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Slovo vydavatele
Vážení ctenári,

jakožto vydavatel nerad uvádím poznámky o obsahu císla - ctenár to vždy stejne sám zaregistruje bez pomoci. Nicméne
dovolte, abych Vám oznámil zmenu, vlastne predložil to,jak si to naše redakce a kruh prátel nadále predstavujeme.

Prestože monotematicnost umožnuje dukladné probrání tématu, mnozí žádali rozšírení obsahu. Tímto císlem se vracíme
ke strukture puvodní Prítomnosti, kde se v každém císle vyskytnou pravidelné rubriky: kultura, politika, hospodárství atd.,
a kde i naši autori budou pravidelne vystupovat. Dálepovažujeme za vhodné uverejnovat slovenské autory (obvzlášt proto,
že tam novinári mají hodne volného casu) a také dáme šanci mladým autorum, studentum. V každém císle bude jeden
clánek od každé skupiny. Krátké zprávy a dokumenty budou pokracovat i nadále, stejne jako fejeton a rozhovor s promi
nentní osobností ("Deset otázek''). Do každého císla se budeme snažit dát príspevek z ciziny. A konecne, abychom zachova
li koncepci diskuse na jedno téma, jedna rubrika bude rozšírena na nekolik clánku. Clánky budou navazovat na aktuality,
na zprávy, nikoliv na filosofické úvahy, tak jak to bylopuvodne.

Doufám, že naše zmeny Vám budou vyhovovat a že i nadále zustanete našimi ctenári!
Martin Jan Stránský

Dopisy ctenáru

/Brezen/
Ondrej J. Sekora, Praha 6

Poznámka první. Když se rekne tržní spo
lecnost, každého hned napadne invaze kniž
ního braku, konzumních braku a televize

a ješte taky hamburgry. Všimne si však
nekdo, že v téže dobe k nám vtrhla napr.
pres Galerii Genia Loci a jí prodávané italské
firmy vrcholná díla evropských designérú,
která jsme dosud jen závistive obhlíželi
v casopisech? Že si na Žižkove mužete

obstarat skvelý dánský nábytek, na
Vinohradech italská osvetlovadla

a v Dejvicích repliky bohu nábytkárského
designu 20. století? A že s temi všemi hrají
casto naši autori vyrovnanou partii? Podobne
bychom mohli mluvit o móde a mnohém

jiném. Je pravda, že Pražské jaro nemá pení
ze na špicky hudebního umení, ale inspirují
cí setkání se svetovou kulturou se muže

odehrávat i za výkladními skrínemi. Pro
obecnou úroven mi to pripadá duležitejší
než mnohé umelecké exhibice.

Poznámka druhá. Všiml si nekdo, co se za

posledních pár let deje s našimi remeslníky'
Treba hned se sklári, kterí bez programových
recí zacínají produkcí nových malých skláren
vytlacovat pokleslý brak masového ,spotreb

ního zboží" casu predchozích? Tady - a také
v jiných oborech - se odehrává nepredstavi
telne obtížný a obetavý zápas za kvalitu
práce, za skutecnou kulturu, které minister
stva pomáhají ješte méne než mnohdy až prí
liš halasícím umelcum.

Poznámka tretí. Pri tak casto slyšeném
bedování nad stavem ceského umení mi vet

šinou chybí kvalifikované zamyšlení nad sta
vem umení vubec. V polovine šedesátých let
(a s tou dobou se tak casto srovnáváme) jsem
v Paríži padal pod tíllOU zážitku z nespoctu
galerií. Pred ctyrmi lety jsem tamtéž marne
hledal uprostred banality a povrchnosti jediný
zážitek. Pri jasne formulovaných predstavách
o živote, byt i byly mylné, se krásne tvorí
Umení. Svet plný deziluzí je jen pro velké
duchy, kterých není nikdy nazbyt.

RNDr. Ivan Soudek, Praha 2

Z 3. císla jsem poznal, že jsem nebyl sám,
kdo kritizoval ponekud neštastný start Nové
Prítomnosti. Obávám se, že casopis neodpo
vídá tak docela Vašim predstavám. Na pro
blémy naší žurnalistiky jsem upozornil už
pred peti lety pana Rumla z Lidových novin.
Bylo to pro mne jakési rozloucení s myšlen
kou, že by se Lidovky mohly priblížit tomu,
cím byly pred válkou. Od dnešních ceských
publicistu sotva mužete cekat neco jiného
než obdobu dnešní ceské publicistiky.

Nezájem o originální myšlenky ovšem, jak
se zdá, není jen náš, ale svetový problém.
Objevují se nové a nové potíže, bylo by

zapotrebí hledat jejich príciny a souvislosti,
ale to by naráželo na vžité názory, a proto se

zatím spíš záplatuje. Už pred desetiletími jsem
kdesi cetl americkou definici svobody proje
vu: ,Mužete ríkat, co chcete, je-Ii vám jedno,
když ztratíte místo nebo zákazníky." Inekterí
naši stoupenci lidských práva tolerance
potlacují odlišný pohled na vec (na lidská
práva nebo toleranci). Potíže dosud nejsou
tak znatelné, aby masu lidí znepokojovaly. Ta
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masa hledá zábavu, a hromadné sdelovací

prostredky jí ji poskytují, aby si vydelaly
peníze. Skupiny, které mají zájem o neco víc,
jsou asi ješte príliš malé a príliš chudé, aby
uživily casopis, treba ten Váš. Se životním
prostredím tomu bylo kdysi podobne.

Má-li ová Prítomnost psát o kontroverz

ních tématech, musí je nejdrív najít. O existen
ci nekterých názoru ve verejnosti se dovídáme
z hromadných sdelovacích prostredku jen
podle toho, že je tam usilovne (a zdánlive
bezduvodne) potírají. Vaše monotematická
císla téma v podstate vycerpají nebo aspon
vymezí. Bylo by snad úcelné nechat ctenárum
více prostoru pro uplatnení vlastních znalostí
a zkušeností.

Setkáváme se s aplikací teze nacistického
propagandisty Josefa Goebbelse, že stokrát

nebo tisíckrát opakovaná lež se stává prav
dou. Podstatne ridceji se uplatnuje názor P. T.
Barnuma, zakladatel amerického cirkusu, že

mužete klamat všechny lidi nejaký cas, nekte
ré lidi celý cas, ale nikoli všechny lidi celý
cas. A už vubec nikdo si neuvedomí, že autor

citátu zemrel v požehnaném veku, kdežto
Goebbels práve pred pulstoletím usmrtil
jedem manželku a šest detí a sám se zastrelil.
Dávno, dávno pred Goebbelsem nabádal kte

rýsi Cech své spoluobcany, aby milovali prav
du, mluvili pravdu, drželi pravdu a bránili
pravdu. Výše uvedené skutecnosti ukazují, že
to je nejen ušlechtilé, ale muže to být i prak
tické. Tento poznatek by bylo záhodno apli
kovat napríklad na naše vztahy s Nemeckem,
o nichž se zejména z nemecké strany (od
sudetonemeckých organizací podporovaných
spolkovou vládou) šírí rada dezinformací his
torických, právních a biologických (o kmeno
vé príslušnosti), které tam tvrdošíjne opakují.



Naši politikové a novinári naopak uplatnují
taktiku "prikrcení" a "neprovokování", která

první republice prinesla ješte pred Mnichovem
porážku v propagacním zápasu s nacisty.

Domnívám se, že by dnes bylo spíš úcelné
o techto diskutabilních tvrzeních verejne dis
kutovat zejména na naší strane, a bud dojít
k oboustranne uznanému konsensu, nebo si

aspon uvedomit, v cem a proc se nesho
dujeme.

/Duben/
Vratislav Rozum, plzen

Je moc dobre, že se pocalo "pitvat" téma,

které je svou podstatou v ceských zemích
posledního pulstoletí spíš traumatem než
objektem verejného zkoumání. Predevším
musím ríci, je-Ii emigraci nebo exilu venováno
tolik místa v odborném casopise, je to chvály
hodné, nicméne snažit se pochopit problém
a seriózne se jím zabývat by bylo užitecné
i v médiích urcených široké verejnosti.
Pohríchu ta je zhusta krmena bulvární krmí,
která spíš odvádí pozornost .

Z KNIH

Žijeme riskantní život
na riskantní planete

V dobe adolescence jsem mel dve velké
lásky: astronomii a paleontologii. Déle mi
vydržela ta druhá. Od detství se ve mne pro
jevovaly sberatelské pudy: Hvezdy se sbírat
nedají, fosilie však ano. Ucarovali mi svým
puvabem trilobiti. Krome toho jsou to mí
krajané - práve naše zeme patrí k jednomu
z jejich nejbohatších nalezišt na svete.

Ješte ted, když me unaví beletrie, literární
veda, filosofie a politika, sáhnu po knize
paleontologické. Slavný Spielberguv Jurský
park" jsem sice nevidel, ale knihu "Velcí
dinosauri" autoru Spinara a Currieho s buria
novskými ilustracemi ]. Sováka jsem si pre
cetl drív než vnuk, který ji dostal
k Vánocum. A nyní jsem sáhl po knize, která
mi poskytla skutecný požitek. Napsal ji
American D. M. Raup, jmenuje se "0 zániku
druhu" a vydalo ji letos Nakladatelství
Lidových novin. Je to kniha velmi poucené
ho odborníka, napsaná však ctive a vtipne;
analyzuje vše možné teorie o prícinách vymí-
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Jen sami aktéri težkých rozhodnutí
a obtížných cinu mohou zhodnotit výsledky
své práce, mohou s odstupem casu zodpo

vedne ríci, zda ucinili dobre, zda a jak uspeli.
Dnešní osud starého muže je tristní. Ac netrpí
materiální nouzí, postrádá uznání i úctu jak
okolí, tak vlastní rodiny, je stále jen outside
rem a "tím hloupým Cechem". Stojí sám, sou
žen láskou ke ztracenému domovu i nepo
chopením v domove novém, kde nikdy nebyl
skutecne doma.

Druhý príklad predstavuje muj tricetiletý
prítel, inženýr zahranicního obchodu.
Nespokojen s pracovním zarazením (pripra
voval se na frankofonní oblast, poslán byl
komunistickým vedením do SSSR), prekvapi
ve emigroval také do Francie necelý rok pred
historickým pádem komunistického režimu
v roce 1989. Velice schopný a pracovitý muž

se behem velmi krátké doby prosadil v armá
de francouzských nezamestnaných tak, že se

stal oblíbeným a prímo nepostradatelným ve
své profesi obchodního zástupce velké firmy
s autosoucástkami a vybudoval si skvelou
existenci.

rání živocišných druhu, a trebaže autor

nekterým z tech teorií straní více než jiným,
všechny pojednává s nonšalantním ironic
kým nadhledem. Ríká na adresu pánu

vedcu, že na tom, co vymysleli, sice neco je,
ale zase aby si proto o sobe moc nemysleli.

Kniha už názvem polemizuje
s Darwinovou teorií o vzniku druhu.

Darwinismus však zcela nezamítá - jak je
dnes také v móde -, jen konstatuje, že "sám
o sobe nemohl vytvorit mnohotvárnost dneš
ního života".

Z techto dvou knih jsem si složil dohro
mady nekolik císel. Život na zemi trvá asi 4
a 1/2 miliardy let, i když v prvních fázích se
vyvíjel v tech nejprimitivnejších formách. Mí
trilobiti, kterí se objevili pred více než 500
miliony let, už byli velmi vyspelí pašáci 

také jen z kambria je popsáno více než 6000
druhu. Požili si na Zemi 325 milionu let,

proti nim jsou v celém svete oblíbení dino
sauri "žabari": vydrželi všeho všudy 163 mili
onu let a zatím jsme jich napocítali 350
druhu, i když podle strízlivých odhadu jich
bylo nejméne 5600. Máme tedy ješte co
objevovat a popisovat. Co zlikvidovalo trilo
bity, nevíme. Teprve u Raupa jsem se dozve
del, že nekteré druhy mely velmi dumyslné
oci, složené ze dvou cocek nad sebou, pri
cemž spodní cocka sloužila k prekonání sfé-
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Ctyricet let pestovaná komunistická anar
chie zakorenila v lidských myslích natolik, že
práve z pohledu zvencí se neustále objevuje
jako fata morgána pri bežných obchodních
jednáních, pri denním styku s lidmi, úrady.
Tento mladý muž se zkrátka nehodlá vrátit

do nejistoty a neporádku. Jeho hodnocení
veci nám není doblým vysvedcením, nicméne

stav je to nepochybne zákonitý po desítkách
let abnormality. Popravde i on má své pro

blémy.
Jak je zrejmé, tyto dva príklady v plné

nahote obnažují dva rozdílné prípady jedno
ho druhu emigrace, emigrace ekonomické.

Emigrace vždy zrejme existovat bude, bude
jen soukromým rozhodnutím obcana, a bude,
alespon v trochu prosperující a demokratické
zemi, jen okrajovou záležitostí. Národ jako
takový bude dál existovat ve svých historic
kých územích. Tvorit jej mohou jen obcané,
takzvaní "zápecníci". Ti, kterí trvale emigrují
(a je to jejich nezpochybnitelné právo), musí
pocítat s tím, že at chtejí, nebo ne, zacínají
splývat a tvorit národ jiný, myšleno zcela bez
pejorativníllo nádechu a podezrení.

rické aberace pod vodou. Zázrak optické
techniky starý pul miliardy let!

Druhy vznikají a zanikají, bud "vymírají",
nebo jsou "zabíjeny". Raup tvrdí, že z este
tických duvodu mluvíme radeji o vymírání 
živocich si lehne a zajde, to je príjemnejší
predstava, než kdybychom mluvili o zabíjení

- i když velké krize (paleontologie jich zná
pet), pri nichž pomerne rychle vyhynuly
celé rody, mely spíše na svedomí zabijácké
katastrofy.

Podle nedávno ohlášené Alvarezovy teo

rie, dinosaury zlikvidoval vetší asteorid, který
dopadl na naší planetu. Mohl natropit škody
tak asi tisíckrát vetší, než napáchal tunguzský
meteorit, který uvolnil energii tisíckrát vetší
než bomba, která byla svržena na Hirošimu.
Ješte štestí, že tunguzský meteorit dopadl
bokem od lidských sídlišt. Má-Ii A1varez prav
du, pozdne krídoví dinosauri asi "zažili" pek
nou petardu.

My, príslušníci druhu Homo sapiens,
rodu savcu, kterí se objevili kdesi na prelo
mu triasu a jury, ale v druhohorách prežívali
v nepríliš dustojné podobe drobných vac
natcu a hlodavcu (troufli si ven jen v noci
a kdo mel chut, tak je sežral, ale zase se
snadno nekam schovali), si myslíme, že
jsme všechno vykoumali nebo ješte vykou
máme. Pritom technologií nicíme životní



prostredí - nejen vlastní - a potom zoufale
zachranujeme všelijaké vymírající druhy,
pricemž nevíme, není-Ii jim souzeno vymrít
i bez nás. Ony i živocišné druhy a rody mají
"svuj cas".

Paleontologové popsali asi 250 tisíc živo
cišných druhu, které kdysi obývali naši
Zemi. 99,9 % z nich vyhynulo. Ale to jen tak
házíme císly. Kolik je tech nepopsaných
druhú: 2 miliony, 10 milionu?

Clovek ví dobre, že doba jeho existence

jako druhu na zemi je z geologického hle
diska smešne krátká. Zatím ješte žádná váž

nejší katastrofa tuto existenci neohrozila, ale
klidne ohrozit múže. Život cloveka jako

jedince je podstupování každodenního rizika
- a to i kdybychom nebrali v úvahu civilizac
ní katastrofy, dopravní nehody, války i jiné
vraždy a obeti toxikomanií. I ten nejdelší

život je tak kratoucký, až z pomyšlení na to
mrazí v zádech.

Hodne toho víme, ale daleko víc toho

nevíme a mnohé se nikdy nedozvíme.
Z cehož plyne jediný záver: At už je clovek
verící, nebo neverící, urcite by mu neškodilo
více pokory.

František Kautman Foto Jindhch Štreit

ZpoWedu
mimozemštana

V nedávno vyšlé knize "Prímluvce post

modemy" nacrtl Zdenek Neubauer rady
odvážných zobecnení. Jeden ze smelých
myšlenkových oblouku je paralela mezi
"religií" a vedou. Pojem "religie" autor
vysvetluje na jednom míste velmi obecne
jako "vázanost", jinde v kontextu s povedo

mými pojmy "rituál", "zjevení", "veleknez"
apod. uvádí religii do bežnejšího významu
"náboženství" .

Paralelu religie a vedy vede z pohledu
nebeštana - presneji mimozemštana, máme
prece jenom konec 20. století. Lze jen závi
det lehkost, s níž se autor vcituje do tak
povznesené bytosti.

Pokud nicméne lze cosi takového pripustit
u mimozemštana, lze to jenom s krajním pre
kvapením císt u konkrétního autora, který je
navíc vedoucím katedry filosofie vedy na prí
rodovedecké fakulte naší prední university.
Clovek takového poslání a predpokládané
erudice by mel cosi vedet o rozdílu mezi
náboženským dogmatem a vedeckou hypoté
zou, která je vystavena stálé kritice a opra
vám; mezi strnulým rituálem a vedeckým

experimentem, který má sice jistou metodu,
ale je ve své podstate vždy nový; mezi vírou
ve zjevení a skepsí, s kterou vedec bere
a mnohokrát proveruje pozorování. Mel by
venovat víc než marginální poznámku princi
pu reprodukovatelnosti a zejména faktu, že
vedecké pozorování svou podstatou není vecí

nepredvídatelné milosti, ale logicky pruhled
ných souvislostí, takže je prístupné nejen
vyvoleným, ale práve všem zájemcum na urci
tém stupni vzdelání. Mel by mít prinejmenším
dobrou vuli zhodnotit, co všechno veda jen za
toto století prinesla pro chápání sveta, zejmé
na ve srovnání s výklady kterékoliv religie.

Predevším by však mel umet rozpoznat, co je
a vubec muže být posláním vedy, místo aby
nad její údajnou vládou slavnostne lámal hul

proto, že nesplnila neprimerená ocekávání
nebo že nepostupuje tak rychle, aby uspokoji
la netrpelivost.

Není nikterak originální zjištení, že zvlášte
v zemích zotavujících se z komunismu došlo
k inflaci všelijakých "alternativních" smeru
myšlení. Než ale s Neubauerem uzavreme, že
jde o jakousi novou renesanci, která tento
krát smete nadvládu religie vedy, meli
bychom si všimnout prinejmenším dvou

faktu: jednak, že tyto smery zpravidla nabíze
jí snadný - protože pouze predstíraný -
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výklad práve tam, kde v obecnosti patrne
není seriózne možný a kde se veda
z dobrých duvodu zatím zdržela výpovedi
nebo poctive priznala neznalost. Za druhé,
že jejich naprostá vetšina se tvárí jako veda
a jde tak daleko, že si vypujcuje špatne
pochopenou vedeckou terminologii. Zbývá
jen dodat, že tyto smery jsou v naprosté vet
šine predmetem zcela nectných manipulací
a obchodu. Je-li toto onen sveží vítr, který
má obcerstvit zatuchlé vedecké pracovny,

pak nás veru neceká nic dobrého.
Bývalo zvykem marxistických publicistu

postavit si místo protivníka slameného panáka
a pak jej slavnostne porazit. Je trochu zvláštní
pozorovat praktiky ne tak zcela odlišné

u myslitele Neubauerova rozhledu. Nicméne
to je vecí vkusu. Zdenek eubauer má jiste
právo publikovat jakékoliv závery, k nímž
dojde. Trochu me ale mrazí pri otázce, zda
takové názory predává studentum, kterí jsou
na samém pocátku chápání smyslu svých
oboru a sotva dovedou rozlišit vážnou úvahu

od módního zkoušení "nových pohledu".
Predstavovat adeptum prírodní vedy jejich
príští povolání jako soustavu rituálu, zjevení
a dogmat - z katedry jejich vlastní fakulty je
hrubá nesourodost rolí. Primlouvám se za

sourodost. Jaroslav Kríž



POLITIKA

Po slavnosti
Odeznely oslavy padesátého výrocí konce války

v Evrope. Pripornnely hruzy této války, vyvolaly staré
duchy a nastolily inové otázky.

