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Slovo vydavatele
Naše zdraví
Díte Ceská republika zacíná pet let po "porodu" projevovat urcité symptomy. Symptomy souvisí s tím, že pacient se probudil
z jakéhosi vegetativního stavu, a behem relativne krátké doby se stal podstatne aktivnejším. Kdybychom se sami probudili po
dlouhém spánku a zjistili, že jsme zaspali (meli jsme být v práci pred ctyriceti peti lety - nemluvím o pár hodinách), rychle se
oblékli a vyleteli ven ze dverí bez sprchy a rohlíku, tak bychom se dávali dohromady a soustredovali na práci hodne dlouho. A to
nemluvím o napjaté atmosfére na pracovišti.
Séf nám naštestí nevynadal (zjistíme pozdeji, že žádný šéf vlastne nebyl) a zamestnanci, ci sousedi, se zatím chovají slušne,
chápou situaci. Takže jsme se trochu uklidnili, a ted pracujeme zvýšeným tempem. Našim vnitrním orgánum se ale tato situace
nelíbí. Nerady zvyšují tempo bez upozornení, jak moc a na jak dlouho, zvlášt když jsme zacali s prázdným žaludkem. Takže
krevní tlak spolecnosti kolísá nahoru a dolu, a urcité orgány (železnice, lékari), které se cítí pretíženy, dokonce projevují svou
nespokojenost urcitými symptomy (tu nadýmání, tam bolení hlavy).
A ted, jak vám rekne každý dobrý lékar, vlastne nastává kritická doba pro pacienta. Jestli se pacient nebude venovat temto
varovným symptomum, tak muže dojít k vážnému ohrožení jeho životaschopnosti. Tato situace, která se vlastne dala cekat, vyžaduje rozpoznání symptomu zrejmých subtilních a navíc korektní zpusob zacházení a lécení. To znamená, že v tomto procesu
nemužeme být stále arogantnejším a rozzlobeným šéfem, ale musíme se smírit s tím, že naše telo je, jaké je - je to telo, které nám
Buh dal, at se nám líbí, nebo ne. Dále: nesmíme si pripustit absurdní myšlenku, že naše vlastní orgány se dostávají podjakési
radikální vedení (jak se nedávno psalo v redakcním clánku v Lidových novinách), ale musíme uznat, že orgány proste nedostávají dost kalorií a skoro žádné vitamíny, když dostáváme víc na talír.
Nedelejme si iluze. Jsme v kritické dobe, v dobe o mnoho duležitejší, než byla doba porodu. Urcujeme životní styl, styl
a budoucnost našeho tela, naší spolecnosti. Pozor na symptomy. Slušné, dustojné jednání a oboustranné uznání je jediná cesta
ke zdraví.

i

i

Martin Jan Stránský

Dopisy ctenáru
Proc není v novinách poezie?
Karel Schick, Benenden,

Kent, Anglie

Plne souhlasím s clánkem Dr. Josefa
Poláka. Nevím, proc bychom meli zrovna
my zaostávat i za temi skromnými dávkami
kultury uchovanými v západních masových
médiích.

i

Pokud se týká poezie, upozornuji na britské akce Poems on the Underground, napr.
v Londýne a v Newcastlu. Básen na týden
vyvešenou ve vozech podzemní dráhy si
v Londýne precte chte nechte nekolik milionu lidí. A byly tam básne i ceských autoru.
Nevím, proc by i treba v pražském metru
nemohla být nabídnuta oku cestujícího, uprenému do nicoty nebo na více ci méne stupidní reklamy, více ci méne inteligentní básen.

Vítezství ve hre o život
MrrnOr.L.KychJer, Valtice
O. Necas, muj nekdejší vysokoškolský
ucitel, vynikající biolog a znalý stoupenec
neodarwinismu,
se v této zásadní úvaze

