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náhle rozpomínali. Teprve posledních pet let mluví
se v této zemi opet svobodne o tom, co se v ní
stalo.

Slovo vydavatele
tVallis - Kožen}. Lizner MinaIYk. Ples ODS na Žojíne. ODA obviiíuje B/S. Hotel
Four Seasons, V1\,f - Skoda. Letište Ruzyne. CEZ, Telecom, Eurotel, Ceské p()'Ilárny.
Kavárna Slauia. Vláda a církevní majetek. Restituce. Rasismus. Dvojí tvá,' vLÍci
cizincLÍm. ~ystém financování. Bank)1 a spolecnost. Stlet zájmzi. Nesplnení národních lÍstav. Parlament. Zdravotnictví. Antichartista v cele novin. Tisk pod vlivem.
Zdá se, že termín .,Czech made" používan.'! v marketingu je použiteln.Jí i pro
další charakteristiky dnešní ceské spolecnosti. V tomto smyslu má dnes tento termín
i }in.'! V)Íznam pro nizné lidi. je naphklad dúležité si uvedomit, že nejcennejší výrobek národa se nevyrábí v tradicní fabrice, ale ve fabrice, kde každ.'! z nás pracuje
den co den. je to fabrika, ve které každý závisí na každém, kde zodpovednost jednoho se neliší od zodpovednosti všech. Tato zodpovednost musí nahradil naši ceskou
závist, abychom se už neptali "proc to má 011 a ne já?", nýbrž "co mohu udelat,
abych to taky mel, a jak to poskytnout jiným?". Navíc, tato zodpovednost musí znamenat, že aféry je nutno vylešit a ne zahrabat, že práva se musí respektovat,
a hlavne, je t,'eba phznat, že my a naše vláda to ješte všechno neumíme. Chyby se
stávají a omluva je nejcasteji nejen nejelegantnejší, ale nejkonstruktivnejší lešení.
Uznejme, že jsou jiní, kteIY to t,'eba umejí lépe, a je na nás, abychom se od nich
neco naucili. A pak jim za to podekovali. V tomto smyslu, než zacneme ukazovat
na souseda, otocme každý ukazovácek na sebe. Ti, kteh žalují, se casto stanou
obžalovanými.

i

Tradicne máme dojem, že dejiny nám nedávají mnoho pHležilostí rozhodovat:
ted nám tu možnost nabízejí. V tom máme zrovna ted štestí. je na nás, abychom se
rozhodli, co vlastne chceme ted delat a vyrábet, co má ,.Czech made" znamenat
nejen pro nás, ale i pro svet a pro budoucnost.
Martin Jan Stránský

Srovnávat události, které se odehrály v casovém
odstupu, muže být ošidné, avšak presto si srovnání
neodpustím: minimálne stejne duležitý a symbolický
jako pád Berlína \' roce 1945 byl pro tuto zemi pád
berlínské zdi v roce 1989. Nejen kvuli tomu, že listopad 1989 ukoncil
cas lhaní o kvetnu 1945.
Predevším proto, že v obou prípadech se událost ve
meste na Spréve stala symbolem konce války.
Slavíme totiž padesát let po svetové válce, avšak
mezitím probehla další, také svetová, navíc ctyricetiletá. Studená válka nebyla jen jinou podobou mezinárodních politických vztahu, ale skutecným konfliktem - pokracováním politiky jinými prostredky. To,
že nikdy neprerostla ve válku horkou, nebylo dáno
pouze globální snahou zachovat mír; byl to také do
znacné míry dúsledek chladné analýzy efektivity
bojového konfliktu v ére zbraní hromadného nicení.
Datem, které o její podobe rozhodlo, tu nebyl 8.,
natož 9. kveten 1945, ale 6. srpen téhož roku.
Potence jaderných zbraní ucinila jejich použití neefektivním.
Dovolím si ješte jedno srovnání: v té druhé svetové i v té studené válce byli jsme územne i politicky
po celou dobu trvání konfliktu formální soucástí
uskupení, která prohrála. V obou prípadech nedobrovolne. V obou prípadech jsme však po skoncení
války stáli na strane vítezú. Ceský paradox' Nikoli,
bylo to legitimní, díky zretelné rezistenci dostatecne
viditelné cásti národa vúci tomuto nedobrovolnému
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Pád Berlína, pád berlínské zdi
Pul století poté, co v Evrope skoncila druhá svetová válka, zvykli jsme si snad
už definitivne, že skoncila jinak, než se nejméne dve generace ucily v dejepise.
Patrím k jedné z tech generací, té starší a patrne touto absurditou postiženejší:
narodil jsem se rok po této válce v Praze. Podle mých ucebnic dejepisu byla osvobozena výhradne Sovetskou armádou, ac ve skutecnosti Nemci složili zbrane do
ceských rukou. Nikdy mi ve škole nerekli, že ti Rusové, kterí v Praze s Nemci bojovali, sloužili v armáde generála Vlasova, stojícího do té doby na nemecké strane
proti Rusúm sovetským. Zapírali mi i mrtvé z jednotek generála Pattona.
Zapírali mi také, jak to doopravdy bylo s odbojem a se zahranicní armádou.
Lhali o tom, co se prihodilo vzápetí po válce, predevším o odsunu sudetských
Nemcu. Lhali mi o všem - alespon o všem podstatném - co bylo dál.
A kdo že mi to lhal? Clenové ÚV KSc? Ti jiste lhali, ale s temi jsem se jaksi
nepotkával. Lhali mi v jejich zastoupení ucitelé a ucitelky, novinári a spisovatelé,
historici a publicisté, vetšinou ani ne clenové komunistické strany, všichni však
pametníci událostí, které zažili sami na vlastní kúži, avšak které popisovali docela
jinak, než se prihodily. Abych však jen negeneralizoval: nebylo to tak zcela jednotné, sem tam se objevil nekdo, kdo vnesl do onoho obrazu vítezství jiné tóny, na
první pohled pravde bližší a chmurnejší, avšak mnoho takových nebylo.
Pozoruhodná a paradoxní byla ovšem role casu v oné Velké lži: cím víc se doba
od roku 1945 vzdalovala, cím víc ubývalo tech, kdo ten rok sami zažili, cím byla'
svedectví zprostredkovanejší, tím víc se pravda odkrývala, a zbývající pametníci se

materiálním, které
urcení, díky obetem, lidským
tato cást národa v obou techto válkách prinesla. Po
roce ctyricátém pátém cekal znacnou cást techto statecných lidí velmi krutý osud a my, kterí jsme se
o té dobe ucili v dejepise, ucili jsme se snúšku lží.
Nezapomínejme
na to. Myslíme-Ii i dnes na pád
Berlína, mysleme neméne i na pád berlínské zdi.
Jaroslav Veis
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Dopisy ctenáru
!Ceská kultura na rozcestí!
MUDr. A. Malbohan, Trebíc
..Na skiagramu je patrný vpravo infraklavikulárne infiltrát suspektní specifické etiologie. Diagnostické, terapeutické a prognostické závery budou možné až po dalších testech a po konzultaci s ftiseologem." Po této
.,informaci" odkrácel pan asistent od ztrapnelého pacienta, který si vycítal, že nepokracOl'al v dávném stredoškolském studiu klasických jazyku.
Podobné pocity nedostatecnosti má i ctenár Vašeho casopisu pri ctení nekterých jeho
statí, jako napr. v C. 3. na str. 10.. ,Takový
paralelismus je ovšem dosažitelný jen díky
jinému paralelismu: alespon dílcího paralelismu kompetence subjektu zdroje komunikace, tvúrcího subjektu ve sfére poznání, ve
vede, technické cinnosti a také v dalších kulturních sférách a kompetence príjemcu."
Takový styl psaní, vžitý v úzce odborných publikacích, bývá mimo cást ctenárú.
Avšak i v cláncích všeobecneji orientovaných publicistu nacházím mnohé prohrešky
proti zásadám redakce, které byly proklamovány pri startu Nové Prítomnosti.
Peroutkovu Prítomnost jsem zacal pravidelne sledovat již jako septimán pred petašedesáti roky. Po prectení každého císla
jsem se cítil obohacený, bez potreby sahat
po slovníku naucném nebo po slovníku
jazyka ceského nebo pracne hledat v nekterých vetách podmet a prísudek. - A tak
nevím, upadla od té doby moje chápavost,
nebo sdelovací schopnost soudobých publicistle
Jiste, není každému dána schopnost sdelovat složité veci srozumitelným a poutavým
zpúsobem. Melo by však být snahou každého autora, aby se ctenár necítil po prectení
jeho clánku nepoucený, a proto rozmrzelý.

nejasno i v kvalifikaci a klasifikaci prací: existuje jistý rozdíl mezi "kreslírem", což je
výtvarník zabývající se situacní komikou
a tZI'. hlavním proudem kresleného humoru
(kam se dal v dobe predválecné
zaradit
napr. Lada), a karikaturistou, stylove vycházejícím z klasické portrétní grafiky úcelove
(at již charakterove,
politicky, humorne
"deformované") a takto prezentované, zde
opet v dobe predválecné napr. Bidlo, nebo
do jisté mílY dr. B6ttinger. Ovšem oba tyto
.,proudy" mají spolecné
jedno: pobavit
a v míre autorské schopnosti a odpovednosti, to v tech lepších prípadech,
prinutit
k zamyšlení a podívat se na situaci ci problém z "jiného úhlu pohledu". Pan Jirásek
ovšem se temto otázkám vyhýbá a ohání se
"velkými" jmény typu Goya, H. Daumier
apod., aniž by vzpomnel takových ceských
autoru, jako jsou Zábranský, lepraš, Steklík,
Steiger, Kristofori, etc. etc., kterí jako naši
soucasníci více než splnují urcitá kritéria
nepríliš exaktne panem Jiráskem naznacená.
Ovšem kamenem úrazu (což panu Jiráskovi
úplne uniklo) jsou publikacní možnosti, kdy
pokleslosti
typu pivních "humoru" jdou
v jistých redakcích "na dracku", ale kresby
satirické, mající urcitou intelektuální úroven
jsou odmítány, nebot se nepodbízejí vkusu
obecnému a žel, skutecne znacne pokleslému. Což nesvedcí o neschopnosti kreslíru,
ale o obecné míre stavu kulturnosti ceské
spolecnosti.

PhDr. František Kautman, Praha 10

Vladimír Kuba, Brno

Do 3. císla ové prítomnosti napsal prof.
R. B. Pynsent temperamentní a provokativní
clánek "Neduhy ceské literatury v dobách
prelomu". Pan profesor mluví dobre cesky,
v uvedeném textu však až príliš casto hreší
proti gramatice i duchu ceského jazyka.
Také se redakci do clánku vloudila rada

Po prectení
príspevku
pana Jiráska
"O karikature a satire, jevu neznámém" mi to
nedalo, abych na tento príspevek z císla 3
nejakou formou nereagoval.
Dovoluji si
podotknout,
že pan Jirásek má ponekud

chyb v psaní jmen. Zdá se, že svou úvahu,
v níž se snaží vést paralelu mezi ceskou literaturou konce XIX. a konce XX. století, predimenzoval jmény autorú a del.
a dvoll
stránkách casopisu jsem napocítal 44 jmen
autorú a 32 názvu del; v obou prípadech
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radu z nich ctenár - nespecialista v dejinách
ceské literatu ry - zná ma tne nebo nezná
vubeC. Težko také pochopí, pokud nestudoval ceskou literaturu konce XIX. století nebo
není sberatelem literárních kuriozit. co znamená za uvedením
titulu knihy Karla
Hlavácka Sokolské sonety v závorce slovo
Príteli C!I). Jde o nejstrucnejší kritiku v dejinách ceské literatury; tímto slovem komentoval Arnošt Procházka v Moderní revui práve
vydanou knihu jednoho ze svých nejbližších
spolupracovníkú,
Pan profesor si libuje v hutných, ale
informativne
chudých nebo sémanticky
nejasných charakteristikách: Manifest ceské
modemy je "nudný", Masarykova Ceská
otázka .,mýtopoetická", Malyša bratrí Mrštíku
je "ambivalentní tragédií" (že by mohla být
vnímána také jako komedie?). Dobová nacionální a sociální problematika je vyrízena
jako "mýtus útlaku".
eméne povrchne se
autor vyrovnává s tremi tématy ceské literatury, "antisemitismem",
"fetninismem"
a "genitalismem". Tento termín autor asi
vymyslel - má jím být charakterizován erotismus a sexualismus v literature, nebo dnes
módní detailní lícení kdysi tabuizovaných
sexuálních témat?
Vyrídit tak závažné otázky v jednom ci
dvou odstavcích, pritom se zámerem vést
analogie mezi apokalyptickými
náladami
konce dvou století, je úkolem znacne odvážným. O antisemitismu ceské literatury XIX.
a 1. pol. XX. století se u nás dnes diskutuje
casto, pricemž nekterí kritikové tehdejšího
antisemitismu s pílí hodnou autoru Vlajky
a Arijského boje z let nacistické okupace
vyhledávají každý náznak proti židovských
tendencí: neobstojí témer ani jediný autor
venkovských románú, protože nejaký ten
židovský krcmár se u nich vždycky najde.
V Dykove románu "Prosinec" se protinemectví nestává
protižidovstvím,
jak tvrdí
Pynsem, ale v lícení prosincových bourí z r.
1898 autor poukazuje na to, jak se protinemecké nálady obrátily i proti nemecky mluvícím Židum. To se projevilo ješte v dobe 1.
svetové války a krátce po ní: rada židovských obyvatel, zejména ve mestech, manifestovala svou vernost habsburskému domu.
Podobný

"kurcšlus"

postihuje

problém

n
lhtornnosL,
nova:
feminismu. Tady paralela kulhá na obe nohy.
Ceské "feministkt z konce století teprve usilovaly o právo žen na vzdelání;
E.
Krásnohorská založila v Praze .první dívcí
gymnázium ..Minerva". Romantické milostné
príbehy proklamovaly pro ženu právo samostatne rozhodovat o tom, komu odevzdá své
srdce a svou ruku. To vše je neco velmi odlišného od dnešního feminismu: nevyjasnená
aplikace tohoto termínu na jevy konce XIX.
století je proto zavádející.
V pasážích o ..genitalismu·· marne pátrám
po tom, ..co chtel básník ríci·'. Co je to ..rádoby osvobozená pohlavnosr· v dílech Útek do
Budína V. Vancury, v Kronice z konce tisíciletí
V. Nezvala, v Seifeltove sbírce a vlnách TSF
nebo v Klickove románu Divoška ]aja'

Na patetických
výrocích
B. Vikové-Kunetické, jaké v té dobe kolovaly jako
klišé v žurnalistice a politických projevech,
Pynsent demonstruje tehdejší ceský "provincialismus·'.
Ale znacnou nehorázností
je poslední
odstavec clánku: "Ale cokoli se deje v ceské
politice, nevidím dúvod, proc myslet, že je
ceská literatura na tom húre, než treba v r.
1985 nebo 1975 nebo 1965 a tak dále.
Socialismus byl odporný, ale boje o to, kdo
byl nezávislý a kdo bubák (co to je', snad
"fízl" nebo režimní kolaborant?), jsou smešné
a casto nechutne demagogické. Husitismus
(v ceštine se tohoto termínu neužívá - mluví
se o husitství, husitských válkách, husitské
církvi) skutecne zdevastoval ceskou krásnou

literaturu, a prece vznikl Komenský'". Za husitských válek jiste podlehlo zkáze mnoho knih,
také cesky psaných. Ale následující doba,
zejména XVI. století, doba koexistence církve
katolické a podobojí, doba Veleslavínova, privedla ceskou literaturu, zejména v její reformacní vetvi, k takovému rozkvetu, že vešla do
dejin s oznacenúl1 "zlatý vek ceské literatury".
[ byl Komenský spolu s Pavlem Stránským
a Pavlem Skálou ze Zhore logickým vyvrcholením tohoto vývoje.
Pan profesor Pynsent ceskou literaturu jiste
dobre zná. Ale obcas s ní zachází s ponekud
lehkovážnou postmoderní frivolností. [ to je
možné, ale spíše v povídkovém ci satirickém
žánru; ve vedecko-popularizacním clánku to
púsobí nevkusne.

Foto Emil Fa!ek
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nova
cehosi .,nižšího" a hríšného, hluboko poznamenalo západní kulturu. Je
treba tento omyl odstranit. Je treba obnovit ideál kalokagatie: starost
o telo je zároven starostí o duši. Smyslové ukotvení ve svete (i kdyby
jen v podobe vzpomínky anebo denního snu) je zacátkem a podmínkou každé, i nejabstraktnejší radosti. I za potešením z matematického
objevu se dá tušit smyslové pozadí.

Homo felix
o lidském

štestí nevíme o mnoho víc,
dvema tisíci léty Aristippos nebo Seneca.
vedeckých ústavech se dnes zkoumají
galaxie, ale - pokud je mi známo - jen
svete se plne venují vedeckému studiu
na univerzite
v Chicagu a ústav
Vallendere.

i

než vedeli pred
V nespocetných
atomy, bunky,
dve instituce ve
štestí: centrum
v nemeckém

4. Jaká je role rozumu pri hledání štestí?
Rozum je sluhou emocí. Tvrzení, že clovek muže svým rozumem
libovolne kontrolovat své emoce, je další iluzí naší kultury. Jen díky
rozumu mužeme dosahovat štestí. Je to složité: naše emocionální vybavení bylo prírodou vybráno ne k zajištení našeho štestí, ale jen k zajištení prežití našich genu. Rozumem však mužeme vyhledávat vhodný
prostor pro emoce; vybírat prostredí, lidi, referencní skupiny, zpusoby
uspokojování potreb; uvážlive volit postupy, kterými je zpevnováno
naše chování. Proto duležitým a u modernnlo cloveka možná dominantním posláním rozumu je rozhodovat o úhybném chování - vyhýbání se všemu, co by dynamiku emocí posouvalo zretelne zhoubným
smerem. Správné úhybné chování se možná brzy stane základním principem životní moudrosti.