Miroslav Galuška

Slavný americký filmový režisér Frank Capra natocil koncem druhé
svetové války film, který nazval ,Zac jsme bojovali". Vyplynul z potre
by objasnit obcanum Spojených státu pohnutky, jež vedly jejich vládu
ke vstupu do války, odehrávající se tisíce kilometru od americké pev
niny, a k rozchodu s izolacionismem, který prevládl ve Washingtonu

po válce první.

Ceskoslovenští obcané podobné vysvetlení nemeli zapotrebí. Jejich
pokojná, mírumilovná a demokratická zeme ve stredu Evropy byla

napred (za asistence západoevropských spojencu a prátel) zmrzacena
a brzy nato okupována nemeckým sousedem, který se netajil svými
cíli, k nimž patrilo vyhlazení ceského národa. Pro Cechy to byla otáz
ka života a smrti.

Kniha Sidneyho Morrella, jedna z tech, které vyšly po Mnichove
s tématem ceskoslovenské tragédie, mela název ,I Saw the Crucifixi

on" - ,Videl jsem ukrižování". V kvetnu 1945 se ukrižované
Ceskoslovensko dockalo vzkríšení.

Roman Herzog konstatoval v Bergen-Belsenu, že ocití svedkové
odcházejí. Za pár let už nebude pametníku. Béla Illes kdysi napsal, že
co nebylo zapsáno, to se nestalo. Naštestí je druhá svetová válka do
velké míry zaznamenána na filmu, cást dokonce už i barevne
(Eastman-Kodak vynalezl barevný film v roce 1943 a filmová divize

amerického válecného letectva na nej natocila poslední tri mesíce
války v Nemecku). Je to dobre, protože - jak pravil karpatonemecký
publicista Erwin K. Pohl - hruzy druhé svetové války nelze vysvetlit
tomu, kdo je sám nezažil. Jak jsme se mohli presvedcit, ani u nás je
nepochopili nekterí verejní cinitelé, kterí už pronikli až do vládních
pozic. Nejméne tri ministri se vyslovili proti jakýmkoliv oslavám
konce nacistického ohrožení našeho národa a naší zeme.

V civilizovaných evropských zemích na to pohlíželi jinak. Londýn
a Paríž usporádaly velkolepé oslavy a vzdaly poctu vítezum. Právem
slavila i Moskva, jež si ovšem neodpustila faux pas: do oslav zapojila
i jednotky válcící v Cecensku, ac predtím zahranicní úcastníky ujistila
o opaku.

Bez kontroverze se padesáté výrocí neobešlo v Nemecku. Není
divu: výprask, který nakonec emci dostali, nemá obdoby v jejich
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historii, jež veru nebyla chudá na války. Vetšina Nemcu - jde prece už
prevážne o generace tech, kterým "se dostalo milosti pozdního naro
zení", jak sám sebe charakterizoval svého casu Helmut Kohl - pristou
pila na tezi, že šlo i o osvobození Nemcu od nacismu. Tato teze inspi
rovala karikaturistu Lidových novin k ironickému textu ke karikature:
,2 dnešního pohledu bylo rozpoutání války jedinou možností
Nemecka, jak zvítezit nad fašismem." Buh vyslovuje nekdy zajímavé
myšlenky nejen ústy detí, nýbrž i karikaturistu ...

Silné podpory však se dostalo v nemeckém verejném mínení
i opacnému názoru: válka skoncila pro Nemce porážkou a potupným
vyhnáním dvanácti milionu Nemcu ze strední a východní Evropy.
Jaképak tedy ,osvobození"? Ve verejné diskusi norimberských obca
nu, jež se konala pred televizními kamerami krátce pred výrocím,
vystoupil jeden z úcastníku (bud odsunutý Nemec, nebo jeho poto
mek) s tezí o historické krivde, zpusobené vyhnáním. Zajímavé bylo,
že proti nemu ihned vystoupil jiný z úcastníku diskuse s konstatová
ním, že vyhánení nezacalo v roce 1945 vojenskou porážkou

emecka, nýbrž Hitlerovým prevzetím moci v roce 1933 a po nem
následující likvidací antifašistu, norimberskými antisemitskými zákony,
,nocí dlouhých nožu". Dodejme ješte, že také vyhánením Cechu
z okupovaného pohranicí.

Pred nekolika lety byla nejprve v Mnichove a pak v Praze instalo
vána výstava ,Drehscheibe Prag" (Prestupní stanice Praha), která pri
pomnela, že predválecné Ceskoslovensko nazývali tehdejší vyhnanci
antifašisté "Exilland", zemí exilu. Obcas je snad na míste to pripome
nout i nekterým obetave se zviditelnujícím ceským publicistum:

v Praze se v predválecné dobe zachranoval pred Hitlerem výkvet
nemecké politiky, umení i vedy. A snad i poukázat na to, že nemectí
obcané Ceskoslovenska meli pred válkou oproti príslušníkum Ríše to

privilegium, že mohli žít ve svobodné, demokratické zemi v dobe,
kdy za hranicemi se obludne rozpínal nacismus, kdy se tam pálily
knihy a koncentráky se naplnovaly antifašisty, kdy se tam plnou
parou chystali k útoku proti Evrope. Bohužel to mnohým, premno
hým našim nemeckým krajanum nevyhovovalo a chteli mermomocí
,.Heim ins Reich", do hájemství nacismu, do parenište zlocinu. Prišlo
je to draho.

Nemecké verejnoprávní televizní stanice se pred výrocím konce
války v Evrope vyznamenaly: prinesly šestidílný dokumentární seriál
"Nemci za druhé svetové války", obsahující autentické snímky nacis
tických zlocinu proti lidskosti, vcetne komentáru ocitých svedku

a úcastníku techto zlocinu (seriál byl zhotoven pred deseti lety, kdy
bylo ješte pomerne dost ocitých svedku naživu). Krome toho zaradily
do programu další filmy, jako "Hitler a Nemci", ,Hitler a kultura",

otresný britský dokument o osvobozování koncentracních táboru, film
o dobývání Berlína, již zmínený dvoudílný americký film o posledních

trech mesících války. Bylo to dokonalé školení mladších generací
Nemcu, kterí už to nezažili. Nutno s politováním konstatovat, že naše
televize ušetrila naše diváky podobných zážitku a spokojila se v pod
state pokracováním prumerného francouzského seriálu o našem stole
tí a nekolika umeleckými hranými filmy. Ve srovnání s nemeckými
televizními stanicemi je to veru málo; snad se to dá napravit. A roz
hodne by se mela ceská televize pokusit získat film, který vyrobila fil
mová divize hamburského týdeníku Spiegel a který se jmenuje
,Povolání: neonacista". Tento celovecerní dokument ukazuje rádení
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dnešních neonacistu, jejich organizaci, jejich cíle. Jde pritom mráz po
zádech. (Sleduje vubec nekdo z naší televize nemecké programy?
Rozhodne asi ne ti moderátori, kterí tvrdošíjne vyslovují »dýzldorf",
patrne na základe svých vedomostí o Dieselových motorech.)

Ceský filosof Hubert Gordon Schauer zacátkem osmdesátých let

minulého století vyslovil tezi o nesamozrejmosti existence ceského
národa. Hitleruv pokus o naše vyhlazení jsme prežili a zdá se, že jako
národ ohroženi nejsme: naše národní existence se v tuto chvíli jeví
jako samozrejmá. Jinak je tomu s existencí našeho státu. Cílem našeho
zahranicního i domácího odboje bylo obnovení predválecného
Ceskoslovenska v jeho puvodních hranicích. V tom jsme meli i plnou
podporu spojencu. Presto jsme po skoncení války prišli o nejvýchod
nejší cást republiky. Prisvojil si ji náš východní spojenec podobným
zpusobem, jakým v minulosti anektoval i jiná sousední teritoria (stojí
za to si v Chrušcovových Pametech precíst jeho lícení, jak to zorgani
zovali v té cásti Ukrajiny, kterou obsadili poté, co ruku v ruce
s Hitlerem likvidovali polský stát. Stacila na to Wanda Wasilewská,
která "ztelesnila" jednomyslnou vuli tamních obyvatel a spolu se sku
pinou stejne smýšlejících osob požádala o inkorporaci do SSSR. Bylo
to prý ostatne v zájmu svetového pokroku ...).

Dnes zbylo z predválecného Ceskoslovenska, s jehož jménem na
rtech umíraly tisíce ceskoslovenských vlastencu na frontách války
i v domácím odboji, torzo.

epatril snad zánik Ceskoslovenska k predním Hitlerovým cílum?
Zajisté patril. Dokladu o tom lze snésti dostatek. Podle nacistu bylo
Ceskoslovensko zrudným produktem versailleského systému. Albert
Pražák ve svém díle »Národ se bránil" cituje napríklad knihu berlínské
ho publicisty owacka, nazvanou »Der kunstliche Staat" (Umelý stát),
v níž autor dokazoval svetu, že Ceskoslovensko nemohlo obstát, že

Nemecko muselo Mnichovem napravit Versailles i Trianon, aby mohlo
žít v bezpecí. Krome likvidace »zlocinného" versailleského systému
k Hitlerovým cílum patril »Drang nach Osten", svetovláda, vybudování
»Nové Evropy" pod nemeckou nadvládou, vyhlazení Židu a »ménecen
ných" slovanských národu. Aby Hitler techto cílu nemohl dosáhnout,
vznikla aliance státu a národu, jež v nejkrvavejší z válek v podstate
obnovila Hitlerem otresené usporádání Evropy, které melo své základy
v mírových smlouvách, uzavrených po první svetové válce.

Proc Hitler do poslední chvíle doufal, že dojde ke zvratu v prube
hu války evidentne dávno prohrané? Veril ve dve veci: zázracnou
zbran a v rozkol mezi spojenci. Wernher von Braun, otec raket A 4
a V 2, a jeho spolupracovníci naštestí nedokázali dríve zdokonalit své
smrtonosné zbrane a atomovou bombu (po válce ho angažovali
Americané, pro které vyvinul napríklad rakety Jupiter C a Vanguard).
Kdyby byli nemectí konstruktéri vcas splnili Hitlerovo ocekávání,
válka dopadla jinak a svet byl úplne jiný. My už bychom neexistovali.
O rozkolu mezi válecnými spojenci, ke kterému dríve nebo pozdeji
dojde, Hitler nepochyboval a o tento rozkol politicky i diplomaticky
usiloval (Hessova cesta do Skotska a jiné námluvy).

V tomto predpokladu se Hitler nemýlil: naštestí se cesty spojencu
rozešly až po válce. Sestiletou válku svetovou po krátkém euforickém
mezidobí vystrídala ctyricetiletá válka studená, ze které Nemecko
silne profitovalo.

Od té doby uplynulo padesát let. Konfrontujeme-li Hitlerovy válec
né cíle s dnešní realitou, nemužeme nepocitovat znepokojení.
Ceskoslovensko, Sovetský svaz, Jugoslávie prestaly existovat. Znovu
vznikly dva státy, u jejichž nekdejšího zrodu stálo Hitlerovo emecko
(Slovensko, Chorvatsko). Polsko má dnes jiné hranice, než jaké melo
v roce 1939, kdy se na ne vrhly Hitlerovy armády. Nejstrašnejší geno
cidou likvidovali nacisté šest milionu evropských Židu, z toho šest set
tisíc detí.

Upadl v zapomnení plán amerického mlOlstra financí
v Rooseveltove vláde Henryho Morgenthaua, který parafovali
Roosevelt a Churchill na Druhé quebecké konferenci v zárí 1944.
Tento plán predvídal poválecnou likvidaci veškerého nemeckého
prumyslu a nerostné težby, internacionalizaci Porúrí, Porýní
a Kielského kanálu a premenu celého Nemecka na zemi polí a past
vin. Z totálne zpustošené zeme vybudovali Nemci v její západoev
ropské cásti demokratický a liberální stát s nejlépe prosperující eko
nomikou. Ríkalo se tomu »zázrak", ale bylo to obdivuhodné dílo lid

ských mozku a rukou, které vyvolává všeobecný respekt a obdiv,
ale i obavy z rostoucí moci a vlivu Nemecka po jeho znovusjedno
cení.

» ová Evropa", o které stále mluvili nacisté, rovnež existuje,
naštestí v jiné podobe. Presto se casto hovorí o dilematu: evropské

emecko, nebo nemecká Evropa? Cituje se obcas rozhovor kanclére
Kohla s nekdejší britskou ministerskou predsedkyní Margaret
Thatcherovou, ke kterému došlo pred peti léty. V nem prý poukazo
val Kohl na to, že už petactyricet let Nemecko neprestajne dokazo

valo, že se rozešlo se svou neblahou minulostí, je mírumilovným
demokratickým státem, a ocekává proto, že na tomto základe se mu
dostane príslušného postavení ve svetovém koncertu mocností. Jak
dlouho to ješte máme dokazovat, aby se nám verilo?" zeptal prý se
Kohl své partnerky. »Dalších ctyricet pet let," odvetila údajne
Thatcherová.

Jestliže se dnes obcas upozornuje na nebezpecí revize výsledku
druhé svetové války (zejména v souvislosti se stupnující se aktivitou
landsmanšaftu), prichází toto varování pozde. Už se stalo. Výsledky
studené války znamenají dalekosáhlou revizi výsledku války svetové.
Evropa je jiná než ta, která vyšla ze strašlivé konflagrace druhé sveto
vé války.

Ožívající neonacismus se domnívá, že je v nejednom ohledu blíže
Hitlerovým predstavám a cílum. O

Miroslav GaJuška, diplomat, publicista

*
NEBESA JSOU DfLEM NEJLEPSfcH A NEJLASKAV~JSfCH MUZÚ A LEN. PEKLO JE DILEM PUNTlCKÁRÚ,

PEDANTÚ A PROFESIONÁLNlcH PRAVDOMLUVCÚ. SV~T JE POKUSEM VYUZfT OBOU CO NEJLÉPE.
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Samuel Butler, 1912



Poznamenané

karty
Ceské politické strany zvolna vstupují do zahríva

cího kola volebního mariáše. Turnaj sice vyvrcholí až
za rok, avšak už dnes nekterí jeho protagonisté voli
cum naznacují zpusob, jakým ho chtejí vyhrát.

Jirí Hanák

Sociální demokraté jdou vláde po krku tak dusledne, že do ní chtejí
vstoupit "hlavními dvermi, nikoliv vchodem pro služku". Zvolili k tomu
hru, v mariáši zvanou betl neboli žebrák. (Pro neznalé: riskantní hra,

pri které musí hrác mit v každém jednotlivém prípade kartu nižší než
souper.) Jako socha Svobody svolávají pod svoji pochoden všechny
ponížené a chudé v presvedcení, že tech je v republice nejvíce.
O bohaté nejeví zájem.

Obcanská demokratická strana ješte neohlásila sto sedm cervených
(pro neznalé: jedna z nejvyšších her, predpokládající velmi silné karty),
dá se to však predpokládat. Jakákoliv jiná hra by byla cirým prekvape
ním. Vítezství ovšem není zdaleka tak jisté jako pred ctyrmi lety, kdy
velký pocet volicu ODS už predem prepocítával bohatství z budoucí
kupónové privatizace. Ostatní strany budou kibicovat s jistotou, že po
skoncení turnaje shrábnou významný podíl banku. Bude to však kuri
ózní turnaj, nebot se hraje poznamenanými kartami.

Poznamenala je schizofrenie ceského politického života. Ackoliv
oba hlavní favorité volebního klání se hlásí k "Evrope", pristrojují se na
cestu do ní šatem hodným politických šibrinek z konce minulého sto
letí. Móde divokého gri.inderského kapitalismu, vyznávané Obcanskou
demokratickou stranou, kontrují sociální demokraté klobouky znacky
"nedejme se" po otcích zakladatelích. Oba souperi se peclive hlídají
a neváhají ani použít svršku protivníkových ku zmatení volicu. ODS
napríklad praktikuje velmi nekonzervativní politiku tvrde regulovaného
nájemného. CSSD se na oplátku nesmele ujímá malých a stredních
podnikatelu, ve státech normálních samozrejmého a hýckaného pilíre
stran konzervativních. Pravicový bolševismus ODS se dialekticky dopl
nuje se soc dem bolševismem CSSD a podminují se navzájem.
Komunisté obou stran, spojte se!

Vule k moci Miloše Zemana je obdivuhodná. Neváhal verejne ozná
mit, že rád položí hlavu na špalek, nezvítezí-li ve volbách jeho strana.
Zdálo by se, že je to jedna z nejmizernejších sázek a že kati uvnitr
CSSD si už mohou brousit sekeru. Jenže co to je to vítezství ve vol
bách? Vezmeme-li onen cíl doslova, musela by CSSD získat padesát

procent plus jeden hlas. To je absurdní, nemožné a zrejmé i predsedo
vi Zemanovi. Bude tedy Lidový dum považovat za vítezství zisk nejvet-
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šího poctu hlasu ze všech, i když sociální demokraté zustanou potom
mimo vládu? Nebo k pocitu vítezství bude stacit úcast ve vláde, i když
CSSD volby nevyhraje? Je vítezství a vítezství, a dialektika je mocná

carodejka. S pravdepodobností, hranicící s jistotou mužeme ocekávat,
že CSSD volby nevyhraje, ve vláde nebude a Miloš Zeman si svoji

hlavu ponechá.

Protože s pravdepodobností hranicící s jistotou zaznamenají sociální

demokraté druhý nejvetší úspech své strany v dejinách Cesko(s!oven
ska). a rekord z voleb roku 1920 (25,7 % hlasu) však budou asi stále

jen vzpomínat. Narustající nespokojenost a zklamání z vývoje dnešní
ceské spolecnosti se totiž nedá srovnávat s revolucní situací v zemi
pred sedmdesáti peti lety. A dnešní ceská sociální demokracie stále
ješte v tradicích otcu zakladatelu spoléhá více na nespokojenou ulici
než na fundovaný alternativní program, který by oslovil nejen uražené
a ponížené, nýbrž i liberální intelektuály a strední vrstvy.

Dokladem toho je volební program prijatý na nedávném sjezdu
CSSD v Bohumíne. Je výrazne orientován na ony uražené a ponížené,
kterým slibuje modré z nebe, aniž by se zdržoval takovou banalitou,
jako je zajištení zdroju. Z podtextu se nedá nevycíst staré dobré "at
platí bohatí", i kdyby je to melo zruinovat. Než zasednou první ceští

sociální demokraté do vládních kresel, budou se muset bezpodmínec
ne zastavit v Godesbergu. Tam nemecká sociální demokracie v listopa
du 1959 odvrhla veškerý marxistický balast a populismus, tam se stala
salonfahig pro strední vrstvy, tam zacala její cesta do vlády. Do nejbliž
ších voleb to CSSD nestihne, do dalších by mohla.

Obcanská demokratická strana zatím svuj volební program nezverej
nila. Neznamená to však, že v její volební kovárne je mrtvolný klid.
Svým zpusobem zacala s predvolebním mariášem ješte dríve než CSSD,
napríklad cištením pravicového dvorecku od rušivých elementu: taže
ním proti zlobivému koalicnímu partnerovi ODA. Po rozbití Pilipovy
KDS by nemel nikoho prekvapit ani možný podobný osud Obcanské
demokratické aliance. Ta sprška policejních indiskrecí, tajemne
a v pravý cas objevovaných smenek s nepravdivými, avšak silne dis
kreditujícími zprávami o jejich podepsání celnými muži ODA nemuže
být náhoda. Eufemisticky se tomu ríká integrace pravice, fakticky je to
likvidace všeho, co by ODS narušovalo pravicové samoderžaví. Starosti
ODS jsou na míste. Politická situace z roku 1992, kdy v parlamentních
volbách dosáhla imponujícího vítezství, se nebude opakovat. A ODS
chce vyhrát a chce vyhrát presvedcive. Jenže už není, jak bývalo,
a každý hlas bude dobrý.