s využitím terminologie sociologické teorie
her dotýká základních
problému
života
a bytí soucasné globální lidské spolecnosti.
Aniž by se o tom výslovne zmínil, seznamuje
nás s neradostnými zámery tak dlouho u nás
tabuizované lidské etologie (nauka o chování a jeho prícinách); jako možné východisko
z rozporu, které jsou dusledkem stále se
zvetšujících protikladu mezi našimi biologickými vlastnostmi a naší civilizovanou racionalitou nabízí možnost, že práve tato racionalita je slepou vývojovou ulickou ...
I když moje profesní zamerení je jiné
(pracuji jako odborný lékar -internista), prece
jen v soucasných
studiích,
polemikách
a debatách našich sociologu, psychologu,
antropologu a historiku postrádám odvahu
vynést na svetlo a pokusit se aplikovat pri
hledání prícin zel, která nás sužují (agrese,
nenávist, nacionalismus, rasismus, zlocinnost,
války), práve ty proskribované poznatky etologie. Bez nich je dnes antropologie v širším
smyslu nemyslitelná. Vedomí faktu, že náš
metabolismus, naše pudy, ale zrejme i naše
myšlení a chování se podstatne neliší od
predku našeho druhu, napríklad kromanoncu, žijících pred desítkami tisícu let, kdežto
náš spolecenský systém, technika, hodnoty
a filosofické názory jsou od lidí doby kamen-
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né na hony vzdáleny, by nás melo vést
k trvalé pokore pred zákony prírody, jejíž
soucástí zustáváme, a také k prehodnocení
vetšiny prvku hodnot, které dnes krátkozrace
vyznáváme. Toto poznání, k nemuž u nás
napomohl pred lety svými pracemi o adaptacích a stresu profesor Charvát, bylo pro mne
tehdy šokující. Podobne šokující jsou pro
mne nejen poznatky soucasné lidské etologie
(pokud jsou u nás vubec dostupné), ale také
to, že na ne naši sociologové, filosofové,
psychologové ani politici vubec neberou zretel. I proto musí nutne selhat, a také selhávají naše tápavá objasnování prícin soucasné
krize morálky, výbuchu násilí, zlocinu a bratrovražedných válek z malicherných nebo
iracionálních prícin, stejne jako povrchní,
a proto marné pokusy o nápravu stupnováním zákonných represí nebo zprísnováním
trestu - at jednotlivcu, at celých státu (Libye,
Irák, Srbsko).
Uvítal bych proto, kdyby nám - treba na
stránkách Nové Prítomnosti - vysvetlili odborníci, zda vedla civilizace opravdu k naší vnitrodruhové hyperselekci, vadné jak kvantitou,
tak zamerením (jak ostatne dokládá i profesor
Necas), zda vynález nástroju, a tedy i zbraní
v sobe neskrývá prvky sebeznicenÍ (jak soudí
etologové), zda lze vubec v soucasné dobe

naši nepopiratelnou vnitrodruhovou agresivitu, která pro nás, soucasné preselektované
lidi, ztratila svuj kdysi kladný význam, nejak
pacifikovat, nebo zda mužeme v budoucnu
cekat jen další Dráždany, další Hirošimy,
další Bagdády nebo Sarajeva. Obávám se, že
s rešením, které kdysi nabízel akademik
Charvát jako prevenci civilizacních chorob
(stresum predcházet a rešit je fyzickou námahou), dnes jako s brzdou naší agresivity nevystacíme. Soudím, že šanci nemá ani tzv. racionální morálka, odvozená z nejspíše mylných
principu a hodnot soucasné tržní spolecnosti.
Záchranou by snad mohla být morálka iracio-

Karikatura velká,
ci malá?
Za soucasné

situace slovo karikaturista

v sobe zahrnuje všechny obsahy: portrétního
karikaturistu, politického karikaturistu, tvurce kresleného humoru, prípadne další. Jen
ten, kdo se rozhodne tuto skutecnost nevidet, muže licitovat
jmény jako Goya,
Daumier ci Grosz a tlouci jimi po hlave
napríklad
Sempého,
Chavala,
Bosca,
Canzlera, Fran#oise, Addamse, Mosseho,
Buttnera,
Reisera, Peyneta, Aragonese,
Larsona, Rauschenbacha, Fischera, Mordilla,
Collinse, Mleczka atd. atd.
Ti všichni, které jsem namátkou vytáhl
z knihovny, totiž kreslili, ci stále ješte kreslí