Ladislav Kovác
Pritom honba za štestím se stala mánií naší doby. Nebezpecnou.
Neohrožuje nás ani tak neznalost, jako klamné iluze, falešné vidiny.
1. Umíme štestí defmovat?

5. Hraje rozum roli v prežívání emocí?

Ano. Kterou z mnoha definicí si však vybrat? Problém je v jazyce: na
celý vesmír emocí máme k dispozici jen nekolik desítek slov. J zásadní
terminologické rozlišení, které vymysleli antictí filosofové štestí, nám zní
umele a nejasne: blaženost (eudaimónia) versus rozkoš (hédoné).
Slovenština a ceština nedokážou ani to, co anglictina: rozlišit štestí jako
stav ducha (happiness) a jako prízen osudu (Iuck). Primlouvám se za
definici, kterou ve své knize o štestí použil polský filosof W.
Tatarkiewicz: Stestí je úplná a tIvalá spokojenost se životem jako celkem.

Ano; podstatnou. Už na úrovni zpracování smyslového signálu.
Presvedcí nás o tom smyslový orgán, který vetšinou zanedbáváme,
hmat: doteky, hlazení dostávají pozitivní anebo negativní afektivní
interpretaci podle toho, koho vedome identifikujeme jako zdroj signálu. Už stoici vedeli, že jenom konceptualizace dokáže neutralizovat
negativní emoce. Jen vedollÚ nám dává možnost obohacovat si život
selektivním privoláváním vzpomínek. Jen to nám umožnuje odložit
okamžité uspokojení a orientovat se na uspokojení vzdálené. K umení
života patrí smyslovou príjemnost násobit vedomým prožíváním zážitku. Ne nadarmo popisujeme extázi jako "zmatený stav vedomí": vedomí není vyrazeno, je zesneno v "oceánském pocitu" se emoce a myšlení slévají do fenoménu nové kvality.

2. Je štestí záležitostí emocí?
Nesporne. Ale ne výhradne: štestí predpokládá príjemnosti, ale považovat ho za jejich pouhý integrál by byl omyl. Evoluce nás zkonstruovala
tak, abychom vyhledávali príjemnost a vyhýbali se nepríjemnosti a bolesti. Práve proto však bolest je nutnou soucástí života: varuje nás pred
špatnými kroky, umožnuje korekci chybného chování. Práve proto je
stav t1valé príjemnosti nemožný - gen, který by to umožnoval, by nepretrval, prírodní výber by ho vyradil. Dlouhodobá euforie existuje pouze
v poclobe psychické poruchy. Prírocla zarídila, že na konstantní podnety
si zvykáme, adaptujeme se; potrebujeme potom zmenu - zvýšené dávky
anebo nové druhy príjenmosti.

6. Je štestí »protiprírodní"?
Ne. Je ve shode s naší prirozeností. V posledních fázích vývoje cloveka sehrál možný sexuální výber duležitejší roli než výber prírodní.
U obou výberu selekce na bohatství emocí se asi stala nezvratným procesem, vedoucím k jejich hypertrofii - tak jako u pávích samcu se
vytvoril mohutný ozdobný chvost. Jsme svou prirozeností urceni
k tomu, abychom byli hledaci štestí. Dostali jsme do vínku rozsáhlou
výbavu hierarchicky serazených potreb, jejichž uspokojení teší: od
vitálních, které máme spolecné s jinými živocichy, pres sociální (potreba zarazení, dominance, poddanosti, afektivních vazeb, respektu, sebeúcty) po myšlenkové (potreba usporádání, harmonie, smyslu, porozumení).

Presvedcení, že honba za príjemnostmi je zároven prímocarou cestou
ke štestí, je špatnou iluzí naší doby. Ne však ani tak prah nutí po príjemnostech, jako spíš jejich vtíravá všudyprítomnost a lehká dostupnost, již
umožnuje technická civilizace a jejím vyvrcholením budou zanedlouho
techniky virtuální reality, by se mohla stát hlavním ohrožením prežití
druhu Homo sapiens.

Tragická zkušenost 20. století nám ukázala, kam vede mylné idealizování lidských vlastností, jakož i potrení lidské prirozenosti.
Neméne špatnou se však muže ukázat pseudovedecká redukce cloveka na racionálního sledovace ciste sobeckých zájmú. Clovek je
chválabohu méne racionální, než jak ho chtejí videt zjednodušující
vykladaci Darwina, Dawkinse anebo Adama Smithe. Naše evolucní

3. Jsou emoce pouze záležitostí smyslu
Smysly jsou primárním
a hlavním pramenem
všech emocí.
Dichotomický rozštep cloveka na telo a ducha, zavrhnutí tela jako
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zvláštnost, neotenie, udržuje v nás po celý život intenzivní potrebu
hry. Schopnost a potreba transcendence je v nás neméne silná než
potreba nasycení nebo sexuálního uspokojení. Protože je však hierarchicky vyšší, méne základní, lehce muže zustat nerealizovanou
možností. Homo economicus, "racionální" konzument prumyslových
výrobku a pokleslé televizní zábavy, je tvor, ve kterém vetšina
potencialit zustává nerozvinuta. Proto je štestí v podobe, jak jsme je
definovali, sotva dosažitelné.
7. Je štestí jen neprítomností

Proto je štestí absolutne individualizované.
byly a zustávají obludností.

Snahy o kolektivní štestí

9. Je štestí dobrem?
Ano. Stastný clovek je dobrým clovekem. Ctnost, konstatovali moudrí
lidé odedávna, není nic jiného, než získávání vlastního štestí poskytováním štestí jiným. Empatie, schopnost prožívat pocity jiného cloveka jako
svoje vlastní, ale také schopnost ztotožnení se s celou prírodou, byla
možná nejcennejší inovací v evoluci našeho dl1lhu. Osobní štestí, které
by ve velké míre nespocívalo na empatii, je nepredstavitelné.

neštestí?

Ne. Ani biochemicky ne. Príjemnost, euforie mají své biochemické
koreláty. Jedním z nich jsou endorfiny, látky, které jsou soucástí našeho tela, tak jako živné látky nebo hormony. Mají sice také analgetický
úcinek, tlumí bolest, hlavní je však jejich úcinek euforigenní. Stestí není
negací, je pozitivní velicinou.

10. Je štestí možné? Je, pokud jsou splneny tri predpoklady:

Nemá, tak jako ho nemá nic v lidském živote. Celá naše psychika je
zkonstruována tak, že neregistrujeme absolutní veliciny, ale jen jejich
relativní zmeny. Vždy srovnáváme. Proto, mimochodem, je podle B.
Russella závist jednou z hlavních prekážek štestí.

- Duševní zdraví. Více než jedno procento z nás trpí afektivními
poruchami, nejcasteji depresemi. I když jde asi ciste jen o chemickou
poruchu mozku, psychika chorobný smutek vždy racionalizuje, mení na
pocit neštestí. Je nadeje, že brzy bude chorobný smutek úplne odstranitelný farmakologicky a tato prekážka u vetšiny postižených zmizí.
- Normální psychická ontogenese. Hmatový kontakt s matciným
telem, její doteky, hlazení, tulení v prvních hodinách po narození;
pocity bezpecí, prízne a lásky v prvních letech života; vštepování sebeduvery a sebevedomí v detství; vtiskování adekvátních kulturních hodnot v puberte; uspokojivé první erotické zážitky.
- Osvobození od tradicních predsudku a iluzí. Poznání lidské prirozenosti, jejich hranic a možností. Promyšlené, dusledné využívání techto poznatku pri rozhodování o svém živote.

Clovek je maximálne mnohotvarý živocich. Každý z nás je jedinecný, s jedinecnou výbavou, s jedinecným detstvím, které ho vybavilo
jedinecným repertoárem hodnot a jedinecným programem upevnování.

Težište cloveka jako biologického dl1lhu ješte stále leží v budoucnosti. Od Homo sapiens k Homo ludens a potom k Homo felix nás ceká
dlouhá cesta.
O

Což nevylucuje, že k štestí se mužeme približovat prostrednictvím
skromné popperovské asymetrie: zmenšujeme neštestí v presvedcení,
že tím štestí pribývá.
8. Má štestí absolutní model?

Ladislav Kovác, Prof, RNDr., katedra biochemie,
Nírodovedecká
fakulta
Univerzity
Komenského,
Bratislava
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motivace, nechut k nové cinnosti a k novým pokusúm o nápravu.
Objevuje se pasivita a ztráta zájmu o veci verejné. K moci se dostávají jiní lidé, kterí kormidlují jinak, než si vítezové predstavovali.

Nic tak
neklame
jako
~ v
~

vltezstvl

V nedávno vyšlé knize Singtonových "Paradise Dreamed" (Ráj,
o kterém se sní) se rozebírají mnohé utopické systémy dávné minulosti i 20. století. Dospelo se k poznání, že do ušlechtilých úvah
o krásné organizaci se kalkuluje i lidská nedokonalost. Je proto
nutné stanovit racionální pravidla života a kdo se proti nim proviní,
ztrácí svá práva a musí být potrestán. Realizované utopie pak prosazují cíle násilím a bez ohledu na práva jedince. V nedávné minulosti se to objevovalo jak ve velkých systémech diktátorsko-totalitních, tak i v pomerne malých sociálních uskupeních (rúzné sekty,
spolky i organizace). Jedinec se stává obetí systému, který zvítezil.

Úcastník historických událostí, který triumfuje ve
velkých stretech, obvykle jen velmi obtížne dokáže
analyzovat své prožitky. Emoce jsou príliš silné
a vymykají se racionálním úvahám.

Vratme se však do chvíle triumfu. Rysy cloveka se projevují
výrazne ve chvílích obtížných, zátežových ci krizových. Stejne
nápadne se prosadí ve chvílích úspechu a slávy. I to je chvíle riziková a pro mnohé jedince nebezpecná. Ne nadarmo se odedávna
ríká, že z úspechu se rychle zatocí hlava.

Václav Brichácek

V etologii cloveka byla popsána triumfální reakce, která se objevuje pri dosažení úspechu. Má fÚzné formy - od tiché reakce v soukromí, pres verejné projevy na hrištích i námestích, až po sociální rituály
oslav. Základem bývá náhlý výbuch emocí a dominace vítezícího
jedince ci skupiny. Pred chvOí se ješte bojovalo, závodilo, cekalo se
na výsledky hlasování - a náhle byl cíl dosažen. Radostné emoce se
vyjádrí obvykle jakýmsi zvetšením a zviditelnenÍm vlastní postavy:
výskok do výše, rozpažené ruce, casto ve tvaru V, radostný pokrik,
vítezný tanec s mnoha poskoky ci alespon hrdé vztycení hlavy, s kte~
rým se odchází od tabule po úspešné zkoušce. Vítez vystupuje na
židli, na stúl, na stupne vítezú, je vyzdvižen na ramena. Skupina
vytvorí velký shluk, objeví se troubící automobily s rozsvícenými svetly a s mávajícími prapory. Objímání a polibky clenú sportovního
týmu, které by za bežných okolností púsobily smešne až neprípustne,
se vymykají bežným formám telesných koutakn\ Odedávna existovaly
triumfální pochody a stavba obloukú vítezství procházela dejinami
architektury velkých mest. Návrat úspešných sportovcú ci velitelú je
i dnes spojen s radou rituálních oslav. Volba královen krásy, krest
nových nahrávek, urcování "filmu roku" a rada dalších ceremonií se
šírí svetem se stále vetším bombastem. Skupina chJapcú, kterí kdesi na
skautském tábore vyhrají v namáhavé hre, projevuje nepokryte radost.
Jeden pres druhého mluví o tom, co se jim zdarilo, jak dostali dobrý
nápad, prekonávali prekážky a nic je nemohlo prekvapit. Jen obtížne
by pripustili, že jim nekdy pomohla náhoda, Sebevedomí stoupá, souperi bývají podcenováni a vlastní síly tela i ducha se precenují.

Padesáté výrocí ukoncení druhé svetové války je jiste chvOí, kdy
je možno uvažovat o historii, o vítezství i porážkách, o euforii triumfu i o depresivních pocitech viny za prohry, o poucení i o nepromenlivosti lidského jednání. Experimentální psychologie sledovala
casto chování jedince i skupin ve chvílích porážky i zklamání.
Vítezství ve válce, v politických stretech, ve volbách i v revolucích
jsou témata spíše žurnalistických reportáží anebo s odstupem casu
memoárové literatury ci studií historických a sociologických.
Mnohokrát se sledoval základní postoj: Je vítezství cosi definitivního, co plne uspokojí cloveka a jeho potrebu dominovat, ci je to
jen prechodný, byt i významný okamžik v proudu životních událostí? Vítezná hnutí, zdarilé revoluce, triumfující armády jsou presvedceny, že jejich úspech je definitivní a nastává nová éra, která
bude lepší a dokonalejší než doba minulá.
eprimerené, ale zcela
zákonité pocity euforie vyvolávají dojem, že lepší budoucnost se
vynorí jaksi automaticky a bez dalšího snažení. K víteznému snažení se zmobilizovaly všechny síly, potlacila se únava, nesnáze, rizika
i ztráty, prekonaly se i ty nejsvízelnejší situace, prinesly se obeti
a vidina vítezství byla motivem, který usmernoval a sjednocoval
úsilí velkého poctu lidí.
Ale co následuje po vítezství? Vojska se rozejdou a hrdinství již
není potrebné.
eprítel je poražen, nic již nestojí v ceste, je možno
si oddechnout a odpocívat. Za cas se ukáže, že se objevují nové
neocekávané ci dríve zcela podcenované prekážky. Unavení vítezové nedokáží vést a rídit ostatní v dobe klidu a zacíná se prohrávat.

Po vítezství však prijdou všední dny. Úspech bude treba obhajovat, znovu se pripravovat a venovat se každodennímu usilování.
Bývá velmi obtížné pochopit úspech jen jako radostnou a pozitivní
událost v proudu dnú a mesícú. Viktor Dyk kdysi napsal dve básne
k 28. ríjnu. První je o radosti a kráse vítezství, druhá o jeho riziku.
Písen noci 28. ríjna, plná nadšení, optimismu a jásotu. Druhá Písen
noci 29. ríjna varující:

Do hry vstoupí mnohokrát popsaná, ale vždy zapomínaná triáda: Idealismus - frustrace - demoralizace. Idealismem se rozumí stanovení nereálných cílú, precenení možností a neprimerený optimismus. Ocekávané cíle se nenaplnují, proud událostí žene vývoj
jiným smerem, mnohé se nedarí a vznikne pocit marnosti, zbytecnosti a nenaplnených snú. Dúsledkem bývá demoralizace, ztráta

Lec všichni vy, jichž srdce pýchou ztvrdla,
jež opíjí dne oslava,
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pos~yšte u.ýkrik z básníkova hrdla:
Boj teprve nám nastává!
Boj se sebou, se všemi z~ými PU{(y,
se sobectvím. jež vede v sráz.
Nezapomente na su.ých otcti bludy,
nezapomente besli v nás!

Ješte jedna asociace ze stejné doby - Masaryk ve svetové revoluci vzpomíná na myšlenky a pocity po zvolení presidentem: "Myslil
jsem jako president jen na pokracování v práci a na odpovednost,
kterou po válce zase budeme mít a budou mít všichni, kdo dovedou politicky myslit a pracovat. $tastným, štastnejším jsem se necítil, ale tešilo me poznávání vnitrní souvislosti, chcete-li logiky,
dlouhé životní cinnosti ...··
Jsou hvezdné hodiny radosti a úspechu, jsou všední dny, ve ktetých
se vítezství pripravuje a ve ktetých se pozdeji prevádí do bežného života. Jsou chvile pocitu všemocnosti a chvile rozeznávání sil. Je cas radosti
a slávy a cas každodennosti. Jsou ideály humanitní a je drobná práce.

Foto Emil Fafek

Pocit vítezství je opojný, ale zustane-Ii se u nej, pripravuje se
pozdejší krok do frustrující skutecnosti a nadeje se ztrácí v nedohlednu. Mnoho lidí soudilo, že nehrozí nové nebezpecí. jak napsal
Stefan Zweig po první válce: , ...nikdy nebylo v Evrope tolik víry
jako v prvních dnech míru. Nebot nyní konecne vznikl na zemi prostor pro dlouho slibovanou ríši spravedlnosti a bratrství, ted, nebo
nikdy nastala chvíle pro spolecnou Evropu, o které jsme snili. Peklo
bylo za námi, co nás po nem mohlo ješte desit? Rodil se jiný svet.
A protože jsme byli mladí, ríkali jsme si, bude to náš svet, o kterém
jsme snili, svet lepší, humánnejší". A za pár let prišel svet ješte krutejší ...
Co vyvodíme? Smírit se s tím, že clovek ve chvílích slávy je
schopen predstavit si novou skutecnost a verit v její príchod?
Anebo mít vizi, mít sen, ale zároven ideál uskutecnovat každodenní
prací, aktivní etikou, hledáním partneru na ceste a usilováním
o nápravu vecí lidských, které bývají znovu a znovu pokaženy?
Snad tedy: videt v dálce jasne svítící maják, v rukou mít pevná
vesla a nepodléhat zrádným proudum, které vedou k lákavým tiši-
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Oldrich Necas
[ život

vlastnostmi

pravidel.

nebyli zbytecní.

ci zpúsob

nejsou.

Hraje clovek stejnou hru o prežití jako druhy jiné?

i

o život. Vždy je zde cíl a vždy jsou vítezové

pravidla

pravdepodobnost,

že z jeho hrácú vždy nekdo

Smyslem každé hry je dosáhnout cíle. Nejcasteji je
primárním cílem ve hre vyhrát - zvítezit a sekundárne pak z toho neco mít, o neco se hraje. Kde jsou
vyhrávající, musí být prohrávající, kde jsou vítezové, musí být i poražení. Z množiny hrácu v dané hre
vyhrává vždy nejschopnejší.

stejný,

a zpravidla

ci

je dal-

civilizace

usiluje,

úspeš-

hra o život zname-

úspech
lidské

v zanechání
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FotoJindhch
mají nejmenší populacní
kují'

prírustky nebo se dokonce pocetne redu-

Streif

buje. To platí i opacne. Jestliže vlastnosti selektované pozitivne
v boji o prežití vedou ke snížení reprodukcní schopnosti, pak jde
vlastne o Pyrrhovo vítezství. Za vítezství se platí nevýhodou, nekdy
až reprodukcní smrtí.

