátou hierarchie, anarchií.

Vliv kultury a role intelektuálu se budou znacne lišit podle
druhu spolecnosti a podle koncepcního težište kultury, jež muže
být v mýtu a evolucne starších cestách symbolizace, nebo zahrnovat dynamiku vedeckého poznávání a praxe. Role Tretí kultury,
tedy kultury zahrnující planetární fenomén vedy, je u nás vytknuta
pred závorku jak vysoké, tak komercne pokleslé intelektuality.
Jednak je vedecká disciplína,
kterákoli,
jaksi príliš nárocná
v porovnání s osobními ambicemi bežného konzumenta a intelektuála, jednak se deje v oné neslovné oblasti kultury. Hrozné nedorozumení stran vedy je v tom, že ji až príliš mnozí pokládají za
výpoved, za diskurs, za slovní konstatování o stavú ... neceho. Role
vedy však není ani tak ve slovech, jako v operativním ponetí a chá-

Domnívám se, že neexistuje jen moudrost zjevení, moudrost diskursu a dušezpytného ponoru, ale i moudrost experimentální metody a moudrost vládnutí. Nejen moudrost plnovousu, ale i moudrost
pevné ruky.
Není lepší definice intelektuála, než je veta Alberta Camuse:
Intelektuál je ten, jehož mysl se má na pozoru. Intelektuál, jakého
mám na mysli, se má na pozoru predevším pred sebou samým.
O
Miroslav Holub, MUDr., DrSc., vedecký pracovník (imunologie),
spisovatel, clen Ucené spolecnosti CR
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Milan Kundera

zaistuje podmienky, aby sa rastlinka sama mohla dokonale rozvinút.
"Omnia sponte jluant, absit violentia rebus. " (Nech všetko spon tánne plynie a násilie nech je veciam vzdialené.)
Preto ten d6ležitý Komenského návod: ,Všechny školské robotárny ci pracovny zmenit v hrište. Toho se dosáhne: bude-li se dbát
vhodných chvil podle vekových stupnu; tak, aby se nic nekonalo
(ani nezacínalo) mimo ten cas, kdy sama príroda zacíná pomáhat na
svet svým plodum. Každá škola se muže stát všestranným hrištem,
priciníme-li se o správné a vlídné usmernování prirozených pudu
tehdy, když se vynorují ..."
Komenský bol nielen teoretikom výchovy, ale teoretikom štastia.
Svedok a obet tridsatrocnej vojny, prenasledovaný, exultant, dokázal
prežit štastný život. Predpoklady
pre to, aby sme boli štastní
v dospelosti, sa tvoria v detstve. Až teraz zistujeme, že sú v detstve
kritické obdobia nie iba pre jazyk, ale i pre nadobudnutie pocitov
istoty a bezpecia, pre citovú rovnováhu, pre radost z hfadania, tvorby a hry. Objavujeme, ako telesné kontakty matky a dietata, dotyky,
hladenia, ako úsmevy, pohoda a veselost spúštajú programy, od ktorých závisí radostné prežívanie celého budúceho života.
Ucitefské povolanie je najd6ležitejšie. Okrem jedného, ktoré je
ešte d6ležitejšie: povolanie matky. Osobným i spolocenským utrpením platíme za to, že toto povolanie podcenujeme.
Ladislav Kovác

Komenský inšpirujúci
Skúšali ste sa ucit cudzí jazyk v dospelosti? Kofko bolo treba úsilia, kofko casu, kofko driny! Batofa?
aucí sa jazyk pofahúcky
a rýchlo. Preco ten rozdiel? Dnes to vieme: princíp ucenia je v oboch
prípadoch rozdielny.
V fudskom vajícku po oplodnení sa postupne zapínajú genetické
programy, ktoré riadia vývoj embrya, tvorbu telesných orgánov.
Spínanie programov, ich casový sled urcujú vnútorné signály,
ktoré vysiela vyvíjajúce sa embryo. Aj pre rec sú v našich génoch
uložené programy: program všeobecnej gramatiky, ktorá je pre všetky jazyky spolocná, program pojmov pre popis sveta. Slová, ktoré
batofa pocúva, fungujú ako vonkajšie signály, ktoré spúštajú tieto
recové programy a zároven ich naplnujú konkrétnymi dátami. Ked
sa nesk6r po materinskom jazyku ucíme druhý jazyk, už asi nespúštame nový program, ale len v nom doplnujeme a meníme údaje.
CO ak v rannom detstve, do štyroch rokov, dieta nemá možnost
ucit sa rozprávat? Skúsenost s detmi, co rástli medzi zvieratmi a len
nesk6r sa dostali medzi fudí, hovorí jasne: potom už dieta nijaký
jazyk dokonale nezvládne.
Vo vývoji cloveka existujú kritické obdobia, v ktorých sa spúštajú jednotlivé genetické programy. To, co z prostredia získavame
v kritických obdobiach, zabudováva sa do našej psychiky vefmi silno
imprintingom (vpecatením). Ak sa kritické obdobie premešká, program je stratený. Ked pri embryonálnom vývoji vypadne alebo sa
nevhodne zapne aj len jediný d61ežitý program, rodí sa nesk6r telesne defektný jedinec. Život sa tomu bráni: po oplodnení vajícka piitdesiat percent fudských embryí koncí spontánnym potratom.
Takéto kritické obdobia existujú aj po narodení a rozhodujú
o psychickom vývoji. Obdobie, v ktorom sa ucíme reci, je iba jedným z nich. Niektoré obdobia trvajú krátko a asi viicšina z nich patrí
do prvých rok ov života. No kritickým obdobím je aj dospievanie,
ked sme scitlivení na ideový imprinting. CO sa v kritickom období
z našich vl6h prepíše z genetického záznamu do mozgu, ostane
v nom natrvalo. CO sa premešká, viacej sa neobjaví a ak, nuž iba
nedokonale a s námahou.