Omluvy, opravy
a folklór
Tento list se nijak neliší od všech ostatních ceských periodik množstvím tiskových
chyb. V c. 3 byl napríklad prostým prepisem zpotvoren Yeats (str. 11), jakož i Olga
Fastrová (str. 17). V c. 5 nesmyslný preklad
originálu vyvolal "prežívání emocí" místo
prožívání emocí, "zmatený stav" místo zmenený stav (str. 4, odd. 5); etalon byl preložen jako model, což ponekud mení smysl,
jakkoli Malý encyklopedický slovník vykládá etalon
jako "model ci prototyp".
V témže císle na str. 22 se z úvodního
odstavce

prof. O. Krále stal citát z mistra

nální, napríklad náboženská. Z historie však
víme, že jako každá lidská ideologie se
i náboženství muže promenit v agresi a násilí
- o ideologiích ani nemluve. Do okruhu otázek, na než by snad bylo potrebí se - pod
zorným úhlem vyrceného - zamerit, patrí
i hledání ritualizace a zástupných objektu
agrese (víme-li, že je nám vrozená, a je proto
jen "takzvaným" zlem), jak o nich mluví etologie. Nahlíženo z tohoto úhlu by patrne bylo
treba prehodnotit náš odpor k násilí detských
a pocítacových her, agresi ve sportu, slovní
agresi jednotlivcu i extremistických skupin,
agresivní rituály, apod.

Clánek profesora
Necase zvaný Hra
o život není o lidské svobode ani totalite,
není o zlu nebo dobru, a už vubec ne
o vine ci trestu. Je zato o samé podstate
našeho lidství, a mel by nás všechny prinutit vážne se zamyslet nad nevelkými možnostmi opakovane v sobe potlacovat prírodou nám do vánku daný pud agrese proti
všem, kterí jsou jiní než "my, co spolu mluvíme" (jak to geniálne
napsal
Karel
Polácek). Pokud se nám to na Zemi nepodarí, stane se, co predpovedel
pred lety
Desmond Morris: "Prišli jsme a zase pujde-

veliké nosy, uši, nohy, ruce a buhví co ješte.
Skvele pri tom baví miliony vdecných ctenáru, a presto jim žádní neumetelové nevycítají, že nebojují na barikádách. Oni totiž casto
- a jaksi mimochodem - dokáží sdelit více
bojovného humanismu než ti, kterí si jej vpisují do vlajek.
Minulý režim dokázal zrušit politickou
karikaturu "jako trídu". Co se smelo, nikoho
príliš nezajímalo. Co by bývalo zajímalo, to
se nesmelo. Politická karikatura proto zustala doménou kreslíru tretí trídy, kterí se
nemohli prosadit jinak; lze jmenovat napríklad Žentela, Stana ci Ceplechu. Snad jediná
výjimka "Hadák" byl v okamžiku, kdy docílil
sjednocení obsahu a formy - tj. koncem let
šedesátých - nemilosrdne odstaven.
Politická karikatura v této zemi sice neexistovala, to však neznamená, že se tu výraz-

ne nekultivovala
jiná oblast - kreslený
humor. Skutecností zustává, že tvurci jako
Barták, Slíva, Matuška, Linek, Kovarík, Pálka,
Rencín atd. (ostatní nejmenovaní, doufám,
prominou, je jich príliš mnoho) tvorili na
svetové úrovni a byli a jsou jako takoví i ve
svete prijímáni a není treba je s nikým
pomerovat co do velikosti.
Dnes se politická karikatura sice opet
muže, bude však vyžadovat vypiplání doslova od plenek. I ti, kterí se v ní systematicteji
angažují, jako Jiránek ci Kemel, nesou na
sobe známky toho, že to není jejich prapuvodní urcení, a není vždy zcela jisté, že se
vypracují na úroven, která by pana Jiráska
CiostatnD zcela uspokojila: Na nového Bidla,
Desideria, Brunnera ci Hadáka bude zkrátka
nutno si ješte nejakou dobu pockat.
Daniel Kumermann

Suna. Autorum
líto.

je nám to

postihne v recenzi Kritické prílohy Revolver
revue transmutaci Placáka (Petra) na Placácha.