I Pyrrhova vítezství se stávají

Koneckoncú všechny slepé ulicky vývoje naznacují, že vítezství
bylo jen docasné, že se nakonec postavilo proti vítezúm.

Pyrrho\'o vítezství je tehdy. když vítezst\'í je sice dosaženo, ale užitek z nej je negativní. Vojevudce sice zvítezil, ale vycerpal síly natolik,
že pak podlehl souperi dríve mnohem slabšímu. Druhy ješteru vítezily
zvyšováním své hmotnosti a ta se jim p,ý nakonec stala osudnou.

:'-:etýká se to snad i lidského druhu? Díky svým specifikúm
nesmírne úspešne konkuruje jiným druhúm, dokonce je ve velkém
a dokonale hubí, suverénne nad nimi vítezí. Nejsou to také Pyrrhova
vítezství? j ení vúbec racionalita, jako nejmarkantnejší specifikum
cloveka, slepou ulickou vývoje? Nehrajeme velice vítezne hru vedoucí do propasti?

Darwin ve své slamé knize má krásné príklady v rozporu mezi
výberem prírodním a výberem pohlamím.
V prvém jde o hru
o život, ve druhém o vítezství v souteži o spárení s jedinci druhého
pohlaví. Každá z her má jiná pravidla, nutne, ponevadž cíl je formulován cástecne jinak. Proto vlastnosti pozitime selektované u hrácú
v pohlavním výberu mohou být v rozporu s hrácskými vlastnostmi
v prírodním výberu. Vítez v pohlamím výberu sice prenáší dobré
hrácské vlastnosti na své potomstvo, ale tím je ve hre o prežití osla-

Vše, co se v lidské spolecnosti deje, má biologickou podstatu
a nemúže z ní vybocit. Má to ovšem i specifika daná lidskými druhovými vlastnostmi, které to biologické casto zatemnují.
O
Oldhch Necas, Pro!, MUDr., DrSc., profesor v Ústavu biologie Lékal'ské fakulty Masarykovy univerzity v Bme.
Za~)ÍL'áse bunecnou biologií a obecnou biologií zahmLljící aplikaci teorie systémli.
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nezi, aby získali zkušenosti nutné k prežití v daném prostl'edí a aby
meli cas zplodit a vychovat dostatek potomstva. Po skoncení techto
úkolú je stalý jedinec pro druh príteží a je eliminován práve procesem
stárnutí. Pokud by totiž stárnutí neprobillalo, docházelo by k pomalejšímu strídání generací a k celkO\'ému snížení adaptacních schopností
druhu a následne k snížení mezidruhové konkurencní schopnosti.
Stárnutí zrejme není nutnost, vyplývající ze zranitelnosti struktur organismu, ale rízený a presne nastavený proces. Pro tento záver hovorí
napríklad známá schopnost vcel podstatne zpomalit stárnutí delnic pri
jejich transformaci na královnu nebo rozdílné doby života nekterých
velmi blízkých sm'CÍch druhu, popsané napríklad u hlodavcu a primátú. Pritom základní stavba a složení organismu stárnoucích podstatne
rozdilnou lychlostí, vcetne stavby, složení a funkce jejich bunek, je
témer shodná.

Ovládneme

proces
stárnutí?

Pokud bychom i mohli, bylo by moudré do tohoto jemného
mechanismu zasahovat' Co tedy ríci na obranu gerontologie? Soudím,
že v prípade lidí žijících v soucasné civilizaci by se dal uvést dúvod,
proc by bylo ž,ídoucí proces stárnutí zpomalit (ne však zastavit).
Podstata argumentace spocívá ve srovnání okamžiku nástupu stárnutí
s dobou nutnou k dovršení osobního vývoje. Osobní vývoj dnešního
cloveka totiž trvá podstatne déle než v dob,ích, kdy se clovek vyvinul
v prírodních podmínkách, asi se shodneme, že dnes je tento vývoj
ukoncen zhruba mezi tricátým a ctyricátým rokem života. Rovnež
první prokazatelné negativní projevy stárnutí nastupují kolem 35.
roku kalendárnillo veku. Dále se zdá pravdepodobné, že \' dobe, kdy
mechanismy nastavily okamžik startu procesu stárnutí u našich predkú na tento 35. rok, byla nezbytná délka osobnillO vý\'oje podstatne
kratší než dnes. Nebudeme asi daleko od pravdy, když odhadneme,
že osobní vývoj našich neolitických predkú byl ukoncen nekdy
kolem dvacátého roku života. Naši, v tomto smeru štastnejší, predkové meli tedy k dispozici deset až dvacet let zralého života, bez zretelných negativních príznakú stárnutí. To je témer dvojnásobek doby
vý\'oje a zrání. Bylo by proto z tohoto hlediska spravedlivé, aby naše
stárnutí zacínalo pozdeji. Rekneme až po šedesátce. Pak bychom meli
prece jenom trochu casu, abychom stacili uplatnit své znalosti a zkušenosti.

Gerontologie v casech predvedeckých
Zvídavost, princip sebezáchovy a touha po vecném
mládí jsou hluboko v každém cloveku. Gerontologie,
ne snad jako veda v dnešním smyslu slova, ale jako
obor, se nepochybne zrodila v samotných pocátcích
civilizace. Sjejím postupem se život stával bezpecnejší a více lidí se dožívalo veku, kdy se stálYjiž zretelne
projevovalo svými nepríjemnými dúsledky. Nyní
i tehdy vyvolávaly a vyvolávají otázky, na než doposud marne hledáme odpovedi.

Stanislav Doubal
o elixír mládí usilO\'ali alchymisté, a i oni se odvolávali na starší
prameny. na knihy, o nichž se domnívali. že mají púvod ve starém
Egypte. Vubec první zmínka na toto téma, o níž vím, pochází z Bible.
z První knihy Mojžíšovy, a nezní príliš povzbudive. Známý príbeh
o vyhnání z ráje, o Adamovi a Eve a o stromu poznání koncí krátkým
monologem Hospodina: .....clovek je ucinen jako jeden z nás, veda
dobré i zlé: procež nyní. aby ... nevzal také ze stromu života, a... byl by
živ na \'eky, vyženeme jej," ríká si Hospodin. Není v tom explicitní
zákaz. Hospodin si ale jasne nepreje, aby lidé byli nesmrtelní (tedy aby
nestárli7), a obává se toho.

Minulost gerontologie
Dnešní gerontologie
vznikla na pocátku dvacátého století.
Shromáždila velké množství faktického materiálu a predložila nekolik
desítek, snad i stovek hypotéz o podstate základních mechanismu stárnutí. Avšak až donedávna žádná z nich nevedla k praktické metode
zpomalení stárnutí, Prodloužil se prúmerný vek, snížila se úml1nost, ale
maximální délka života a tempo stárnutí zústaly stejné jako pred stoletími, Paradoxem je. že soucasná veda dokáže podstatne snížit úml1nost
ve stredním veku (ve srovnání se stavem rekneme pred sedmdesáti
lety), ale úml1nost, jinak receno riziko úml1í, ve vysokých vekových
skupinách neovlivnila. Stací pohled do statistických údaju kterékoli
civilizované zeme, abychom zjistili, že úml1nost lidí starších než osmdesát let se prakticky nezmenila. Veškerý pokrok medicíny, veškeré
zlepšení životních podmínek, veškeré zlepšení v hygiene, to vše podstatne snížilo riziko smrti u mladých a stredne starých lidí, nepomohlo
to však zranitelnému organismu starcú. To múže být vysvetleno bud
tím, že stárnutí je velmi striktne vnitrne druhove nastaveno, nebo urcitou selekcí behem života. Selekcí, která dovolí prežít do vysokého

Obrana gerontologie
Skutecne, i lidská predstavivost nás varuje. Rekneme, že gerontologie jednou zjistí, cím je stárnutí zpúsobeno i jak je tempo stárnutí rízeno, a najde prostredky, jak rychlost stárnutí zpomalit (což by mohlo
být reálné), ci jak stárnutí zastavit (k cemuž dojde jen stežO. Jaké to
bude mít sociální dúsledky? Jak se bude rešit problém penzionování?
Co bude s mladými generacemi? Budou se dál rodit deti a bude pro ne
místo? A co zkostnatelost lidských institucí, již tak povážlivá, nenabude
obludných rozmerú?
Stárnutí je nepochybne proces, jehož dynamika je druhove nastavena. Život je práve tak dlouhý, aby jedinci mohli dokoncit svoji ontoge10
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veku pouze zvlášt odolným jedincum. Avšak míru této selekce lze
pomerne jednoduše spocítat. A výpocty jednoznacne tuto variantu
vysvetlení vylucují. Zbývá tedy jediný záver: soucasný pokrok neovlivnil zjistitelným zpusobem proces stárnutí.

povedou k nalezení praktického klíce ke skutecnému ovlivnení procesu stárnutí.

Soucasnost gerontologie

Vrátíme-Ii se k púvodní otázce o možnosti praktického zásahu do
procesu stárnutí, známe již dnes byt jen cástecnou odpoved? Mužeme
individuálne neco podniknout? Odpoved znÍ. že zatím velmi málo
a velmi opatrne. Potenciálne je možné ponekud ovlivnit stárnutí vhodnou výživou, obsahující antioxidacní látky. Zdá se, že stárnutí lze zpomalit vhodnou pohybovou aktivitou. Na skutecne úcinnou metodu
zpomalení tempa stárnutí si zrejme budeme muset ješte jistou dobu
pockat. Je však možné, že cekání nebude príliš dlouhé,
Na druhé strane se objevuje rada návodu, casto údajne vedecky
podložených, které neprošly rádným verifikacním procesem a které ve
skutecnosti mohou být neúcinné nebo dokonce mohou organismus
i poškodit. Zde je namíste znacná opatrnost. Lidé, kterí chtejí v tomto
smeru neco pro sebe vykonat, by meli kontrolovat skutecne výsledky
svého úsilí. Tapríklad tak, že budou sledovat svuj skutecný, takzvaný
biologický vek. Možnosti merení biologického veku již existují, jako
verifikacní metoda v gerontologii. V blízké budoucnosti budou jiste
k dispozici i u nás.

Práve ted'

Zhruba od šedesátých let se gerontologie zacíná menit ve skutecnou prírodní vedu. Zacínají se objevovat nové verifikacní procedury
a ze záplavy neoveritelných hypotéz se zacínají vynorovat zárodky
skutecne vedeckých teorií. DLIIežitým mezníkem je vytvorení teorie
volných radikálu, kterou koncem padesátých let predložil doktor
Harman. Volné radikály jsou nesmírne reaktivní fragmenty molekul,
vznikající v organismu pri mnoha fyziologických i patologických
pochodech. Reakce, do nichž volné radikály vstupují, pLlsobí destruktivne na bunecné membránové struktL1lY a na vlastnosti biologicky
významných makromolekul, jako jsou bílkoviny nebo nukleové kyseliny. Výsledkem múže být poškození životne dúležitých bunecných
funkcí, ztráty genetické informace i smlt bunky. Teorie volných radikálú umožnila vysvetlit radu jevu, které drívejší hypotézy považovaly za
primární prícinu stárnutí, a postupne predložila i nekteré overené zpusoby prodloužení života. Zdá se, že volné radikály jsou skutecne hlavní
prícinou destruktivních procesú, které provázejí stárnutí na podbunecné úrovni. Je pravdepodobné, že volné radikály jsou primární prícinou
bunecného stárnutí.

i

Tabu a trest
Gerontologie nepatrí mezi obory, které jsou v centru pozornosti
a do nichž proudí mozky a peníze. Je to snad tím, že stárnutí se
považuje za prirozené a nemenné. Málokdo pokládá za reálné, že by
se stárnutí nekdy podarilo zpomalit. Presto malá svetová populace
gerontologú úspešne pokracuje v systematickém výzkumu. Co když
dosáhnou prakticky využitelných výsledku' Se zdravou dávkou skepse odhlédneme od príjemných stránek takovéhoto pokroku. Zcela
jiste by se objevily problémy. Podstatnejší zpomalení stárnutí by
mohlo mít dalekosáhlejší
dúsledky než kterýkoliv jiný objev.
Znamenalo by to prolomení prastarého tabu a následO\'al by trest ve
forme težko predstavitelných sociálních problému. Treba k tomu
v dohledné dobe nedojde. Nicméne pripravovat bychom se meli již
nyní. Velmi snadno by se totiž mohlo vítezství nad jednou z nejvetO
ších výzev lidskému intelektu promenit ve fatální prohru.

Další duležitý pokrok zaznamenala gerontologie pri rešení otázky,
zda má stárnutí jedinou prícinu, cili zda existuje jediný casovací
systém, rekneme krokomer procesu stárnutí. S príklonem ke krokomerové predstave se objevila teorie stárnutí, která zahrnuje starší teorie
hledající podstatu nacasování procesu stárnutí v ruzných telových
systémech. S jistou licencí lze ríci, že teorie volných radikálu objevila
primární prícinu stárnutí, kdežto jiná teorie snad vysvetluje mechanismus, jakým je stárnutí rízeno. Je samozrejmé, že ani jedna z uvedených
teorií není v rozporu s predstavou, že stárnutí je podmíneno geneticky.
Je možná predcasné mluvit v techto prípadech o teoriích, stále se
jedná o hypotézy, jejich verifikace nebyla dosud zdaleka uzavrena.
Pusobí však ucelene, logicky a presvedcive. Je príjemné mít nadeji, že

Stanislav boubal, Doc., RNDr., Ing., vedoucí katedlY biofyziky a fyzikální
chemie Farmaceutické fakulty UK
v Hradci Králové
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Car! van Doren

*
JE TO

DOST

ZLÉ,

KDYŽ

ZNÁTE

MINULOST;

BYLO

BY 1\ESNESITELNÉ

ZNÁT

I BUDOUC1\OST.

William Somerset Maugham
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1)
nova:
frítomnosG

o novou

Minulý

režim zpúsobil

a bezmoc

naprosté

stavu politické
vlastne

strukturu

nesvobody

vítezstvím

nosti.

zememi,

zjistíme,

pozitivní

zmenu

zaostávání

celou spolecnost

morální

krize. Jeho kola ps byl tedy

bez ohledu

(eskou

na postavení

republiku

že teze o vítezství

vetšiny

ve spolec-

post komunistickými

tu není pouze

transformace

sloganem:

pocituje

v Polsku asi jedna ctvrtina,

Rusku a na Slovensku

1II-ed1 do

cloveka

s ostatními

v živote v dúsledku

než tretina populace,

život)1UlO standardu

pricemž

a hluboké

vetšiny.

Srol'l1áme-li

Bulharsku,

dlouhodobé

vetšiny obyvatel.

u nás více

nicméne

již jen jedna šestina,

v Madarsku.
aopak

výrazné

zhoršení životních šancí pocituje jen 13 % ceské populace,
Slováku, 29 % Polákú a Macfarú, 35 % Bulharú a '-10 % Rusú,

spolecnosti

Problém

urcení vítezu a poražených

ci je \'šak

Sociální premena spolecnosti se rýsuje v podstatne
delších tazích než její transformace politická a ekonomická. První rekonstrukce parlamentu byla otázkou
nekolika týdnu a phprava svobodných voleb otázkou
nekolika mesícú. Úsilímsehraných ekol1omú sepodai":i10 za velmi krátkou dobu narýsovat postup reformy.
jejíž hlavní kroky se pak uskutecnily behem nekolika
málo let. Spolecnost, jejíž struktury, klícové instituce
a hodnoty však nelze ani rychle rekonstruovat, ani
podle dohodnutého plánu reformovat. Lze však zmenit
pravidla hlY, zvetšit plochu, na které se hraje. a tím
vytvorit podmínky pro postupnou promenu chování
a výhru pro vetšípocet lidí.

hla\ ne v tom,

v postkomunistické

že jen krvavé

horní vrst\)'

a staré majetky. Sametový

ky potvrdit,

a tak na starou vrstvu rozduú

podle

zmenených

pravidel.

zacínají postupne
funkcionár

revoluce

prevrat

nemohl

ci "zelenému",

l'\omenklaturní

námestek

predchozí

již nabyté majet-

protikladných"

utváret nové stavy a sociální

restituentovi

transforma-

likvidují

se zacala ukládat

Z "ideologicky

se stává pocestným

ale 26 %

vrstvy. Drívejší svazácký

kapitalistou

a prirazuje

odvážne

riskujícímu

se stává majitelem

nová vrstva
zdrojll se tak

továrny

se k úspešnému
podnikateli.
a zamestnává

drí-

vejŠU10 reditele jako svého zástupce.
Bývalá nomenklatura
nového

systému

a komunistické

sice s urcitým

teru a nežádoucnosti

pro politické

v probu1ající souteži

dobre

vanost a znalost prostredí,
trh a princip

managementy

handicapem

vadného

funkce,

zhodnocuje:
rozvetvené

se prosazují,

nerovnosti

minulého

základech

i proto, že jejich dúsledné

která se

kapitál,

sociální síte a kontakty.

do

charak-

zato však s výbavou,
nahromadený

rovných šancí leží sice v samotných

ale obtížne

tak \'stoupily
morálnulO

informoSvobodný

demokracie,

uplatnování

nakonec

režimu v nové situaci spíše mí sobí. než upravuje.