V roce 1992 explodovala v ceských zemích supernova vypjatého
individualismu. Valná cást volicu uverila, že významne zbohatne oka
mžite, jen co jí v tom stát prestane prekážet. Obcanská demokratická
strana toto masové poblouznení vyvolala a obratne priživovala.
Chybelo pouze Bucharinovo bolševické "obohacujte se!", urcené sovet
ským mužikum pocátkem dvacátých let. Co však nebylo vysloveno
nahlas, bylo o to více podporeno praktickými kroky. Mladí muži

v jahodových sakách, s koženými kufríky v rukou a se špinavými bota
mi na nohou - nebot- elegance zbohatlíku koncí u bot - se mohli spo
lehnout, že se pri obohacování nemusejí zdržovat respektováním záko
nu. Velká privatizace byla dokonce oficiálne chránena pred možností
soudního prezkoumá vání. A na duverivé hejly bylo políceno celoná
rodní lepidlo kupónové privatizace. Každá ceská žena mela lépe rozu-



met kursovní bibli než mnohý práskaný burzovní
prelát. Toto byly predpoklady volebního vítezství
ODS v roce 1992.

Jenže už není a nebude, jak bývalo. Za bilion
korun státního majetku se rozdalo, procedilo
skrze ruce nekolika milionu držitelu investicních

kupónu a pristálo v portfoliích stovky rodin. Ta
stovka rodin dnes rozhoduje o Ceské republice,
nikoliv miliony D1Ku. Masové bohatství se nedo
stavilo, prichází plíživé rozcarování. Denní starosti
zustaly. V roce 1992 volici ochotne pristoupili na
nabídku ODS: jednou za ctyri roky budete volit
a mezi tím stát ponecháte nám. Dnes zacínají chá
pat, že to byla chyba. Jen ti, kdo mezi volbami
byli schopni vytvorit vlivnou lobby, jsou ODS do
jisté míry respektováni. Týká se to predevším
duchodcu a nájemníku bytu. V roce 1992 vyhrál
"cistý trh" ODS nad sociálne tržním hospodár
stvím, prosazovaným dnešní opozicí. Výsledky
podzimních komunálních voleb jako by tuto nad
vládu stále ješte potvrzovaly. Definitivne však roz
hodne až tento rok a to, jak spolecnost stráví ci
nestráví pripravovanou sociální reformu.

Není však pochyb, že ODS do voleb vytáhne
ješte nejedno eso z rukávu. S jedním z nich se
ohání stále a úcinne. Prestože má ve skríni docela

slušnou sbírku odložených nebožtíku - restruktu
ralizaci prumyslu, senát, územnesprávní usporá
dání, byty, školství, zdravotnictví - darí se jí vysta
vovat každého, kdo nepodporuje její politiku, do
role chaota, rebela bez príciny, závistivce a kveru
lanta. Darí se jí to i proto, že má dnes k ruce vet
šinu ceského tisku. V roce 1992 ho na své strane

nemela. Nezískala ho nejakou brilantní mediální
politikou, dokonce ho ani získávat nemusela.
Ceský tisk totiž stále ješte trpí totalitními neštovi
cemi a slouží okamžité moci. To je velký handi
cap pro CSSD.

Oba stranictí obri (podle posledních pruzkumu
dohromady pres 50 % hlasu) se k malým stranám
chovají spíše požírave než prezírave. Protože však
ani jeden z obrú nezíská nadpolovicní vetšinu
hlasu, budou to práve malé strany, které urcí
volebního víteze. Lidový dum si to odmítá priznat
a zvolil filosofii irských revolucionáru: my sami!

To múže být jedna z prícin toho, že prohraje,
i když dobude vítezství. Stejný osud by mohl pot
kat i ODS, byt s pravdepodobností významne
menší. Presto mariáš hraný s kartami poznamena
nými schizofrenií múže vyústit v cokoliv. O

Jirí Hanák, publicista, redaktor Práce

Foto Vilém Kríž

*
VSECHNY TRAMPOTY JSOU Z TOHO, ŽE HLUPÁCI SI JSOU JISTI SAMI SEBOU, ZATÍMCO ROZUMNÍ LIDÉ

JSOU SAMÁ POCHYBNOST. Bertrand Russell

*
POLITIKA - DOSTIHY TROJSKÝCH KONÍ.

*
KLADNÉ HRDINY NENÍ ZAPOTREBÍ TVORIT, STACí JE JMENOVAT.

Stanislaw Jerzy Lec
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KULTURA

Realita

surrealis ova
"Ak, prosím vás, to byl prece taky first class agent

CIAUf Volalpres celou pražskou kavárnu jméno ztUi
tne1w disidenta pan ilém Kríž a poklepával hulkou.
Prikrcila jsem se. Kdo ví, kolik Bretschneideru poslou
chá. CIA by tolik nevadiúl tu jako neprátelskou sklo
nolJtlli u rádiu každou chvíli, zato ten disident ...Bylo
léto roku 1989 a pan Kríž práve presne na den po
ctyrú:eti trech ktech prijel do Prahy.

Libuše Koubská

Ackoliv vernisáže z duše nerad (,neslojím o fO, odpovídat na
nijak zvI:ištchytré otázky ješte vetší blbosti~ , v pražském Mánesu se
tehdy objevil u príležitosti zahájení velké mezinárodní výstavy ke
150. výrocí vynálezu fotografie. Tam na me také popIVémddo velké
tmavé lidské o o z pootevrené krabicky na sanlinky. Tam jsem vide
la popIVéHlavu muže ze Sirague. Ješte jsem tehdy ice netušila, kde
:se opravdu prostírá ono bájecné mesto irague City, ale Viléma
Kríže jsem mela ráda od pIVníhookamžiku.

Tenhle American ceského puvodu, jak uvádejí bta1ogy, se mm
dil v roce 1921v Praze, presneji v Micb1iZkjme :seale nedtil nijak
zvI:išt cechem, ani Franoouzem (byt mel Prahu a Paríž velice rád),
natož Americanem. K Americe, kde žil 42 let, Ilikdy neprilnul.
Naopak, cím dál víc ho rozcilovala. Kritizovaljejí povrchnost, orien
taci na peníze, úspech. Její bezohlednost. Jednou, až :se vcitím do
Pr.my nanvalo, povím vám o tom, jak je americký model nebezpec
ný,~ ríkával Jeho domovem byl oejsp'. svet a to svet nikoliv ka\ei
doskopicky pestrý, nýbrž svet Wuboký. Jalko když stojíte mezi
zocadlya chcete spocítat, kolikrát :sevidíte... Jebo, když zavoláte do
propasti Jebo, když vystoupíte na petitisícový vochol a poWédnere
pod :sebe.

,Umíte ob'evit lrutecnou realitu za mask3mi sveta, 'eož nás
obklopuje·, ieId mu francouzský režisérJean Renoir.

Vdém Kríž fotografovalod del5tví,vyucil :sefotografem a v letech
1940 - 1946 studoval na pražské Stítní grafické škole u nejvýznam
nejší osobnosti ceské fotografické avantgardy Jaromíra Funkeho.
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Meli se lidi Chodili spolu na procbázky ponurou válecnou Prahou.
Fotografovali tváre barokních :soch, pili pivo LIkocoUl3..Vilém Kiíž
nosil na tyWe vycházky linholku, kterou mu daroval otec ke ctrnác
tým narozeninám. Vydržela mu po celý život. Funke ho chválil:
,clovece, vy máte linhofku a k tomu objektivy dagory?To je to nej
lepš~ to je pak fotografie, plko když nadéie Už v roce 1942 vydal
Vdém Kiiž o~ první publikaci OpušIelzí oŽÚX1ji. Objevil v ní kus
ztracené barokní Prahy na kalce u Emauz.

V letech 1946- 19~2žil v Paríži. Studoval tam m Écolede cinéma

et de photographie. Z Paríže po i1aI také príspevky do ceských
novin. 00 února 1948.Pak už jen fotografoval pro :sebea pokud jde
o život materální, živoril: ,Byli jsme tam nepredstavitelne chudí,
synovi Gabrielov~ který:se narodil v roce 1949,jsem udelal pa~
v Indiu. Ale líbilo se mu v nem. .ne jako mne v Paríži ZaIímco
Praha pro me zustává matkou, Paríž byla milenkou. Taky mi toho
spoustu dala: kdyi jsem byl jednou úplne na dne, navštívil jsem
jakéhosi fotografa v jeho kráme a ukázal mu sv 'e práce. Zaujaly ho
a tak mi nabídl, že má spoustu prošlých filmu, že mi je dá. Od té
doby fotografuju jenom na prošlé filmy. Už tím tak pocítám: když
si koupím ce&S1Vé,nechávám je pár let u1ežet. Mo'i prátelé rílk:ívai~
mám pro tebe dobrou vintage, dobrý rocník, už je to osm let staré~.

V Americe Vtlém Kríž dlouho nemohl ani fotografovat Jakoby
prišel o inspiraci Až po ctrnácti letech. Jednou :se tak rozhlédl po

é k3lifornské zahrádce: ,uvidel jsem tam kaktus a vrazil do nej
lrudlu na otvírání dopisu. Tak vznikla moje první americká fotogra
fie~. Nejdrív pracoval ja.ko redaktor ve vobodné Evrope. Jakkoliv
mel výhrady k americkému zpusobu života i k této 5lanici samotné,
velmi si vážil Ferdinanda Peroutky. Dobre i schoval jeho úvahu
z dubna 1961, kterou Peroutlkapronesl v Tew Yodrn k 10. výrocí
vohodné Evropy. Když mi ji po 33 letech (!) poshl, podtrbI v DÍ

nekteré vety: "Industrializace se ukázala v dejinách jako pramen
hmotného blahobytu.,ale když vláda industrializuje, ješte tím neplní
všechny úvazky, kteIé má k obcansIw. Jsou životní hodnoty, které
nejsou vyrábeny v továrnách a na které nestací pocet: pracovních
hodin. euplynulo mnoho desetiletí od té doby, kdy lékarská veda
znala jen anatomii, jen kosti a svaly. teprve pozdeji byla objevena
úloha viI:uninua bonnonu. Industrializovanýstát je jako :silnákostra
v organismu, ve kterém vitaminy a hormony jsou zanedbávány.
Pacient jí více a lépe než pred peti lety, ale zustává bledý, nervosní
a nespokojený. Jebýva\:áindu5lrializacese po'í nebývalou chudo
bou života, s nebývalýmipocity úzkosti a neji5loty...~

V Americe prošel Vtlém Kríž mnoha profesemi Byl i asil;tentem
prední americké dokument3ii5lky a reportérky Dorolhey L:mgeové.
Clyri roky pracoval ve fotograficlkémoddelení Metropolitního muzea
v ~ewYodru. Od roku 1964žil v Berkeleya prednášel na rade kali
fornských škol..O deset let pozdeji se stal profesorem na Cal.ifomia
College of Ans and Craftsv Oaklandu. voje žáky mel lid, ale obcas
i :stežoval:,jako všichni Americani mají újem jen o peníze. Chtejí

ode me vy&sovat recept, jak fotografoval,aby je vydelali ,

Mnohokrát vystavoval Ve Francii, U A, Veliké Británii, Kanade.
Trvale je za5loupen v newyorském Metropolitním muzeu a Muzeu
moderního umení v parížské Biblioth;tqueNational, v Muzeu moder
ního umení v Kjotó, na univerzite v I..ancasteru.V :soukromýchsOO-



*

lilmše KOflb5ká, jJlIblicisll!a, redalllorfla
'etlelních LidOllýth JlOllÍJl

Pri poslední návšteve Vdéma Kríže \" Praze jsme šli po árodoí
tríde kolem Topice. wTady vystavili k 5. narozeninám Fráni rámka
básníkuv portrél pres celý cmtý auslág.~ \"ZpOmnel si. ".Bylato dobrá

foc.ka?", zajímala jsem se.. o, byla hodne veliká, do lé doby jsem
žádnou tak velkou neudelal, ~ odpovedel se smíchem. ,.Nekdy byl

básník moc usIazený, ale Stííbmý vítr, ten mám rád.~

Vilém Kríž zemrel v Kalifornii na klonku minulého roku. Kouzelná

aura jeho cernobílých, prípadne ·eome lóDOvaných zvelšenin (o níž
psal Jeao Claude lemagoy, kurátor oddelení grafIky a fotografie
z panžské Bibliodleque Natiooale) dostala krutý prídech defmilivy.

Americký kritik Thomas Mbrig,ln o nem napsal, že ,byl jedním
z posledních pravých urrealistu. Jeho práce piedstavuie mistrovskou
denxmst1'ac] veEkého stylu S1.lrreaJitického ducha. ~ Tuto demonstraci

pi'edgavovaJ i celf život Viléma Kríže. DemOllSl!raci nikoliv vnejší,
okázalo , nýbrž onu hlubokou, rnilfuí. OdelmivaJa se za všemi temi
lmldJy, v bludišti Sirng,ue City a také ji Imhofka oOOJs promítla do
svena realistu. Ti bystrejší si moŽJlá všimli.

.Ale prosím vás, Amerika není vubec ideální. má také svoji šered
n u faš' ticko tvár. ~ trval hlasite na vém v praž ké kavárne v roce
1991. Prikrcila j,sem se stejne jako pi'ed listopadem.

Jak už receno, Vilém Kríž opravdu nernd vemisáže. Ješne víc nerad
sno1by, kariéristy, lidi sobecké, konzumní a prázdné. Provincní. Ryzí
pragmatik"}'. Bál se zlých. Nenávidel fízty. Byl milý, velkorysý. Umel
se rozko"ne, nolblesne posmíval. Ai už vytáhl své pestré vzpomínky
na emigraci, vobOOnou Evropu, nebo zbrusu novou ceskou obcan
skou legitim ci, když mu konecne po li topadu 1989 prominuli

v Cechách trest smrti, k nemuž byl za vlastizradu odsouzen .

i š atuli od bot. "Duležitý je ob'ektiv, ne ta kisinka.~ Po prípade
i clovek za objektivem. V rozhovoru pro vobodnou Evropu v roce
1960 Vilém Kiíž s Ivanem Herbenern uvažovali o lom, kdy je foto
grafie do ument a kdy už umení. ,Urcite není každá fotografie
umení. Jako j,im neDÍ každý obrnz ci socha. Bez emocionální síly, to
jest bez hlubokého procítení a bez zákonu o kompozici, je fO€ogIafie
pouze remeslo. I když hezké."

Viléma Kríže zajímal umelecký dokument. Zachyceni pomíjivého
ve vecnosti. Všednost zobrazená nevšedne. Jako dukaz uvádel

D mtheu Langeovou, onu úspe "nou pomérní fotografku. Mívala
vlastru studio, byla slavná. Jednoho dne - v dobe neZamesln311osni,
v krizových niicáUýchletech - vyšla na ulici a fotografovala tam lidi.
Jsou w snímky, které stací jen chvm prohlížet, a víte o né dobe

I mnohem víc, než kolik by vám rekla olbjeffil1<Ísociologická studie.
Pozdejj prncovab Langeová pro americký federální zemedelský úrad.
fotogJfafovala sezóoní delníky a snalo se, že díky jejím fotografiím
byla provedena rada sociálních zlepšení. ly lonografie by~ vysoce
umelecké a PWIO tak pusobivé. Banální barvotisk ješne nikoho
nepresvedcil, ale umelecké dilo už rozmtilo mnoho ~sker."

Vilém KriŽr 1991, /010 EloiJle Morie 1tIy1cm

Tam se' to surrealistovi fotografuje, že? Surrealistovi, kterému bás
ník Jean Cocteau gratuloval, že dokázal vdechnout svému fotografic

kému aparátu snke a duši. Aparátu... Vilém Križ casto opakoval,
mcival to také svým americkým studentum, že fO€og,rafovat se dá

A Vilém Kríž sám? Nepochybne pobývá v míste, které tolikl'it
fotografoval, o nemž vydal i krásnou knihu, \' irague City.
(Anagram ir.Jgue City spojuje Prahu a Paríž - mesta, k nimž álíl
vždy nežné vzpomínky a hlubokou náklonnost). Kde ale vlastne leží
ono tajemstvími nabité ir.Jgue? a dne které propasti, za kolikátým
zrcadlem? eoí tieba chodit vubec daleko, radil Vilém Kríž: ir.Jgue

je všude. A nikde. Ale když je navštívíte, budete se chlÍt vracet
znovu a znovu. A vždycky tam bude zárit faota tické slunce!

apríklad strach pred osamením se v ir.Jgue úplne ztrali Tam - za
elem - se vás ujme prízraCDý pruvodce. Ukáže vám, že dáblíci na

veži nejsou nikdy unaveni. nauCÍ vá naslouchat hudbe oblaku.
ledovat tanec kvetin. palÍÍte dýku, jak propichuje srdce. Postojíte

na križovatce casu. Pod vodotryskem SDU.~

kách po celém svete. Poslední velký vyDer z . ho pražs é, parížské
a kalifornské tvorby ime mohli videl také v Praze na podzim ]992.
Leu v I..-vemua cervnu ]99) i50u fO€ografie Viléma Kiíže z leu 1937
až ]992 ke patiení ve výborné che ké Galerii 'Í.
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EKONOMIKA

Koruna

na slunci
Co se doma upece, je nejlépe prodat v Clzme,

pokud to ovšem jde, ale o tom pozdeji. Statistika prv
ního ctvrtletí šestého roku premeny bývalé ceskoslo
venské centrálne plánované ekonomiky na ekonomi
ku tržní, a také už jen ceské, prinesla v mnoha sme
rech vynikající výsledky. Rust hrubého domácího pro
duktu nás staví témer na roven s východoasijskými
"tygry"; jaká hruza pro stát, který mezi válkami
býval desátým nejprumyslovejším na svete - a záro
ven jaké štestí pro zemi postiženou desetiletími malát
nosti!

Michal Achremenko

Míra inflace zustává pod kontrolou a o nezamestnanosti, pokud
jí nejste sami postiženi, témer neslyšet. Zadrhl se nám však vývoz.

Zahranicní obchod má dve stránky, dovoz a vývoz, z nichž radši
bychom videli rust kategorie vývozu. Je-li, jak známo, hodnota
dovozu vyšší než hodnota vývozu, žije stát z nasporených rezerv,
ale po jejich vycerpání by mohlo dojít i na podstatu.

Ceský zahranicní obchod je vytrvale pasivní od kvetna lonské
ho roku a zdá se, že situace zacíná být na pováženou. Ministr pru
myslu a obchodu šel až tak daleko, že odhadl celkový letošní defi
cit, cili previs, jak se u nás ríká, dovozu nad vývozem na astrono
mických 80 miliard korun. Má tedy náš makroekonomický kabátek
velmi cernou skvrnu. Príciny, alespon ty hlavní, jsou v zásade dve.
Tou první je žízen nových ceských podnikatelu po moderní tech
nologii. Jedine s její pomocí budou totiž s to zacít vyrábet to, co
svetový trh uzná jako kvalitní výrobek s visackou Made in Czechia

a jako takový si ho rád koupí. Zboží investicní povahy se proto na
dovozu prvního ctvrtletí podílelo nejvetším dílem, zhruba 40 mili
ardami korun. Potreba kvalitních stroju není na první pohled
verejnosti tak zrejmá, ale už kvalitní remeslnické nástroje pro
drobné podnikatele jsou k videní v každé výloze specializovaných
obchodu, od kuchynských nožu až po, dejme tomu, truhlárské
nástroje. Ty lze zaradit do "kolonky" tržní výrobky, kterých se od
ledna do konce brezna dovezlo za více než 20 miliard korun.

Dovážet musíme také paliva, suroviny, potraviny a jiné.
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Ideálním prípadem je, když hodnotu dovozu pokryjeme tím, co
dostaneme za vývoz, což se nám vzhledem k tomu, co máme a co
umíme porádne vyrobit, stále nedarí, vždyt za první tri mesíce
roku nám scházelo 18,3 miliardy korun.