Dedici Komenského
Na sklonku Rakúsko-Uhorska
založili v Liptovskom Svatom
Mikuláši gymnázium. Madarské. Po vzniku CSR zacala výucba v sloven cine. Ujali sa jej profesori, ktorí sem prišli z Ciech a Moravy, slovenský sa našiel jediný. Záchrana prišla v poslednej chvíli - asimilacný proces sa chýlil k vít aznému zavr'šeniu: slovenskej inteligencie už
skoro nebolo. Už len v základných školách, aj to len cirkevných, sa
vyucovalo po slovensky. V roku 1938 skoro všetci ceskí profesori
museli zo Slovenska odíst, len zopár ich na mikulášskom gymnáziu
ostalo. Moja spomienka sa týka jedné ho z nich. Je však vyjadrením
vdaky všetkým ceským ucitefom, ktorí majú podstatný podiel na
vybudovaní slovenskej vzdelanosti.
Septembrový den roku 1946. SlnecnÝ. Mikulášske gymnázium, trieda lVa. Prvá hodina nového predmetu: chémie.
Zvoní na zaciatok hodiny. Otvoria sa dvere, vstupuje pán profesor
Šafránek. Oblecený ako doteraz žiaden z ucitefov - v bielom plášti.
Neobvyklost oblecenia vyvoláva napatie: co sa to na nás chystá?
Pár slov. Chémia, hovorí nám, skúma tajomstvá prírody.
Potom naleje do sklenej misky vodu, z fT ašky naplnenej petrolejom
vytiahne pinzetou kúsok šedo-bielej hmoty a vhodí do vody. Záblesk z vody šf ahajú plamene! V bielom plášti stojí pán profesor Šafránek
nad ohnom ako mág ...
Vzrušenie? Cosi viac: extáza.

Sme stále iba na zaciatku poznávania týchto princípov. Ich náznaky boli však nacrtnuté dávno. Vytušil ich vefký muž ceskoslovenskej
kultúry Jan Ámos Komenský. V dobových predstavách - dodnes bežných - bolo dieta akási zmenšená kópia dospelého cloveka, nenaplnená vedomostami a nezjemnená morálkou. Podfa toho sa s ním
malo zachádzat. Tvrdo a prísne. Bolo do neho treba vbíjat znalosti,
aby vyrástlo na zbožného a disciplinovaného clena spolocnosti.
Komenský videi dieta inác. Predpokladal, že všetko podstatné, co
chceme do dietata dostat, v nom už je. Len treba zaistit, aby sa to
vyjavilo a rozvinulo. Vedel, že každý clovek je odlišný, vypracoval
dokonca typológiu charakterov, no súcasne bol presvedcený, že
všetci v sebe nesieme základné danosti spolocné: zvedavost, potešenie z poznávania, túžbu po celostnosti a harmónii. " Vždyt lidská prirozenost takrka sama zve ke všemu lidskému; proc by tedy nebránení
a pouhé rízení nebylo snazší než zabranování? Což hochum nepusobí potešení jezdit konmo na dlouhém prutu? ... Ukaž mu uzdu, sedlo,
pokrývku, trmeny, vyslovuj jména tech vecí a hrave se naucí umení
jezdeckému ... "
Ucenie nie je nalievaním vedomostí, odpudzujúcim a násilným,
ale rozvíjaním prirodzených potencií. Ucitef je ako záhradník, ktorý

V tú chvífu, sa rozhodol m6j život, Prírodné vedy sa stali mojím
osudom.
Hierarchizovat!
Doteraz si pamatám hexameter, v ktorom sú vymenované všetky
grécke mestá, co mohli byt Homérovým rodiskom. Smyma, Rhodos,
Kolofon, atd. Z neznámych prícin vbil ich do nás, sekundánov,
v roku 1944 mladý profesor dejepisu. Cerstvý absolvent bratislavskej
univerzity. Trestom: štvorky len tak lietali! Od roku 1944 sa množstvo
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Kresba Peter Gossányi
informácií, co má Tudstvo o svete, zdvadsatnásobilo. Dúfam, trochu
neisto, že sa gymnazisti už neucia, kde sa narodil Homér. Ale nezávidím im: ani najgeniálnejší mozog nedokáže rozlišovat podstatné
od nepodstatného z nesmierneho množstva poznatkov, ak sa mu ony
predkladajú - ako sa to, žiaT, casto robí - v lineárom slede, bez hierarchizovania.

ní k jejich publikaci. (Byly nekolikrát uverejneny v nedelní kulturní
príloze Prager Presse pod mým tehdejším pseudonymem Walter
Hart.) Nedávno predtím jsem maturoval, ale Hora se mnou zacházel
s velkou laskavostí, s pochopením a jako rovný s rovným.
V pameti mi utkvelo nejvíc mé poslední setkání s ním. Bylo to
v léte r. 1938. Sel jsem se s ním rozloucit pred svým odjezdem do
Anglie, kde jsem mel studovat rok na londýnské univerzite. Že mne
tam zaskocí válka, že tam uváznu a že budu psát anglicky - toho
všeho jsem se tehdy nenadál. Situace v Ceskoslovensku však byla
napjatá a na stožáry luceren na Václavském námestí práve namontovali amplióny pro prípad leteckého poplachu. Technické zarízení se
ovšem musí pred použitím proverit. Už jsem byl na protejší strane
Václavského námestí, když náhle (zrejme jako test, porízený vzdelaným technikem) z ampliónu zaznel zacátek Horovy nedávno napsané básne Zpev rodné zemi:
Zeme, zeme stokrát pokoušená
kolikrát

ZapaTovat!
UciteT by mal najma predvádzat žiakom drámu sveta, nie do
nich bez ladu a skladu vpumpovávat vedomosti.
"Študent nie je nádoba, ktorú treba naplnit; je fakT a, ktorú treba
zapálit Zapálit m6že len ten, kto sám horí. " Toto sa stalo mojím krédom, i krédom mojich spolupracovníkov, ked som sa nesk6r sám stal
uciteTom.
Ten malý Pánboh, ktorý je v tomto kréde, hoci nemenovaný,
m6j ceský profesor chémie z mikulášskeho gymnázia.
Mat chrbticu!

je

Ucitef by mal vždy byt vzorom. Vzorom hodným nasledovania
alebo - ak nie inác - vzorom odstrašujúcim. Len nech je, preboha,
vždy osobnost ou, nech má chrbticu.
Boli sme štastnou generáciou. Aj ked v nešt astnej dobe. Mali sme
št astie, že nás na mikulášskom gymnáziu formovali - k súhlasu
alebo k odporu - uciteTské osobnosti.
Ladislav Kovác

vídala jsi cizí ruce z vena
tvého lidu cáry rvát!
Krev a slzy tekly po tvé skráni,
mlcel hlas božího slitování
a jen smrt a jenom hlad
sily zrno do tvých lad.
Obrátil jsem se, hnal pres námestí, vybehl schody a rítil jsem se
do Horovy místnosti. "RycWe otevrete okno!" vydechl jsem. Ucinil
tak práve vcas, aby zaslechl dokoncení své básne;
A takjdem
mrtví, živí, nezrození,
nekonecné pokolení.
Z bourných mraku nad svetem
stoupáš s námi. ostrov štestí,
nekonecný život náš,
na nemž je nám rust i kvésti,
držet stráž.