Je nám malou útechou, že i listy vybavené
rádove 102 redaktoru a technických pracovníku jsou zdobeny tímto ceským folklórem,
takže jen tak namátkou v MF Dnes se dovídáme o arizonském meste "Tuscon" z pera
cestovníllO odborníka pres USA (ne jednou,
ale trikrát, vcetne titulku, jinak má Tucson
u nás skutecne smulu, jsa v televizi a filmu
zásadne vyslovován jako "Taxon", asi by se
mel vubec zrušit); v Lidových novinách téhož
dne je nemecký básník v clánku experta pres
nemecké básníky oznacen (petkrát)
za
Grbnbeina, ackoli se nazývá Grunbein.
.
V cile vedeném casopise Labyrint si precteme o prekladových hororech ve filosofické
literature, a naše oko, namátkou zalétnuvši,

O casopisech nižších tríd netreba mluvit,
i když treba objev v listu
emesis, že za
každým veršem básne se delá cárka, stojí za
pozornost.
Za tohoto stavu ceské omylnosti je jen
vecí osobního vkusu a citu, komu budeme
nadávat. Když si Vladimír Just v již zmínené
Kritické príloze vybral za predmet list tento,
zajisté mel na srdci zlepšení našich technických možností. Cinil tak jako vždy rázne, ac
i on sám musí být cten s jistou shovívavostí.
Píše nám treba v Literárních novinách o Iymfocltech, ackoli jich má v tele svém 1011
a všechny s tvrdým y.
Beda, ceský folklór se týká i ceských
Olympanu.
M. H.

se omlouváme,
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me!"

Snímek František Dostál

Z KNIH

Co vychází
• Precetl jsem si knihu projevu Václava
Havla ;94". Je tam spousta závažných myšlenek, které by zasluhovaly v naší spolecnosti co nejvetšího rozšírení. Byla by to
vhodná pomucka k výuce obcanské výchovy. Kolik ale pedagogu - o žácích a studentech ani nemluve - si muže knihu za 150 Kc

Všetecky. Je to krásná, prepychove vypravená kniha, plná hlubokých myšlenek, autorových reflexivních úvah i sebereflektujících
zamyšlení v aforistické forme. Skoncila ve
výprodeji za 42 Kc. Kupuji knihy už málo,
nemám je kam dávat, zejména mají-li velký
formát. V tomto prípade jsem však neodolal.

• Josef Capek napsal dve knihy, které patrí
do zlatého fondu ceské literatury XX. století.
Jsou to prózy Kulhavý poutník a Psáno do
mraku 0936 - 1939). Druhou z techto knih

• Vycházejí u nás nekolikeré
.sebrané
spisy". Masaryk, jemuž je dlužíme už alespon sedmdesát let, pokracuje pomalu (hlavne v dusledku obtížnosti edicní prípravy).
Také spisy jednoho z našich nejvetších autoru XX. století, Egona Hostovského, vycházejí
váhave. Spisy jediného našeho nositele
Nobelovy ceny za literaturu,
Jaroslava
Seiferta, vubec kdesi uvázly. Nejlépe .odsýpají" spisy Bohumila
Hrabala a Karla
Polácka. Jiste to má ruzné další duvody, ale
co naplat, ac je to málo príjemné autorum
tragickým (k nimž také spíš patrím), lidé se
chtejí smát. A nelze se jim divit.

vydala r. 1993 Pražská edice s reprodukcí
faksimile textu, s jeho tištenou
verzí,
s Capkovými kresbami a s fotografiemi Jirího

• Pro mesíc knihy príštího roku bych navrhoval zavést soutež o .nejdražší knihu roku"

koupit? Pro koho ji nakladatelství
Paseka
vydalo (tím nesnižuji výtvarné vybavení
knihy, zasluhuje veškerou chválu)? Pro sberatele Havlových knih?
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(s vyloucením pravých bibliofiliO. Do souteže by bylo možné prihlašovat jen knihy
s minimální cenou 400 Kc.
• Troufne si dnes nekdo vydat Jiráska?
A možná, že by to byl kšeftl
• Rusy jsme kdysi vydávali o prekot. Ted
jich vydáváme jako šafránu. Abychom po
case nezjistili, že jsme ztratili orientaci
v jedné velké svetové literature.
• Jsou u nás dobré rukopisy, které nenajdou
mezi našimi 3 a 1/2 tisíci nakladatelskými
firmami svého nakladatele? Ano. Troufám si
tvrdit, že jsou jich desítky, možná i stovky.
• Ví nekdo, kolik u nás vychází denne knih?
(Tvrdí se, že 20 - 30 titulu). A kolik je z toho
knižního braku? A troufne si to nekdo utrídit? A kolik kusu knih zustává neprodaných?
A jak se bude dál vyvíjet náš knižní trh? Já to
nevím, ale odpoved na tyto a podobné otázky by me zajímala.
František Kautman

významnou
státu.