2ivotní šance

Petr Mateju, Jirí Vecerník
Jako
Každ,í revoluce
morální.

má své jasné

Težší je hovorit

víteze

politické

o vítezství v termínech

álních. Jsou vítezi ti, kterým se pouze

dostalo

kterí jich opravdu

prospechu'

využili

byly uchovány

majetky,

kdo rozmnožili

staré

období

pravidlo

a ubráno

ke svému

ac se mohli obávat

majetky

novými

sv. Matouše,

tuje jednoznacná

i víteze

ekonomických

a soci-

lepších

Jsou

kapitálu

jimi ti, kterým

jejich záboru'

sociologové

a o vítezích

šancí' Nebo až ti,

príležitostmj)

že bude

tem, kdo mají málo ci skoro

a zpravidla

Nebo až ti,

a politiky,

tem,

nic' Na žádnou

stavem,

než je tomu

Podle

ní by napríklad

melo být možné

sociální

které

a kterým

vrstvy,

otevrela

jak by se mohlo
tú nebyl
1

ekterí

prevrat
autori

cestu

reforma

k moci,

za víteze
obohatila,

kdo

již mají,

z otázek

tvarujících

žádnou

zduraznují.

že vlastne

a zájmu trídy, která \' této dobe

úlohu

výraznou

mlJžeme

strukturu

spolecnosti,

která

promenách

život-

spolecnosti

a ovlivnují-

s normální

tím, že vyhledávala
privilegované

sociální

pova-

rutinní

o revoluci

práce

a korumpovala

pred výkonem

cloveka",

relativne

spolecností

zvýhodno-

s tržní ekono-

jen politickým
potenciální

terorem,

spojence.

ale
Další

vrstvy se tak tvorily tím. že jim byl redistribucí
profese

trh ci alespoiltržne

byly zvýhodneny

proti tvúrcí, nižší vzdelání

proti práci v projekci

tak jednoznacné,

demokratickou

vetší díl, než by jim poskytl

stát, Manuální

..obycejného

socialismus

elita se totiž nezajištovala

Politická

ci sportu.
pozdvihla

z hlediska
které

mikou.

politice

transformace

skupiny,

val, v porovnání

pridelován

intelektuálú

ješte neexistovala.

sociální

klišé

sveta velkého

spektra,

se na spolecnost

identifikovat

zretelným

spolecenskou
šlo

politického

Podíváme-Ii

neexis-

méne

prestižne

Ani to ale není

zdát. Pres významnou
nesen

mnohem

ve \'ojenst\'í,

žovat

promeny

ních šancí skupin

relatime
a definitivním

hluboké

v zajetí bežných

\' kontextu

1989, závisí na méne dramatických

také
je .,vítézství·'

Perspektiva

zustat

pouze

Platí pro ned,ívné

pridáno

Vítezové a poražení
sociologie

ale nemeli
uvažovat

zacala v listopadu
cích podobu

odpoved.

Z hlediska

bychom

ci poražených

ci v operacním

špickovým.

proti vyššímu,

sále, loajální,

obsahujícím

orientovaný

proti nemanuálním.
práce

v dolech

byt prúmerný

výkon

však latentní kritiku.

a studenskupinou.

Avšak

ve jménu

transformace",

tj. trídy vlastníkú

a kapitalistú.
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i mnozí

z techto

položíme-li

zíravejší

si spocítali,

prestiž.

které

"vítezu
ovšem

že relativní

jim bez jejich

socialismu"
delicí

výhody.

vlastního

se mohou

cítit ..vítezi

cáry do jiné polohy.
jistoty a umele

pricinení

Ti pro-

vytvorenou

poskytOl'al

socialis-

n
ftítomnosG
nova
mus,

nelze

tržne

fungující

vlastního

srovnat
nasazení

a podstoupení

jaké

perspektivy
vkladu

A naopak,

nemusí

pro sebe

pro ne opravdu
mohlo radikálne

jim múže

To je OI';em

a osobního

rizika.

redistribuce
šance
težko

s tím,

ekonomika.

možné

v podobe

mnozí

videt

nerznikly
zmenit.

ote\'rené

nebezpecí

nosti. Tato diferenciace

schopností,

byli zvyklí. Príklad

z "outsiderll"

úsilí

socialistické

šance.

- postavení

což sig03lizuje

poskytnout

za predpokladu

anebo

dúchodcú

mnohé:

takové

ci invalidú

kterí o dosažení

vývoj

se dnes na "mentální

mapu"

ceské

spolecnosti

otázek zjištujících. jak kdo vnímá vlastní vyhlídky \' období
dostaneme

prehlednejší

obraz,

vidí otevrení

oproti zamestnancum,
rúznými

stupni

ského

ekonomiky.

vzdelání

s vyšším \'zdeláním
kapitálu"

než jaký

poskytují

šancí samostatní

pomocí

statistická

(nod

nejsou

transformace,

Stejne zretelne

ci obecneji

ocekávají

a naopak

mezi delníky

data.

dnes

pokojující

a inteligencí:

mereno

množstvím

na to, co bylo vyrobeno

..lid-

umístují

I' príjmové

a nadejí,

politický

zároven

strední

Revoluce

tržní masku drívej-

kapitál. Vskutku

zne-

trída, tedy stal', který je zárukou
solidnost

povážlive

však

není. ale ani subjektivne
režimu.

lidí. kterí se sami umístují
status,

hierarchii.

Ti. kdo byli dríve dole,

jen priložila

a ekonomizovala

nad, zejména

lékari. ucitelé a vedci,

což ješte více platí o opaku.

a reprezentuje

cího spolecenský

menší zárukou

radosti

že mnohde

se zatím necítí být ,,\'ítezem"
demokracie

mnozí delníci se cítí ohroženi

nahore,

platí za

a ekonomové,

zemích, zatím marne bojují.

je však ten fakt. že ani objektivne

stability

jedinci

strane

presto trpká zklamání.

v tom smyslu.

se lýsují rozdíly mezi
s\'ého

mnoho

oború

právníci

postavení

ve \'yspelých

prinesl

ším "šedým" aktivitám

trída podnikatelú)

lep,~í pOGlmínky zhodnocování

mzdy, drí\'e platící bez ohledu

zpravidla

byla evolucí

kterí se mohu cítit sl'ázáni stále ješte dost byrokra-

ticky rízeným sektorem

na druhé

v budouc-

než na jaké jsme

lidí ruzných

barikády

relativníllO

systému

rozmery.

vzdelaných

vzrostly,

nicméne

politického

jemnejší

pomyslné

tako\'ého

po prevratu

i predvídatelná,

V transformaci

strane

jakému se teší jejich kolegové

Mentální mapa
Podíváme-Ii

univerzitne

na jedné

jejichž príjmy výrazne

se

destabilizace
má ovšem

ubývá.

Stredních

do stredu
zatímco

vrstev.

žebrícku

merí-

lidí. kterí se sami

však pod tento stred. naopak

pribývá.

a prodáno.

Dynamika rozdelování majetku
Najdeme

i rozdíly

tické stram',
šancí.

pešáky

mezi stigmatizovanými
starého

a skutecnými

režimu,

bývalými

bývalými

kterí mají pocit zhoršení

kádry.

"generály

reálného

kterí se netají tím, že pro ne se nic moc nestalo
vlastnosti

(prizpúsobivostl

a schopnosti

(vždy

nakonec

využitelné

v každém

režimu.

vatizaci

a podnikání

príchut

loupeživosti.

techto procesú

cleny komunisživotních

Obraz.

socialismu",

mozaikou.

a že jejich nekteré

najít cestu vzhúru)

Mnozí z nich ovšem
což oslabuje

sotva

jsou

dávají pri-

tušíme.

vítezu.

dúveryhodnost

aby

ce nastaltované

reformou,

všichni (krome
je hladinu

která v porovnání

tech nahore)

nerovností.

dúsledkem

pluli v jakémsi

Svedcí to ovšem

a tedy o rozevírání

pocitované

komunisté

se socialismem,

kdy témer

tecnosti

pnimeru,

i o urcité polarizaci

propasti

zvyšu-

ství prvního

mezi ,.vítezi" a ..poraženými",

hre a zcela

"dynamické"

ne-Ii dokonce

tápou.

ani jasne urcených

v banku

svoje

místo

Nejsme

na slunci

spolecností

šance

spravedlivé.

nezvrátilo.

Z hlediska

privatizace.

na "statiku" prerozdelování.
probíhající

ods hora dolú,

vet;í váhu. A v nem se mohou

ani

se utvr-

bylo natolik

tolik jako v letech

rozdelování
blahobytu

neukoncenou
jiné ale zatím

front. Meli bychom

karet

rovné

ale dávali takový dúraz

generací ... plýštení·'

spolecnosti.

si již prosadily

že první rozdání

další

je spíše

už naznaceny,

jiné doposud

už nikdy nebude

diferencia-

poskytuje,

tvalY jsou

skupiny

ani poražených.

rústu prirozené
bezt\'arém

Nekteré

svoji identitu,

nebránilo

vývoj

duležité

zovat v presvedcení,

\' ocích \'etšiny obyvatel.

vývoj je samozrejme

dosavadní

Nekteré

a potvrzují

majetku
Uvedený

který

I' toku

Jen

Ve sku-

dejin

a smene

má dlouhodobe

stejnou,

rozplynout

mnohá

vítez-

O

urvání koristi.

Petr MatejLÍ, PhDr., sociolog (neroL'nosti, sociální stratifikace). Jirí Vecemík, Ing .. sociolog (ekonomická sociologie. sociální politika), Sociologickli lístav A V éR

Internet Expo
Príští rok bude
která se nebude
Car! Malamud.
Pavilony
Thajsku

S\'etová

odehrávat
president

budou

Místo chození

elektronicky
vzdálených
i obraz

a zvuk

používat

osobní

textu

budou

N,ívštevy

pracujících

vybavené

pomerne

rekl

na príprave.

Anglii,
nebudou

pocítacích

Holandsku,
stát ve fron-

sedet pred osobním

snadno

i na obycejném

osobní

zde do podrobností)
asi nejjednodušší

pavilonú

nebudou

prenosúm.·

zvukovými

Ná\'štemíci

na Internet:

pocítac
a pripojení

v mestech,

v Bme, Ceských

a Zlíne. Na Slovensku
a Zvolenu.

budou

kaltami a reproduktory.

W\Xf\Y,',

které

"nádher-

Svetové

výstavy si

pocítaci.

K otevrení

na Internet.

Budejovicích,

v Banské

pavilony

Pavilon
velkou

jejichž vysoké

Na
lze

vybudovat

s dostatecne

pametí

Otevrení

pavilo(nepújde

pavilonu

bude

školy jsou dnes pripojeny
Hradci Králové,

Bystrici,
Luboš.
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knihovna,
výstave.

tak, aby se staly jednoduchými

osobním

vybudovat

mesto,

stránek

a zvukem.

své volby
omeze-

škola,

na této Svetové

je mnoho

s živým obrazem

budou

prenášet

podnik.

nejší" pavilony

které
bude

republice

prizpúsobit

podle

Internet

klub,

na jejich základne

nu potrebujete

na

spolek,

Svetové výstavy. Nebo je možné
múžete

pocí-

v Ceské

pavilony,

pocítace.

televizním

\'ýstava,

jednotlivec,

i celá zeme si múže otevrít pavilon

návštevníci

vzdálených

ze stínítka

Svetová

ale na celém svete,"

Návštevníci
ale budou

mezi jednotlivými

- podobne
pocítace

meste,

v USA, Japonsku.

po výstavišti

pocítacích.

ny jen na ctení

to první

z organizací

budm'ami,

preskakovat

"Bude

v jednom
jedné

jiných zemích.

tách pred jednotli\ými
tacem.

výstava.

na pocítacích

a \' mnoha

Každý
galerie

Bratislave,
R. Palounek,

Plzni, Praze
Košicích
Raleigh,

NC

Domu obuvi v Praze, za pakatel 30 milionli korun' Své Zlínské
ovšem nakonec zklamal, továrnu zpet nekoupil, proc by také tu
ponicenou vec mel dávat dohromady on. Tak se ve Zlíne opet plakalo, už ovšem nikoliv dojetím.
ž už to vypadalo, že ani boty
,doma" vyrábet nebude, ale koupil malou továrnicku v Nemcí, spíše
asi jako gesto než z potreby pridat ke svým desítkám milionú párli
tech nekolik tisíc z Cech.

Generace první,
polistopadová
Problém se zdál být vyrešený v tom okamžiku. kdy Václav Havel
promluvil, shodou okolností také z balkónu, jenže jindy a jinde.
O jedenactyricet let pozdeji a na Václavském námestí. Opravdové
problémy však mely teprve nastat. Zacala shánka po lidech, kterí to
meli s námi obcany, a s jejich pomocí ovšem, nekam dotáhnout.
Vedelo se bezpecne, že pryc od minulosti, nevedelo se ale, kudy. Ti
politici pak meli vyšla pat chodnícky pro první generaci postkomunistických podnikatelli. Doma i ve svete. Už dávno pred listopadem
bylo zrejmé, že vlastními silami se z vraku bývalého mocnárství
nedostaneme. Prudké celem vzad z východu na západ bylo i vecí
rozumu, protože z východu jsme pomoc ocekávat nemohli. Ani
morální, natož pak penežní. Aby bylo jasno, nehodlali jsme se postavit do kouta Evropy s kloboukem u nohou, hned od pocátku bylo
jasné, že jsme schopni ledacos nabídnout, ale pozdeji, až nabereme
dech.

Podnikatelé první generace se obycejne nerekrutují z rad velkotovárníkú, zacíná se v malém, proto tolik slovo malé privatizaci. Ale
i ti velcí byli, všechno muselo vzniknout najednou, nebyl cas, svet
nestál a my ztratili tolik let. O tech velkých však zase jindy.
Malá privatizace pro nás byla nejjasnejším znamením, že všechno
jde vcelku dobre, takže už pár mesícú po studeném listopadu jsme
mohli užívat prvních plodú svobodného podnikání. Touhu po nedostatkovém spotrebním zboží uspokojovali první soukromí dovozci.
Nejhladovejší lidé skupovali barevné televize všech možných úhloprícek a videoprístroje všech systémú. Ti prozíravejší nakupovali pocítace, a tak se další události vydaly vpred rízeny programy, vetšinou
nacerno kopírovanými. Západ to prozatím toleroval, systém mel prijít
teprve pozdeji. Ale vykládejte podvyživenému, že má jíst strídme ...
Michal Achremenko

Malou privatizací to zacalo. Malá privatizace, ovšem obrovský
krok smerem k tržnímu hospod,írství. Imunitní systém bývalého režimu byl tak silný, že dovedl automaticky potlacit i to, co jeho vzhled
mohlo alespon kosmeticky vylepšit, ale precuhovalo ven, mimo
rámec centrálne plánované ekonomiky, pomyslný prstícek ekonomiky tržní. A tak napríklad zašla na úbyte každá otevrená Vecerka,
tedy prodejna, která mela lidem sloužit, když ostatní prodejny byly
zavrené.

Právo v nás: nedostatecná
Smrt dítete má úcinky zemetresení, pohne se všemi. Rychlé nalezení a zatcení vraha s sebou tentokrát prineslo další úlevnou reakci:
neprežil prvních pet hodin vezení.
Stalo se vlastne to nejlepší, co mohlo, ze všech možných variant.
Uklouznutí po mýdle nebo po mokré podlaze je schváleno verejností
jako dostatecná zásterka výkonu spravedlnosti. Kdosi ve veznici
vykonal soud i trest, presne podle zásluh i podle vlastního morálního kodexu kriminálu. I ti nejotrlejší si zakládají na jednom: Násilí na
díteti se nikomu netrpí. Legendy o popravách ve jménu této vysoké
etiky krouží mezi mrížemi celá desetiletí. Pribyla pouze jedna další.
Požehnaná tichým souhlasem všech.
Proste to bylo rychlé, úcinné a spravedlivé. Nikdo se nezaradí
mezi zástupy mizen\ kterým je naše dýchavicná justice k smíchu. Je
po všem a zaplatpánbu za tohle zadostiucinení.
Tak tedy vypadá ideální rešení' Zemrel clovek, at byl, jaký chtel.
Mel právo povedet svoje, být vyslechnut a souzen. Ne vezenským
tribunálem, ale soudem, kterým prošli nebo projdou i jeho spoluvezni, všichni bývalí i soucasní. Onen clovek K. nám sice neprinesl
témer nic dobrého, ale bylo naší povinností posoudit, zda mel vúbec
šanci se svým bytím naložit nejak líp.
Clovek K. prošel Iyncem takrka v prímém prenosu a my se stali
davem, který až dlouho poté zjištuje, že to zas tak jednoduché nebylo. Ze souhlasného zabrucení od televizí a piv se vytrácí jistota.
Zacínají diskuse, které budou klasicky koncit nadáváním na rúst cen
a Klause. Cítili jsme krev a ochotne ji vzali na sebe. Príliš ochotne,
jako by nám nestacily roky politických procesú. Bylo to nadšení
generace mých rodicu, nad kterým jsem kroutila hlavou. Ted je to
horší, musím kroutit hlavou sama nad sebou.
Co ted s tím' Na jedné strane neschopnost, pretíženost a malé
možnosti soudú, nedostatecné šance na lécbu a ovlivnení života
patologicky zmenených jedincú. Na strane druhé prudký rúst sebe-