Josef Hora v roce 1938
Nedávné padesáté výrocí úmrtí Josefa Hory nevyvolalo v ceské
kulturní verejnosti zvláštní pozornost. A pritom patril Josef Hora
(l891 - 1945) k té záZracné plejáde ceských básníku meziválecných
let (Nezval, Seifert, Holan, Hora, Halas). Komunisté však neodpouštejí tem, kdo ztratí pravou víru, a tak Nejedlého kulturnepolitický
aparát Horovo dílo ignoroval do takové míry, že v ceských zemích
dnes žije alespon jedna generace, která z Hory zná snad už jen
jméno.
Josef Hora byl první ceský básník, kterého jsem v druhé polovine
tricátých let prekládal, tehdy ješte do nemciny. Chodíval jsem za ním
do Melantrichu, abych mu své preklady ukázal a obdržel jeho svole-

Byli jsme oba dojati,
Melantrichu.

stojíce

u otevreného

okna v redakci

Už jsem ho víckrát nevidel.
Ewald Osers Reading, Anglie
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v lidstvu, nemáme predstavu. Ostatne se ty typy mení výmenou cástí
chromozómu mezi cleny páru nebo (asi vzácneji) mutacemi.

VEDA

Takto vzniklí jedinci, ovlivnení rodinnou i mimorodinnou výchovou své doby, pak vstupují do reprodukcního procesu pod vlivem
aktuálních selekcních cinitelu, a svou úspešností nebo neúspešností
rozhodují o vlastnostech príštích generací. Pro množství vlivu vypadá
ten proces jako náhodný. Nicméne podmínky života se dlouhodobe
trvale mení a život se jim nejak prizpusobuje. Vývoj v prírode je
záležitostí stovek a tisícu generací, a do takové vzdálenosti nedohlédneme. Není tedy na míste dívat se na lidi (a živé tvory vubec)
jako na repliky prototypu.

Pravidla

hry o život

Proto je úcelné položit si otázku, co vlastne rozumíme lidským
druhem. Starý zákon praví: ,Buh ucinil rozmanité druhy zemské
zvere i rozmanité druhy dobytka a rozmanité druhy všelijakých
zemeplazu." Z téhle predstavy vycházel ješte švédský prírodovedec
Karl 'Ion Linné (1707-1778), když kolem poloviny 18, století sestavoval inventuru druhu, které kdysi Hospodin stvoril. Ale už koncem
století se celý problém objevil v novém svetle, když dedecek
Charlese Darwina Erasmus uverejnil svou predstavu o vývoji.
Následovala mj. práce Jeana Baptiste de Lamarcka (1809) a konecne
Darwinovo dilo ,O puvodu druhu" (1859). Obecne prijaté vymezení
pojmu živocišného nebo rostlinného druhu neexistuje. V rámci druhu

Profesor Nécas položil v 5. císle Nové Prítomnosti
otázku prežití lidského druhu. Následující diskuse
ukázala, že odpoved není jednoduchá, a lze se k ní
priblížit z ruzných stran. V dalším uvedu nekteré
skutecnosti jejichž dusledky se zrídka domýšlejí do
konce.

Ivan Soudek
Z dnešních novorozenat se asi 80 % dožije veku dvaceti let, tedy
reprodukcní dospelosti. V následujících 10-20 letech privedou (nebo
neprivedou) na svet potomky. Reprodukcní cyklus jedné generace
tím prakticky skoncí. Lidé potom budou žít ješte prumerne témer pul
století, budou ruzným zpusobem aktivní, ale do predávání genetické
informace nezasáhnou. V roce 2100 zbude z dnešních mimin nanejvýš nekolik jedincu.
Lidstvo se tedy úplne obmení asi 3x až 5x za století, a pri každé
té obmene púsobí darwinovské selekcní cinitele, což si zpravidla
neuvedomujeme. Je jiste málo pravdepodobné, že naši soucasníci se
pred dosažením dospelosti stanou obetí dravé zvere nebo že zemrou
na tuberkulózu. Mohou se zabít na motocyklu, ale pravdepodobne
významnejší jsou faktory méne drastické, napr. nedostatek bytu, existencní starosti, spory v rodine nebo plná koncentrace zájmu na
profesionální cinnost. Vzhledem k vyspelé technice antikoncepce je
dnes proces reprodukce v podstate oddelen od sexuálního uspokojení. Prvky genetické informace (chromozómy a jejich cásti) jsou sice
pomerne stabilní po desetitisíce let, ale jejich relativní zastoupení
v populaci se muže výrazne zmenit už v prúbehu nekolika desetiletí.
Genetická informace normálního cloveka je obsažena ve 23 párech
chromozómú, tj. molekul deoxyribonukleové kyseliny s navázanými
aminokyselinami, jejichž poradí tvorí genetický kód. V každém páru
jeden chromozóm pochází od otce a jeden od matky. Z 23 párú
chromozómú jednoho rodice lze vybrat po jednom celkem 223 zpúsoby, což je 8 388 608, a podobne u druhého rodice. Jedna lidská
dvojice muže teoreticky vytvorit pres 64 miliardy navzájem odlišných
kombinací, což je mnoho násobek toho, co muže realizovat. Kdo
vychoval nekolik detí, ví neco o tom, do jaké míry se jeho potomci
liší telesnou stavbou i povahou navzájem a od rodicu. Nevyužité
kombinace chromozómu se nenávratne ztrácejí. Mohou se ovšem
objevit u potomku jiného páru, pokud jeho clenové mají príslušné
chromozómy. O poctu ruzných typu chromozómu, které obíhají
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Opice Poeppigova

Snímek L. Pavlovic

se rozlišují odrudy a variety. Zarazení do vetších nebo menších skupin závisí na stupni obecnosti kritérií, nebot koneckoncu každý z lidí,
které dobre známe, je osobitý - samozrejme v dobrých i špatných
vlastnostech. vývoj živých organismu se muže vetvit do ruzných
smeru. Sotva dovedeme posoudit, kdy se rozchly mezi nimi stanou
tak závažnými, aby opravnovaly jejich oznacení jako ruzné druhy.

vyvinula se úcta k nezávislosti a odpovednosti. lndustrializace prinesla zásadní zmenu a komunismus tenhle vztah úplne obrátil. Dnes se
postupne vracíme zpet, ale pocet lidí zamestnaných, a proto ekonomicky závislých bude i v budoucnu znacný. Na druhé strane prý pribývá a bude pribývat samo tatných pracovníku, kterí nejsou závislí
ani na urcitém podniku, ani na pude a mohou pusobit kdekoli.
Tento proces je u nás teprve v zacátcích.