Druhou prícinou tohoto neúspechu je zatím pomerne laxní prí
stup vlády k podpore exportu. Snad ješte umíme vyrobit pivovary
a jiné investicní celky, ale realizace takových investicních celku
trvá i nekolik let a platbu, ci její podstatnou cást, vývozce obdrží
teprve v okamžiku, kdy pivovar vystaví první pivo a cementárna
první pytel stavební hmoty. Jinými slovy, nekolik let ceský výrobní
podnik poskytuje odberateli nemalý úver na vlastní úcet, pricemž

na nem nemusí mít ani na výplaty pro vlastní zamestnance. Tady
musí nahradit "neviditelnou" ruku trhu velmi materiální péce státu,
lépe receno, instituce jím poverená poskytovat levné vývozní
úvery. To není v žádném prípade porušení principu volného trhu,
tak postupují i ony asijské zeme, jejichž úspech zaskocil vyspelé
hospodárské zeme. Vláda to snad tuší a hodlá posílit zdroje
exportní pojištovny EGAP a doplnit financní prostredky Ceské
exportní banky. Porušením zmínených principu pravidel volné
souteže by byla devalvace kursu ceské meny, po které tolik volají
naši nejvetší vývozci. Tady vláda projevila velkou prozíravost,
když temto tlakum dokázala odolat.

Veci se dejí, ukazuje se, že vláda o problému ví a zabývá se
jím, Ovšem všechna vládní opatrení prijdou vnivec, když nevyrobí
me to, co svet bude chtít. Ale na to musíme mít dokonalé zarízení

- a ocitáme se ve zdánlive zacarovaném kruhu. Ovšem stoupající
dovoz strojního zarízení dává alespon záruku, že se veci dejí i na
strane podnikatelu. Jakmile budou saturováni, zacne dovoz klesat
a vývoz s visackou Made in Czechia stoupat. Ríká se: studený máj
- v stodole ráj.

ezanedbatelným zdrojem penez, tech zahranicních, o které
nám nyní jde, jsou samozrejme turisté. V lonském roce jich k nám
prijelo více než sto milionu a utratili tu skoro pul druhé miliardy
dolaru. Zda je to hodne, nebo málo, težko ríci, jednomu to pripa
dá dost. Bylo to o 15 procent více než v predchozím roce a tímto
prírustkem se Cesko zaradilo mezi nejdynamicteji se rozvíjející
cílové turistické zeme v Evrope, i když co do príjmu jsme byli až
na míste sedmnáctém (cožpak jenom v Evrope je tolik zemí, kam
stojí za to jet?). Letošní první ctvrtletí napovídá, že se u nás dvere
opet netrhnou.

Velmi dobre se ví o tom, že by mohlo prijet turistu ješte více, ale
oni vlastne nemají ani kam. aprostá vetšina z nich navštíví Prahu,
Karlštejn a víc možností zatím nemá. Ostatní oblasti jsou na turistiku
jaksi nepripravené, neuklizené, pusté a nezajímavé. Turisticky pri
tažlivá místa jsou jenom jakýmisi ostruvky a prejet z jednoho na
druhý znamená absolvovat jízdu po stále ješte zanedbaných silni
cích obklopených improvizovanými stánky s trpaslíky a becherov
kou, ci neumytými holkami. Proti tomu jsou i reprezentacní prosto
ry Pražského hradu jen velmi slabým zážitkem. K tomu pristupují
hoši oblecení do pestrých sportovních obleku, príslušníci cechu
taxíkárského, povestní už po celém civilizovaném svete svou vol
nou cenovou politikou, a treba hospodští s pivem za padesát korun.
Nepochopili, že v první rade by je meli živit domácí štamgasti.



D novafrítornnosG

Presto k nám turisté jezdí v poctu, který se od roku 1989 stabil
ne zvyšuje, tlacíme se s nimi na Karlove moste, který používáme
služebne na cestách z práce a do práce, motáme se jim do záberu
a velmi rádi jim Prahu o víkendech necháváme napospas.
,Splendid isolation", kterou nám tak bohate doprál komunistický
režim, skoncila. Do sveta jsme vyrazili však i my, loni nás vycesto
valo 31 milionu, což zpusobilo, že neco z tech penez, které nám
zahranicní turisté privezli, jsme obratem vyvezli zase ven. Podobne
jako bilance zahranicního obchodu, která, jak už bylo receno, byla
pasivní, se sleduje i bilance turistického ruchu a ta byla naopak
aktivní. Jednak ješte nejsme tak bohatí turisté a jednak nás konec
koncu není ani tolik jako ve zbytku sveta, v potenciálním zásobní
ku našich návštevníku. Aktivum v této oblasti bude asi trvalým

jevem, takže na turistice budeme každopádne vydelá vat. Vydelá vat
budeme i presto, že pro tento rok si každý muže na cesty do
zahranicí vymenit sto tisíc korun, což je pro obycejného cloveka
prakticky totéž, jako kdyby žádné omezení neexistovalo, Jen tak
mimochodem, opozice tento krok vlády ohodnotila jako populis
tický s tím, že udelá radost zejména duchodcum a ostatním skupi
nám obyvatel s nižšími príjmy. Zapomnela však v tomto prípade
zároven odsoudit populismus dovozcu prepychových automobilu,
Sesbírala tak pár politických stríbrných, ale opomnela zduraznit,
že ani výmena jednoho sta tisíc korun, ani nákup mercedesu za
milion korun není povinný, Vláda jednoduše usoudila, že máme
dostatek penez, aby tuto možnost tem, co si ji mohou dovolit,
nabídla.

Fata Vilém Kríž

Naše cesta do sveta - jako terminus technicus používán
spojení ,cesta do Evropy" - tak postupne nabývá ponekuc
nejších forem, na hranicích nejsme podrobováni trapným I
kolik vezeme penez, a na míste urcení si mužeme dovo
pivo ci na kávu. Podle libosti. Také se více cestuje za I
a za poznáním vubec. Budiž zaznamenáno, že cestovní pa:
nou vecí, stací pro nej sáhnout do šuplíku a jet. Zní to jakc
ta, ale snad si ješte nekdo pamatuje, že tomu tak vždy
Ono to vlastne nebylo vždy, jenom od roku 1948 do rol
ale stacilo to.

Ceská koruna, míním tím naši menovou jednotku, neza(
mírí k úplné smenitelnosti, Ve skutecnosti pro tu nejbežne
už smenitelná je. Podnikatel muže pro potreby své cinnost

prakticky libovolnou cástku a soukromá osoba už zmíne,
tisíc, což, jak bylo receno, je pro naprostou vetšinu obyvat
Pritom nikoho neza4ímá, zda s temito penezi hodlá vy
a v zahranicí je utratit v zábavních podnicích, nebo zda si
uloží na úcet v podobe dolaru, jenu, jak je libo. Že se to t~
je, plyne ze stabilní pozice koruny, která de facto proti z
ním menám zpevnuje a navíc, uložená koruna nese dor
úroky než kterákoliv mena západní - kdo by se toho kd
Meníme si proto podle potreby a dbáme na to, aby ná
marky neležely zbytecne doma. Kdo chce víc než ekvivaleJ
leného limitu, muže si vymenit na celé príbuzenstvo.

Konverribilita koruny se stává aktuální záležitostí, nato!
ální, že nás slovenský premiér obvinil ze zámeru ovládn
menou stredoevropskou ekonomiku. V tom ostatne nemus
špatného, my bychom si to mohli prát také, ovšemže
proto, abychom nekoho ovládali. Takové ambice urcite ne,

Nicméne koruna tu je a svoje místo na slunci si V)

Objevili se i zahranicní ,spekulanti", kterí sázejí na její n
Predstavují si to asi takhle: sto marek uložím v koruná,
zhruba 1800 korun. Po revalvaci bude marka dejme tomu
korun, nakoupím za ne zpet marky a budu jich mít ráz
O tolik se· zrejme koruna nezhodnotí, ale zisku by ,sp'
dosáhl v každém prípade, Totiž jenom v prípade revalvac
se zatím, pokud je známo, neuvažuje, Ale i tak je sázka na
výhodná, protože uložená koruna nese na úrocích v Praze
marka uložená v Berlíne, Budiž pochválena,

Slušelo by se také neco zkritizovat. I to lze, príležitostí
jiste mnoho, S materiálním blahobytem, nazveme to bez
tímto slovem, nebot jsou zeme, kde jsou lidé nesvobodní
hladoví, sužovaní záplavami a zemetresením, nemocemi a
rou, neprichází automaticky ,blahobyt" ducha. Ani my
výjimka a pohríchu se k tomuto nedostatku zdáme být za
stejní.
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EKOLOGIE

Funguje
ekonomika

prírody?
(Se smutkem po Josefu Vavrouškovi)

Ekologie jako badatelský obor - nauka o hospodár
ství prírody v ekosystémech - podléhá cím dál víc
zploštujícímu karikování komunálne-politickou sfé
rou, z níž vylézá jako nechtené díte odklizecu
financních prebytku. Castokrát se o tom psalo, pred
listopadovým pozdvižením 89 ipo nem, permanent
ne marne.

Pavel Kovár

Máme-li za ekologické nanejvýš takové problémy, jaké mohou
dát prodelat nebo vydelat všeurcujícímu živáckovi zvanému clovek,
vede to k pozoruhodným inovacím ve videní historie, jak to v tres
kuté podobe vyucuje verejnost pracovník Ministerstva školství, mlá
deže a telovýchovy (;R pan R. Gargulák (Lidové noviny 9. 3. a 30. 3.
1995). V druhém ze svých clánku nám zavedl dobu postekologic·
kou. (Zdalipak nekterý protagonista jiné strany, prípadne dominující
v ryze hospodárských resortech, netrumfne odvážné jinoúredníky
nastartováním éry postekonomické?)

Nezoufejme, ted vážne. Zmínený politolog a poradce ministra,
jakkoli má dobrý úmysl nalít optimismu verejnosti vydešené ekono
misty i radikálnejšími environmentalisty, naplnuje pojmy jinými obsa
hy a ukazuje ekology jako nekoho jiného. Takzvané mechanistické
paradigma je údajne myšlenkové schéma, vylucující symbióZLl clove
ka s prírodou díky omezenosti materiálních zdroju (prý podle ekolo
gu). Implikuje pak vyrazení cloveka z ekosystému a vede ke špatne
pochopenému vztahu mezi bohatstvím a ekologickými problémy.

Je to presne naopak: ekologie, tedy "economy of nature", jak ji
ve svete traktují ucebnicová kompendia a vedecké monografie, clo

veka zahrnuje do krehké síte vazeb mezi materiálovými a energetic
kými toky a ví dnes již mnohé o tom, jak ony dve (pomyslné) eko-
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nomiky - lidská a prírodní nemusí být v rozporu. (To mechanistický
descartismus považoval cokoli živého nebo prírodního vyjma clove
ka za stroj, který je dovoleno bez šetrnosti rozebrat a nikoli už slo
žit.) K dostatecné míre souladu tu není treba nadmerne represivní
legislativy, ani náhlých zásahú do populacních politik, ani moratorií

na cerpání zdroju. Stací se zabývat otázkou "jak" (spravovat), stací
výchovný a vzdelávací akcent na predcházení problému, na oceno
vání technologií podporujících životadárné systémy, na prílišné nero
zevírání geobiochemických cyklu a uprednostnení rotace zdroju
v míste, na hodnotový posun v obsahové náplni pojmu blahobyt... Je
snad tento prístup považován na porevolucním ministerstvu školství
za škodlivý? Mnozí ze zralejších objektu výchovy se obávají odpove
di.

Jiná (ale stejná) vec, jiné ministerstvo (tentokrát životního pro

stredí). Chemik v jeho cele, ing. František Benda, odpovídá v rozho
voru (MF Dnes, 9. 3. 1995) a pripravuje obcany - danové poplatníky

na zmeny v koncepci ochrany prírody, na zmeny v "rychle zastara
lých" zákonech, na placení za lepší životní prostredí. Platíme za ne
odjakživa - placením za (ne)zdraví, za uštvaný a materializovaný
zpusob života, za disproporcní skladbu populace - víc a víc.
Budeme platit firmám, které na nedobrém prostredí zbohatnou - i ta
nekdejší a jiste zase budoucí firma F. Bendy. K tomu smerují zmeny
v legislative. V záveru rozhovoru na prímou otázku rozdeluje pan
Benda odborníky na skutecné a falešné, mezi skutecné radí - prá
vem - geobotaniky prof. E. Hadace a prof. ]. Jeníka, kterým nedlou
ho predtím udelil cenu za životní dílo (tuto cenu by na návrh
odborné verejnosti dostali od kteréhokoli ministra ve funkci, nejde
o osobní zásluhu F. Bendy, a tedy o pražádnou zavázanost).
Zároven se k nim nenápadne priradil - zmínkou o svém pusobení

v Ústavu krajinné ekologie AV (;R, kdy "neslyšel jméno" napr. inže
nýra Vavrouška (který je zde uváden jako príklad nepravých odbor
níku).

V zájmu alespon té velmi snadno overitelné pravdy je však treba
dodat, že pohnutý osud Ústavu krajinné ekologie zahrnuje nekolik
vln odborníkú na jeho pude. V dobe, kdy byl podle stranického
usnesení "vymístován" (= komunistická oficiální hantýrka) z Prahy
spolu s dalšími ústavy akademie ved, aby se inteligence, jež tolik
zlobila v 1'. 1968, rozptýlila (a mnozí dobrí pracovníci pricházeli
prímo ci neprímým tlakem o místa), patril ing. F. Benda ke konjunk

turální vlne cerstve príchozích. Tehdejší nomenklaturní reditel ústavu
(psal se zacátek 80. let), vykonavatel stranického úkolu premístení,
zprehlednení a kádrové obnovy, byl s inženýrem Bendou velmi spo
kojen.

V té dobe]. Vavroušek, kybernetik, zacínal zpracovávat data
vedoucí k jeho pracím o seberízení spolecnosti vcetne rešení ekolo
gických aspektu. Stále více se angažoval v Ekologické sekci (;s. bio
logické spolecnosti, v návaznosti pak zakládal Kruh nezávislé inteli
gence a ve vyústení nakonec Obcanské fórum. Je neoddiskutovatel
né, že výše zmínené destruktivní promluvy pana ministra F. Bendy

a v mnohém smeru i destruktivní praktická cinnost v zacházení
s institucemi pro životní prostredí nemohou odbornou ekologickou

verejnost rozdelit. Mohou ji nanejvýš nadkriticky rozladit.

Neštastná smrt bývalého federálního ministra Josefa Vavrouška -



nedlouho po uverejnených odsudcích F. Bendy - zvýraznuje rozdíl
formátu. Vetšina verí, že to, co stihl]. Vavroušek v oblasti zákono

dárství dobrého prosadit, prežije, navzdory snahám o zásadní revize.
Zdá se však, že skoncila etapa hledání konsensu mezi etikou, eko
nomikou prírody a ekonomikou rozumného blahobytu. Prosazuje se
redukcionistická a krátkovýhledová nekoncepce: vyrob si problém
(nejlépe - znecištuj a nazvi to ekologiO, abys na nej mohl dostat
peníze, a pritom dej státu i sobe vydelat.

Dimenzia hodnoty
a civilizácia

Vecer, po celodennom zhone a povinnostiach, som doma otvoril
denník, ktorý som zvykol kupoval'. Zacítal som sa do jeho riadkov,
ale mnoho z toho, co tam bolo napísané, som ani vel'mi nevnímal.
Zrazu moju pozornost upútalo niekol'ko skromných riadkov. Vyzerali
tak, že sa hanbia, že sú vobec vytlacené a nerobili si nárok na bom-'
bastický oznam ci reklamu. Známy vedecký ústav oznamoval, že za
prestup vynikajúceho vedeckého pracovníka z iného vedeckého pra
coviska zaplatil vedcovi 2 milióny dolárov a jeho povodnému praco
visku za jeho predaj 5 miliónov dolárov.

Zacal som premýšl'at, ci tento výskumný ústav náhodou nemá
nejaký štadión, kde sa budú chodil' diváci pozerat ako tento vedec
robí pokusy. Budú mu držat palce, ci povzbudzovat ho do d'alších
objavov. Možno na jeho laboratórnom plášti budú vyšité reklamné
logá firiem a steny šadiónového laboratória budú tiež oblepené
reklamami. Televízia bude prenášat jeho pokusy a medzitým pribli

žovat reklamné plagáty. Vstupenky, reklamy, televízne prenosy
poskytnú vedcovi tol'ko penazí, že štadiónové laboratórium sa bude
plnit prístrojmi, asistentami, vedychtivými študentami a právnici
budú pri dverách štadióna cíhat na spísanie d'alších a d'alších zmlúv
a chránit ich výsledky patentami.

Denníky, týždenníky ci mesacníky budú pravidelne informovat
o nových a nových vedeckých poznatkoch a citatelia budú písat
d'akovné listy, že vd'aka výskumu, poznaniu a novým objavom, ich
dieta je zas zdravé, že technici majú nové materiály a nevídané zdro
je energií, športovci budú d'akovat za stále dokonalejšie náradie,
výstroj a poznatky o fyziológii I'udského organizmu atd'. , atd'. až
zrazu zistíme, že všetko co nás obklopuje a spríjemnuje nám život,
zlepšuje zdravie a zmenšuje námahu pri práci, musel niekto vymysli
et, niekto vyrobit, niekto uviest do života, niekto predat a niekto
udržiavat.

Zrazu sa mi tie riadky v dennej tlaci o kúpe vedeckého pracovní
ka ani nezdali také nezmyselné. Zdalo sa mi, že zacíname chápat
dimenziu hodnoty v civilizácii. Bol som náchylný mávnut rukou nad
civilizáciou, ktorá zaplatí milióny za nosenie tricka s logom nejakej
firmy.
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Presto si odpovím na otázku v titulu kladne: zaplatpámbu ano,
ekonomika prírody funguje bez ohledu na jakékoli vykonstruované
a efemérní nálepky doby. O

Pavel Kovár, Doc., RNDr., CSc., vedoucí oddelení geobo

taniky na katedre botaniky Prírodovedecké fakulty UK
v Praze

Už ste videli, aby niekto platil zato, že nedostal detskú obrnu, lebo
bol zaockovaný a nie je mrzák. Urcite nie. Nik nejasá nad zdravými,
nik nerobí prenosy a nevyberá vstupné. Nik nezaráta do jeho zdravia
cenu reklamy, drahé autá, drahých predajcov, ktorí reklamujú vaše
zdravie.

Dimenzia hodnot sa civilizacne posúva, slová strácajú na význa
me a do popredia vystupuje vlastné ja, reprezentované bavorákom ci
kreslom, na ktoré sa vyšplhali záujmy a nie hodnoty. Poznanie
a vzdelanie ani zd'aleka netvorí chrámy budúceho pokroku a blaho
bytu, lebo pohl'ad se zúžil a krátkozrakost sa stala nekorigovatel'ná.

Je hodnota poznania nejakou dimenziou v tejto civilizácii, ktorej
sme svedkami?

Urcite je, len ju vnímame tak kontinuálne ako sa tvorí a tak kont i
nuálne aj zabúdame na jej hodnotu. Hodnota nám slúži, obohacuje
nás, dáva nám rozlet a ani nevieme odkial' prišla. Je tu a je naša. Nik
ju nereklamuje a nik ju nepredáva.

Áno, raz v roku udelíme Nobelovu cenu tým najlepším.
Mnohokrát na sklonku života, za skromnost a nesmiernu hodnotu

tvorivej práce, ktorá posunula civilizáciu. Len cena ani zd'aleka nemá
hodnotu prestupu hráca do iného klubu. Nik predsa nikam neprestu
puje, len celý život dával, aby tí co prestupujú boli zdravší, silnejší
a boha to užívali výsledky pokroku. Nebudem nespravodlivý, aj oni
majú obrovský talent, aj oni rozdávajú mnohým radost a pohodu,
vzrušenie ci zábavu. Len majú tú výhodu, že to robia na štadiónoch,
alebo na filmových plátnach.