POLITIKA

roli. A zde nám jde práve o skrytejší príciny rozdelení

Není pochyb o tom, že po celou dobu spolužití ve spolecném
státe existovala jak ceská, tak i slovenská spolecnost. Jazyková blízkost a politické úsilí vytváret unitární stát vedly nekdy k pocitu, že
jde vlastne o jednu spolecnost. Ale strízlivá sociologická analýza tuto
predstavu vyvrací. Rozdíly mezi obema spolecnostmi byly dusledkem dlouhodobe odlišného historického vývoje, rozdílných právních
tradic a zejména rozdílného zacátku a prubehu tzv. modernizacního
procesu. Jak známo, modernizace je svazek hlubokých strukturálních
zmen a je spojením industrializace, urbanizace, demografické revoluce, poklesu významu náboženství a procesu politické demokratizace
a pluralizace spolecnosti. Ceská a slovenská spolecnost se v prubehu
modernizacního procesu navzájem približovaly, ale z nekterých hledisek zustaly trvale rozdílné.

Proc se
nepodarilo
udržet CSFR

Na prvém míste je zapotrebí zduraznit, že modernizace probíhala
na Slovensku
rychleji než v ceských zemích. Jestliže napr.
v Rakousku tzv. ekonomický prechod ze zemedelské spolecnosti do
prumyslové trval zhruba 95 let, v ceských zemích zhruba 90 let,
Slovensko k tomu potrebovalo pouhých 35 let. Rychlost modernizacních procesu, kdy se skutecne základne mení vnitrní struktura spolecnosti, byla nevídaná a lze ji srovnat s podobnými
procesy
v Polsku nebo Madarsku. Navíc je duležitá skutecnost, že procesy
modernizace se v ceských zemích realizovaly v rámci rakouského
kapitalismu s jistými prvky feudalismu a byly ukonceny v rámci liberálne demokratického kapitalismu 1. republiky. Na Slovensku však
znacná cást rychle uskutecnené modernizace probehla v socialistickém rámci. Do jisté míry lze vyslovit predpoklad, že Slovensko bylo
modernizováno takto rychle pod vnejším tlakem. Nebyl to prirozený
rust, o kterém lze hovorit v ceském prípade, ale rust zámerne uspíšený. Duležitou roli zde hrály nepochybne i strategické duvody
a zájmy Sovetského svazu.

Interview s MUDr. Pavlo, uverejnený v 6. císle Nové
Prítomnosti, je nepochybne zajímavým dokladem
o nacionalismu reprezentanta amerických Slováku.
Je pravdepodobné, že obdobne by uvažovala o vztahu k Cechum i cást Slováku žijících doma. Ale o to tu
nejde, rozhovor spíše vyvolává potrebu vecne a strízlive premýšlet o tom, proc se nám, to jest Cechum
i Slovákum, nepodarilo udržet spolecný stát, proc se
rozpadl. Naše zkušenost - v dobe, kdy jednou z hlavních otázek Evropy je vytvárení vztahu mezi národním státem a novými nadnárodními institucemi má velký význam. Úvaha nad zkušenostmi z rozdelení jednoho vícenárodního státu muže totiž paradoxne pomoci evropským integracním
procesum.
Napríklad poukazem na to, co v našem pokusu
o integraci nefungovalo, anebo i upozornením na to,
ceho se vyvarovat.

Navíc nekteré procesy modernizace byly na Slovensku rozpojeny
a neprobíhaly soubežne. To se týká zejména vztahu mezi industrializací a urbanizací. Koncentrace pracovních príležitostí do mest probíhala podstatne rychleji než koncentrace obyvatel do mest. To bylo
zpusobeno pomalou bytovou výstavbou ve mestech, a proto byl také
rozsah dojíždení do práce z venkova do mest tak vysoký. Navíc toto
opoždování výstavby bytu ve mestech nutilo pracující lidi ve mestech k stavbe rodinných domu ve venkovských obcích. Tím se prodlužovala existence životních forem, které byly typické pro agrární
spolecnosti.