Clovek je ve srovnání s jinými tvory vývojove pomerne mladý,
nebot dvounozí lidoopi se objevují ve stepích východní Afriky teprve asi pred 6 miliony let. Zdá se, že si teprve hledá svoje místo
v prírode. S tím je spojeno bohaté vetvení jeho vývoje, a nekteré
z tech vetví se pravdepodobne neuplatní.

Vedle toho a do jisté míry i v dusledku toho vznikají systémy
sociálního zabezpecení, které zbavují obcany odpovednosti za uvedomelé zajištování vlastní budoucnosti. Pribývá lidí, kterí spoléhají,
že se o ne nekdo postará. Protože lidem ubyly existencní starosti, je
pro nekteré z nich závažným problémem využití volného casu.
Dalším charakteristickým rysem doby je vznik velkých anonymních
mestských kolektivu a nesporný zájem dnešních lidí žít v takových
kolektivech. Prícina vedle snazšího zí kání výdelku a sociální pomoci muže být i v tom, že malé kolektivy snadno podléhají emocím
a dovedou být svévolné a kruté, nejsou-li vázány vžitými tradicemi.
ásledkem rychlých zmen životních podmínek není dost casu
k vytvorení nezbytných tradic, a psané právo, uplatnované ve velkých anonymních koiektivech, je prece jen pružnejší a spolehlivejší
Ty všechny - a cetné další - zmeny mohou vyvolávat emocionální
obavy o budoucnO${ lidstva. Je ovšem težké odhadnout, jak dlouho
dnešní vývoj potrvá, kterým smerem se obrátí, zda neprinese také
pozitivní výsledky a co by se s tím vubec melo delat.

Vývoj lidstva probíhá pred našima ocima, i když mu príliš nerozumíme. Jeho postup asi není prímocarý a behem doby pravdepodobne docházelo k oddelení a specializaci nekterých vetví, které se
pozdeji opet zkrížily, a ten rúzný púvod je možno pozorovat i na
dnešních lidech. Podobné události jiste nastaly i u jiných tvoru, ale
k rozdílum ve vzhledu a povaze lidí jsme obzvlášt vnímaví.
Skupinové vlastnosti (napr. místní nebo národní) vznikají pravdepodobne selekcí, protože totemická predstava o puvoou z jednoho
páru prarodicú je il biologického hlediska neprijatelná a jiný mechanismus težko predstavitelný. Na adresu pesimistu je možno citovat
slova zakladatele etologie a pozorovatele zvírat Konráda Lorenze, že
se totiž sociální parazitismlls Inezi tvory stejného druhu vyskytuje
když on sám nedovedl urcit prícinu, múžeme
v prírode zrídka.
predpokládat, že nejaká existuje, a že se vztahuje i na lidi. Je možné,
že taková selekce v urcité prírodou vymezené cásti lidstva kdysi probehla, a pozdeji byla migdací a krížením opet porušena.

I

V uplynulých letech jsme byli svedky ruzných pokusu o reformování lidské spolecnosti na základe vyspekulovaných predstav. Praxe
ukázala, že autori tech predstav vždycky zapomneli na nejakou duležitou okolnost, a toto opomenutí privedlo soustavu k neúspechu
a zániku. Problémy v mezilidských vztazích se v uplynulých desetiletích navzájem príliš nelišily ani v zásadne odlišných hospodárských
systémech západní a východní Evropy. Postupne se ukazuje jistá
oprávnenost názoru, že jsme se dostali ze smrtelne nemocného
komunismu do težce nemocné Evropy. Je pravdepodobné, že nekteré - ba mnohé - ze zásad, které umožnovaly našim predkum klidnou
a spokojenou existenci v klidnejší minulosti, budou užitecné i našim
potomkum, až se dnešní prekotný vývoj opet ponekud uklidní. Je
ovšem málo pravdepodobné, že se všechno vrátí do starých kolejí.

Dá se ukázat, že zvírata reší vzájemné spory sice zápasem, ale za
respektování pravidel obdobných tem, která j ou známa ve sportu
jako fair play, u nekterých druh'Ú až po obdobu záverecného
potresení rukou. Deje se to i u zvírat takríkajíc nižších (ryb nebo
hmyzu), ovšem musí být stejného druhu a v prirozeném prostredí.
Selmy a dravci zabíjejí príslušníky jiných druhu samozrejme bez
techto pravidel. Dosud si sotva kdo položil otázku, zda rozlišují a jak
potom poznávají druhy, které je vhodno zabíjet. V zajetí dovedou
i tvorové stejného druhu být k sobe velice bezohlední. Je otázka, do
jaké míry múžeme naše prelidnená mesta a prelidnenou planetu
ješte pokládat za prirozené prostredí pro lidi. Je také možné, že je
nekterí lidé ješte pokládají za prirozené a jiní reagují nesmyslnou
krutostí jako nekdy zvírata v kleci.

Lidská spolecnost si vytvorila instituce a orgány k svému poznávání a správe, protože se bez nich neobejde. Ty by mely dnes chránit lidi slušné, odpovedné a ochotné k produktivní práci pro spoluobcany. Nebude snad nemožné shodnout se na praktické definici
techto vlastností. Zatím se jaksi predpokládá, že takoví lidé existují
sami od sebe a že jich bude vždycky dost. Zdá se, že tomu tak není.
Múžeme sice s Lorenzem predpokládat, že ti neslušní a nepoctiví
vyhynou, ale jde o to, aby se toho dožili ti slušní a poctiví, kterí mají
O
šanci trvale prežít.