Dimenzia tvorivej práce v civilizácii už storocia má rovnakú hod
notu. Už storocia poznanie a jeho hodnota v civilizácii bojuje o svoje
miesto. Bojuje viac ako gladiátor, toreador, tenista ci futbalový hrác.
Krátke rozptýlenie je vzácnejšie ako dlhodobé vytváranie hodnot.
Také boli a sú všetky civilizácie, v ktoromkol'vek storocí.

Prestal som cítat otvorený denník, prestal som hl'adiet na rekla
my, prestal som snívat a uvažovat'. Nemá to žiadnu cenu. Myšlienka
nemaže predsa súperit s potlaceným trickom ci reklamným sloga
nom, ktorý každú chvíl'u útocí. Niektorých obohacuje, viacerých
ochudobnuje. Také sú pravidlá hry tejto civilizácie. Na škodu tých
tvorivých. Pochopí civilizácia budúceho tisícrocia hodnotu tvorivej
cinnosti?

Doc. MUDr. Fedor Ciampor



PRÁVO .

Chybí nám
trest smrti?

V souvislosti sprípadem brutální vraždy desetileté
ho chlapce z Ostrova nad Ohrí se nám opet pripome
nul problém trestu smrti, se všemi pruvodními jevy
s nerešeným problémem souvisejícími.

Jirí Kucera

Jsme zase svedky aktuálního televizního zpravodajství z mesta
postiženého touto tragédií. Kolektivne se úcastníme anketního dota
zování náhodne odchycených obyvatel (po kolikáté už?!). Slyšíme
otázky: ,Jaký trest by podle vás pachatel zasloužil? Proc nemáme
trest smrti, když se tu brutálne vraždí jak o závod?" atd. Celé to
vytvárí xenofobní atmosféru potreby jednoduchého rešení prostred
nictvím apelu na naše emoce - a dobre nám tak.

Ptáme se: je trest smrti legitimní spolecenskou otázkou, nebo
jen mediálním kolotocem výkriku méne invencních zpravodaju
a komentátoru od novin, manipulujících tak celkový pohled na
vec?

Soude dle postoju našich politiku je problém trestu smrti dávno
prekonané téma. Výjimku z techto souznejících názoru tvorí trochu
prekvapive, vzhledem k poslední papežove Encyklice - kde se kato
lická církev k trestu smrti vyslovuje negativne - postoj
Krestanskodemokratické strany. Zatímco Václav Benda kategoricky
podporuje obnovu trestu smrti, ministr školství Pilip se v televizi
vyjádril diplomaticteji: "Kdyby se nyní hlasovalo o zrušení trestu
smrti, s jeho zrušením bych nespechal." Zdali jeho stanovisko repre
zentuje osobní pohled na vec, ci názor celého konzervativního kato
lického krídla, ponechal jako obvykle úvaze diváka. Zdá se, že aktiv
neji se hlásí o slovo vždy jen jedna strana. Strana druhá, mající
nepsanou povinnost hájit svá stanoviska, prostrednictvím málomluv
ného ministra spravedlnosti mlcí, nebo své názory proti trestu smrti
jen trousí jako poznámky "na okraj".

Podle pruzkumu verejného mínení je dnes v prumeru pres 60 %

dotazovaných z reprezentativního vzorku spolecnosti pro obnovu
trestu smrti, V prubehu let 1990 až 1994 mela podpora trestu smrti
mezi laickou verejností vzrustající tendenci (49 % - 76 %), mírný
pokles byl zaznamenán až letos. Více než šedesátiprocentní podpora

je ale stále pomerne slušný výsledek na pomyslné hitparáde témat,
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kterou s prehledem vede zájem verejnosti o nárust kriminality
a s ním spojenou problematiku bezpecnosti obcanu.

Trest smrti jako zástupný problém

Tak jako u ostatních podobne vyhrocených otázek se samo téma
- trest smrti: ano, ci ne? - stává tématem zástupným, tj. má být odpo
vedí na otázky vyvolané jinými problémy.

Z analýzy pruzkumu IVVM vyplývá zrejmá provázanost nekolika
spolecenských problému, jako je všeobecný polistopadový nárust
kriminality a neduvera verejnosti v naše soudnictví a policii.

V tomto ohledu je na míste se ptát, zda trest smrti muže mít
v právním rádu generálne preventivní (výrazne odstrašujícO úcinky,
a zda dramatický nárust zlocinnosti od roku 1990 souvisí se zruše
ním trestu smrti.

Jelikož u nás nemáme, ze statistického hlediska, zkušenosti

s obnovou trestu smrti, je nutné se poohlédnout jinde. Americané 
milovníci psychologizujících pruzkumu a výzkumu, tuto korelaci
zkoumali v jednotlivých státech, kde byl trest smrti zrušen a násled
ne znovu obnoven, nebo dlouho neukládán, zejména v sedmdesá
tých letech. Z výsledku techto výzkumu vyplývá, že aplikace trestu
smrti nemá na vývoj kriminality prímý vliv, tedy že nemužeme na
preventivní úcinky sázet. Ke shodnému resumé došly i ostatní zápa
doevropské zeme.

Když se odhodláme a nahlédneme sami do príslušných statistik,
dokumentujících neco tak nepríjemného, jako je dynamika nárustu
kriminality v zemi, kde žijeme, zjistíme, že jak obecne, tak u tzv.
"hrdelních zlocinu", zacala krivka rychle stoupat už nekolik mesícu
pred zrušením trestu smrti. Lze to tedy spíše než zrušení trestu smrti
pricítat negativnímu vlivu atmosféry všeobecného uvolnení, které
nastalo ve všech oblastech našeho života na prelomu let 1989/1990.

Kriminalitu a ostatní problémy s ní spojené tedy reinstalace trestu

smrti rešit nepomuže. Stejne tak ale spor o samotnou podstatu trestu
smrti nemohou vyrešit pruzkumy a výzkumy nejruznejšího ražení,
Z druhé strany vnímaný trest smrti je spíše otázkou po smyslu abso
lutního trestu, po rozporu v rozdílném pohledu na obecný úcinek
trestu, tj. cím by trest mel být, ci po opodstatnenosti smrti v demo
kratickém rízení.

Humanita versus lidskost

Mravokárný postoj Richarda Stencla v clánku Trest smrti - Ve

jménu humanity jsme zapomneli na lidskost (Respekt c. 2l) nám pri

pomíná jednu z trecích ploch, které mají s trestáním smrtí také neco
spolecného. Z "prirozeneprávních" pozic naznacuje, že v celkovém
vztahu práva a spolecnosti jsme se pod rouškou humanity dostali na

scestí; tím, že trest chápeme jako prostredek nápravy jedince, zbavu
jeme pachatele absolutní odpovednosti za jeho cin.

Dochází tu zrejme k zámene trestu za pomstu; stát se prostrednic
tvím trestu má mstít pachateli za jeho obet. Trest uložený pachateli
pak slouží jako satisfakce obeti (je-Ii naživu), pozustalým ci spolec-
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nosti. Na tomto príkladu mužeme pozorovat jasné rozdíly ve vnímání
trestu. Práve proto, že pachatele nesoudí obet svými subjektivními
merítky, ale stát legálními prostredky (o kterých je možno vést dis
kusi, zda jsou zároven legitimnO, se stát nemuže mstít, nýbrž trestat.
Trestá totiž instituce a ne obet. Mylná je predstava, že trest je jen
pouhou prevýchovou pachatele nebo cástecným odpuštením.

Máme-li na mysli trest nepodmíneného odnetí svobody, pak idea
tohoto trestu, a v jistých prípadech i praxe, je velmi trestající.
Zbavení osobní svobody je zážitek, kdy pachatel muže skutecne
"pykat", tedy být trestán, a jeho trest muže sloužit k uvedomení si
svých cinu (hríchu). Slovem "muže" je vyjádrena urcitá nejistota
z úcinku tohoto trestu. Také vúbec nemusí. Záleží na kvalite vezen

ství. Fakt, že ta je v soucasnosti zoufalá a svým efektem vetšinou
bere samotnému trestu odnetí svobody smysl, je však opet rukavicí
hozenou ministerstvu spravedlnosti.

U nejzávažnejších zlocinu se trest omezuje pouze na trvalé odde
lení pachatele od spolecnosti, a tedy výjimecný trest "doživotí"
supluje trest smrti dokonale, a mnohdy trestá víc než samotná smrt.

Smrt pachatele z rukou státu by mohla být satisfakcí, ale jen
v prípade, kdybychom pripustili možnost, aby stát nakládal s pacha
telem spíše jako s vecí. Takovou satisfakcí bychom trpeli predevším
sami.

Jinak receno: vývoj právních systému západní civilizace smeruje
historicky od zásady "Oko za oko, zub za zub" k spravedlivému
usporádání vecí a zpusobu soužití. Idea humanisticko-racionálního

prístupu akcentuje v cloveku ty lepší, z našeho pohledu životnejší
stránky. Humanita a urcité stránky lidskosti tak budou ve vecném
konfliktu. Trochu zafilosofuji, když použiji otrepanou, lec platnou
frázi o ideálu, který je nedosažitelný, ale presto tak duležitý pro udá
vání smeru. V právu, jakožto jednom z prostredku výchovy spolec
nosti, je potreba ideál humanismu podporovat. Bude to však marná
snaha, pokud budou humanistické teorie právního státu v príkrém
rozporu s morálkou, tedy se zvyky spolecnosti, které jsou, at chce
me, nebo nechceme, vetšinou formovány príkladem elity.

Patrí trest smrti do demokracie?

Chápeme-li liberální demokracii jako konkurenci názorú a posto
ju vuci problémum, kde cas proverí správnost tech akceptovaných,
musíme se ptát, zda za veci ci rozhodnutí, které jsou svými následky
nezvratitelné, mužeme vubec, v rámci relativne svobodného rozho-

*
KDYŽ SMRTELNÍK POMÁHÁ SMRTELNÍKU - TO JE BUH.

dování, nést odpovednost. V trestu smrti se lze ptát, vezmeme-li
v úvahu urcité procento justicních omylú, není-li výkon absolutního
trestu svou nezvratitelností následkem, za který nejsme fakticky
schopni nést odpovednost.

Chápeme-li naše prání vrátit se zpet do Evropy jako opetovné pri
mknutí se ke kulturne-sociálním hodnotám západní civilizace, které
chceme sdílet i pres více než ctyricetiletý experiment s naší identi
tou, je bezesporu zajímavé podívat se na trest smrti do nekterých
zemí práve západním smerem. V rade z nich (Francie, Nemecko,

Dánsko, Rakousko) je zcela zrušen, za trestné ciny vojenské a ciny
spáchané za branné pohotovosti státu je možné trest smrti uložit

v Itálii, Španelsku a Švýcarsku, pricemž není již léta vykonáván,
v Belgii zustal tento trest v právním rádu za nejzávažnejší trestné
ciny, ale ani tam není již dlouhou dobu vykonáván. I v techto demo
kraciích museli v minulosti, nekdy ne tak zcela dávné, argumentovat,

proc trest smrti zrušili nebo proc není ukládán. Zlocinnost existuje
samozrejme i tam.

Co nám chybí?

Trest smrti byl u nás zrušen v roce 1990 zcela zrejme pod vlivem
euforie sametové revoluce. Petice za zrušení trestu smrti se podepiso
valy na ulici, v lednu téhož roku probehla velmi široká presidentská
amnestie, vyrovnávali jsme se s minulostí rozmáchlým gestem odpuš
tenÍ. Rozsáhlá amnestie splnila svúj úcel. Umocnovala dojem velké
zmeny a ti, kdo ji správne pochopili jako možnost zacít znova, se do
veznic nevrátili. Bylo bezesporu chytrým tahem odstranit trest smrti
práve tehdy. U zrušení absolutního trestu však chybela, vzhledem
k potrebe diskursu o naléhavejších a aktuálnejších tématech, zpetná
vazba - nechápavý pohled cásti spolecnosti volající dnes po jeho
obnove, na který by bylo nutno odpovedet - vysvetlit a presvedcit
spolecnost o postojích a názorech vedoucích ke zrušení trestu smrti.

Jen to, že zrušení trestu smrti je v souladu s radou rezolucí OSN
a neprípustnost trestu smrti je zakotvena v clánku 6 Listiny práv
a svobod, dnes prostého obcana nepresvedcí ...

Více než trest smrti nám chybí práve diskuse na toto tak transpa
rentní téma, jako prostredek sebereflexe s cílem zjistit, jak na tom
v techto otázkách, na rozdíl od deklarovaných postojú vlády, vlastne
jsme. O

Jirí Kucera, student Právnické fakulty UK

Plinius Starší, 77 n.l.

*
JE NEJAKÉ NÁBOŽENSTVÍ, JEHOŽ PRÍSLUSNÍCI MOHOU BÝT OZNACENI ZA ZRETELNE MILEJSÍ A HODNovERNEJSÍ NEŽ PRÍSLUSNÍCI

JINÉHO? JESTLIžE ANO, PAK JE TO JASNÉ. SHLEDÁVÁM VSAK, ŽE NEJHEzcí A NEJLEPSÍ LIDI OBVYKLE NEMAJÍ ŽÁDNÉHO VYZNÁ

NÍ, ALE JSOU SCHOPNI MÍT RÁDI NEJLEPSÍ LIDI Z KAŽDÉHO VYZNÁNÍ.

Samuel Butler, 1912
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DESET OTÁZEK

pro MUDr. :Cudovíta Pavlo,
predsedu Slovenské ligy v Americe.

1. jaký je charakter Slovenské ligy v Americe?

Slovenská liga je vrcholovou a strešnou organizáciou všetkých
amerických Slovákov - ako taká hovorí v mene amerických
Slovákovo Bola založená v case krutej madarizácie v roku 1907
v Clevelande, kde si reverend Furdek a Peter Rovnánek podali ruky
a zaviazali sa, že budú spolupracovat v záujme slovenského národa,
bojovat a pracovat za svoju slobodu. Za heslo si dali: "Za Boha a za
národ". V tom case bol a nutnost zarganizovat Slovenskú ligu, preto
že Slováci boli roztrieštení a bolo to v case vetmi neúprosnej a silnej
madarizácie. Stanovy Slovenskej ligy jasne hovoria - ciefom Ligy je
pracovat za samostatnost Slovenska, aby Slováci mali rovnoprávne
miesto medzi ostatnými národ mi sveta. Tomuto Slovenská liga zasta
la verná za všetkých okolností. Tohto ciefa sa nevzdala. V tomto

zmysle po prvej svetovej vojne podpísala Pittsburskú dohodu a ked
Pittsburská dohoda nebola dodržaná za strany Cechov, Slovenská
liga bojovala za jej uskutocnenie v rámci prvej Ceskoslovenskej
republiky. Slovenská liga nie je financná ani fráteristická organizácia,
ale je to strešná organizácia všetkých Americanov slovenského povo
du a podfa posledného scítania sa k nim prihlásilo 1 980 000 obyva
tefov USA.

2. Chteli se Slováci skutecne odpojit od ceského národa nebo byl roz
vod práce politiku?

Nemyslím. Treba sa však na to pozriet bližšie. Na vysvetlenie toho,
co prišlo dnes, musíme hfadat korene vo vcerajšku. Od Ludovíta
Stúra po dnešok to bol neustály boj, ktorý viedol k samostatnosti
Slovenska. Bol to boj všetkých roduverných synov Slovenska doma
a tak isto boj Americanov slovenského povodu v Amerike. Tiež
nesmieme zabudnút, že v roku 1939 bola príležitost vyhlásit samo

statnost Slovenska. Nebolo to ciefom. Pred vyhlásením Slováci boli
za autonómiu Slovenska, ale ked boli postavení pred skutocnost, že
Slovensko bude rozdelené medzi Pofsko a Madarsko, zatiaf co Hitler
paktoval s Cechmi a zabral Cechy a Moravu, Slováci sa rozhodli

vyhlásit samostatnost. Bol to urcitý strach o zajtrajšok v case, ked
Slováci na samostatnost ešte neboli pripravení, lebo nikdy takto
nerozmýšfali. Nikto nemal v úmysle vyhlasovat samostatnost. Ked
samostatnost bol a vyhlásená, dokázalo sa, že Slováci skutocne vedia
budovat svoju samostatnost a že slovenský národ je sebestacný. Ked
v roku 1944 došlo k Povstaniu, to nebol o pripravené l'udmi, ktorí
boli proceskoslovenskí. Bol to práve Catloš, minister národnej obra

ny a iní, ktorí chceli, aby Slovensko prešlo bez najmenších pohrom
na druhú stranu. Že cesky orientovaní l'udia sa toho chytili, to už je
iná vec. Povstanie však nebolo pripravené týmito l'udmi. Je zaujíma

vé, že ceskoslovenský povstalecký rozhlas v Banskej Bystrici hlásil,
ked Povstanie vypuklo, aby Slováci povstali, lebo Tisu uvaznili

Nemci. Catloš a tí, ktorí pripravovali Povstanie za slovenskej strany,
vobec nemysleli na rúcanie Slovenska a Slovenskú republiku.
Najlepšie o tom svedcí Husákov list do Moskvy. Beneš prišiel
z východu a pomocou Sovietskych bodákov okupoval Slovensko. Je
napríklad zaujímavé, že prvé vofby na Slovensku boli prodemokra
tické, zatiaf co Cesi volili komunistickú stranu.

V roku 1988 som bol prvýkrát po 38 rokoch na Slovensku. Bol
som clenom americkej kultúrnej organizácie. Bolo tam vidiet, že
tamojší Slováci, ci komunisti a ci nekomunisti, mali všetku snahu

odpútat sa od Prahy. Je pravdou, že pred vyhlásením Slovenskej
republiky vefa fudí na východnom Slovensku bol o proti rozdeleniu
s Cechmi. Teraz je to opacné. Vacšina na východnom Slovensku je
za Slovenskú republiku. Najlepšie to ukázal aj prípad s Meciarom.
Tento premiér bol priamo vytisnutý z vlády a predsa dostal vacšinu
hlasov na východnom Slovensku. Tí fudia, ktorí ešte pred dvoma
rokmi boli za federáciu, teraz sú proti. Slovákov strašili, že sa neudr
žia, že ich Západ neprijme, že Amerika neuzná Slovenskú republiku.
Je fakt, že po jej vyhlásení vacšina národov uznala Slovenskú repub
liku a do šiestich týždnov sa stala aj rovnoprávnym clenom
Spojených národov.

Rozchod s Cechmi zanechal urcité nevyriešené otázky.
Napríklad otázku slovenského zlata. Vieme dobre, že 7 ton zlata
v roku 1945 bolo prevezených do Prahy a Slováci ho nikdy nedo

stali spat. Vieme, co sa stalo s konzulátmi, co sa stalo s majetkom.
Parita tam nijaká nebola, ba naopak, Slovensko vždy tahalo za
kratší koniec.

3. je Meciar dobrý anebo špatný politik?

Co teraz Meciar na Slovensku robí, dobre robí. Sposoby, ktoré
mal, urcití fudia nevedia pochopit. jde o povahu. Ani ja som nebol
vefmi nadšený sposobmi niektotých politikovo Ale nejde o podstatu
veci, ide o sposob. Ako slovenský politik, áno, ja som úplne za
Meciara a ja si myslím, že národ si to uvedomuje, a preto ho aj zvo
lil. Ked clovek pozerá na rozprestretie politických strán - tol'kých
strán, získal ovefa viac hlasov ako akákofvek iná strana. Takže istot

ne dobre robí, ked mu dali doveru. Ten clovek bol odstavený, bol
predstavovaný doma aj v cudzine urcitými fudmi ako demagóg,

fašista, diktátor. Všetko možné na neho kydali, a predsa l'udia ho
zvolili demokratickým sposobom. A predsa sú s ním spokojní a ním
nadšení. Je nesporné, že Meciar je politicky orientovaný na Západ
a vojensky tiež. Má záujem, aby Slováci boli clenmi NATO.