Jirí Musil
V historii dezintegrace
Ceskoslovenska
klícovou a na první
pohled zrejmou roli hrály rozdíly v názorech a koncepcích rozdelení moci mezi federálními a národními institucemi a také mezi ceskými a slovenskými institucemi. Za temito explicitními rozdíly
a rozpory byly skryty jiné, méne zrejmé jevy, bez jejichž existence
by konstitucní krize nevznikla. Domnívám se, že k nejduležitejším
z nich patrila skutecnost, že pres velké úsilí mnoha intelektuálu
a politiku na obou stranách, v meziválecném i poválecném období,
idea spolecného
ceskoslovenského
státu nezapustila dostatecne
hluboké koreny v slovenské
pude. To melo mnohé príciny.
Nekteré byly strukturální a týkaly se rozdílu mezi ceskou a slovenskou spolecností, jiné byly kulturní a další také psychologické.
A samozrejme i zcela konkrétní formy politického usporádání,
které vyjadrovaly postavení obou národu ve spolecném státe, hrály

Co však sociologické práce naznacují, je skutecnost, že na rozdO
od ceské spolecnosti se pri modernizaci na Slovensku rozevrela
výrazná mezera mezi technickými a hospodárskými
stránkami
modernizace na jedné strane a kulturními a sociálními procesy
modernizace na strane druhé. Tato mezera byla mimo jiné práve
dusledkem toho, že prumysloví delníci, administrativní pracovníci
atd. sice pracovali ve mestech, ale bydleli v prostredí, které stále
reprodukovalo
životní vzorce tradicní zemedelské spolecnosti.
K neprímým dusledkum patrí skutecnost, že se Slovensko pomaleji
sekularizovalo než ceské zeme a náboženství tam zustalo významnou složkou formující život celé spolecnosti. Nekterá další fakta,
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jako napr. fungování patriarchálne
orientovaných
rodin, velký
význam sousedství a komunity, pokracování ,malého" domácího
hospodárství, respekt pred autoritami a rada dalších postoju, zpusobila, že nový prumysl, ale i mesta fungovaly ve spolecnosti, která
nemela standardní znaky moderních prumyslových spolecností.
Ceská spolecnost naopak trpela v mnoha oblastech príznaky sociální
stagnace, jisté uzavrenosti a sebespokojenosti.
Zde se vynorovaly
spíše cetné rysy rozpadu sociální solidarity a apatie.

rozpory slovenského modernizacního
vývoje a na rozkolísanost
a neurcitost slovenské spolecnosti, nestací k výkladu toho, co se
stalo.
Predevším se zdá, že hrubá data o podobnosti sociálních struktur,
o ekonomickém výkonu obou cástí federální republiky, o dosažené
úrovni vzdelanosti, príjmu atd. mohou zakrývat nekteré duležité rozdíly. Predevším neríkají nic o jevu, který se v literature oznacuje jako
.vnitrní závislost". Tím se míní napr. skutecnost, že v jedné cásti
zeme se vyrábejí polotovary
nebo se z ní exportují suroviny
a v druhé cásti se prumyslove dokoncují nebo zpracovávají. Také
stehování méne kvalifikovaných pracovních sil z jedné cásti státu do
druhé svedcí o takové závislosti. Je nutno uvést, že urcité rysy této
závislosti Slovenska na ceské cásti federace existovaly. Na druhé
strane je zrejmé, že z ceské cásti byly presunovány na Slovensko
zdroje, které umožnovaly jeho rozvoj a naopak snižovaly rozsah
techto zdroju pro ceské zeme. Klidná a objektivní analýza techto
vztahu vyžaduje odstup a presnejší data než ta, která byla dosud
používána.