Rázem bylo všechno jinak. Lidé si otevírali malé krámky, ješte
v roce 1990 byl málem jeden každý prírlistek peclive zaznamenán
v denním tisku za nadšené pozornosti ctenárli. Otevírala se stará
vrata kupeckých krámli na Starém Meste, zavrená od roku 1948.
Objevovali jsme, co se za nimi sklývá, práve tak jako nevídanou vec,
že na obalech zboží schází obvyklá zkratka SMC, neboli státní maloobchodní cena. Stát mel totiž jiné starosti než razítkovat každou krabicku sirek .,SMC0,20 Kcs" a s radostí pustil vetšinu cen ze retezu, at
se s nimi vyporádá trh. Trh, kde proti sobe stáli prodavac-majitel
a starý dobtý zákazník. Objevovali jsme tolik nových vecí. Ze zapomenutí se vynoril slogan ,velký obrat, malý zisk", to v prípade tech
solidních obchodníkli, avšak byli i tací, kterí do roka hodlali uspokojit svou touhu po bohatství a majetku.
At tak, ci onak. vychutnávali jsme si nedelní nákupy a první
ministryne obchodu, paní Stepová, nás ujištovala, že zakrátko nebude v rukou státu ani jeden obchod, což se stalo. Stalo se tak i na sídlištích, kde nepotreba osobní iniciativy architekty nenutila s obchudky pocítat v projektech, a tak obchodníci zabydleli podivuhodný
výtvor socialistické myšlenky kolektivismu, spolecenské místnosti
v prízemí betonových škatulí.
Definitivním príznakem návratu casu predminulých byl príjezd
nejslavnejšího ceského podnikatele, kterému obcané prejmenovaného Zlína pripravili vskutku královské uvítání, nebot Bata nikdy své
mesto vlastne neopustil a jeho odchovanci se k sobe meli jako clenové privátního klubu. Oddeloval je jen náhled na realitu reálného
socialismu - bolševici-batovci spolu, disidenti-batovci také zvlášt. Ale
pro velkého šéfa dýchali celých ... dlouhých let. Snad díky této sentimentalite Bata dostal retezec triceti prodejen v celé republice. vcetne
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dení vodního ptactva nebo demonstraci jiných živocichu, pro které je
voda živlem, bez nehož se neobejdou. To musí napadnout každého,
kdo pohlédne na tento prostor s pahorku Baba, nabízejícnlo úchvatný
pohled na rltavskou kotlinu. Pražští konšelé však svého casu rozhodli
jinak. \Ja severní cásti ostro\'a zrídili obrovskou cisticku odpadních vod
z celé Prahy. Tekou sem splašky z celého mesta, kalojemy a k nim príslušné budovy a zarízení púsobí v okolním prostredí jako pest na oko.
Jedinecná prDežirost nebyla využita, patrne jednomyslným rozhodnutím.

vedomí a drzosti veškerých provinilcú. brutalita a podivuhodné
posuzování primerené obrany.
Snad by si naši poslanci meli prestat hrát pocítacové hry v parlamentu a dát ostatním do ruky zákonnou moc, která by pomohla
s prvními kroky k náprave. \Jemeli bychom šetrit na prevenci ani na
lécbe veškerých poruch osobnosti a pudll. na odbornících, kterých
máme smešne málo.
Dnes to byly mokré dlaždice, které ješte stále po vetšinu národa
znamenají vykonanou spravedlnost. Zítra to bude nenápadné sponzorov,íní zvýšených dodávek mazlavého mýdla do veznil' za stejným
úcelem. My si spokojene
odškrtneme
další smrtelná klouzání
v celách a pokrytecky nebudeme radeji ani chtít vedet, co se deje.
Pohodlne se to zarídí jaksi samo, skrze lidi. kterým nejaký další šrám
na svedomí už moc neublíží. My zústaneme cistí.
Tato vidina mi presto vadí. Ne že by prímo páchla. u nás ostatne
smrdí víc vecí, ale nejak mne pokoruje.
Nemám ráda jakýkoliv náznak svého ponížení, možná jsem za
posledních p,ír let zpychla. Jenže na co ted múžu být, ksakru, pyšná.
Na sníženou známku z mravú urcite ne. Kolik z nás dopadlo líp'
Hana Mudrová

Druhý neskutecný výkon ceskoslovenských geniú: pri menové
reforme v roce 1953 byly natišteny nové bankovky a naraženy nové
mince. Kapsy a pokladny obcanú byly zaplaveny krome jiného mincemi v hodnotách jednoho halére a trí haléru. Nové minimince byly jen
na obtíž. Jejich vynálezci se jednak rídili velkým sovetským vzorem.
jednak naivne verili, že kupní síla ceskoslovenské meny trvale poroste
tak, že se za jeden halír dostane brzy aspon tolik, kolik kdysi za krejcar: houska.
Tyto chrabré výkony domorodých geniú však režimu nestacily.
Príslušní cinitelé, kterým cinitelé ješte príslušnejší stále spílali, že neumejí dostatecne celit ilegálním odchodúm nespokojených Cechú
a Slovákú .,za hranice všedních dnú", pojali nevšední ideu. Protože
našinci odjakživa tnlli o svých dovolených a prázdninách k Jadranu,
vynalezli anonymní veleduchové speciální cestovní pasy, platné pouze
pro jednu zemi: Jugoslavii. A pro žádnou jinou. Není známo, že by
v dejinách cestovních dokladú byl tak rafinovaný trik zaznamenán.
Pasy se lišily nejen platností, nýbrž i šedou barvou. Jejich výroba musela stát hluzu penez, a taky si vyžádala vyšší úrední výkony pasovek.
Minuly se však úcelem: Ceskoslovenským obcanúm, kterí meli života
doma plné zuby, umožnily odcházet do exilu pres Jugoslavii, odkud
nebyl velký problém dostat se do italského Terstu nebo Bari, anebo
bylo možno se uchýlit do komfortního
uteceneckého
tábora
v Belehrade. Jediné, co na tom prekvapovalo, bylo to. že na tuto neortodoxní a komickou hru pristoupila tehdy jugoslávská vláda. jejíž cinitelé prece jen nepúsobili tak sklicujícím dojmem jako zdejší státníci.
Zavedou-Ii jednou v Guinnessove knize rekordú oddn, zaznamenávající monumentální výkony politické omezenosti, nemúže našim bývalým
vúdcúm plvenství uniknout.
M.lgnotus

Rekordy
V predmluve ke ctrnáctému americkému vydání KnillY svetových
rekordú sdeluje její púvodce, proslulý irský pivovarník hrabe Benjamin
Guinness pohnutky, které vedly ke vzniku publikace, již co do odbytu
ve svetovém merítku predcí pouze bible. Jsou prosté a ušlechtilé: Lidé
v Irsku, tedy ti lrové, kterí se rozhodli ve své težce zkoušené vlasti prece
jen setrvat, se stále hádají o to, kdo nebo co je nejvetší, nejdelší, nejtežší,
nejteplejší, nejstudenejší, nejmokrejší. ceho je nejvíc atd., a k rozhodnutí,
kdo má v tom kterém sporu pravdu, potrebují autoritativnnlo rozhodcmo
nebo prírucku. Z knihy se lze snadno dozvedet, kdo vydržel nejdéle pod
vodou, ktelý polykac "pohltil" nejdelší mec, který dentista vyrval lidem
a archivoval za dobu své cinnosti nejvíce zubú atd.
Nezdá se, že by se to v Knize rekordú Cechy nebo Cechoslováky
jen hemžilo. Vyskytují se naopak jen ojedinele. Jest tam napríklad
zaznamenána ceskoslovenská zdravotní sestra, u které byla v roce 1961
zjištena nejvzácnejší krevní skupina, a ro tak zvaná bombajská krev
(subtyp A-h). Jméno této dámy v knize neuvedli; setrvala v anonymite.
V knize jsem marne hledal kapitolu, ve které by se registrovaly
rekordní prípady nebetycné lidské tuposti a slabomyslnosti. Je to
škoda. Domnívám se, že by naše zeme mela v téro kategorii velmi
silné zastoupení. Celý život jsem toužil po tom, seznámit se s púvodci
trí neuveritelných rozhodnutí, jež mohla být pouze dnem omezených
byrokratú, kterí se v prírode a v dejinách vyskytují jen vzácne.
Jejich výkony uvedu v clu'onologickém poradí: Zohyzdení nejkrásnejšího z pražských ostrovú, ostrova Císarského, který se nachází
v míste, kde Vltava opouští mesto a vstupuje mezi romantické skalnaté
brehy. Ostrov leží mezi nejvetším a nejpeknejším mestským parkem Královskou oborou neboli Stromovkou a Zoologickou a Botanickou
zahradou v pozoruhodném mikroklimatu, které na svazích Troje od
nepameti dovoluje pestovat vinnou révu na primátorské vinici. Umele
vytvorený úzký a pomerne dlouhý Císarský ostrov prímo volá po tom,
aby byl úcelne zapojen do tohoto jedinecného areálu, aby vytvárel
spojovací clánek mezi parkem a zahradami, aby napríklad sloužil Imíz-

Proc není v novinách poezie?
Pamatuji doby, kdy deníky mívaly denne nebo témer denne básen
nebo aspon básnicku, címž ctenárúm pripomínaly, že krome zpravodajství politického, hospodárského, soudního, sportovnUlo, vedeckého
je i svet poezie, krásy vysnené i reálné kolem nás, v prírode i ve spolecnosti, a že ctenári nemají 'být k této oblasti hluší a slepí. Jinak se
jejich vývoj opožduje za jinými oblastmi života. Rád jsem za studentských dob cítával proto výtecné brnenské Lidové noviny, ale ty dnešní
už v této umelecké tradici nepokracují. Je to škoda, vždyt' noviny mely
a mají daleko vetší náklad než básnické sbírky, takže básne otištené
v denících zasáhnou tisíckrát více ctenárú než nízký náklad básnické
sbírky, a také ctenári se spíše a snadneji seznámí se soudobým básnictvím v novinách. Ostatne nmoho velkých zahranicních denfkú básne
prináší pravidelne.
Josef Polák
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Jsou významné, zvlášt proto, že ted tu je poprvé i clovek ve \'ojenské uniforme a se "zápalnými" recmi. Dosud se armáda do ruské politiky zásadne nepletla, a to bylo velmi zdravé; držela se vzadu i pri puci
proti Gorbacovovi v roce 1991. Armáda ovšem následovala Jelcina pri
jeho akci proti Bilému domu. Armáda sama však v ruské spolecnosti
trpí skoro tak jako starí a chudí lidé - není ani rádné ubytování, ani
rádná výživa, ani pravidelný plat. Lebed se mlIže stát typem. ktelý by
vyvolal v armáde reakci a vmanipuloval ji do politické role. Je emocionální a nevypocitatelný a mohl by se spojit se Žirinovským. A tuto situaci je nutno sledovat velmi bedlive. Rusko je vlastne široký koncept
nacionalistický: od pozitivních hodnot obcanského vlastenectví po
agresivní nacionalismus. To je soucást ruské mentality. Proto se budeme vždycky znovu setkávat s typy, jako jsou ti dva, s lidmi pripravenými burcovat posluchace, aby pomohli jejich vlastní kariére.

Ruská,

nemecká
a naše vlastní

jak lze za techto okolností ruský nacionalismus zadržovat?

nebezpecí

Rusko je národ, který má imperiální ambice od doby prvních carú.
Co by potrebovalo, je mechanismus vnitrních zábran, pravého opaku
zábran zvnejšku. Vnejší zábrany nemohou fungovat vecne, vycerpávají
se. Západ se musí zabývat i jinými problémy. Nejlepší metodou, jak by
mohl Západ podporovat vnitrní zábrany, je podpora ruské demokracie
a ruského tržního hospodárství. Dáme-Ii lidem politické a ekonomické
možnosti, vytváríme predpoklad vnitrních zábran. Prechodná etapa
vytvárí v Rusku tekavost, která žádá tvorbu mezinárodní bezpecnostní
struktury, jež by byla pripravena donutit Rusko k vhodnému mezinárodnímu chování. Budou potreba také financní záruky, podmínené
vlastními ruskými aktivitami. V Rusku se uchytil kapitalismus v tom
nejhmbším a nejbJ11tálnejším smyslu. Kapitalismus pro masy je dosud
v Rusku jen teorií, ale jsou tu už zákony, které by za nejaký cas mohly
k nemu vést. Je tu možnost, aby se všem darilo líp. ale je dosud vetšine lidí neprístupná.

Rozhovor se Stephenem
Heintzem,
výkonným vicepresidentem Ústavu pro studia Východ Západ, reditelem z jeho pražského centra pro evropská
studia
je Rusko stabilní?
Rusko je proste nestabilní. Podle mého názoru je ve stavu trvalé
prchlivosti, blízké bodu varu, a ta prchlivost prebublává ven, treba
do Cecenska, ale múže se vyvalit i jinam. Je to nevyhnutelný rys složitého pochodu transformace tamejší spolecnosti. Transformace
v Rusku zasáhla prakticky všechny oblasti života, rozborila nejen
veškeré návyky ze sedmdesáti let komunismu, ale i z celých staletí
predtím. Nadto nejde o "návrat" do predchozího životního stylu,
politického stylu a soustavy verouk, jako v Ceské republice, Polsku
ci Madarsku, je to spíš krok do neznámého sveta,
Co

jak je pro Ceskou republiku dúležité dostat se do NA TO?
Myslím, že to je dúležitejší spíš symbolicky než strategicky. Nezdá
se mi, že by tu ted byla nejaká vetší hrozba pro ceskou bezpecnost,
ale z ceského hlediska tu je takové klima "bezpecnostní dvojznacnosti". Psychologický stav je proto velmi dúležitý, vclenení do NATO predstavuje pro Cechy formální uznání ze strany demokratické komunity
evropských státú, Samozrejme není tak dúležité pro NATO, zda bude
zahrnovat i Ceskou republiku, jako je dúležité pro Ceskou republiku,
aby byla prijata. Nezapomenme, že prijetí dalších clenských státú znamená pro NATO velkou reorganizaci systému velení a administrativy,
To prinese své vlastní vnitrní problémy. Ale pevne verím, že Ceská
republika bude clenem NATO behem príštích peti let.

to znamená pro Ceskou republiku?

Nevidím prímou hrozbu ve smyslu strategickém. Ceská republika nemá s Ruskem hranice, je zemepisne vzdálena. Je ovšem blízko
Ukrajine a rusko-ukrajinské
vztahy jsou pro budoucí stabilitu
Evropy životne dúležité. Pro Cechy je však dnes dúležitejší faktor
psychologický. Je jasné, že Rusové porád pokládají všechny slovanské národy za své príbuzné. Ceši ovšem žádné bratrské city neopetují a chtejí místo bratrství vztah skutecného bezpecí a vzájemného
ohledu. Takový vztah se bude vyvíjet po celá desetiletí a ne ze dne
na den.

Padla železná opona skutecne, nebo sejen posunula o jednu zem
na v,ýchod?
Nemyslím, že by tu ted byla ješte nejaká železná opona. je tu jen
taková mnohem pórovatejší delicí plocha Otázka je. jak predejít konstrukci nové opony nebo zdi a dostat Ceskou republiku, Polsko,
Madarsko a Slovensko do NATO. Riskuje se vytvorení nového evropského predelu. Delicí linie jsou v dúsledku vždy destabilizujícÚTIfaktorem aspon to jsme se naucili za studené války. Zvláštní smlouva s Ruskem by
mohla být doblý zpúsob, jak prekonat koncept delicí linie.

Do ruské politiky ted po tirinovském vstoupil další politik s konfliktními názolY, generál Lebed. jak významné jsou projevy techto dvou
muž/Í vzhledem k tomu psychologickému vztahu?
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Když se podíváme
vztahy?

opacn.ým smerem, jak se vám jeví cesko-nemecké

Nemecko má v l:eské republice hlavní hospodárský vliv, bylo zde
od r. 1989 hlavním investorem. Je to nejmocnejší zeme na ceských hranicích. A je tu zas ten problém složitých psychologických vztahu, jako
u Ruska.
V tomto prípade jde o sudetský problém. Nemyslím si, že jedna
nebo druhá strana by to myslela s prosazováním svých nárokú skutecne vážne, jen se z problému staly casem symboly. Bude asi jednou
nezbytné, aby parlamenty obou zemí vydaly proklamace zduraznující
kladnou povahu vzájemných vztahú. Je treba, aby se vytvárely vzájemné obcanské asociace a aby také církve mely k sobe blíže. Takové veci
mohou lécit jizvy.
Po/lebují Ceši dál v.J'vije/, at' už v lomlo. nebo v jiném ohledu, lepší
smysl pro národní idenlitu, lakový, jaký je Ileba v Polsku?
l:eši potrebují nový, nikoli jen .,lepší·' pojem sebe samých, vyrovnaný pojem a pocit. Vidím ted, že Klausova vláda staví znovu na pragmatickém nacionalismu. Ale koneckoncú bude potrebí smyslu pro obcanské vlastenectví. Nacionalismus je emoce, jež nutí ke stvrzování vlastní
národnosti zpúsobem etnocentrickým a ve svých dúsledcích zahrnuje
nadrazenost nad jinými národními identitami. To bývá zdrojem konf1iktú. Vlastenectví je kladným vyústením obcanské hrdosti, ztotožnením
s obcanskými povinnostmi v urcité vnitrní renesanci. V tom ohledu je
zcela podstatné, aby se v problémech, jako je zprístupnení svazkú
StB nebo ,1ustrace", vrátila do zeme historie, aby se došlo pravdy,

protože pravda je podstatou historie. Ale zároven je
nezbytné, aby se l:eská republika osvobodila od minulosti
do budoucna. Vlastenectví, to jest myšlení dopredu, je tu
nou cestou, nikoli nacionalismus, který má tendenci hledet
je v Ceské republice demokracie?