4. jak se dnes dívají Ceši na Slováky?

Ceskou politikou bolo dostat Slovákov na kolená. Cesi vynaložili
všetko úsilie, aby Slováci neprosperovali, aby Slováci v cudzine boli
ocernovaní, aby sa ekonomicky zrútili. Bolo to robené úmyselne
a zákerne. Vacšina Slovákov je o tom presvedcená. Vacšina Slovákov
hovorí, že Slováci boli Cech mi oklamaní. Médiá v cudzine sú úplne

orientované proti Slovensku a doma sú presvedcení, že sa to robí
úmyselne a tendencne Cechmi, ktorí používajú niektoré iné národy
na ocernovanie Slovákovo

5. jak se dnes dívá vetšina Slováku na Cechy?

Musíte si uvedomit, že sú to dva národy, ktoré sú si vefmi blízke

recovo i kultúrne. Netreba vidiet osoby a ich postoje k Cechom
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a k ceskému národu. Dajbože, aby bol vždy úprimný vztah - ako
rovný s rovnými. Bolo by dobré, aby ten vztah zostal priatefský,
úprimný, bratský, ale to zaleží vždy od bratov Cechov. Slováci nikdy

nerozbíjali republiku. Nemali ten úmysel nikdy, a ked mali možnost
sa osamostatnit, s radostou sa osamostatnili.

6. Mají Slováci nenávist vuci Cechum?

Nie je to nenávist Slovákov voci Cechom, je to láska k svojmu
bytiu, k svojmu národu. Ked išli za samostatnostou, nebolo to na
základe nenávisti. Všetko, co robili, bolo z lásky k sebe. Ja nevidím
nijakú nenávist voci ceskému národu. Ceský clovek je v podstate
dobrý clovek, vefkorysý. Pre mna je nieco nové, že Cesi nie sú

vítaní na Slovensku. Práve pre ten postoj, ktorý tu bol. Náš pomel'
bol naštrbený, lebo Slováci ekonomicky aj politicky na to dopláca
li. Nijaká nenávist nie je ani politikmi robená úmyselne, tendencne,
aby Slovákov štvala proti Cechom. To je nezmysel, také nieco tvr
dit'. Co Slovákov uráža je, že sa opakujú stále tendencné správy,
ktoré Praha dodáva proti Slovákom. Slováci sú ocernovaní
v masmédiách a nie a nie, aby sa ceský clovek zmohol na to, aby
raz povedal na Západe, že to nie je pravda, co sa na Západe tvrdí
o Slovensku. Dúfam, že sa nájde ceský clovek, ktorý to urobí, aby
konecne prestali byt rozširované v západnej tlaci tendecné správy
proti Slovensku. Konkrétny prípad: Všimnite si New York Times
a tie protislovenské tendencné clánky. Všimnite si Washington
Post, tiež a stále máte to isté, tendencné správy o Slovensku. Tieto
správy už boli pocas vojny za Slovenského štátu. Robila to ceská

vláda na cele s Benešom z Londýna. Bolo to práve za vojny, ked
Beneš bifagoval bývalého predsedu vlády dr. Milana Hodžu. Len
preto, že zaujal proslovenské stanovisko v cudzine. Podobne bol a
ocernovaná Slovenská liga tými istými kruhmi z Londýna. Další prí
klad máte tiež National Geographic Magazine. Na jednej strane
vychvafuje Cechov akí sú dospelí a ako všetko je tam krásne a na
druhej strane ukazuje Slovákov ako národ bacov, cigánov, ktorí
majú len chatrce. Práve na tú propagáciu na ceskej strane sa dávajú
obrovské peniaze.

7.jak vysvetlujete Meciaruv prolil v novinách?

Meciar bol synonymizovaný s diktátormi, fašistami a všetko
možné, len aby cím viac ociernili Meciara. Zatiaf co v case krátkeho
intermezza, ked Moravcík sa dostal k vláde, práve Moravcík a spol.
využili všetko na to, aby upevnili hlavne proceské pozície.

8. Meciar tvrdí, že slovenští redaktori mají psát tak, aby neškodili

státu. jak to vysvetlujete?

Ako by ste sa pozerali na to, keby americkí žurnalisti tendencne
písali proti USA. Vefa fudí, ktorí boli na cele tlace, rozhlasu a televí
zie, bolo odchovancami ceského myslenia. Študovali v Prahe, za
manželky si zobrali Cešky a bohužiaf boli vlažní k novému štátu.

Vysielanie za Moravcíka bolo vlastne protislovenským vysielaním.
9. A proc by na to nemeli právo v demokratické zemi?

V demokracii každý maže povedat, co chce. Je tu sloboda tlace,
sloboda slova. Hlásatelia majú úlohu nešírit nenávist, nerozbíjat, ale
v novom štáte musia vynaložit všetko na to, aby objektívne infor
movali a aby našli pozitívny prístup k novej republike. Je nemyslite-

Foto Vilém Kríž

fné, aby malá menšina pomocou svojich fudí v komunikacných
médiách šírila svoje vlastné názory a podávala ich ako pravdu.
Žurnalista musí zostat verný pravde a objektívne vediet tú pravdu
podávat. Každý novoutvorený štát chce, aby sa objektívne a pozitív
ne písalo.

10. jak vidíte budoucnost?

Slovensko prosperuje a bude prosperovat vefmi dobre. Slováci sú
pracovitý národ. Je tam teraz ekonomický problém, ale sú to prekáž
ky, ktoré je potrebné zdolat, prekonat. áš clovek to dokáže. Viem,
že zo strany Západu je tu do urcitej miery stále nedavera a bolí ma,
že práve bratský ceský národ a jeho predstavitelia majú v tom prsty
a šíria tie tendecné správy práve z Prahy. Ja verím, že Západ cosko
1'0 uvidí, že do Slovenska sa dá investovat. A ja nepochybujem
o tom, že Slovensko bude prosperovat. Každý národ potrebuje vlast
ný štát, aby sa mohol rozvíjat vo všetkých svojich dimenziách.
Slovenský clovek chce orat a siat na svojom a chce aj výnos zo svo
jej práce použit pre se ba na zvel'adenie svojho domova. Z ceskej
strany ocakávam, že sa nájdu fudia, ktorí budú pozitívne písat
o Slovensku a tým prispejú k zlepšeniu vztahov medzi slovenským
a ceským národom. O

Rozhovor vedl a zaznamenal Martin j. Stránský.
Názory vyslovené v rozhovoru se nemusí shodovat

s názory redakce
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ŠKOLSTVÍ

Vysoké školy

1995 · klid, nebo

pred bourí?
V cervnu probehnou každorocní maratony prijí

macích zkoušek na vysokých školách. Pro nekteré
z adeptu vysokoškolského studia znamenají pouhou
formalitu, jiní se jich ani nezúcastní a budou na
méne vyhledávané studijní obory prijati pouze na
základe svých stredoškolských studijních výsledku.

Ladislav Cabada

Jiní budou naopak svádet témer marný boj se smernými císly
nekterých oboru, která nelze vyjádrit ani v desítkách; mnozí z nich
pokoušejí své štestí nekolikrát, a presto stále marne. Zvláštní skupi
nu pak tvorí jedinci, kterí podali prihlášky k prijímacím zkouškám
až na deset vysokých škol s vírou, že alespon v jednom prípade
budou skutecne prijati. Málokdo z tech, kterí se na vysoké školy
snaží dostat, se ovšem táže po tom, do jakého prostredí a klimatu
se vlastne snaží dostat. Podstatné pro nej mnohdy není to, kde strá
ví nekolik let svého života, ale soustredí se na pouhý akt prijetí
s presvedcením, že pak jej již ceká jen klidné studium. Zeptejme se
tedy za všechny, kterí tak neciní: V jakém stavu jsou naše vysoké
školy?

Po politické zmene na konci roku 1989 se studentum dostalo
široké publicity. Studenti získali ve spolecnosti pozitivní povest.
Obdrželi nezanedbatelný podíl na rozhodování o chodu vysokých

škol. S velkým zájmem bylo znovu otevíráno studium nekterých
oboru za minulého režimu "nepotrebných", a tudíž pacifikovaných,
mnozí lidé se po predchozím tabuizování režimem mohli stát studen
ty. Akademické senáty tvorily nové statuty jednotlivých fakult.
Vysoké školy procházely euforií. Nakolik vydarené tyto zmeny byly,

nelze ovšem posoudit jinak než na základe každodenní zkušenosti.
Muj pohled necht je chápán jako pohled studenta, jenž nastoupil na
vysokou školu v období ustupující euforie a zažil obtížnou kocovi
nu, která se snad premenuje ve strízlivost.

Stejne jako v ostatních organizacích, i na vysokých školách bylo
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nutné provést personální obmenu. Na místa pedagogu spojených
s bývalým režimem príliš tesne nastoupili jiní, noví nebo staronovL
Jako v ostatních oblastech, ani zde ovšem výmena neprobehla doko
nale. Tak se mohlo stát, že lidé, kterí léta prednášeli vedecký komu
nismus, zmenili firmu a zamerili se na "kritiku" téhož. Asi nejméne
"starých kádru" lze nalézt na fakultách, které byly vytvoreny až po
listopadu 1989 a musely zacít od nuly. Zvláštní kapitolu tvorí tzv.
osmašedesátníci, kterí byli mnohdy prijati bez nadšení a s despek
tem. Pritom výcitky, že behem dvaceti let svého zatracení režimem
ztratili kontakt s behem událostí, se podle mého názoru ve vetšine
prípadu ukázaly jako neopodstatnené.

Pozornost si jiste zaslouží cinnost akademických senátu. Pomer
studentu a pedagogu, kterí jsou do techto orgánu voleni akademic

kou obcí, je jedna ku jedné. Ne neoprávnene se ovšem uvažuje
o omezení studentské komory. Ve stávající podobe senátú mají totiž
studenti stejný, ne-Ii silnejší hlas než pedagogové. Ackoli nechci stu
denty podcenovat, domnívám se, že by pedagogové meli mít na
organizacní rád školy vetší vliv. Zatímco studenti -myšleno jednotlivci
- se na chodu školy podílejí pouze docasne, pedagogové by meli zaji
stit v rozhodování o záležitostech fungování školy jistou kontinuitu.

První akademické senáty pripravovaly a schvalovaly statuty fakult,
stejne jako studijní programy jednotlivých oboru. Zvlášte u oboru

nových se casem ukázalo, že tyto studijní programy byly šity horkou
jehlou. Má vlastní zkušenost je, že za ctyri roky studia byl studijní
program mého oboru ctyrikrát zmenen podstatne, v mnoha dalších
prípadech pak v jednotlivostech. Duvodu, proc bylo nutno puvodní
programy menit a proc vúbec ve své nedotažené podobe vznikly,
múže být nekolik.

Programy vúbec nemusely být tvoreny systémove, ale byly proste
poskládány podle nabízejících se pedagogú a jejich zamerení. Našel-li
se pozdeji pedagog, který byl svým zamerením do koncepce studia
oboru vhodný, byl jeho predmet do programu vsunut. Jiným duvo
dem múže být matná predstava tehdejších akademických senátu
o tom, jak by mel studijní program toho kterého oboru vypadat.
Podle mého je ovšem hlavním dúvodem neštastná snaha dát studen
tum pri studiu co nejvíce svobody a volnosti výberu. Docházelo tak
k paradoxním jevúm, kdy student témer polovinu všech zkoušek
skládal z tzv. alternativních predmetu, tedy predmetú, které si vybral
na základe vlastního zájmu. Prirozene si pak každý ze studentu vybí
ral predmety odlišné. Vznikal tak problém, který se nyní školy
pokoušejí rešit opetovným návratem k pevným a pro všechny studen
ty závazným studijním programum. Nebylo totiž jasné, jaké znalosti
by mel student prokázat u postupových zkoušek do vyššího studijní
ho cyklu, prípadne u zkoušek záverecných. Bylo velmi obtížné for
mulovat spolecné tematické okruhy otázek pro tyto zkoušky, nebot
každý student prošel ponekud odlišnou skladbou prednášené látky.

Dalším palcivým problémem vysokých škol je nedostatek kapacit.
Samotné prijímací zkoušky jsou toho nejmarkantnejším príkladem.
V ideálním prípade by školy mely prijmout každého, kdo má o stu
dium jimi nabízených oború zájem. Odpadla by pro pedagogy
mnohdy nepríjemná a zdlouhavá procedllta prípravy prijímacích
tesru stejne jako martyrium vyhodnocování techto testu a mnoha den

ní úcast v prijímacích komisích. Odpadlo by polemizování nad tím,
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která kritéria by mela pri výberu platit a která jsou naopak nepod
statná. V neposlední rade by odpadlo podezrení, že protekce ci
dokonce korupce funguje i u prijímacích zkoušek. Tento ideální stav
ovšem není v našich podmínkách zatím možný. Nejenže vysoké
školy nemají dostatek budov, kde by bylo možné vyucovat, ale
nemají ani dostatek pedagogu, kterí by prípadne výuku pro "neome
zený" pocet studentu zajistili. A prirozene nemají školy ani peníze,
aby si mohly budovy opatrit a odborníky platovým zvýhodnením zís
kat od praktické cinnosti k pedagogickému poslání.

Prestože situace není nejlepší, pocty studentu prijímaných na jed
notlivé obory se každorocne zvyšují. Nejde však jen o libovuli školy,
ale predevším o pragmatismus vysokoškolských cinovníku, kterí
využívají toho, že stát prispívá na každého studenta jistou cástkou.
Cím více tedy škola prijme studentu, tím více penez ze státní poklad

ny pro svuj chod obdrží. Príliš velký nepomer mezi poctem studentu
a poctem prednášejících muže negativne ovlivnit kvalitu studia; a to
je v tomto prípade jen vrcholkem ledovce. Rustu poctu studentu
totiž neodpovídá rust zázemí vysokých škol.

Mám zde na mysli predevším ubytovací a stravovací kapacity.
Kolejí spíše ubývá, nebot nekteré z budov se zacínají rozpadat.
Správa kolejí a menz nemá dostatek prostredku ani na všechny opra
vy, natož pak na novou výstavbu. Zvýšení kolejného, které lze oce
kávat, snad zajistí alespon stávající situaci. O modernizaci vybavení
kolejí nemuže být rec. Podobný stav je i v oblasti stravování studen
tu. Menz je málo a s pribývajícím poctem studentu se situace stává
rok od roku kritictejší. Mnozí studenti již nejsou ochot ni stát hodino
vou frontu na stravenku, a další pak na samotné jídlo. Mnozí z nich
hledají alternativní stravování po bufetech a restauracích, což je pri
rozene financne nárocnejší.

Ani systém umístování do kolejí není práve nejštastnejší.
Ubytování v koleji dostávají studenti podle vzdálenosti místa trvalého
bydlište od místa školy. Hranice pro lonský rok ležela pro pražské
vysoké školy okolo sta kilometru. Nekterí studenti se prihlašovali
k trvalému pobytu k príbuzným ve vzdálenejších místech republiky.
Letos lze hranici urcit jen težko, protože pocet kolejních míst není
zcela jasný. Témer každý pokoj lze totiž obohatit o tzv. pristýlku, tj.
ubohého studenta se spartakiádním lehátkem, který muže být rád, že
pro nej alespon takovýto zpusob "bydlení" zbyl.

Dalším problémem systému rozdelování kolejních míst je ten, že
mnohdy není brán ohled na studenty vyšších rocníku. Tak se muže

stát, že se student rok pred ukoncením studia ocitne bez ubytování.

Vzpomínám si, že v roce 1991 byl muj prítel prijat na jednu
z fakult Univerzity Karlovy ke "zvláštnímu studiu". Bylo to studium
bežné, jen bez nároku na kolejní ubytování. Tehdy to nekomu pripa
dalo alespon zvláštní. Dnes už se to pro lidi, kterí zvyšují kvóty prijí
maných studentu, aniž by se o ne jinak chteli postarat, stalo bežnou
záležitostí.

V Listine základních práva svobod, která je soucástí Ústavy
Ceské republiky, se uvádí: "Obcané mají právo na bezplatné vzdelá

ní v základních a stredních školách, podle schopností obcana a mož
ností spolecnosti též na vysokých školách." Vzdelanost obcanu by
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mela být pro každý stát jednou z priorit. Myslím, že je nutno ríci, že
se stát nestará vždy o vysokoškolské studium takovým zpusobem,
jaký by byl žádoucí. Jednou z jeho základních potreb je široká vrstva
vysokoškolsky vzdelané inteligence. Mnoho kolegu studentu se bude
cítit dotceno, ale domnívám se, že by stát mel zvýhodnit studenty
absolvující své první vysokoškolské studium proti ostatním studen
tum. Napríklad v již popisovaném systému pridelování kolejí by se
podle mého názoru všichni, kterí studují na druhé ci tretí vysoké
škole, meli automaticky v poradníku posunout až za všechny studen
ty absolvující první vysokoškolské studium. Možná, že by dopad
tohoto kroku byl minimální, možná by byl naopak drastický.

Každopádne by však znamenal alespon náznak vstrícnosti vuci všeo
becné vzdelanosti obcanu.

Tento názor muže prirozene mít mnoho podkladu ke kritice.

Rovnež znám studenty, kterí znovu studují proto, že první škola
byla spíše omylem (ovšem dotáhli jej až do konce), jiní studují
obory, které se objevily teprve v nedávné dobe. Je však i mnoho
takových, kterí studium vysoké školy berou spíše jako poukázku
na kolej ní ubytování a prioritou je pro ne zamestnání. Nezmínil
jsem se o studentech samotných. Práve oni jsou tím nejduležitejším
clánkem v rámci vysokých škol. A také nejcasteji kritizovaným.
Velká cást spolecnosti hledí na vysokoškoláky témer jako na príživ
níky. Naposledy jsme toho mohli být svedky pri odborové demon
straci, kdy úcastníci pred Právnickou fakultou skandovali hesla
typu "My vás živíme!". Pro tyto lidi je student clovek, který, ac již
v produktivním veku, nechce pracovat a práci se vyhýbá práve
díky studiu. Tito lidé žijí v presvedcení, že zatímco oni pracují, stu
denti sedí v teple prednáškových místností, kde nemusejí nic delat.
Stát by mel mnohem více dbát na osvetu a neustále vysvetlovat, že
nelze mít fungující spolecnosti, bez silné vrstvy vzdelaných lidí.

Obraz chudého studenta, který si kondicemi vydelává na chleba
a po nocích studuje v nevytopeném pokojíku, by mel zustat ve fil
mech pro pametníky. Je patrné, že stále vetší cást studentu se prestá
vá spoléhat jen na peníze, které jim mohou poskytnout rodice,
a snaží se financne osamostatnit. Prevážná vetšina mých spolužáku
pracuje, mnozí v plných pracovních úvazcích. Nelze ríci, že vždy jde
o jev pozitivní. Jsou takoví, kterým spojení zamestnání a studia pro
blémy neciní. Nekterým dokonce zamestnání do jisté míry studium
nahrazuje (myslím napríklad studenty pracující v médiích). Jiní
ovšem dohánejí zkouškové termíny na poslední chvíli. Jeden z pred
stavených naší fakulty se proti tomuto trendu studentské zamestna
nosti vyslovil. Ministr vlády tento jev naopak vydává za zcela priro
zený. Je težko paušalizovat. Nekdo zvládá výborne studium i zamest
nání, jiný ani jedno

Vysoké školství má mnoho problému. Nelze je odstranit okamži
te. Pripravuje se novela zákona o vysokých školách, která by mela
nabídnout možnosti rešení nedostatku ve vysokém školství.

Predpokládá se cástecné spolu financování vysokoškolského studia
ze strany studentu. V oborech založených v roce 1990 první studenti
absolvují státní zkoušky. Nelze ríci, jestli ve vysokém školství ta
hlavní bourka byla, ci teprve bude. O

Ladislav Cabada, student politologie,
Fakulta sociálních ved KU
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NÁBOŽENSTVÍ

Stát, prav a
a áska

Je velmi zajímavé sledovat ruzné statistiky
a výsledkypruzkumu verf!jne11Omínení. Naprostosi
ale nemJ Hm, že pravdu rfvárívetšina že o ní lze
hlasovat- to nikdy ne.