Pres odlišnosti prubehu modernizacních procesu v obou zemích,
z hlediska hospodárské, demografické i sociální struktury si obe spolecnosti byly stále podobnejší. Receno zkratkovite: Ceskoslovensko
vzniklo v období, kdy rozdíly mezi obema cástmi byly nejvetší dokonce vetší než napr. v polovine 19. století -, a rozdelilo se
v dobe, kdy tyto rozdíly byly nejmenší. To je nepochybne varování
pro ty evropské politiky, kterí verí, že šetrení nebo výrazné zmenšení sociálních rozdílu mezi zememi samo o sobe zajištuje integraci
v nadnárodní celky.
Málo známým jevem z našich moderních dejin je skutecnost, že
ceské zeme a Slovensko se v celé poválecné dobe vyvíjely - pres
rostoucí integraci technickou a hospodárskou - smerem k formování
dvou relativne oddelených zemepisne-demografických,
zejména
migracních regionu. Stále více se vuci sobe uzavíraly. To bylo nepochybne dusledkem plánování, ale také dusledkem vyrovnávání rozdílu mezi Slovenskem a ceskými zememi z hlediska hospodárského.
Vývoj slovensko-ceských vztahu popírá jednu z hlavních tezí modernizacních teorií, která zduraznuje, že podobná životní úroven,
podobná socioekonomická
úroven obyvatelstva a podobný nebo
stejný systém práva sociálního zabezpecení atd. jsou nejspolehlivejšími ciniteli potlacujícími etnické napetí a stimulujícími integraci.

Ale ani duraz na závislost, na využívání jednoho druhým, nemohou rozdelení vysvetlit. K rozdelení by nedošlo, kdyby neexistovala
politická elita, která o rozdelení usilovala. Teorie mobilizace elit
predpokládá, že hnutí vedoucí k oddelení nejakého etnika ze spolecného státu musí mít mobilizující elitu, která politicky interpretuje
jak etnické danosti - rozdíly v jazyku, mentalite aj. - tak i prípadné
hospodárské nerovnosti nebo závislosti. Bez existence takové elity
nemuže dojít k rozdelení. Ješte je zapotrebí dodat, že k spojení
všech faktoru, které vedou k rozdelení státu, tj. rozdílu v modernizaci, v sociální úrovni, v míre vnímané závislosti, a k vysoké mobilizaci
politických elit, dochází vetšinou po nejakém velkém spolecenském
otresu. Tím bylo v našem prípade zhroucení komunistických režimu
ve strední a východní Evrope.

K vysvetlení toho, proc se obe spolecnosti
oddelily a proc
v Ceskoslovensku ztroskotal federalismus, nestací ani poukaz na
rozkolísanost slovenské spolecnosti v dusledku vnitrních napetí
zpusobených nesoubežností
vývoje prumyslu, mest a mentality
obyvatelstva. Je velmi pravdepodobné,
že tato nesoubežnost, oznacovaná odborne jako asynchronnost, prispela k otresum slovenské
spolecnosti. Podobne pusobila nesporne i rychlost samotné modernizace. Nedostatecná znalost techto vnitrních pnutí ve slovenské
spolecnosti vedla k tomu, že Ceši dobre nerozumeli Slovákum
a vysvetlovali si jejich chování nevhodným zpusobem. Dnes je však
již zrejmé, že jak tradicní modernizacní
teorie, která se snaží
vysvetlit rozchod Cechu a Slováku poukazem na to, že Slovensko
je ,opoždená" spolecnost - což je jistá forma ceské sociologické
arogance -, která nemuže srust s rozvinutejší ceskou spolecností,
tak i modifikovaná modernizacní teorie, která poukazuje na vnitrní

Vysvetlovat vztahy mezi více národy v jednom státe pomocí jednoduchých a casto nevecných predstav je zcela zavádející. Všechny
pokusy videt tyto vztahy jako složitejší sociální, kulturní a nepochybne i hospodárské relace nám pomohou chápat integraci, ale i dezintegraci jednotlivých cástí Evropy ve spolehlivejším svetle. Co je však
nejduležitejší: rozpad spolecného státu dvou etnických spolecenství
nebyl fatální nutností, šance na jeho zachování existovala. Do znacné míry byly k tomu vybudovány hospodárské, technické i sociální
podmínky. Chybely však politické mechanismy odpovídající nové
situaci po roce 1989 a na obou stranách scházela predevším silná
a také vlivná politická elita s vulí spolecný stát zachovat.
O
Jirí Musil, PhDr., sociolog, Stredoevropská univerzita
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azdávam sa však, že formovaniu zdravého národného vedomia
a sebavedomia v oboch dnes už samostatných štátoch neprospeje,
ak sa opiera na jednej strane o selektívne zviditefnovanie patológie
u susedov, a na strane druhej o martýrsku sebadefiníciu ako národa
trpiaceho pod Madarmi a Cechmi.