Ani v tech nejrozvinutejších zemích, jako jsou Spojené státy, není
demokracie nikdy dosaženo, je jen aspirací, vyžadující stálé zrání
a nekoncící rešení problému. Na úrovni makropolitické zavedla
l:eská republika efektivne fungující demokratické instituce a procesy. Má svobodné volby, svobodu tisku, svobodu sdružování, fungující parlament a novou ústavu. Ale pod tím vším jsou porád ješte zneklidnující jevy. Není tu decentralizace politické moci, vec nesmírne
dúležitá pro pravou demokracii. Je tu svoboda tisku, ale je tu i manipulace s toUlO svobodou a stranický vliv na novináre je príliš silný.
Byl tu prípad nátlaku na redakce nekterých novin, byli meneni
redaktori. Byly pokusy manipulovat lidmi v l:TK. Je tu porád ješte
otázka lidských práv menšin. Posléze pak je tu záležitost nejistoty
nevládního sektoru, což je zvlášte nepríjemné. Vláda má na nevládní
organizace obecne negativní názor. Schopnost obcanú volne se sdružovat k obcanským úcelúm je podstatnou složkou demokracie. Je tu
porád ješte nepríznivé zákonné, regulacní a danové prostredí, které
omezuje fungování techto organizací.
Je tu demokratický stát? Ano. Potrebují koreny demokracie ferliliO
zaci, aby rostly hloubeji? Nepochybne.
l:eský preklad Nová Prítomnost
Rozhovor vedl a zaznamenal

M. j. Stránský

Ceský
dialog
MESÍCNÍK PRO CECHY DOMA I VE SVETE
známý jako první soukromý casopis, který prišel s myšlenkou boural bariéry mezi obcany jednot-,o národa
žijfclmi na ruzných místech nasí planety. DOkázal sl vytvoot oKnJh verných ctenáru a získat dobrý zvuk díky
úsilf hledat pravdu bez ohledu na pditické zámery té které strany. Bez štvaní a stresování, ale s pozorným,
kritickým i uznalým pohledem. Ceský dialog prináší aktuální informace ze života v CesKé republice, rozhovory s osobnostmi poNtlckého a kullurniho života u nás i za hranicemi. odpovedi na dotazy ctenáfu,
príspevl<:y autorú z celého sveta, pohledy do historie, soucasnosti budoucnosti, ctení pro oddech. i impulsy
k zamyšlení. ceskY dialog chce hledat paziU"ní cestu k prosperujlcí budoucnosti ceského státu, k toleranci
a soužiti nejróznejšlch individualit.
Ceský dialog nevydává žádná strana. ()(ganizace ani ústav. Vznikl z potfeby skutecného dialogu. ,Je spoluvytváren svými ctenári.
Vychází pro ctenáre v Ceské republice i na Slovensku. ve Švýcarsku, v Rakousku, Nemecku, Sl<andinávských zemich, Austrálii, Americe. Kanade a v daJších zemíCh.

i

8e:ZnalJ)te se

naprosto
a hledela
smysluplzpátky.
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ve své knize Understanding Media (u nás vyšla teprve v roce 1991
pod názvem "Jak rozumet médiím"): každé médium je nastavení
vlastností a schopností cloveka, jeho extenzí, a za každé takové
nastavení musí clovek zaplatit dan.

Každý nový
krok

Denne máme dúvod k nadšení. Internet umožnuje z jednoho
místa vstup do stovek katalogú knihoven, k bázím dat z nejrúznejších obon\ nabízí skvelé možnosti elektronické pošty, porádání telekonferencí, aniž by se jejich úcastníci fyzicky setkali, a další služby.
"Kdo není na Internetu, jako by nebyl", hlásá novinárský clánek
v príloze Lidových novin "Koruna" (15. 12. 1994). Približne v téže
dobe bylo do této globální pocítacové síte, obepínající planetu,
zapojeno již na 30 000 menších sítí s více než 3 miliony pocítacú
a 35 miliony uživatelú. Tyto pocty stále rostou. Zcela nové možnosti
nabízí dynamicky se rozvíjející služba, která spojuje možnosti uplatnení systému umožnujícího propojení rúzných textú pomocí klícových slov v Internetu.

jako lidé se odlišujeme od ostatních živocichu
schopností symbolicky zaznamenávat své poznatky,
myšlenky, predstavy apod. písmem, obrazem, hudebními zvuky a stále casteji kombinacemi techto prostredku. Když používáme techto zaznamenaných
informací o svete, jako bychom zacházeli se svetem
samotným. Natolik se stal tento prístup lidem v civilizovaných zemích vlastní, prirozený a samozrejmý.

i

I na úseku vývoje pocítacových médií rostou známky toho, že
dochází ke kumulaci zaznamenaných znalostí. Stále více tištených
knih, casopisu, novin, právních a jiných predpisú a jiných tiskovin se
vydává soubežne na kompaktních discích, pribývá tech. které se
takto vydávají výhradne. Napr. již pred lety vydali Anglicané na kompaktním disku obsahujícím úplné texty studií o církevních otcích za
tisíc let a anglickou poezii za posledních 400 let. Také prední svetové
encyklopedie zacínají být prístupné v tištené v elektronické podobe.

Jirí Cejpek
Jak to doložili neurofyziolog]. Eccles a filosof K. R. Popper ve své
teorii trí svetú: vedle sveta atomú, molekul a neuronú a jejich vztahú
zrodil se druhý svet vyrústající z prvého, svet duševních obsahu.
Vlády se však ujímá svet tretí, svet vnejších pametí, médií, doku mentú. jakýchkoli lidmi zaznamenaných informací. Ve veku pocítacu je
pak tento tretí svet zaplavován pocítacovými médii. Pribývá v nem
databází, z nichž cerpají nejen jednotlivci, ale stále více i prostredky
masové komunikace. Tento tretí svet vyrústá z obou predchozích, ale
má tendenci osamostatnit se, žít svým vlastním životem.

Na obzoru je další technologická revoluce. Britští vedci spolu
s japonskými kolegy zvládli jako první na svete technologii umožnující výrobu integrovaných obvodú. Zdá se, že po mikropocítacové
technologii mohla by prijít do peti let další technologická revoluce.
Mohla by údajne prinést petisetnásobne menší a rychlejší soucástky.
A to pomíjím novou nadcházející etapu ve vývoji vztahu "clovek pocítac" v systémech, které se zacínají uplatnovat v nejrúznejších
oborech lidské cinnosti. Clovek v nich bude pripoután k pocítaci
jako ridic jedoucího automobilu ke svému vozu.

Blíží se doba, kdy se opet naplní jedna z vizí vedeckofantastické
literatury: lehkým dotekem nekolika tlacítek získáme témer jakékoliv
poznatky, o nichž se budeme domnívat, že je potrebujeme. A to aniž
bychom vytáhli paty z pohodlí svých domovú nebo svých pracoven.
Jak snadné! Ale nemylme se. Ve skutecnosti nalezneme ve stále
objemnejších pametech pocítacú neco, co nekdo jiný jako poznatek,
zjištený fakt ci svúj názor, svúj pohled a prístup zaznamenal.

To vše vyvolává presvedcení, že okamžik, kdy témer vše, co bylo
dosud symbolicky zaznamenáno do hmoty nebo na hmotu a nebylo
clovekem ci prírodou zniceno ci zámerne utajeno, bude komukoli
prístupné. Pocítacové programy pro preklad z jednoho jazyka do
druhého odstraní bariéry jazykové. Pri rychlém zmenšování se sveta
by mohly být casem prekonány i bariéry etnické, rasové, politické.
Ta doba už není daleko, zdá se, že je to spíše otázka organizacní
a financní. Hlavou se rojí takové myšlenky, zda prežijí knihy v tradicní kodexové podobe a knihovna v dnešní podobe (ve Francii
i jinde se už zakládají "mediatéky"), když cokoli si zamaneme, budeme mít hned po ruce jako v té pohádce "Hrnecku, var".

Mezi temi, kterí konstatují naši zvyšující se závislost na tomto tretím svete, je i vicepresident Spojených státu AI Gore v dOe "Zeme na
misce vah. Ekologie a lidský duch".
a strane 179 poznamenává:
"Negativním úcinkem na míš život se zabýváme jen vzácne."
Prirozene: k objevu písma pred mnoha tisíci lety vedly cloveka už
podle Platóna predevším touha upevnit svou zkušenost, prenášenou
z pokolení na pokolení, ucinit lidskou mysl nesmrtelnou, uchránit
pro budoucí generace hmotné a duchovní hodnoty. Obdobne lze
soudit o motivech vynálezu knihtisku, filmu, rozhlasu, televize
a pocítace, který dnes doslova vrustá do spolecnosti.

Pred casem me zaujala v rozhlasovém pOradu veta:" ikdy nikdo
nikoho nemúže nicemu naucit". Já k ní dodávám: nejen ucitel žáka,
ale ani pocítac uživatele. Že je to absurdní veta? Spíše neúplná,
nebot je k ní treba dodat: jestliže žák nebo jakýkoli príjemce informace neprojeví vúli a pripravenost poznávat, vúli a schopnost myslet, pak ten poznatek nezíská. Snadno podléháme iluzi, že to, co
vidíme napsáno nebo zachyceno obrazem ci hudbou, jsou naše znalosti. Je to asi jeden z nejvetších omylú naší doby, který pramení

O kladných stránkách použití techto médií pro cloveka a spolecnost tedy není pochyb. Zejména pocítac (francouzsky ordinateur) se
osvedcil jako úcinný poradac našich znalostí a dalších našich aktivit.
Avšak již témer pred 30 lety varoval kanadský vedec M. MacLuhan
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AI Gore píše o škodlivosti stále vetšího množství nadbytecných informací. jež srovnává s odpadem. Tam, kde ustupuje naše myšlení casto práve pod vlivem iluze o snadném osvojení si znalostí - tam
snadno proniká bulvár a brak. Stane-Ii se takový ústup hromadným
sociálním jevem, múže to mít i neblahé dúsledky sociální. Rodí se
málo odolné spolecnosti, jež snadno podlehnou demagogúm a mocichtivým bláznúm, kterí se derou na trúny. aše století jich zažilo
dost a spolecnosti zpúsobili nezmerná utrpení.

z neoprávneného okouzlení technickým pokrokem. Je to naše prílišné nadšení nad lehkostí, s níž se dotýkáme tlacítek pocítacú, televizorú, rozhlasových prijímacú a nejrúznejších prehrávacú.
Každý z nás si v prúbehu svého života vytvoril jiné obrazy, jimiž
vše kolem sebe pomeruje. prostrednictvím nichž vnímá a hodnotí
svet kolem sebe. Patrí k nemu, a to ve stále vetší míre, i skutecnost
symbolicky zaznamenaná. Svet kolem sebe, a paradoxne i sama sebe,
pomerujeme s odstupem svého já. Myslíme, když své nové znalosti
zaclenujeme do struktur svého vedomí, své pameti. Pritom o prúbehu
tohoto procesu zatím mnoho nevíme. Myšlení bolí, ríkávali kdysi naši
ucitelé. Dáváme jim za pravdu po celý život. Myšlení je namáhavý
proces, vyžadující denní trénink. Iluze, že si tento proces usnadníme
tím, že stisknutím tlacítek nalezneme odpoved v bázích dat našich
pocítacú, múže se stát pro cloveka osudnou. Múže ho odnaucit myslet. Stejne jako žák základní školy múže v dúsledku príliš castého
používání kalkulacky zapomenout základní pocetní úkony.

Stále snadnejší prístup k zaznamenaným znalostem staví naopak
každého jedince, rodinu, školu i celé soustavy školského i mimoškolního vzdelávání pred velmi nesnadný úkol naucit se vybírat
z dostupných informací. Vždyt v tom tkví celosvetová krize školských systémú, že si škola z narústajícího množství poznatkú stále
obtížneji dovede vybírat pro výuku jen to, co je pro cloveka a spolecnost podstatné a potrebné. Ostatne to platí i poté, co opustíme
školní lavice. Celoživotní vzdelávání prestalo být ve vyspelých
zemích prázdným heslem.

Tak jako múžeme podlehnout rúzným chorobám, neotužujeme-Ii
své telo, tak múžeme snadno podlehnout duševnímu zlenivení,
netrénujeme-Ii SVLljmozek. Kolem nás krouží, útocí na nás a do
našeho vedomí i podvedomí se snaží vetrít nejen stále více informací, ale i dezinformací a tvrzení, jež nelze ani doložit. ani vyvrátit.

Víme, že technika a technologie jsou ambivalentní. Naucme se
tázat se po smyslu a podstate každého nového kroku i na poli informacní techniky a technologie. Informacní studia na desítkách univerzit mnoha zemí se už tímto smerem ubírají.
O

lm Cejpek.
Fotojindhch

Pro!, PhDr., CSc., obalY sociální informatika.
informacní veda, knižní kultura a knihovnictví. profesor
Ústavu informacních studií a knihovnictví FF UK v Praze
a vedoucí Ústavu bohemistik)' a knihovnictví FPFSU v Opave.

Streit

19

nlhtDmnosG
nova:
svetovládné impérium zmizelo a na jeho troskách se pomalu rodila
idea svetovlády jiná. Dostalo se jí pojmenování Svatá ríše rímská. Ale
i idea krestanského
univerzalismu ustoupila, tentokrát predstave
nacionální a imperiální moci ... a tak hychom mohli pokracovat.

Líc a rub

A mohli hychom ukázat i na vítezství jiná, nikoli mocenská, ale
treba vedecká a technická. Clovek do znacné míry ovládl prírodu,
zacal si dokonce vytváret prírodu umelou.

dejin:
prohry
~ v
~
a vltezstvl

Takových rad dejinných úspechu je možné zkonstruovat mnoho.
Casto se ovšem ukáže, že nejsou treha plne historické, že jsou pouhými konstrukcemi: kupríkladu jedna z nich se v našem, ceském
vedomí udržuje velmi houževnate už jedno století. totiž presvedcení
o hytostne demokratické a humanitní náplni ceských dejin. T. G.
Masaryk ji zkonstruoval z potreh své dohy a nikoli ze studia dejin.
To ale neznamená, že hy tato koncepce nesehrávala v živote ceské
spolecnosti veskrze pozitivní roli.

Po dlouhou dobIl jsme vnímali dejiny jako postupný proud událostí a cinu, navlecených na nit historického casu a jako mozaika se podle ní skládajících
Není divu, že - prehlédnuto z dosaženého úspechu - se zrodila
do pi':ehledného a jasného obrazu minulosti. Všechno predstava, že dejiny jsou prospekcí. To, co se stalo, má své dúsledky
melo v tomto obrazu do sebe zapadat stejne jako a poznám-Ii je v dostatecne dlouhé rade, mohu s jistou pravdepodobností predpovedet budoucí vývoj. K. R. Popper v Bíde historiciskolecka mechanických hodin; takový pl'-::ímernení mu nazval tuto tendenci k jakési ..futurologizaci" historie "rozsáhlými
ostatne nijakým produktem dnešní doby, užil jej už 1. predpovedmi" a ukázal, že takové amhice jsou fikcí. Mel pm·du.
Kant. A pružinou tohoto mechanismu, zdá se nám A presto je situace zrejme složitejší.
dosud, je lidský rozum. jím postupne ovládáme, lidVe jménu ceho
stvo jako celek, jedinec jako konkrétní pl'-::edstavitel
V dejinách - a tech nekolik "celku náhodne vybraných a práve
tohoto celku, prírodu i dejiny.

uvedených príkladú lze snadno v tomto smeru odhalit - se I'ítezívá
..ve jménu"; dejiny si vždy sankcionujeme necím, co je presahuje.
Tak ci onak pocítáme s tím, že to, co deláme, konáme pro nekoho
tretího. V jeho jménu pak také vítezíme.

Zdenek Beneš
Již na konci 17. století si nekterí všimli, že tím, co oddeluje spolecnost jejich doby od spolecnosti antické, je výrazný vzestup poznání ve vede, a také v umení. Práve v techto dvou navýsost lidských
oblastech je dokazatelný nesporný pokrok oproti dosud velebenému
antickému vzoru. Co lépe vyjadruje tuto velkolepou ideu vzrustu lidského poznání než dve hesla vyslovená na pocátku celého novovekého myšlení: Baconovo "vedení je moc" a Descartesovo ..myslím,
tedy jsem"? Nesporný pokrok vedení, stejne jako naprosto neslýchaný rozvoj techniky v moderní dobe jako by dával obema za pravdu.
Tedy vítezství lidského rozumu a umu. Zejména ve vztahu k prírode
se mel clovek stát pánem - a ostatne celé dejiny mají být cestou
postupného vzrustu a uvedomování si možností lidského rozumu.

V evropských dejinách se dlouho vítezilo ve jménu božím.
Nejprve ve jménu rozlicných pohanských božstev, pak jediného
krestanského boha, potom téhož boha, avšak konfesijne pojímaného. Vítezilo se také ve jménu pokroku. Pokroku vzdelanostního,
technického, sociálního a predevším obecne rozomového: lidstvo
smeruje k veku lidskému, ci "pozitivnímu", v nemž se bude rozhodovat plne vedome, pritom svobodne - a hlavne naprosto správne.
Vítezit v tomto znamení se ale ukázalo více než ošidným:
R. Guardini po 2. svetové válce predpovedel, že .clovek budoucnosti
bude vedet, že v technice nejde koneckoncú o užitek, ani o blahobyt, nýbrž o moc". Zdá se, že to už víme. Všechna vítezná tažení, at
už se zaštitují címkoliv, však mají také svuj rub. Treba dlouho skryte,
ale o to zákerneji je v nich ukryt pocit vlastní vyvolenosti. A jakmile
jsme podlehli pocitu, že jsme - jedine my, pochopitelne! - povoláni,
že máme poslání, zacali jsme nutne jiného zatracovat. Je to ješte
vítezstvfi Kdy vlastne vítezství prestává být triumfem a stává se tragédií, v prijatelnejším prípade "pouhou" tragikomedifi

Dejinné úspechy
Podobne jako clovek vítezí nad prírodou, vítezí pak i v dejinách
alezli bychom v nich predlouhou radu vítezství, jež nás ve svých
dúsledcích, jak jsme nepochybne hluboce presvedceni, dovedly až
k dnešnímu stavu spolecnosti. Navrátíme-Ii se až k samotným korenúm evropské kultury, bude vítezství Rekú nad Peršany oním prvním rozhodujícím krokem, predznamenávajícím vše další: recká svoboda tu stála proti asijské despocii a ukázala se být silnejší. Tak situaci videl už první historik tohoto velkého stretu kultur, Hérodotos.
Ale nad reckou antickou ideou polis pozdeji prevládlo rímské impérium. Do neho proniklo púvodem židovské krestanství a zvítezilo,

Lest dejin
Odpoved hledejme v tom, že dejiny nejsou daností. To, co se
stalo, ješte nejsou dejiny v plném slova smyslu. K nim minulé dení
poskytuje jen látku. Ono totiž nelze nikdy plne poznat, "jak to ve
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utecnosti bylo". Minulost je nám ve své plnosti nedostupná, histo: jako by se podobal astronomovi. nebot jako on múže pouze
lzorovat a to, co vidí, je od neho oddeleno vetší ci menší casovou
dáleností. Historie je tak bytostne casove dvojdomá. Dejiny se
,dy rozklenou mezi chl'íli, v níž se událost stala nebo cin byl
'konán a okamžikem, z nehož na ne hledíme. A tento oblouk má
:dy nemalé vnitrní napetí: události a ciny vidíme až tehdy - a opet
ko astronom - kdy na nás púsobí, kdy
nám dorazí", což nemusí
~dy být tehdy, kdy se stanou. Minulé proto vždy vnímáme pod
)rným úhlem soucasnosti. Historické vedy se tomuto tlaku brání.
rotože múže vést k manipulaci s dejinami. 'acházejí radu proredkú jak se od své doby oprostit, ale presto leckdy oni prohrají.
ení to jejich chyba, jejich prohra, je to samotný princip historickéo myšlení.

stále znovu a znovu. Víme prece z vlastní zkušenosti stejne jako
z dejin, že výsledky našeho jednání a konání se až príliš casto odlišují od zamýšlených cílÚ. Filosofie tu mluví o .lsti rozumu" nebo .,lsti
dejin". Lest obou nás pak zavádí i na scestí jednorozmerného videní
sveta kolem nás, vcetne sveta dejin. Pak místo jejich líce a rubu vidíme jen jejich jednu stranu - a co víc, mližeme si je i poplést. Ani
vítezství, ani prohra tak nejsou daností.