• oslav Vlk

Pravda ziJ.st:Wápravdou, at je poIitícká situace ve spo ecoosti jaká
koliv, at vládnou ém:ení. nebo zeleni Nerídí se podle režimu. Není
poplatná. ení popuIistická, líbivá. Pravda proste je, nebo není. Mnoho
lidí sice neuznává takrnrou nemennou pl3\"du; ríkají, že je proste rela
tivní. Ano, názory' drnreka se mohou menil, i pomání Pl3\"dy o UlCité
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veci se muže pmWuiroval, rozvíjel. aJ!e la slrulern I, že se urcilé

poznání hodu' se skuemosti a je pll3vdo , nebo n hoduje a PIl3V
dou není - to zustává p atit ahsolume a mraL ,ai se to líbí, nebo ne.

Tato úvaha mi probili31a hlavou, když j;sem jedno zhlédl krátký
fIlm Olgy mmerové. prízneni blázno\" t\"ím~ ctyri sourozenci
adoplovaji pres dva cel delí). Ve filmu 'e krá ná éna, rozhovor
s jedJÚlll z adoptovanýcb deli. Kluk. - tuším, že se jmenovaJ VO~la
seká v kulne dmi TJis ' do špalku - j videl, že' to .tvnlý hoch~,
i dyž má nejakých 1 ci 16 let. Paní redaktoda ním hovorí o jeho
zlrušenosti z decilru. A on odpovídá na její ooízky svým typicky klu
kovským zpusobem: ,Když on me nikdo nemel rád a já jsem tolik
chtel~ Ten kluk vy ovil - možná aniž . toho byl vedom - velkou
pll3vdu, kterou nelze necím jen tak zrelatirizoval: Clovek je urcen
k lásce a od tobo povolání se nemuže OSVObodil, nemuže se bo
mei. Poniebuje být milován - prijnmat lásku - a poti'ebuje milovat 
dával Iás . clovek prosre pOOebuje JDÍ( jistotu, že nekomu pam, že

je nekde zakotven, že má domov. Clovek hluboce touží být pro
nekoho polrebný', žádaný, vedet, že ho nekdo chce, že po nem
nekdo touží. Proto se napríklad ženy pekne ob ékají, upravují, snad
i provokují, aby zakusily, že jsou žádané. uže v tom být druhotne
tisíc povrdmích ci melkých duvodu - ale základní krytou louhu pri-
tahovat zájem, mít pro nekoho význ;un. nelze poprít.

Tady je hluboká cbarnkteristika živOla: být milován a milovat Od
toho se nelze osvobodit, to nelze šlmnout. 1 sám život takto zacíná -



láskou, v niž se dva jedinci sobe vydávají a sebe pnjímají: dáváním
a piijetim zacíná každý život a tím pak zustává h:Vale poznamenán.
Tak zacíruí, uk se i rozvÍJí.. I rozvoj osobnosti dovoo se rídí tímto
zákonem: 0leVÍrat se vuci druhému, být pro nej, oužit mu, být pro
spešný.

'ekten politi . ci ekonomové by cbteli redukoval cloveka pouze

na byt~ kleci je rízena ciste ekonomickými zákony zisku, osobním
interesem - proste jednoduše receno - sobeavím. A tvrdí, že tyto
zákony·sou to ne~épe regulovat lidskou ciImost, lidskou spo ec
nost. Takové pokusy jsme zažili ve elmi rozvinuté ronne v minulých
áynreti 1eIeCh, kdy se clovek stal homo faber, vyrábejíám tvorem.

jeho duchovní rozmer byl pošhpán, inicialiv:l.mícem, 5tát zaj&o
val uspokojování -šedi mareriálnídt potid>. VmikI S}&ém, kteIý byl
pro nás všedmy neúnosný. Rodina., malé piny se sraly jediným mís
lem, kde se clovek a jeho duchovm pOOd>y mohly rozvíjet. kde clovek
mohl být sám sebou - clovekem. On vyemigroval re spoleinosti do
soukromé privátní éIy, do dvOlU svých chalup a do svých dIal

Dnes se ve veiejnosti, v médiích, v TV diskuwje o fonne mši sp0
lecnosti, o vztahu obcana a ~, o ziskových a neziskových 0lgaIlÍ
zaách. je snaha definovat verejný zájem. medá se nejlepší motivare
jednání cloveka. Zdá se mi, že se pri tech diskusích zapomíná na
!rurecoost, že clo ek není pro st:ú, ale naopak. Stát je tu k lomU, aby

vytvárel nejlepší podmínky pro cdistvý, integrální rozvoj cloveka 
ledy podmínky nejen pro rozvo· jeho maremtních, hospodárských
zájmu, ale také - a to predevším - pro rozvoj jeho osobnosti, jeho
bytosrnébo urceni Bez rozvoje duchovní stcinky cloveka, jeho lid
ství, budou ekonomii rí<lit, uskutecnovat jednostranne myslíá a jed
najíá lidé a této obhsti pak bude neco podstatného chybet. casto se
piehlíží, k cemu je clovek vnilrne UJ1Cen. jeho život se nedá prevést
na,má dáti - daI~, na obchodní výmenU, na tržní mecharúsllllJ'S.

Religiozita ve svetle výzkumu

verejného mínení
V lednu 1947 napsal pisovatel a novinár josef Kopra, iniciálor

a programátor ceského historicky pMJilio ústavu pro výzkum verejné
ho míneni "p~vme . že v roce 204 budou podnikány výzkumy
na týž námet jako dnes. Burle možno srovnati, jak se v tomto století
zmenilo náboženské cítení lidu, jak se zmenily kuItumí zvyky ...~

Blok otázek o religiozite byH tehdy - to je v cmrená 1946 - položen
jednomu tisici reprezentativne vybr.mých obcanu staclích 1 let žijíách
na území dnešní ces é republiky. Dotizaní odpovídali také na orázku
Veríte v Boba? Uvedený pnIzkum je z hisrorickébo pohledu hodný
pozoru i v souvi'S!osti s komentíkm tebdejšiho tninSr.J. školství prof.
dr. j3lO'Slava Slcinského: ~Vý: edky potvrzují obecne známou zkuše
l105t, že ženy, vesnicané a ltoforavanéjsou zprnvidla zbožoejší než muži,
lidé z mest a obyvatelé éedL ~

Tabulka vyzývá k interpretaci a vysvetlení rozdílu_ Zde je nutné
varování pied ukvapeným úsudkem.. Orázky o vííe v Boha nebyly vždy
formulovány zcela hodne, nebylo stejné ani piedznacení odpovedi
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Když jsem jednou o techto vérech mluvil s velmi úspešným eko
nomem a vykládal jsem mu pos!ání církve ve spolecnosli, její úkol
rozvijet duchovní stránku cloveka, aby mohl dosáhnout naplnení

ého poslání, rekl mi Olevrene: ~toWe mi nic neríká~. A pritom
mezilidské, sociální vztahy, kultura a relé duchovní bolwství našeho
národa - a kolik tech pokladu je - vyrustají z rozvinuté Wuboké
vnitiní dimenze cloveka, z jeho rouhy dávat a prijímat., obohacovat

druhé, ne predevším z jeho materiálních zájmú_.
Nedávno .sem powroval pcici rádových sester v nemocnici, kteci

jim byla vcícena., a uvedomoval jsem . že jejich život se vymyká
bežnému ekonomickému uV3ŽOvání_ VÍlj život postavily na lásce
k Bohu skrze lásku k ooveku- Nejdou za co nejvéltším osobním zis
kem - co vydelaj~ odevzdá ají ému rádovému spolecenstvi jejich
tužba do krajno . není motivována mzdou, z· kem, ale láskou.

A v jejicb polecnosti· cm videl radost a spokojenost

Kdykoliv byl v mmu[osri clovek degr2dován - at nejakou ideolo
gií, nebo defOlUJOV3000 praxí - na pouhý boriwntiliú rozmer, kdy
koliv byl zplOŠl:en, dostával se do velkého nebezpecí, že i relý ŽWOl
spo[ecnosti zploští, zdegraduje a že se clovek zproneverí vému
posláni a nedojde o ravdo ého štestí.

Proto si tady dovoluji pozvednool hlas ve prospech cloveka pred
.ednostrannou materializaá a doporucil výlety do Woubky svého

nitra i do v1astní minulosti, abychom tam objevili touhu po tom, aby
nás mel nekdo cid, ale i druhou Slr.Ulu té touhy - mít nekoho rád,
abychom každý v sobe objevili relébo cloveka a v tom duchu mysle
li a jedoa\i

KJlrdi,uíl JliJos/m; Vlk, afCihiskup pmžský a prinUJ:ScesI9í

'eIze posoudit vliv pofudí, v nemž otízb byla dot:ízaným Idarlena..
Pokud jde o údaje 1. a . oupci, není mám pocet dot:ázaných. Na

rozdíly v lIlffOdia:: zjišt'ování je možno usuzovat z vf edku jiných, že
v Boha verilo v roce 1994 39 % (LN z 25_ 3. 1995); to je o 15 % vire

než údaj pro týž rok.. To vše pripolDÍIci, že u nás d ud nedošlo
k dohode o ooIIDách výzkumu v tomto oboru..

A piere jeden rys tabulky I3Ici k usuwvání, když venujeme powr
oost pMIimu r.ádku tabulky. rovnejme údaj 64lOJo, svedcíá o nábožen
ském árení brzy po v:ilre, údaji pro léta 1989 až 1994 (prumer 11 M).

jde o masivní pokIes_ cetomt 64 % se týká doby pre d únorem 1948,

odpovídajíá prorenta se vztahují k dobe p o únoru 19 , k dobe ctyr
desíliIetí totafuni vH2dy,kdy náboielNVÍ bylo považováno za pokrive
ný, fanrastický odrnz prírodnkb a spolecenských sil vIárloouách nad
lidmi, za opium lidu. Dr. CelleJzAdan~

~ dotázaných odpovídajícich
19Ui 1989 1990 1991 1992 1993 199i

V'dimv Boha . 64 16 12 2) 24 20 24

Pi'ipmIštfun jehoexisteoci 16 24 26 jl 37 }{I 31
'eveiím 11 00 52 43 39 )O 45

'epremýšld j!ml o tom
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Krestanství,

Evropaamy
Evropanství bylo po staletí, vedle dedictví antiky

a židovského náboženství, výrazne formováno kres
tanstvím. Bylo to krestanství, které v urcité své dejin
né fázi privedlo k vrcholu myšlenku evropského uni
verzalismu.

Otakar A. Funda

Proto znalost krestanských tradic a jejich základních lidských roz
meru patrí k evropské vzdelanosti. I když evropský humanismus
s ideály svobody, humanity, sociální spravedlnosti a demokracie se

prosazoval vetšinou v napetí vuci krestanství, zejména vuci jeho
pomerne konzervativním církevním formacím, byl prece inspirován
a sycen hodnotami krestanské tradice. Základní krestanské hodnoty
byly - a to již od doby renesance a od osvícenství - do evropské kul
tury adaptovány ve svetské transformaci.

Soucasnou Evropu již nelze nazývat Evropou krestanskou, proto
že vysoké procento obyvatel Evropy - a to nejednou i pres formální
príslušnost k nekteré z krestanských církví - již nesdílí základní
výpovedi a predstavy krestanské víry. I když jsme dnes v Evrope
svedky urcité dílcí náboženské renesance, která probíhá spíše v cha
rismatických souradnicích než v rámci klasických církví a je prováze
na stoupajícím zájmem soucasného evropského cloveka i o mimok
restanská náboženství a zejména o ruzné esoterní nauky, tajemno

a tajuplno, je soucasný evropský clovek ve své vetšine clovekem
svetským, nenáboženským. Nepocítá se vsahováním nadprirozeného
sveta, ci nadprirozené veliciny, Boha, do prirozeného sledu prícin
a následku, do událostí v dejinách a v lidském živote.

Stejne tak stojí tento clovek v rozpacích pred komplexem cent
rálních výpovedí krestanské víry o Ježíši Kristu. Že byl pocat
z Ducha svatého, že byl vtelený Buh, že jeho smrt na kríži byla

smírcí obetí za všechny lidské viny, že vstal z mrtvých, že vstoupil
na nebesa, že opet prijde k poslednímu soudu a nastolí vek vecné
ho života. I když urcité proudy teologie ledacos vedí o mytické
povaze starovekých výpovedí a o jejich dobové podmínenosti,
a tedy i o potrebe nové interpretace, zustávají tyto výpovedi
v masivní podobe základními stavebními kameny klasické podoby
krestanské víry. V této podobe jsou pro soucasného laika nesdílné

a neprijatelné. Soucasný clovek je schopen pochopit jejich dusledne
antropologickou interpretaci, rozpoznává, jaké rozmery lidství tyto
mýty a dogmata vyslovují, nemuže je však prijmout jako výpovedi
o objektivních událostech. Sekulární clovek, pokud ješte vnímá
pojem viny, dovede porozumet hlubokému lidskému rozmeru výpo
vedi o smírcí obeti, že totiž vina muže být prekonána toliko odpuš-
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tením a odpustit že znamená prijmout toho druhého, vzít jakoby
jeho vinu na sebe, obetovat svuj nárok na potrestání a zadostiucine
ní. Sekulární clovek si však neví rady s mytickou podobou výpovedi
o Kristove kríži jako smírcí obeti, jak je krestanským vyznáním
predkládána k verení. Podobne je tomu u všech základních clenu
krestanské víry.

V polovine našeho století se v nemecké protestantské teologii
profiloval pozoruhodný proud, který se venoval pokusu o nenábo
ženskou, antropologickou interpretaci krestanské víry soucasnému
cloveku. (Byl spojen se jmény R. Bultmann, D. Bonhoeffer,
P. Tillich, G. Ebeling, H. Braun.) Zustal však toliko akademickou
záležitostí šedesátých let. Pravovernou teologií a církevní praxí byl
odmítnut. Avšak ani ve svetském prostredí, s výjimkou akademic
kých kruhu, nedošel zvláštní odezvy. Pro církevní teologii a praxi to
byl projekt príliš radikální, pro sekulární prostredí nedostatecne
dusledný.

Ceské prostredí má pro tematiku moderní clovek a náboženství

urcité predpoklady, vyznacené již na prelomu století Masarykovou
studií a jeho thesí o "náboženství bez dogmat, kneží a zázraku".
Ceské zeme patrily již v dobe habsburské monarchie k nejvíce indu
strializovaným zemím tohoto stredoevropského prostoru, a proto
proces sekularizace zde probíhal mnohem výrazneji než v jiných
zemích monarchie. Moderní ateismus není proto v Cechách záležitost
spojená teprve s nástupem komunistického režimu.

Ze zákopu první svetové války se vrátil clovek se ctyrmi základní
mi námitkami vuci klasické krestanské verouce a církevnímu kres

tanství. Tyto námitky znely:

1. Jsem clovek myslící vedecky, kriticky a nemohu verit v dogma
ta, zejména jak je v podobe supranaturálních fakt predkládá k verení
církevní verouka.

2. K tomu, abych byl dobrý clovek, nepotrebuji verit v Boha.

3. Jak muže Buh, pokud nejaký je, dopustit tolik nesmyslného
utrpení'

4. Podívejte se, co všechno církve delají, v rozporu s ucením
o lásce, chudobe a následováním Krista.

Nálada, která provázela tyto otázky a pochybnosti, byla umocne
na ceskou duvodnou nechutí k tesnému spojení trunu a oltáre
v habsburské monarchii a k postojum zejména katolické církve
k predním kapitolám ceských dejin, k husitství a k Bílé hore. Tato
nálada "pryc od Ríma" vyústila do nekolika odlišných proudu. Do
volné myšlenky, do socialistického ateismu, ale byl zde i proud tech,
kterí stáli v kontinuite ceského katolického modernismu a povzbuze
ni Masarykovým voláním po náboženství novém, náboženství huma
nity, smerovali ke vzniku Ceskoslovenské církve.

Nástupem komunismu po druhé svetové válce byl sekulární profil
znacne pocetné vrstvy ceského obyvatelstva posílen, zároven však
deformován primitivním ateismem. áboženství prestalo být pro
mnohé tématem, zavládla lhostejnost. Mladá generace reagovala
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zejména výrazne v osmdesátých letech na únavu a plytkost technic
ké, organizované spolecnosti renesancí náboženského zájmu.

Listopadová zmena 1989 otevrela znovu prostor náboženské svo
bode. To však neznamená, že nekdejší ideologii ateismu a materia
lismu by mely vystrídat ideové aspirace thesismu. Náboženství je
soukromou záležitostí obcana a stát mu garantuje i v této oblasti
potrebnou svobodu. V moderní svetské demokratické spolecnosti je
však treba nadradit obecne lidské hledisko hlediskum náboženským

a konfesním, protože humanismus je schopen garantovat nábožen
skou svobodu: nejisté je, že by náboženství garantovala svobodu
sekulárnímu humanismu a sobe navzájem.

Krestanská tradice je vedle antiky a tradice židovského nábožen
ství nosníkem podstatných antropologických a sociálních rozmeru
evropanství. Nechceme-li ztratit svou evropskou identitu, je treba se
ptát, jaké pojetí sveta, života a cloveka vyjadruje krestanská tradice.

Staroizraelská transformace babylonského mýtu o stvorení zaklá
dá kladný vztah ke svetu, k pozemskosti, k hmote a otevírá lineární

pojetí casu. Lidský život je pochopen jako cesta, jako smerování od
pocátku k cíli. Na této ceste má clovek usilovat, podmanovat zemi,
postupovat, racionalizovat. Zde jsou dána základne odlišná výcho
diska Evropy od sveta Východu.

Ze všech mýtu, které v lidských dejinách vznikly, predstavuje
mýtu s o Kristu jedno z nejhlubších pochopení lidské existence. Kolik
lidských životu dal tento mýtus do pohybu smerem hluboké prome
ny lidské situace.

Krestanská tradice je nosníkem zcela jedinecného pochopení
a utvárení sveta, života a cloveka, totiž v rozmeru vdecnosti, milosr

denství a nadeje. Lze toto chápání sveta z ruzných duvodu zpochyb
nit ci odmítnout, ale patrí k evropské identite o nem vedet. Navíc

pak i duvodné odmítnutí krestanských prístupu a hodnot se
v Evrope odehrálo v hranicích vymezených - i když již neprímo,
zprostredkovane - krestanskou tradicí. O

Otakar A. Funda, Doc. Dr., Dr., katedra filosofie

a sociálních ved Pedagogické fakulty UK

Ceský dialog
MEsfcN1K PRO CECHY DOMA I VE SVETE

známý jako první soukromý casopis. který prišel s my~enkouboural bariéry mezi obcany jednoho nárOóa
tijfclmi na ruzných místech na$í planety. Dokázal sl vytVDrt o\oQ"uh verných ct9nárO a získat dobrý zvuk dl'ky
úsilfhledat pravdu bez ctltedu na pditické zámery té které strany. Bez etvaní a stresováni. ale s pozorným.
kritickým i uznalým pohledem. ceský dialog prináší aktuální informace ze života v ceské republíce. roz
hovory S osobnostmi politického CI kullumiho života u nás i za hranicemi. odpovedi na dotazy ctenáYu,
pfíspevll.-y autorú z celého sveta. pohledy do historie, soucasnosti ibudoucnosti, ctení pro oddech. i impulsy
k zamyšlení. ceský dialog chce hledat pozitf.-ní cestu k prosperujlCí budoucnosti ceského státu. k toleranci
a soužiti nejróznejšlch individualit.
(-"esKý dialog mvyótNá ž.ádná strana. organizace ani ústav. VmKI 2 po'reoy s\<.u\ecrIého diaklgu. Je s.po.
luvytváren svými ctenári. .
Vydlázi pro ctenáie v cesk6 republice i na Slovensku. ve Švýcarsku, " Rakousku, Nemecku, Skandináv-
skYch zerTlbh. Austrálii, Americe. Kanade a v dalšfch zemích.