Žijeme v dobe, kdy se výrazne mení podmínky života a s tím
i selekcní cinitele. Jedním z rysú té zmeny je prechod lidí od práce
v zemedelství k práci námezdní. Evropští zemedelci ve vetší cásti
posledního tisíciletí byli prevážne vlastníky své pudy, a byli proto
pokládáni za ekonomicky nezávislé, a na druhé strane odpovedné za
existenci svou a svých rodin. V obtížných situacích pomáhala solidarita sousedú. Ve skutecnosti ovšem veci nebyly tak jednoduché, ale

Ivan Soudek, RNDr., CSc., publicista
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nepríznive na ledviny. Napsal: ,Je mi naprosto jasné, že psí sádlo
v žádné forme nemá pri tuberkulóze pražádného úcinku."
V listopadu 1995 zaznamenal ceský denní tisk zprávu, nikoliv rozsáhlou, ale s výrazným titulkem. Praví se tam, že pití vína má pozitivní úcinky v souvislosti s prevencí infarktu. Ve zpráve je i jméno
lékare a údajné potvrzení platnosti výzkumem. Zpráva je uvedena do
souvislosti s vinobraním. Ctenár se však nedovídá, o jaké víno
a o jaké jeho množství jde.
V literature týkající se prevence chorob srdce a cév nikde nenacházíme doporucení spotreby alkoholických nápoju. Autority v této
oblasti se nejen obávají návyku na alkohol, ale pripomínají, že se
alkoholické nápoje uplatnují jako karcinogeny v jejich vztahu ke
zhoubným nádorum dutiny ústní, hltanu, hrtanu, jater a slinivky
brišní.

o rajcatech a psím sádle
V roce 1931 uverejnili dva vedectí pracovníci G. M. Bellows
a M. Askanazy
v renomovaném
casopisu
Zeitschrift
fUr
Krebsforschung zprávu, která vzbudila senzaci. Údajne se jim podarilo vyvolat zhoubný nádor (sarkom), a to ruznou aplikací rajcatové
štávy, též jejím vstrikováním do dutiny brišní pokusných zvírat. Na
zprávu reagoval tisk mnoha zemí. Ctenári ji chápali jako varování
pred požíváním rajcat. Na mnoha univerzitách a vedeckých ústavech
byly pokusy opakovány. Bylo zjišteno, že záver uvedených autoru
byl mylný. V útrobách krys nevznikl sarkom, ale nezhoubný granulom. Zpráva o rakovine z rajcat se objevila i v ceském tisku.
Renomovaná autorka zaujala sice zdrženlivé stanovisko, ale pritom
vyslovila domnenku, že vitamíny obsažené v rajcatech snad mají
nejaký vztah ke zhoubnému bujení.
Skoro po ctvrt století se v Ceských zemích uskutecnila rozsáhlá
anketa na téma povery a predsudky o zdraví a nemoci. Úcastnilo se
jí pres 600 lékaru prakticky ze všech okresu. Rada úcastníku ankety
spontánne uvedla, že se mezi lidem vyskytuje domnenka, že vznik
rakoviny souvisí s požíváním rajcat. Nekterí lékari uvedli, že se s rajcatovou teorií setkali i behem svých studií a že se rajcata považují za
nejistý faktor.
Na pocátku padesátých let bylo metodou pruzkumu zdravotního
verejného mínení zjišteno, že se rajcatová povera mezi lidem nevyskytuje masove. Bylo však potvrzeno,
že zverejnení
pokusu
Bellowse a Askanazyho v denním tisku zanechalo mezi lidem stopy,
které pretrvaly 25 let.
Pri zakládání "Spolku pro zrizování léceben pro prsní onemocnení" proslovil prof. Josef Thomayer, slavný ceský internista, odbornou
prednášku
(1899). Rekl, že proti chorobám plic existuje rada
pochybných léku a že se souchotinárum doporucuje i psí sádlo. Je
to jeden z dokladu, že lidový názor, že psí sádlo má pri tuberkulóze
príznivé úcinky, byl koncem minulého století znacne rozšíren.
Duvera v tento lécivý úcinek pretrvala i do tohoto století. Casopis
Praktický lékar prinesl v roce 1943 v rubrice Questiones et responsa
otázku ctenáre, jaká je skutecná lécebná hodnota psího sádla.
Dr. S. Petlach odpovedel, že v této veci není ve vedecké literature
zmínka, že lze zde mluvit jen o hodnote kalorické a vitamínové.
Profesor MUDr. J. $tefl nebyl tak zdrženlivý a vyslovil názor, že
"dravci vubec a kocky zvlášte jsou velmi rezistentní vuci tuberkulóze". A dále, že jde pravdepodobne o úcinek Iipas trávicích vosky,
což se uvádí v souvislost s imunitou proti tuberkulóznímu bacilu.
Další úcastník kolektivní odpovedi na otázku o psím sádle dr. Bartoš
napsal, že se kloní k názoru prof. $tefla. Zde je treba poznamenat,
že prof. MUDr. J. $tefl byl tehdy velmi populární nejen jako univerzitní pedagog, ale i jako autor beletrie.
Protože zde šlo o problematiku zdravotního uvedomení obyvatelstva, byla domnenka o lécivém úcinku psího sádla podrobena pruzkumu, jako tomu bylo u rajcatové povery. Mezi úcastníky již zmínené ankety se nekterí lékari odvolávali na odborné mínení profesora
$tefla. Príklady názoru zaznamenaných v ankete: "Mel jsem více tbc
nemocných, kterí psí sádlo prímo pili a s dobrým výsledkem." - Já
sám užívání psího sádla doporucuji jako máslo a rybí tuk."
Profesor $tefl, pravdepodobne s vedomím, jak prispel k popularite psího sádla, usoudil v roce 1955, že jde o lidovou poveru a že
požívání psího sádla je škodlivé, protože dravcí bílkoviny pusobí

Podle zkušenosti s rajcaty a psím sádlem mužeme ocekávat, že
zpráva o vínu a infarktu, nedoložená,
neobezrele formulovaná
a podle libosti zobecnitelná, se stane po radu let soucástí lidové tradice.
Cenek Adamec