"k

i

Jejich poznávací nástroje jsou omezené: naše lidské myšlení si
ždy ve svete, v poznávání, v jednání vyclení jenom jistý okruh, kam
~ s to proniknout nebo jenom dohlédnout. Z této cásti pak usuzujene na to, co náš horizont presahuje. Je to past, do níž upadáme

V dejinách vítezíme tak jenom potud, pokud dohlédáme - zamýšlené samozrejme - konce svých cinú. Pokud se dejiny pohybují ve
smeru, který jsme si vytycili. Dejiny ale obcas mení smer, nekdy
ponenáhlu, jindy naopak zase bleskove. A co potom s takovým
vítezstvím, které tím ztratilo svúj základ? Treba odezní: vítezství Rekú
nad Peršany je nejenže vítezstvím pouze pro Evropana, ale dokonce
jen pro Evropana pouceného, protože nepoucený v nem již nic aktuálne potrebného nerozpozná. Anebo se promení v prohru; vítezství
vedy a techniky jsme nakloneni dnes videt spíše jako prohru prírodní a životní rovnováhy. Zkrátka: výhra dneška múže být prohrou
zítrka, A prirozene také naopak.
O
Zdenek Beneš, Doc .. PhDr., Ústav ceskJÍch dejill
Filosofické fakulty Univerzity Karlovy

MEDiCíNA
PSYCHOLOGIE
PRíRODNí
VEDY
FYZIKA A MATEMATIKA
ŽiVOTNí PROSTREDí
TECHNICKÉ VEDY
ANTROPOLOGIE
FILOZOFIE
UMENí

~

VeSmlr

Predplacením získáte
• zjištení, že i nejnovejší vedecké poznatky mohou být srozumitelné
• orientaci v záplave nových poznatku (a to šetrí váš cas)
• slevu 126 Kc pri rocním predplatném

Za 12 mesícu dostanete
• 720 stran clánku, glos a recenzí ze všech vedních oboru

Casopis Vesmír je urcen pro
•
•
•
•

ty, kdo chtejí být informováni i o oborech, v nichž nepracují
studenty stredních i vysokých škol
ctenáre, kterí chtejí svuj cas plne využít
všechny, kterí stále pecují o své širší vzdelání

Predplatné 1995:
• rocní - 378 Kc, pulrocní - 210 Kc, ctvrtletní - 105 Kc, 1 výtisk - 42 Kc

OBJEDNÁVKY NA ADRESE:
VESMíR, NÁRODNí 3, 111 42 PRAHA 1
TELEFON 02124240578
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Sun,

Vítezství

je z hlediska

spousta

mravních

bežného
axiomú

západního
tady

myšlení

neplatí

hodne

a jiné zásady

paradoxní,

jsou

zas nlálo

prijatelné:

Mrtví zvedi
jsou urceni k rozšdovánÍ matoucích zpráv

Mistra Suna
":'-lA

PRV\'Í

POHLED

PORÁŽKY,

DL\'OD

Vy PRÁ VEN

i~,' BYL O

VÍTEZSTVL

Z ,\INOHA

VYPRÁVET

SE STALO

\'ARIA'JT

O ViTEZSTVÍ

A CO ZNAMENÁ,
KLLTL'RY,

JAKO

TEDY

JI'JE

PROTIKLAD

jE\'ŽE

\'YPRÁVE'lÁ
\1'i'TL,

VEDET,

JE UDÁLOSTÍ

JI N E

UDÁLOST

~IÝTlS

CO JE TO

KULTLRY,

Ale k(~yž bylo v)'zvedné poslállÍ
vyzrazeno dNv /lež ~ylo naplneno
musí zem lít oba

PRED TI~I

P JlE D v i T Ez STví~,

SOlCÁSTI

PREDPOKLÁDÁ

ViTEZSTVÍ

POKAŽDE

A

lDÁLOSTi,

BÁJE,

jsou li z nich kdo se vrátí
a sami podají zprávy

VITEZST\'Í.

K \'YPRÁ\'f:\'L

JI N E Vy P RÁ VEN í,

VÍTEZSTVÍ

JED\'OC

\'ITEZSTVi

K OSLA\'f:,

Živí zvedavé

l:)'zvedac

sÁ,\1.

i ten kdo ho L:yslal

ViTEZSTVi

(Hlava

I1\'TERPHTACÍ

trináctá,

Zvedové)

KULTURY,"

Mistr Sun
Pravda

Oldrich Král

prostou

je, že Sunovi
potrebou,

dosahovaná
Mistr Sun sloužil

v jistém státe Cchi jako poddaný

státu Wu (514-496

pr. Kr.) coby velitel jeho vojsk.

Mistr Sun soucasníkem
postavení

u dvora

Konfuciovým,

údajne

jeho trináctikapitolový
gického

myšlení

užaslému

vúbec.

vladari

nedúverivý

vysloužil

traktát

A dokonce

predvedl,

následovalo,

patrí k nejznámejším

tám cínských

filosofú,

Král dal Sunovi
krásky

na dva oddíly

ny. jenže
jenom

své vojenské

když

hihnaly,

k,'Jlovým

favoritkám,

primlouval.

Ale když

behlo

bez jediné

dvou

nejkrásnejších

tostného

pravidla

Sun zachO\'al

Ponekud

dvorních

královy

a chtel

dam,

setnout

svým ocím,

padly

krásných

konkubí-

hlavy

Tak jenom porážku riskuje
vojsko jež vrhá se do boje
aby V nem teprv hledalo vítezství

marne

cvicení

ponechá-Ii

se

pro-

že ztráta

si toho nelí(Hlava

pred bezmála

d\'ema

a púl tisíci lety v cínské

fú, priléhaveji

zvané dobou

Válcících

text dedicem

mravní

konfuciánské

ideje

idea již pomerována

a kultivována

mu legistú a vúlí k prirozenému
letí politiky,
verzálními

státníky
stratégy:

ké strategické

kritickou

byl dnes
ostatne

je velká válka, Válka \'šech

postupne

legendy,

kniha

a konecnou

Vojenská

doktrína,

skepsí

mravního

Vítezství

Sunovo

do moderní

nejlépe

o nichž nikdo

vlastne

bez

boje,

vítezství.

jež sice

všichni

vidí,

ale

neví, jak jich bylo dosaženo:

realis-

At všiclmi patN
na naše vítezství
ale at nikdo llevidí

po tisíci-

soucasnými

všechno,

ctvrtá, Pochod)

filoso-

kdy byla tato

Cten a citován

okupov,ín

být prekládáno

dochovaná

dobe

pr, Kr.), byl tento

v tom case,

bytí taoistú,
jako

zacalo

je, že nejstarší

text, který vznikal
je cas této

manažery.

myšlení

SlL Velký byznys

Pravda

a vojáky,

státú (403-221

ale

obycejná,

sama sebou:

génia ve svých službách.

Napsán

docela

dvema

král se za ne

favoritek,

se mu vyplatí,

aby

krásky

Zdá se, že si král Che-Iu spocítal,

konkubín

ani odmenou,

jako není projevem ni/erného sluchu
us~yšet hromobití
Nejlepší vítezstVÍ
nebyla ani úžasllá
lIe~yla ani slavná
nebyla ani IIdatná
Stací že ~yla neomylná

rozdelil

nejmilejší

je predvést,

klid a porucil
hlavy

To, co
anekdo-

Mistr Sun souhlasil;

Dvúr neveril

chyby,

mysleL
vojenským

a do cela postavil

vysvetlil

ani když

a nejdrsnejším

krásných

a strate-

neprišel,
schopnosti.

umení.

vítezství

Vybojovat vítezství
nad nímž L:ykhkne celý svet úžasem
není vlast n Í tomu nejlepšímu
jako llení projevem síl)'
IIzvednout zvad~ý podzimní list
jako nellÍ projevem jasnozhvosli
uvidet mesíc ci slllnce

byl

král precetl

umení

teoretikovy

180

k dispozici

predvedl

když si recený
vojenského

o svou šanci

proverit

legendy

pád si své vysoké

jak to ve skutecnosti

král si usmyslil

s nimi

tehdy,

o zásadách

ani slávou,

považuje

krále Che-Iu ze

Podle

Na každý

jakoby

není vítezství

Za nejlepší

uniklasic-

jak jsme jich dosáhli

reci byzny-

proti všem,
strategického

podobu
kterou

dostal

myšlení
pozdeji,

reprezentuje

Tak vojsko tvoN své vítezství podle nepHtele
tak jako i'eka {uoN svlij tok podle tvant zeme

je
než

Mistr

(Hlava šestá,
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Prázdné

a plné)

n
frí1DrnnosG
nova:
Mistr Sun byl realista, jakkoli je jeho jazyk místy patetický.
Spoléhal na lidi, jací jsou: zbabelí a ziskuchtiví, verní silným, neverní slabým, o hloupých nemluve. Pravý vojevudce je ten, kdo své
lidi dostane do té správné situace: z dálky budou cítit korist, zatímco
jim do zátylku bude dýchat smrt. Pak sáhnou až na dno svých sil,
necouvnou ani o píd (nebudou mít kam) a zakousnou se do neprítele a nebudou s ním mít slitování, když jenom jeho smrt jim bude
životem:

Vítezství a boj o ne byly Sunovi nikoli vecí cti a slávy, ale mravním závazkem a chladnokrevnou
rozvahou. Paradoxní mravnost
Sunova strategického traktátu vrcholí finální kapitolou, venovanou
- ó, jaká peleš kulturní - dokonalému užití vyzvedacu a špionu:
A od toho je tu pet druhú zvedú.
zved místní
zved vnitFní
zved obrácený
zved mrtvý
zved živý
Pakliže vyšleme techto pet zvedu najednou
nikdo se v nich nerozebere

Mej je k cinum
aniž bys Feklslovo
a vystavuj je nebezpecí
aniž bys vysvetloval
vrhni je do záhuby
a oni pl~ežijí
vrhni je do náruce smrti
a oni budou žít ...

A to je ten božský úradek
pravý poklad králu
(Hlava trináctá, Zvedové)

Nebot válka je vždycky smrtelná a nákladná, a cena vítezství by
mela být primerená. Dobre vedený zved je ta nejlepší investice pravý poklad králu. Umení válecné - klam a lest a dumysl, nikoli
chrabrost a už vúbec ne sebeobetování.

Mistr Sun hovorí o vítezství bez nadšení. Vítezství je mu potrebou,
nikoli slávou nebo odmenou.
Tím méne dukazem
pravdy.
Nejdokonalejší vítezství jsou ta obycejná.
ic zvláštního, tak se stalo
a tak je. Za cenu primerenou.
O
Oldhch Král, Prof PhDr., reditel Ústavu Dálného východu a Centra komparatistiky
Filosofické fakulty
UK
v Praze

1)
nOVa
frítomnosL,
Vám nabízí inzerci za výhodných podmínek!
Naši ctenári jsou lidé, kterí mají zájem o politiku a kulturu. Casopis je rozesílán po celém svete.
Ceník inzerce
16.000 Kc

1/8 strany

2.350 Kc

"oznamovatel"

1/2 strana

8.500 Kc

1/16 strany

1.250 Kc

do 25 slov /4 rádky/ 350 Kc

1/4 strany

4.500 Kc

1/32 strany

650 Kc

do 12 slov /2 rádky/ 200 Kc

1 strana

1 strana merí 18 cm x 22 cm /180 mm x 220 mm!
Uvedené ceny jsou vcetne DPH. Grafické opravy + sazby 5 % z celkové ceny.
Slevy pri opakování:

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

Uzáverka pro reklamy do patnáctého každého predchozího mesíce. Císlo vychází vždy mezi 15. - 20. každého mesíce.
Objednávky zašlete na: ová Prítonmost, Národní 11, 11000 Praha 1, tel. 2662 16, fax 26 68 25.
Tešírile se na Vaši objednávku!
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VZAL

ASTLEY
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ZACTO(ILA,
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CHIRURG,
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VEHO

USTOUPILA
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A SOUSTAVI\E
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A PAK JEN TAK

RÁ'IA

POBÍHALA,
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V$ECH~Y
BYL

\'EL!>II
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VELMI

TÍ~I,
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ZE TA

VZ.
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E E~Á
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PIHpADU,

VSECH

UTVORILA

DVAI\ÁCT

SIK,

OSUDEM.
Pau I Johnsol1

Tento mesíc
Ekonomika
Je až zarážejícÍ, kolik událostí jenom na
ceské ekonomické scéne se vejde do jednoho krátkého mesíce a jak prísný musí být
výber, aby se dal shrnout do príspevku
následujícího rozsahu. Tak se deje nepretržite už šest let ekonomické
transformace,
ackoliv bychom mohli predpokládat
jisté
uklidnení pomeru. Ukázalo se ale, že úklid
a zmeny musí být rozsáhlejší, než jsme se
snad domnívali.
Pražská burza cenných papíru oslavila
druhé výrocí své cinnosti, pohríchu hrozivým poklesem cen akcií. Obchoduje se na ní
akciemi více než 1700 podnikú, což je definitivní císlo, na kterém se konecne zastavil
proces prevodu státních podnikú na akciové
spolecnosti. Rozpaky, které se v souvislosti
s burzou objevují, se diskutovaly na konferenci o obchodování
s cennými papíry,
porádané nadací Patriae. Objevil se i ,kacírský" názor, že pocet emisí cenných papírú je
na náš trh príliš vysoký a že v mnoha prípadech je jejich kvalita sporná na to, aby
vúbec byly na burze obchodovány. Názor,
že po skoncení kvasného procesu jich tam
zbude maximálne nekolik set, nebyl vubec
ojedinelý.
Pripravíme
tak naši burzu
o dústojné postavení mezi ostatními svetovými institucemi tohoto druhu, avšak ve prospech kvality.
Jako velmi proZÍravé, elegantní a hlavne
velkorysé ocenme rozhodnutí vlády o bezcelním dovozu vyspelých technologií. To je
presne to, co naši podnikatelé potrebovali,
aby se mohli ucházet o odbyt svých výrobkú
na svetovém, nebo alespon evropském trhu.
Nezatíženi nutností pridat ke kupní hodnote
zarízení ješte nemalé clo, jiste využijí príležitost nakoupit stroje, s jejichž pomocí budou
vyrábet kvalitnejší výrobky Ovšemže to privítají i domácí spotrebitelé, kterí to, dá pánhúh, pocítí i na cene, jež bude ,duty free·'.
Podle prúmerné míry nezamestnanosti,

která se u nás už delší dobu pohybuje
kolem trí procent práceschopného obyvatelstva, by se zdálo, že vlastne u nás nepracují
pouze notorictí milovníci volnosti. Jsou však
oblasti. které se z této hodnoty vychylují
prudce smerem vzhuru, hlavne na severní
Morave, postižené útlumem težkého a težebního prumyslu. Ovšem i tam došlo k podstatnému
zlepšení
tohoto
ukazatele.
Nejvetším a nejlepším zamestnavatelem je
hlavní mesto Praha, kde nezamestnanost
dosahuje nekolika desetin procenta a kde
stále nezametené ulice napovídají, že i ty
smutné postavy nepracujících by práci urcite
sehnaly, alespon sezonní - v zime sníh,
v léte prach a na podzim listí. Eiffelovka se
také lakuje stále dokola.
Po pocátecnkh
obavách o zvyšování
poctu nezamestnaných se ukázalo, že i tržní
hospodárství prece jenom pracovní príležitosti vytvárí, i když je spíše poptávka po
kvalifikovaných pracovních silách. Jenom
kolik vzniklo rozhlasových stanic, v samotné
Praze pres desítku. Ctyri z nich ovšem
o licenci ke konci roku prijdou, a to na
základe trochu sporného rozhodnutí Rady
pro rozhlasové vysílání. Ruku trhu nahradila
ruka úredníka,
byt transformovaného
z bývalého
socialistického
byrokrata.
Reditelé dotcených stanic namítají, že je to
jejich vec, jestli vydelá vají, ci naopak, což je
koneckoncu pravda. Rada však tvrdí. že éter
je precpán, ale proc by ne.
Došlo, konecne, i na ceské vinare - za
totality jedny z nejbohatších ,pseudopodnikatelu". I ic proti nim, ale proti tomu, co
vydávali za víno. Nový zákon urcí každému
z nich povinný stupen kvality produkce
podle lokality vinice, cas krtení vína skoncil,
kdo káže víno, at ho také dodává na trh.
Záslužný krok, myslím.
Posledním, snad už definitivne, instrumentem kapitálového trhu, který jsme dosud
postrádali, byly hypotéky. Ovšem kdo se
tešil, že si s jejich pomocí postaví dum ci byt
24

na púde, musí si nechat zajít, alespon do
nejbližší novely príslušného zákona, chut.
Banky totiž mohou poskytnout úver až do
výše sedmdesáti procent, ale ze zastavené
nemovitosti, to znamená, že si mohu postavit dum, mám-Ii už alespon jeden, ten
k zástave. Skoda. Vetšina z nás bude tedy
hypotéky postrádat i nadále.
Duben, ješte tam budem. Kde' V kole
neustálých zmen a neúnavného približování
se k ideálnímu stavu.
Michal Achremenko