Adresa redakce a inzertního oddelelÚ:
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specialita ·
bezverectví

Tuto studii jsem napsala pro svuj list Wall Street
Journal Europe pred jedenácti mesíci, a mám radost,
že ted vyjde cesky.

Shailagh Murray

Takový je typický den dvou mormonských misionáru, pracujících
zde dvanáct hodin denne. Jdou dvere od dverí v jednom z pražských
lepších okresu, podávají si ruce s penzisty, hovorí o výchove s mla
distvou maminkou a obdivují známky z ového Zélandu, které jim
celou hodinu ukazují dve opuštené starenky. Pomáhají dvema upo
ceným stehovákum s nakládáním nábytku a hovorí s nimi plynnou
ceštinou. Jakmile však nadhodí Pánaboha, stanou se obtížnými cizin
ci. , Já, vo duchovní veci já moc nezavadím," poznamenává jeden
z Cechu s jemným posmeškem a Americané hledí zmizet.

Svetská zeme

Kus dál na východ se mormonské poselství prodává jako lednicky

pri vlne veder. Ne však tady. ,I slovo náboženství vyvolává u Cechu
úhybné tendence," praví misionár Douglas Alder. edávný výzkum
udává, že se agnostiky nebo ateisty cítí být 80 % Cechu. Což je jeden
z nejvyšších pomeru na svete, je to víc než v byvším východním
Nemecku.OS %) A procento v Cechách roste, vzdor úsilí nábožen
ských skupin a varováním Václava Havla. Po rozpadu komunismu se
zdálo, že Ceši budou milovat to, co bylo zakázáno. Náboženství bylo

spolu s hollywoodskými trháky v první rade. Vudci církví se pripra
vovali na to, že zde víra prímo rozkvete.

Mormoni investovali do velkých renovací, zmenili starou hospodu
na Hrade na velkorysou a hradní základnu jejich Církve Ježíše Krista
Svatých Posledních Dní. Slovo boží melo šírit na sto zvlášte povola
ných Americanu. Scientologové se nastehovali do predmestské rezi
dence, sdostatek dústojné pro šírení jakoby vedeckých zjevení prí
slušného guru, L. Rona Hubbarda. Nejroztodivnejší misionári pracova
li po bytech a po nástupištích metra, vedli verejná biblická prozpevo
vání a kázání ve stanech za mestskými hradbami. Bez výsledku.

Úspechy kdekoli jinde

Málokdo si mohl udelat cárku, zejména v porovnání s úspechy
kdekoli jinde v ,nových" zemích. Mormoni z Utahu získali za ctyri
roky 800 prívržencu. V Rusku a na Ukrajine zaznamenávali 100 lidí
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mesícne. Svedkové Jehovovi mají 15 000 ceských konvertitú, ale na
Slovensku jich mají víc, ac je to zeme o polovinu menší.
Standardního scientologického textu, Hubbardovy ,Dianetiky", se
prodalo v Rusku 40 000 v prvním týdnu po vydání. V Cechách zájem
o vlastnorucní zpúsob spásy zacal po trech letech vzestupu upadat.
Úhrnem se podle odborného odhadu pripojilo k novým nábožen

stvím od roku 1989 asi 25 000 lidí. Což je 0,25 % populace, polovina
lidí, které Herbalife získal jako prodejce svých produktu.

Tradicní církve, jako rímští katolíci a protestantská církev ces
kobratrská evangelická, si nevedou o moc lépe. Katolický kostel
kneze Václava Malého bývá naplnen každou nedeli hlavne verícími

stredního a vyššího veku a výhled na omlazení není. Pritom jde
o populárního kneze, disidenta. Rocne krtí jen asi 5 lidí. ,A to není
typické," pripouští otec Malý, ,mám více pokrtených, protože jsem

známejší." K pláci pohnulo jednu verící konstatování otce Malého, že
prumerný vek katolických kneží v Ceské republice je 69 let a do
semináre vstupuje rocne jen hrstka adeptu. Pro pražskou arcidiecézi
s více než 1000 kostely a kaplemi je k dispozici 150 kneží.

Tradice

Dá se to svést na reforma ci. Ceši odvrhli katolicismus stejne jako

Nemci a Britové, ale protestantská alternativa se nikdy neujala ve vet
ším merítku i proto, že v zemi vládli katolictí Habsburkové od roku
1526 do první svetové války. Když se komunisté dali do mýcení orga
nizovaného náboženství a zavedli ve školách "vedecký ateismus",
pokracovali vlastne ve staré tradici, vysvetluje Miloš Rejchrt, ces
kobratrský duchovní a autor náboženského rozhlasového programu.

Velké barokní chrámy se ješte pnou nad drobnými vesnickami
a podle cest jsou boží muka. Ale nedávný pruzkum shledal, že bib
lický puvod Velikonoc umí vysvetlit dost málo Cechu. "Myslela jsem
si, že je to pocátek jara", ríká univerzitní studentka pri barvení kras
lic v byte svého ,západního" prítele.

,Ceši jsou zvláštní v tom, že si aktivne volí nevíru," ríká pan
Rejchrt, jehož církev má celkem 190 000 clenu. "Dívají se na tradice
a svátky stejne jako na sochy svatých po Praze: jako na kus historie,
pro dnešek proste nevýznamné." Rejchrt, také bývalý disident, má
v kongregaci asi 130 lidí, vetšinou celoživotních bratrí. Ani on na

návrat k nábožnosti moc neverí, priliš mnoho dvacetiletých je druhou
až tretí generací ateistu. Anebo se je verící rodice nesnaží ovlivnit.

Marie Suková, plzenská katolicka, vypráví, jak ji víra prenesla pres
mnoho trýzní. Byla v sedmém mesíci tehotenství, když kolem padaly
bomby pri náletu, a když Rusové vtrhli do Prahy v roce 1968, byl její
nejstarší syn v cs. armáde. Ale doma nikdy o své víre nemluví., ikoho
do toho nemužete nutit," praví, potahujíc se za krížek na krku.

Mnoho Cechu je hrdých na to, že nepodléhají žádné ideologii.
Dvacetiletá Kája emecková, Moravanka pracující v pražské kavárne,
pokuruje Marlboro Light a vysvetluje své ,racionalistické" názory:
,Zajímá me život po smrti, nezdá se mi, že lidi jsou na zemi, jen aby tu
žili. Ale nábožní lidé sami sebe omezují. Vidí svet jen jedním zpuso
bem." Hledá osvícení, jako mnoho jiných, spíš v netradicních zákoutích.
Cetla všechno od Jacka Kerouaka po mystika Carlose Castenedu, nebot



chtela najít, "co je nahore a dole". Mnoho jejích vrstevníku se chytá
východních rituálu, jógy, meditace, vegetárství. Po Praze se od stredove
ku potulovalo dost astrologu a mágu. A dnes se dost pánu stredního
veku dívá ráno do horoskopu. Bývalý ministr Baudyš je astrologický
expert a v televizní debate dokonce predvedl své umení císt z dlane.

Ale nejhlubší oddanost panuje vuci necemu, jako je nauka Dale
Carnegieho ,Jak získat prátele a ovlivnovat lidi". Toho se prodalo 50
000 výtisku, nepocítajíc v to pet pirátských vydání. Nové stredisko této
firmy v Praze ocekává zápis šedesáti posluchacu ve dvou kursech

verejného vystupování, pricemž poplatek je 1000 USD. Nejvetší príliv
prívržencu zaznamenává Herbalife, nabízející vitaminy a jiná dietní
požehnání. Každý vecer je v Praze pet prodejních semináru, najaté pro
story jsou narvány lidmi mladými i starými, z nichž nekterí navštevují
i tri sezení týdne. Devatenáctiletý Josef Hula zamestnává na 300 lidí
a na jeho mítinku bývá pres 100 posluchacu, oddane naslouchajících
hodinovému dietetickému kázání. Pan Hula se oznacuje za ateistu
a ríká: "Nesmíte popustit, to je zásada stálého zlepšování sama sebe."

Odliv verících krestanu vyvolává starost i u mimoknežských
kruhu. V jedné ze zvlášte drsných pražských hospod sedí u stolu tri
horníci, synové ateistu, a tvrdí, odkládajíce karty, že se denne modlí.
Jeden z nich, jménem Hrobník, konstatuje, že si dríve predstavoval

Pánaboha jako "cloveka v nocní košili", a zamrací se na svou dívku,
studentku Hanu, která pokojne dodává, že ji moc nezajímá košile ani
obsah. "Chci z ní udelat verícího," praví Hrobník. Jsem si jist, že to

je jediná cesta života." Totéž zrejme soudí i president Havel. Ve
Filadelfii vyjádril obavu, že ceský príklon k demokracii západního
typu je spjat se zapomnením vecného ve prospech docasného.
"Vyhlášení americké nezávislosti ... stanoví, že právo na svobodu dal
lidstvu Stvoritel. "Clovek si muže uvedomit svou svobodu jen tehdy,
když nezapomíná, kdo mu ji dal." Americtí náboženští hodnostári
a novinoví komentátori se rozplývali nad Havlovým verejným duše
zpytováním. Doma byla reakce chladnejší. Jeden z pražských novi
náru napsal, že jde o "neúcinné moralizování" v dobe "velmi reál
ných" problému.

Otec Malý, jenž byl kdysi Havlovým sousedem ve vezení, vysvet
luje, že "Ceši vidí náboženství jako únik ze skutecnosti". "Když Havel
formuluje své duchovní starosti, lidé si ríkají, že asi není dobrým
politikem." O

Shailagh Murray, americká novinárka,
pražská dopisovatelka The Wall StreetJournal

Preklad Nová Prítomnost

Foto Jindrich Streit

25



n nova1htomnosL

DOKUMENTY

~sem proste dítetem veku pojmového, a nikoliv mytického myšlení, a proto i muj
,~ buh - když už jsem donucen o nem mluvit (což ciním velmi nerad) - se jeví zrejme
ja o neco hrozne abstraktního, mlhavého a veru málo pritažlivého ... ta zkušenost sama je
zcela živoucí, duverná a konkrétní, možná ... živejší než u leckoho, kdo má svého nor
málního boha rádne vybaveného všemi príslušnými atributy ... A co je pro mého boha
príznacné: že je mistrem cekání, címž me obcas dost znervóznuje. Jako by prede mnou
aranžoval ruzné možnosti a pak mlcky cekal, co udelám. Selžu-li, trestá mne - ovšem
skrze mne (napríklad výcitkami), neselžu-li, odmenuje mne (mou úlevou a radostO 
a mnohdy mne dokonce nechává v nejistote. Jeho poslední soud se odehrává ted, neu
stále, porád - a pritom je vždy znovu poslední: nic, co se stalo, se už nemuže odestát,
vše zustává v "pameti bytí" - a i já tam zustanu - odsouzen být na veky sám se sebou 
takovým, jaký jsem a jakým sám sebe delám."

Václav Havel, Dopisy Olze, 1985
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Když se obrátíme k náboženským doktrínám, shledáváme, že všechny jsou iluze
mi, nedovolují dukazy a nikoho nelze nutit,
aby je pokládal za pravdivé nebo aby jim
veril. Nekteré jsou tak nepravdepodobné, do
té míry neslucitelné se vším, co jsme namá
have zjistili o realite sveta, že je mužeme
srovnávat s deluzemi. O reálnosti vetšiny
z nich nemužeme soudit vubec; jako nemo
hou být prokázány, nemohou být ani odmít
nuty ... Záhady universa se našemu zkoumání

dávají jen pozvolna, na príliš mnoho otázek
veda nemá ješte odpovedi; vedecká práce je
ovšem naším jediným zpusobem poznání

vnejší skutecnosti. Ale, opakuji, je pouhou
iluZÍ ocekávat neco od intuice a transu;
nemohou nám dát nic než jednotlivé údaje
o našem duševním živote, údaje navíc težko

interpretovatelné, nikdy pak nám nedávají
informace o otázkách, jež jsou tak lehce zod
povídány náboženskými doktrínami ...

Žádný rozumný clovek by se nechoval tak
lehkovážne v jiných vecech, aniž by se spo
kojil tak slabounkými dúvody pro své náhle
dy nebo návyky; dovoluje si to jen v tech
nejvyšších a nejsvetejších záležitostech. Ve
skutecnosti jsou to jen pokusy klamat sám

sebe nebo druhé predstíráním, že se ješte
pevne držíme víry, ackoli jsme ji už ztratili.
Pokud se tkne otázek náboženství, jsou lidé
vinni všemi možnými druhy neuprímnosti
a intelektuálních prestupku. Filosofové nata
hují význam slov, až už neobsahují nic
z puvodních významu; vydávají se za deisty
a verící tím, že nazývají "Bohem" jakousi
vágní abstrakci, již si pro sebe vytvorili ...
Kritikové porád nazývají "hluboce nábožnou"
osobu, která se zná k lidské nevýznamnosti

a impotenci tvárí tvár vesmíru, ackoli podsta
tou náboženské emoce není tento pocit,
nýbrž... reakce na ni, hledání léku na tento
pocit.

Sigmund Freud, Budoucnost jedné iluze,
1927

Foto Vilém Kríž
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FEjETON

Viry v mysli
Nejen jako lidi, ale dokonce jako jeden ze zoologických drnhu,

máme své neomylne významné signály mezi jedinci, mezi davy
a mezi komunitami. Máme rec, v horším prípade reci, cili poví
dání a kafrání, máme své hluky, máme výrazy tváre a gesta tela,
máme i své drnhy feromonu a tak si navzájem rozumíme.

Presneji receno, zhusta rozumíme, že si nerozumíme, nekdy
pak, že si vubec ani rozumet nemužeme, nebot v nás panují
zcela neslucitelné názory, návyky a nápady. Neslucitelnost vede
nekdy k agresi po zpusobu sudokopytníku bojujících o samici,
nebo po zpusobu cerných ptáku bojujících o teritorium.

To, co na nás je specificky lidské, ba prímo adekvátní soucas
nému stavu západní civilizace a kultury, je, že nás to nerozume
ní a ta nemožnost rozumení hnete.

Pokud to hnetení znamená zastavení agrese,pak to specificky
lidské bývá nazýváno tolerancí, pri níž nás to ovšem hnete dál,
za vzniku mnoha spisu, dumek a v horším prípade filosofických
systému.

Obecným uzáverem takových reakcí je, že ten druhý (ti drnzí)
má (mají) v kebuli jakéhosi vira, který se dá odhalit stejne obtíž
ne jako virns pocítacový. Nositel virn nikdy neví, že je nositelem
viru, a hádá se, zpravidla za podmínek znacného omezení své
mentální kapacity.

Richard Dawkins (Viry v mysli, 1992) rozeznává tyto prízna
ky: pacient se cítí vybaven jakousi hlubinnou silou, jež ústí
v nezvratné presvedcení. Pacient z toho delá velkou ctnost, jež je
o to vetší, oc je méne dukazu. jeho mentální program je tím udr
žitelnejší, cím více odkazuje jen sám na sebe. Spríznený symptom
je, že "mucedník vlastní víry" je držitelem tajemství a tajemství
samo o sobeje prima a není tady proto, aby bylo rešeno.je tu pro
radost a nerešitelnost je jeho hlavní predností. Nerešitelnost vede
k výskytu celého gangu viru, které se navzájem podporují.
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Dawkins uvádí príklad katolické transsubstanciace vína v krev
Kristovu, jež není chápáno metaforicky, nýbrž doslovne. To se
muže vyžadovat jen za cenu vážného úrazu pojmu substance
a pojmu doslovnosti. Takový úraz muže býtjen virovépovahy.

A viry jsou, jak známo, nekdy snadno prenosné.
Virns v pocítaci vám zablokuje program, v tragictejších prípa

dech program vymaže, ve veselejšíchpádech vám naskocí plácac
ka na mouchy spolu s mouchami, jichž pribývá navzdory plácá
ní. Toto vše je dobre známo i z naší vlastní, teple lidské psycholo
gie. Kolika bližním se udelá dvakrát denne cerno pred ocima
a zablokuje se jim ohled na dopravní predpisy, zatímco jiným se
udelá cerno na delší dobu a zablokuje se jim elementární ohled
na rozum a oni se stanou prívrženci (sekty, kultu, hnutí za nepo
žívání telecího, odtucnovací diety). Kolika bližním se vymaže
program stredoškolského vzdelání a zbude jim jen slepohluchá
víra v Ufony, geopatogenní zóny a lécení substancí redenou tak,
že jí v té vode nepádluje ani jedna molekula. 1príslušníci cechu
lékarského jsou náchylní k eliminaci programu medicíny, aspon
ponekud znalé chemie a molekulární biologie.

Kolika bližním, posléze, naskocí najednou program plácání
pribývajících much a oni usoudí, že éehúni prekliatí ucinili cosi
temného s Hitlerem, takže muselo vzniknout fašistické Slovensko,
zatímco dnes Havlové ovlivnují New York Times do té míry, že
oznacuje paranoika jako paranoika.

Pokud jde o viry, nemyslím, že národ ceský je jich prost, ale
pri své - zaplat pámbu, vcetne všech transsubstanciací - skeptické
a ironické povaze produkuje pomerne dost interferonu, to jest
antivirových substancí.

Pro definici nacionálního, psychologicky orientovaného virn
pak uvádím prípad onoho povážského mládence, jenž se odebral
do kroví s Maryškú a shledav, že táž je vespod obdarena reform
kami s gumou, zvolal ve spravedlivém hnevu: jOj, éehúni preklia
tí, aj tu slobodenku nám berú!

Naozaj berú. A toje práve ten virns.
Ani já netvrdím, že jsem viru prost. Ale jsem zcela prost aspon

techto viru. Miroslav Holub



Craig Raine

Hrbitov v Durhamském hrabství

Rozkolísané rady pomníku

jak pri hre na vojáky

a na zem se vysypala spousta penálu.

Jenomže DETI BEZ DOPROVODU

MAJÍ VSTUP ZAKÁZÁN, protože

tady si hrají jenom dospelí.

Pendlují sem a tam k trylkujícímu kohoutku

a plní si zrezivelé konve.

Urny se tvárí jako zralé makovice.

Binec jak v jeslích, hracky
a nábytecek; tady si clovek

krásne požvatlá sám se sebou

- kdo by ho taky poslouchal?

Brectan ovíjí rezatou kolíbku.

Strupy a ulity lišejníku

se dobre odlupují pri ctenÍ.
A DETI V ÁRUCÍ MAJÍ ÚCAST

NA POHRBECH ZAKÁZÁNU,

pokud ovšem tatka nezatáhne úcet

za atlasovou truhlicku se zakopaným pokladem

- dotyk okvetního plátku, zadecek

hedvábný jak vejce na hnilicku, a vubec,
celý ten inventár drobounkého tílka.

Gotická okénka mají tvar žehlicího prkna.
Matky si sáhnou na hrotité kameny

jako na žehlicku.

Ty ale nikdy nevychladnou 
vecne žhavé, vecne rozžhavené.

Preklad Zdenek Hran

1) novaJh1DmnosG
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"oznamovatel"

do 25 slov /4 rádky/ 350 Kc

do 12 slov /2 rádky/ 200 Kc

D nOVafntomnosG

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

Ceník inzerce

1 strana 16.000 Kc 1 8 strany 2350 Kc

1/2 strana 8.500 Kc 1/16 strany 1250 Kc

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

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

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

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

Uzáverka pro reklamy do patn,íctého každého predchozího mesíce. Císlo vychází vždy mezi 15. - 20. každého mesíce.

Objednávky zašlete na: Nová Prítomnost, Národní 11, 11000 Praha 1, teL 2662 16, fax 26 68 25. Tešíme se na Vaši objednávku!
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OBJEDNACÍ LÍSTEK

Národní trída 11, 110 00 Praha 1

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

•
1) Jlnéno a adresa: .

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

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

4) Ž~ldám minulá císla: .

•
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 CSD/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.