Kupredu do stredoveku?
Píši jen na okraj celého fenoménu "moderního lécitelství" na podklade nekolika oznámení z novin ci lékarského tisku, kterých si clovek nemuže nevšimnout.
Víte, co je to "Tellington Touch"? Já ne. Domýšlím se, že je to
lécebná metoda spocívající na doteku ruky lécitele. Moje domnenka,
že se vynálezce oné metody jmenuje Tellington(ová), se potvrdila:
v jednom oznámení stálo, že referentkou k tématu "TTouch" je
L. Tellington Jones(ová). Chápal bych tak ješte "Seminár o masáži
reflexních zón" (dejme tomu "Marenka Touch"), ackoliv bych jeho
inzerci ocekával v jiné než v odborné, lékarské rubrice.
Slyšeli jste kdy o "Bio-stone Ceramic Therapy"? Já ne, ale predstavuju si, že pri ní lécitel drží jakýsi kámen ci kus keramiky, která má
samozrejme zázracnou moc, a prejíždí s ním po bolavých cástech
tela nemocného. Taky me napadlo, že by lécitel s tím kusem šutru
mel pacienta bacit do hlavy, nebo mu mel z neho neco nastrouhat
jako z mrkvicky.
Trochu víc stálo psáno v oznámení o ctvrtém paramedicinském
lécebném kursu, který se jmenoval "Kinesiologický surrogátový test".
Dovedel jsem se, že pri nem "testující (eufemistické oznacení toho,
kdo to spískal, provádí a úctuje, tedy cesky lécitel, cizím slovem
šaman) vede prostrednictvím surrogátové osoby, tedy prostrednictvím prostredníka ci dúverníka, energetický dialog s podvedomím
klienta". Pri této metode není ani potreba, aby se lécitel dotýkal
pacienta - rukou, poprípade rukou držící cosi jako proutek, biokámen, knihu knih, atd. Procedura funguje pres duverníka, pricemž
není receno, zda to je duverník pacienta, nebo šamana.
evím,
možná pri ní má lécitel tak mocné fluidum, že nemocného ani
. nemusí videt. Moderní šamani jiste prejdou casem na kontakt na
dálku, pres pocítac (na dálku ovládaný pacient). Ale to prenechme
budoucnosti.
V tom konkrétním oznámení ješte stálo, že se tento lécebný
postup "zakládá na svalovém testu 'Touch for Health' " (týká se asi
prostredníka, kterému je saháno na nejakou svaly vybavenou cást
tela - nesmejte se), a že byl dosud úspešne použit u pacientu
24
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v kómatu, cesky v predsmrtném
bezvedomí, u kojencu, težce
nemocných, umírajících, duševne chorých a u zvírat".
Kdo tomu verí, at tam beží. V technickém dodatku ješte stálo, že
kurs pro zájemce o tuto holistickou lécebnou metodu, tedy metodu
respektující celistvost cloveka, je jednodenní, koná se tehdy a tehdy,
tam a tam a kursovní poplatek ciní 300 marek.
Nehodlám se nikoho dotýkat, nechci nikomu brát víru v nic ci
v nikoho, kdo muže jakkoliv pomoci. Víra je duležitá, jak se ješte
ukáže. Jen dodávám k posledne uvedené metode: všimli jste si,
u koho byla tato paramedicinská metoda údajne úspešne použita?
Zádný príslušník ze šesti vyjmenovaných kategorií postižených není
schopen dialogu. Nikdo z nich se nevzmuže na protest, nedokáže
odmlouvat. Lécitel se nemusí obávat námitek ani od pacientu v bezvedomí, ani od kojencu, ani od zvírat. Jestli bylo koneckoncu pacientum pomoženo, dá se težko overit. Nechci nikomu brát iluze, ale
nikdo mne nemuže vzít presvedcení, že se jedná o podfuk a že pri
všech techto takzvane lécebných postupech bývá s jistotou pomoženo predevším léciteli-šamanovi. Tedy honorárem. Vše ostatní je velkým otazníkem.
Moje osobní presvedcení nic nemení na skutecnosti, že lécitelství,
tedy všechny obory nevedecké medicíny, mají znacnou konjunkturu.
Ta zrejme vyrustá z neduvery k tradicní vede. Na Západe podporuje
neduveru k vede strach z atomu, na Východe znechucení z "vedeckého svetového názoru" (nebo návodu?, už nevím). A taky z neodolatelné jako nepochopitelné touhy lidí nechat se klamat. Starí Rímané

meli rcení "mundus vult decipi", volne preloženo "lidi si koledujou
o to, aby jim jiní tahali peníze z kapsy".
Homeopatie, tedy smer, který tvrdí, že je schopen lécit nemeritelne malými dávkami léku, neobstála pri objektivní vedecké zkoušce,
viz nedávnou sérii clánku v renomovaném prírodovedeckém casopise Nature.
Všechny lécebné metody, o kterých byla rec, visí na víre pacientu. Víra tvá te uzdravila, praví se už v Bibli. Ukázalo se, že tato
generacemi overená síla víry má svoje vedecké jádro. Prišla na ne
psychoneuroimunologie,
což je nový vední obor, zkoumající vztahy
a souhru mozku, hormonu, psychiky a imunitního stavu. Ukázalo se,
že lze objektivními mericími metodami namerit snížený stav imunity
(obranyschopnosti) u psychicky narušených, u lidí ve stresu. Naproti
tomu u psychicky robustních, vcetne verících, lze ocekávat opak.
Takže: verící, psychicky stabilní clovek je na tom líp, je odolnejší,
protože jeho obranyschopnost je vyšší. Snadneji odolá náporu škodlivin z vnejšku, lépe je schopen je vykompenzovat. A je už druhoradé, v co verí, zda v prozretelnost,
nebo ve schopnosti lécitele.
(Ponekud trapné je, když lécitel poradí diabetikovi, aby prestal brát
inzulin. To pak ani nejpevnejší víra nestací. Polízanici z toho má
urcite pacient, jeho pozustalí, ale dost možná i jeho puvodní doktor;
v dusledku své právní zodpovednosti, kterou lécitel nenese. Ale víte
co, o tom se radši poradte s právníkem.)
Takže, ono na tom lécitelství neco je, ale trochu jinak, než se
vykládá a verí.
Prof Dr. Ivo Kunstýr, Hannover
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Cerný Petr
Dostavil se v dosti zbedovaném stavu. Jeho šat byl obnošen
zcela zásadním zpusobem, líc neholena a pod paží svíral
aktovku, jež musela prodelat nekolik potratu.
Pravil, že nám prišel nabídnout neco básní pro deti. Podle
dmutí aktovky tech básní muselo být asi šest set dvacet. Starí
neholení muži, kterí píší básne pro deti, mívají nesmírnou produktivitu, jež se nekdy vyrovná i dámám stredního veku. Ty si
ovšem o své produkci mají s kým popovídat, to jest s jinými
dámami; starý neholený muž žije sám, na pavlaci se mu
vyhýbají a ke svému skrytému konícku se nemuže ani pi1znat,
nebot by na nej vzdelanejší výrostci v ulici volali, Hele Puškin,
kde máš pikovou dámu, ty vole?
Je takový základní redakcní pud: autor samovolne se dostavivší a zcela neobeznámený s povahou casopisu, jenž tiskne
mnohé, nikoli však básne pro deti, jest poslem beznadeje.
Zpravidla zacne vyjímat své artefakty jeden po druhém
a každý doprovodí delším osobním komentárem. Domnívám
se, že Ovidius ve vyhnanství byl casto navštíven místními 26