Kultura
Jeden nakladatel, který se snaží vpravit
do svých edicních plánú co nejvíc titulú
s dobrou literární úrovní, mi popisoval situaci svou a svých konkurentú:
"Na silnici
jedou dva vozy distributorú
knih. Vezou
samozrejme novinky. Mají namíreno do stejného mesta, které má jedno knihkupectví,
pak do mesta sousedního a tak dál. Kdo
myslíte, že lépe udá svou nabídku?" "To
prece záleží na tom, jaké tituly kdo veze
a jak je zameren knihkupec, k nemuž mírí,"
odpovedela jsem naivne na otázku víceméne
recnickou. "Nikoli," usmernuje mé predstavy
nakladatel. ,Své zboží udá líp líp ten, kdo
má rychlejší vuz."
Kultura jako zboží, rychlost jako hlavní
podmínka jeho uplatnení. Stálo hy za trpelivou práci vZÍt kulturní život našich posledních mesícú a žánr po žánru vysledovat, kdo
z umelcu a kulturních pracovníkú tuto návnadu spolknu I. Stálo by pak za hlubší analýzu, kdo ji spolknul jako chutný kus žvance
a kdo se zmýlil a již se dusí a cuká.
Nic se verohodnému
kulturnímu cinu

i

naopak nevyplatí víc než cas na zrání. Není
trochu podezrelé, že se Katedrála svatého
Víta, která pred takovými deseti lety zela

nftítornnosG
nova

Fotojindhch
prázdnotou a opušteností, stává najednou
objektem literárního bestselleru'
Filmuje
v Praze Tom Cruise? A to má být mimorádná
kulturní událost? Snad tak pro pubertální
holcicky, ne' Pár zbohatlíku jde na nejaký
neošlechtický zámek predvádet své róby.
I to se stalo, díky neprekonatelnému ,Zitu"
Haliny Pawlowské kulturním fenoménem,
který zamoruje duše prumerných diváku
závistí. Halina Pawlowská touží být krome
filmarky také velkou spisovatelkou.
Má
talent. Ale honí cas a shazuje ze svého stolu
odbyté literární zboží.
V pondelním nocním case otevírám vdecne televizi, pochopitelne
na CT 2. Dávají
Sauruv film, tentokrát Eliso, má lásko. Videla
jsem ho již dvakrát, chci ho videt potretí. Je
v nem tisíciletá kultura jihoevropské zeme,
její sladce znející jazyk. Rozmery filmových
postav jsou mereny starými domy, krajinou,
vším, co s nimi udelal moderní život. Autor
pro své dílo zrál, zráli pro ne i herci. Film už
je starší, stále ješte zraje, vždy na nem shledávám neco nového, neco, co jinak rozjitrí
a poukáže k vecnosti. To je pro mne duležité, to chci. Klidne si za to nechám nadávat
do intulektuálek.
Jaroslava Hájková

Sport
První dubnový den propukla nebývale
velká radost ve Vsetíne. Místní klub HC
Dadák totiž porazil ve finále ceské hokejo-

vé extraligy Zlín a jako novácek získal
poprvé mistrovský titul. Cesta Vsetína vzhuru zacala v roce 1986, kdy vyhrál krajský
prebor, v roce 1991 postoupil do druhé nejvyšší souteže a loni do extraligy. Zajímavá
je skutecnost,
že základ kádru jednoho
z nejbohatších
hokejových
klubu tvorili
hráci, kterí jako neperspektivní
nedostali
angažmá v sousedním Zlíne.
Vzestup a pád zažili behem dvanácti
dubnových dnu fotbalisté pražské Sparty.
Nejprve ve 127 ligovém derby porazili
Slavii 1:0 gólem v poslední minute, pak
ovšem
byli
ve ctvrtfinále
Poháru
Ceskomoravského fotbalového svazu vyrazeni prumernou druholigovou Príbramí na
penalty. Rozhodující
gól z pokutového
kopu paradoxne vstrelil príbramský brankár.
Do basketbalových
dejin se natrvalo
zapsal bývalý cs. reprezentant
Kamil
Brabenec, který v zápase Ústí n. L. - Decín
zaznamenal
svuj 11000. ligový bod.
Petactyricetiletý basketbalista hraje ligu od
roku 1970 a jeho výkon nemá v evropském
merítku obdoby.
V zámorí se darilo jeho kolegovi Jirímu
Zídkovi (21 let), který v dresu University of
California - Los Angeles Bruins vyhrál prestižní univerzitní mistrovství NCAA. Zídkuv
tým ve finále porazil Arkansas Razorbacks,
mezi jehož nejvetší fanoušky patrí americký
president Bili Clinton. Ten se kvuli jednání
s britským premiérem Johnem Majorem
nemohl utkání zúcastnit, a tak, pogratuloval
vítezi telefonicky
a pozval mužstvo na
recepci do Bílého domu.
25

Streit

Dení ve svete boxu probíhá v poslední
dobe ve znamení návratu veteránu do
ringu. V boji o titul profesionálního mistra
sveta težké váhy federace WBC nastoupil
bývalý šampion American Larry Holmes (45
let) proti svému devetadvacetiletému krajanovi Oliveru McCallovi, ale neuspel. Více
se darilo jeho nekdejšímu o rok staršímu
rivalovi George Foremanovi, který v souboji
o mistrovský pás federace IFB porazil na
body Nemce Axela Schultze (22 let). Pritom
Foreman ukoncil profesionální
kariéru
v roce 1977, stal se knezem a hercem
a k boxu se vrátil až po ctrnácti letech.
Slovenští hokejisté postoupili na mistrovství sveta skupiny
A 1996 do Vídne.
Rozhodlo o tom jejich vítezství v bratislavské skupine B, kdy jejich tým posílili i tri
hráci ze zámorí - osmatricetiletá legenda
svetového hokeje Peter Stastný (St. Louis),
nejlepší strelec lonského olympijského turnaje Miroslav Satan (Cape Breton) a Róbert
Petrovický (Hartforcl). Pro úspech mužstva
byla rozhodující
výhra 4:3 nad silným
Lotyšskem, kterou posledním gólem pecetil
P. Stastný.
Slovenský hokej se musel mezi elitu
zacít prokousávat
po rozpadu federální
republiky v roce 1993. Mezinárodní hokejová federace IIHF totiž prisoudila nástup nictví po CSFR ve skupine A Ceské republice,
zatímco Slováci byli tehdy prerazeni až do
skupiny C.
Americký tenista Andre Agassi se 10.
dubna 1995 stal poprvé svetovou jednickou.
Luboš Brabec
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Dokument
Krise evropské myšlenky a naše postavení
V Ženeve se k~nal nedávno sjezd evropských intelektuálu, zvaný" Rencontres internationales". PredStavitelé evropského myšlení, mezi
nimiž chybeli predstavitelé sovetští, se zabývali evropskou myšlenkovou krisí, jejich referáty byly naplneny hlubokým pesimismem. Tento
pesimismus celkem velmi oprávnený u nemeckého profesora Karla jasperse, jednoho ze zakladatelu filosofie existencialismu, znel ješte hloubeji u Francouzu Bernanose, Guehenna, juliena Bendy, Anglicana Stephena Spendera a Itala Francesca Floly. jediné dva optimistické hlasy
se ozvaly z úst dvou predstavitelú, kterí nebyli konferencí pokládáni za plnoprávné Evropany, - marxistického literárního historika Jirího
Lukácse a berberského spisovatele, píšícího francouzsky, - Amrouche. Mluvilo se o zániku latinské kultury, o príchodu barbaru, o nemohoucnosti evropské myšlenky a selhání všech hodnot, o než se opírala evropská civilisace. Reci byly uzavírány trpkou resignací, hlásáním nezbytí
- smírit se se zanikáním, spokojit se s úlohou "musea" ...
jih Weil, Literární noviny XVI, c.1-2, leden -lÍnor 1947

Fejeton
Níké cili Vítezství

nemž si vni/rne blábolíme neco o lranscendenci a nahol'e neseme

Miroslav Holub
Ctvrlá lermoc~Yllamická veta, klerá se (jÍká nmrehoživota skulecne velmi znalelne, zní: Nemúžeš vyhrál. nenuižeš remizoval, nemllžeš odejíl ze hlY.
Dovedu si p,~edslallil v}hrac~y.
když už 10 dneska není
Mližeš vyhrál v lom ci onom lumaji,
lak názol'llé jako l'e Ihnáctém veku. kdy cli'eucepronikávalo poraženému do ocnice ci krku. \)íhra však se I)'kala a I)'ká jen loho dne
nebo (Mne, nikoli žillota.
Múžeš odejíl ze 111)'.odborne se lomu ríká bilallcní sebevražda.
ale 10 ~ych pocílal spíš do kalegorie proher.
ProhlY samoZl'ejme clvrtá vela lermodynamická plipoUŠlí, ba
posluluje. Ono /0 zacíná hned s prvními krúcky. Tenje ILUSI)'chlapecek, onen je hubená dívka s šilhav}m ockem. Na pískovišti každé
slušné dílko doslane p,'es hllbll od velšin)' oslalních slušll.ých dílek.
Rodice mají sué mrukl'. a 10 I' lIej/epším pHpade, lakže se dílko lu
bilve
a lam 11 noci pocurá. L'ci!elé chlejí l'edel. kdo Zl'ílezill'
II Haslingsu (ackoli lam. jako I'ždycky prohráli l'šichni, co zlislali
na žil'll): v);sledkemje mírná prohra z dejepisll. ,Vašeprl'ní díl'ka se
ukáže b'ýli necí druholl dívkou, lakže 10 projedeme od loho ksichlu
až po hYPolhalamické jilllkce. V erolicko-dekadenlní nálade prošvihneme pl'Uímací hzení. Nasloupená dráha praklického živola se
Izkazuje méne sjízdnou než ves~keré
jiné dráhy; druh} dopravní
pruh jede vždy. jak vedel Mlllphy, Iychleji. Poklid jsme úspešní,je
10 morální uada. Pokud jsme neúspešní,je 10 morální vada asociol'aná s mdlou illleligencí. MClllžel(ka) nám nerozumí. Strhujícímll
lempu našich nežnJÍch každodenních proher neslací náš srdecne
cévní aparál. ph padne náš pankreas a systém bunek SK. Plížil'é
vnilh,í u'alerloo l'ede k produchovení. jež cynickJÍ lid naz}l'á
z nouze clnoslí. Dosláváme se do slal'1I dejinilil'llího úslUpu. ph
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praporec. na nemž je žaludské esos nápisem jó, já už 10 nevylrhnu.
je 10 cyklus lak tradicní, žeje až úlešni Snad pro 10 prohrávání
máme nejaké geny, které nám živolabeh aktivuje, a to ve spojení
s geny pro zab.ývání se: cím dál tím víc se necím, napHklad sami
sebou, za b.jÍváme,míslo loho, abychom neco delali.
Pojem vítezSlví se nám jeví lak zvlášlním, že nám jej pliblíží jen
masovéhnutí. nekdy masová hyslerie; záži/ek vílezslví je následkem
nebopnivodním jevem mírného pominulí mysli. Nicméne je krásn)'.
nebot'je l'zácn)'. a naopak.
Byl jsem odkojen I1iadou a Odvsseou. Tam laky poFád nekdo
prohrával, až z loho padla Trója a Odyssea nakollec odkrágloval
jeho druh)' syn, od carodejnice Kirké, když se loho Homér nedockal, nejspí.(prolo, že sám skoro lIeexisloval. Nicméne recká my/ologie je pro mile základní referencní rovinou a Níké (/alinsky
Vicloria), dcera Tilána Pal/anla a bohyne Slygy (jež mela v referá/u uílezeníJ. se mi jevila mnohem skvelejší než sama Pallas Alhélla
vcelne sovy. Nikoli náhodou byl dedem Níké Ókeanos. Nikoli náhodOIl se Níké spojila s Diem u boji proli Tilánu Kronol'Í, zakladaleli
exislenciálního lerorismu: žral sl'é deli, aby mu nekonkurol'Cliy.
,\'ikoli náhodou je socha Xíké Samotlmícké v pcu'ížském Louvl'll
illslaloválla s l'elkoll okázaloslí. o samole, nasl'Ícella, nahlížena ze
schodišle dole. Asi mi mamillka neco Hkala o genech pro prohrál'álIí a o v.}jimecnosli lorza Níké u Loullm. ale první spalrení Xíké
jsem pFedempokládal za zásadní. Seljsem po schodech nahoru se
zavFen.ýmaocima (bylo mi /linácl. mohl jsem si /0 dOlJolil) a když
maminka Fekla Už, oteVl~eljsemje. Spalliljsem neco víc, než by byl
andel. melo /0 kNdla. nemelo 10 hlavu a ruce a bylo 10 nakroceno
kllpFedu. Zánlo 10. Dneska bych 10 d~/inollal velou Andelé zacali
záh!, až kc~vždosáhli jiSlé disciplín)'.
Pakjsme šli za Monou LísOIl.L'smíl'ala se,ale euidenlne nel:)'hrála.
Dneska vím. že jsem ,Víké. lietorii,
Vílezsll'í, spalri! pOpl'l'é
O
a naposled. Bylo to krásné. Cili l'zácné. A naopak.

i

Fotojindi'ich Streit
CLOVEK

MÚZE

DOSAZENi
NAOPAK

SVOL

PÁDU

ZMERIT

I BEZ

LíTOSTI.

*
*

ZRÍDKAKDY

ŽIvonÍ

SVE VÍTEZSTVÍ

VYVINUL,

pORÁZK
VýSI

CLOVEKA

TRIUMFU

SE JAKO

,pROHR

SVÉHO

SE STÁVÁ,

SÍLA

VE CHVÍLI

A CHVEJE

SIl'

A ZKÁZU

NEpODAI1ENÉHO

ABY

NASE

SE MERÍ

RADOST

MIMO

VYCHUTr\AT

PRÁVE

ZASÁHNUVSi

MUZE

CLOVEK

VZLETU

jEi'i

SKUTECi'iÉ

JI IÉ I JEHO

JAKO

SVlj

SVÝM

SCHOp:-;OSTÍ

PROTOŽE

ZKRÁTKA:

pROCÍTlT

A PRIJMOUT

HORELA

NEÚpLI\E,

CIL;

ÚDEL

jESTE

CLOVEK

COSI,
JAKO

CO STOJÍ
JASNOU

CELÝ

SE VE SVEM
~IIMO

PLANE

ÚSIlíM,

VÍTEZSTVÍ

i'iEHO,

HLOUBKOU

A NEVYHNUTELNOU,

JEZ

JAKSI

BEZ

K JEHO

ZTRÁCí.
SVEHO
PÝCHY

PLAMENEM.

ZApOMÍ1\AT.

Ivo Andrié, Znamení u cesty

*
CAS

JE SUBSTA

KTERÝ

MNE

ANESTESTÍ,

NItí,

CE, ZE KTERÉ

JSEM

ALE JÁ JSEM

TEN

SKUTEt

Ý,

JÁ JSEM,

UDIlLÁN.
TYGR;

CAS

JE REKA,

JE TO OHEN,

NANESTESTÍ,

KTERÁ

KTERÝ

MNE

MNE

UNÁSÍ,

STRAVUJE,

ALE JÁ JSEM
ALE JÁ JSEM

TA REKA;
TEN

OHEN.

JE TO TYGR,
SVET

JE,

BORGES.

jorge Luis Borges, Nové odmítnutí casu

27

f)
frítomnosL,
nova

Kresba František Hudecek

] acques Prévert
Líný žácek

Kytka

Ne ríká hlavou
srdce však velí ríci ano

Co tu deláte holcicko
S temi kvety cerstve natrhanými
Co tu deláte dívenko

pritaká tomu co miluje
ne ríká uciteli

S temi kvety kvety uschlými
Co tu deláte krásná ženo

stojí na stupínku
je zkoušen
a dostal už všechny príklady
náhle se zacne bláznive smát

S temi kvety které vadnou
Co tu deláte stará ženo
S kvety jež zmírají v tklivé neze

a všechno do poslední tecky
císla i slova

Cekám na víteze

i

data jména
vety i lécky
a pres pohružky ucitele
krídami vše možných barev
na cernou tabuli neštestí
tvár štestí nakreslí.
Preklady Adolfa Kroupy
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OBJEDNACÍ LÍSTEK
árodní trída 11, 11000 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):

4) Žádám minulá císla:

"

" .." .." .." "" .."."

" .." .." .."

6 mesÍCú

,.."

" .."

, .

12 mesÍCú

" .."

" .." .."

"

" .." .." .."

" .."

•
CENY PREDPlATNÉHO:
V Ceské republice: 120 Kc/6 mesícú, 240 Kc/rok, 20 Kc/minulé císlo
Ve Slovenské republice: 192 Sk/6 mesícú, 384 Sk/rok, 32 Sk/minulé císlo
V Evrope (letecky): 9.00 USD/6 mesícú, 18.00 USD/rok, 1.50 USD/minulé císlo
Ve Spojených státech, Kanade a mimo Evropu (letecky): 12.00 USD/6 mesícú,
24.00 USD/rok, 2.00 USD/minulé císlo
Predplatné mimo CR a SR hradte v USD nebo ekvivalentu.
Pokud predplácíte kreditní kartou VISA, MasterCard:
Císlo karty:
Datum exspirace:
Podpis:

" ""

" ""

""

""
"

""
"

•

""

.

"

".
.

Tento lístek s osobním šekem, eurošekem, money order zašlete, prosím, na naši shora uvedenou adresu.
Casopis Vám zašleme ihned, jakmile obdržíme Vaši platbu.
Dekujeme za Vaši objednávku.
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