nyní rumunskými - básníky, kterí, ac nezváni, mu cpali své
výrobky. Procež napsal Tristia a Epistulae ex Ponto a zemrel.
-Jak jste se sem dostal? tázali jsme se.
- Poslali mne sem z Literárních novin, pravil traslavým hlasem. A tam mne poslali z Albatrosu. A do Albatrosu mne
poslali od spisovateluch. (To asi byla Obec, ale bylo zbytecno
se dál ptát.) Bylo jasné, že muž ten je Cerným Petrem a snadno se pozná na líci i na rubu.
Byl to velmi unavený Cerný Petr.
Situace se rešívá tremi základními zpusoby: autor se pošle
ješte o dum dál, nejlépe do casopisu již zaniklého; autor se
vyzve, aby "tu neco nechal, že se na to jednou podíváme", což
samozrejme nikdy neuciníme, nýbrž po odležení a zamrení,
jímž projdou všechny rukopisy, je to neco vrženo do koše;
anebo a posléze se odhodláme k odhalení hrozné pravdy, že
básníku je tady víc než ctenáru, že dítka tíhnou a lnou mnohem více k CD-ROM než k j. V Sládkovi a že je lépe žít nadále
jako dobrý clovek, a ne jako špatný autor.
Tato poslední cesta je cestná a rovná se vražde básníka.
Nebot básník není jen to, co se cestou talentu, kamarádšoftu, náhody ci pominutí mysli dostane na stránky tisku. Básník
je i to, co proste jen c h c e být. Sám úmysl je sdostatek andelský a absurdní, aby si zasloužil ten kdysi pocestný titul.
Zatímco básník tak ci onak zavedený pocne shlížet na mrzký
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Václav Cerný: Stát a básník
Historicky vzato, jsou dejiny vztahu státu a básníka od pocátku moderního
umelcovy troufalosti a nezávislosti vzWedem k verejné moci ...

sveta dejinami rostoucí a upevnované

At

není
pochybností:
možnost
bojefunkcí,
tvurcího
se státem,
jako právo
i samým
je vnitrne
spojena režimy
s myšlenkou
demokratickou,
je její
rosteindividua
s ní a padá.
Každýmožnost
pozdejší uznávaná
odklon státních
koncepcí
od státem,
demokratismu
- nedávné
totalitní mluví o tom s urážlivou výmluvností - mel za okamžitý následek návrat typu básníka k starší, služebnické a utilitární, zamestnanecké
jeho forme. Proste, historicky nazíráno: nikdy v dejinách nebyl duchovní tvurce svobodnejší než v klimatu ideje demokratické; pouze tato
idea pripouští, aby stát byl prímo chápán jen jako nástroj svobody, jako cesta a mravní autonomie osobní. Všimneme si i toho, že sama
pyšná autostylisace typu umelce - mluvím o umelci, pojímajícím a prohlašujícím se za vudce svého národa, za proroka, za kneze u oltáre, za
ochránce národních a lidských mysterií - je puvodu práve a teprve moderního, romantického. A nová, soucasná demokracie v pojetí státu,
rozširující se z oblasti politické cím dál tím více do hloubek spolecenské struktury sociální, nemuže a nechce, nezradí-Ii sebe samu, lec míru
tvorivé svobody umelcovy zvetšovat ...
Stát zajištuje, po prípade opatruje prostredky tvorivé svobody umelcovy, chrání možnosti i výsledky jeho díla, podporuje je. Míra jeho kulturnosti a jeho vlastní mravní prestiže je udávána tím, jak svedomite a úplne to ciní, jaké svobody, pokud možno stále vetší, tvurcímu duchu
preje. Ale respektuje-li a zajištuje tuto svobodu, nerídí ji. Zádný stát nemá nejmenšího oprávnení vyrábet pro umelce filosofii a dodávat mu
morálku. Nebot ani pro sebe samého je nevyrábí: dodává mu je již hotové trída, jejímž je mocenským nástrojem.
A naopak: povinnosti umelce k státu? ebojím se kacírství: žádné. Není povinnosti k nástroji, jsou jen povinnosti k smyslu nástroje a jeho
cílum. Jsou jen povinnosti básníka k národu, vlasti, lidstvu. K umení. K životu. Problém pomeru státu a básníka klade otázku o povinnostech
státu k básníkovi, ale nikoliv otázku obrácenou. Otázka po povinnostech umelcových zní po právu jen tak: je-Ii stát básníkovi povinen svobodou, jak jí básník užije, aby si ji zasloužil? Jak s ní naloží, aby na ni podržel mravní nárok? Odpoved leží v samém pojmu svobody
a v samém pojmu umení. Básník hájí svou svobodu proto, aby ji svou tvorbou dále zvetšoval a násobil pro sebe i jiné. A umení, ze svobody
se rodíc, samo sebou ji šírí a jí ucí. Povinností básníkovou je nepretržitý a verný boj za svobodu na zemi a za její uskutecnení v spravedlnosti
všem.
(Kritický mesícník 10/11, 1946)

život pocestný a poulicní z hlediska jisté transcendence a blahorodosti, básník neuskutecnenÝ, a tudíž neskutecnÝ, setrvává
v pocestnosti tak pokorné, že mu ptactvo zobe z dlaní, a on
nekdy i rozumí reci much.
Bohužel ani zobání z dlaní, ani rec much nezlepší literární
kvality díla a casopisum nelze jinak než !peti na kvalite, už
i proto, že i ctenár je spíš chudák než devítihlavá san, schopná
pozríti za den jeden až dva kilogramy jakýchsi textu.
Címž vzniká ona tklivá množina Cerných Petru.
A prosím v tuto pozdní chvíli bežného roku, abychom vzpomneli, že toto je jedna z lidských situací, kdy se skutecne nedá
nic delat, jakkoli si tudle slavíme, že se nekdo narodil a jinde
že byl zhrobuvstán, jakkoli si porád myslíme, že je porád
nadeje a že na všechno se najde lék. Na Cerné Petry není léku
a jsou na všechny casy mimo stav milosti. Prosím, abychom
aspon koncem roku (ale lépe i zacátkem) vzpomneli tech
mnoha lidí mimo stav milosti, jimž není pomoci. Ono jich
není málo. On je kus Cerného Petra v každém z nás.
Náš autor traslave odzdravil a zvedl svou aktovku, obsahující jeho vykoupení, jeho selhání a jeho marnost.
Byla to moc smutná aktovka z churavého, polámaného
plastiku a se zcela strženým zipem. Byla to ubohá aktovka, jež
se sama rovnala ubohé, všeobecné poezii.
Miroslav Holub

Ceskjr dialog
mesícmk pro Cechy doma i ve svete

Informaci o Mezinárodním ceském klubu události 20. století (všichni se sejdeme 16. 12.
v hotelu Panorama) • Vchody nezvaných zájemcu Oty Ulce • Konecne doma Olgy Bezdekové • Cesta do Damašku Jaroslava Strnada. Cetba je dialog Mileny Nyklové • Soutež aj.
Redakce hledá další schopné mladé spolupracovníky. Zájemcum zašleme v CR i 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 Pergamenky 8,
170 00 Praha 7, tel. 80 36 97
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Kresba jonathan

Josef Hora: Z knihy domova
Co bylo mé, už není moje

i

I smutno mi veselo je.
Co bylo mé, už není moje.
Co bylo stínem, tvar má nyní,
i dekuje mi i me viní
a odchází. To moje dílo
jak vždy od rukou odstoupilo
a soudí me. I cekám tiše
na moudrost soudu, na hlas s výše,
na jazyk vah, jež lehkou paží
v mém výtvoru i me si zváží.
Vám všechen kvet, vám zvuk a svetlo,
jež po prstech mých v dílo slétlo,
vám krídla, krídla dechu mého,
na hranách jeho uvízlého,
a mne jen horkost mého kvasu,
mne nejistotu polocasu,
mne nahou zem, jež po žni zbyla,
mne jenom marnost mého díla.

V

osamení

Hluboké dávno stoupá z rýh,
jimiž zvráskovately snehy.
To dávno! Je ješte sníh?
Rotacky hucí, všecko pocerní.
Ty samoto má vecerní!
Nový rok obléká se v déšt.
Pokrývám papír písmenami,
jako bych sypal do brázd kmín.
A noty vetru odlétají,
jen na stín lehá stín.
Zítra zas chudák zazvoní,
jeho slova se mi zhroutí u nohou.
Myslím na ubohé ženy,
jež se bojí války.

I smutno mi i veselo je.
Co bylo mé, už není moje.

Domov, 1938
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Vám nabízí inzerci za výhodných podmínek!
j

aši ctenári jsou lidé, kterí mají zájem o politiku a kulturu. <':asopis je rozesOán po celém svete.

Ceník inzerce
1 strana

8.900 Kc

1/8 strany

1.480 Kc

1/2 strana

4.895 Kc

1/16 strany

814 Kc

do 25 slov (4 rádky) 245 Kc

1/4 strany

2692 Kc

1/32 strany

447 Kc

do 12 slov (2 rádky) 135 Kc

"oznamovatel"

1 strana merí 21 cm x 29 cm (A4)
Uvedené ceny jsou vcetne DPH. Grafické opravy + sazby 5 % z celkové ceny.
Slevy pri opakování:

prvním 5 % z celkové ceny, druhém 10 % z celkové ceny, tretím 15 % z celkové ceny, ctvrtém 20 % z celkové ceny

Uzáverka pro reklamy do patnáctého každého predchozího mesíce. <':íslovychází vždy kolem 15. každého mesíce.
Objednávky zašlete na:

ová Prítomnost,

árodní 11, 11000 Praha 1, tel. 26 62 16, fax 26 68 25. Tešíme se na Vaši objednávku!

NOVÁPRÍTOMNOST,nezávislý mesícník
Vydavatel: Nadace M. J. Stránského. Redaktor: Dr. Miroslav Holub. Manažer: Jan Stáhlík. Asistentka: Miluše Pfeiferová. Distribuce: Jaroslav Votava. Grafické
zpracování: Lidové noviny. Tisk: Tiskárna GLOS, Semily.
Adresa redakce: Národní 11, 110 00 Praha 1, telefon: (02) 26 62 16, fax (02) 26 68 25. Odberatelum zasilá firma SEND, Bohuslava ze Svamberka 4, 140 00
Praha 4, telefon: 4297906. Povoleno reditelstvím pošt cj. 5083 ze dne 26. 1. 1995. 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 order. Platba kartou VISAa MASTERCARDje možná po obdržení obj. lístku. V CR: 120 Kc/6 mesícu, 240 Kc/rok, 20 Kc/minulé císlo. V SR: 192 Sk/6 mesícu, 384 Sk/rok, 32 Sk/min císlo. V Evrope (letecky): 9.00 USD/6 mesícu, 18.00 USD/rok, 1.50 USD/min. císlo. Ve Spojených Státech, Kanade a mimo Evropu (letecky): 14.00 USD/6 mesícu, 28.00 USD/rok.
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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)
3) Predplácím

o casopisu?

na dobu (co se nehodí,

.
škrtnete):

6 mesíclI

12 mesíclI

4) Žádám minulá císla:

.

•
CENY PREDPlATNÉHO:
V Ceské republice: 120 Kc/6 mesícu, 240 Kc/rok, 20 Kc/minulé císlo
Ve Slo\'enské republice: 192 Sk/6 mesícu, 384 Sk/rok, 32 Sk/minulé císlo
V Evrope (letecky): 9.00 USD/6 mesícu, 18.00 USD/rok, 1.50 USD/minulé císlo
Ve Spojených státech, Kanade a mimo Evropu (letecky): 14.00 USD/6 mesícu,
28.00 USD rok
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.