Rozhovor
dvoch autorov

Posunieme extrém do centra cesko-slovenského diskursu?
Polemizovat s extrémnymi stanoviska mi neinformovaného a nacionálnou ideológiou zataženého amerického Slováka, znamená posunút ho z marginálnej pozície obcana USA do centra cesko-slovenského diškurzu, co v konecnom dosledku primitivizuje diskurs ako taký.
Nezdá sa mi preto zmysluplné uvádzat celý rad empirických údaj ov
z mnohých sociologických výskumov, ktoré dokazujú nepravdivost
všetkých tvrdení p. Pavla o "vacšine Slovákov". Faktom je, že V.
Meciar nemá doveru vacšiny Slovákov a ani jeho hnutie nemá podporu "národa" (svoj hlas mu dalo 35% právoplatných volicov). Je to
nezamýšfaný paradox, ktorý asi L. Pavla nepoteší, ale práve s ním
súzvucné názory niektorých predstavitefov amerických a kanadských
Slovákov prispievajú k takému obrazu Slovenska, ktorý on sám
považuje za tendecný a zaujatý. Z tohoto hfadiska sú preto jeho lVrdenia reprezentatívne. Vypovedajú o stave vedomia casti slovenského exilu a emigrácie, ktoré zamrzlo v bode odchodu z domova.
Obzvlášt sa na jeho formovaní podpísali fudia naviazaní na nacionálne-socialistický režim vojnového Slovenského štátu.

o krajine .im
nezname)
~

Prvé, co ma napadlo po precítaní rozhovoru s L'.
Pavlom, bola otázka, preco je uverejnený v casopise
Nová Prítomnost. Na Slovensku by dnes text podobne
nízkej úrovne uverejnili iba v nacionalistických periodikách, nie v serióznej tlaci.

Americkí Slováci

Sona Szomolányi
Napriek zavádzajúcej formulácii o pocte Americanov slovenského
povodu, Slovenská liga sa nemaže prezentovat ako zástupca všetkých
Slovákov v Amerike. Nemaže si nárokovat ani byt zastrešením rozmanitých krajanských spolkov. Tieto spolky nemajú hierarchicky štruktúrovanú organizáciu. SÚ znacne roztrieštené a doteraz, na rozdiel od
Madarova Poliakov, nedokázali napriek svojej pocetnosti vytvorit
vplyvné slovenské lobby v USA, prípadne nadácie, ktoré by podporovali štúdium m1adej generácie Slovákov na zahranicných univerzitách.

Pripadá mi to, ako keby slovenský casopis Kultúrny život sa rozhodol venovat prvý raz priestor problémom cesko-slovenských vztahov a situácii na politickej scéne CR a oslovil predsedu nejakého
krajanského spolku, napríklad austrálskych Cechov a spovedal ho
nie o živote krajanov v novej domovine, ale vyzýval sugestívne ladenými otázkami (napr.: "Majú Cesi nenávist voci Slovákom?") ku
komentovaniu vnútorných problémov krajiny, ktorú nepozná.

Dobre, že sme sa s nimi rozišli

Svojou tradicnou napojenostou
na nacionálne zoskupenia na
Slovensku sú ich predstavitelia aj po roku 1989 jednostranne informovaní o dianí doma. Vladimír Meciar je v ich ociach národný hrdina, ktorý im splnil prianie dožit sa opat samostatného slovenského
štátu. Kedže ani tí, ktorí v mene tejto samostatnosti pomáhali rozdúchavat nacionálne vášne spoza oceána sa nerozhodli trvale žit
v samostatnej SR, stacia im k spokojnosti symboly vlastnej štátnosti zástava, štátny znak, hymna ... Prispieva to k riešeniu ich vlastných
problémov s identitou. Menej ich už zaujíma obsah formujúcej sa
štátnosti na Slovensku. Ak zrazu niekto vonku napíše kritické slová
o vládnucej garnitúre, tak nastúpi tradicný totalitný vzorec vnímania
sveta: "Kto kritizuje Meciara, ohovára Slovensko." Ak úsilie koncentrovat moc je hodnotené ako autoritárska tendencia vládnej koalície sú to v oci ach nekritických obdivovatefov slovenskej štátnosti tendencné názory a ociernovanie Slovákovo

Kto podlieha paranoji našich "Hej-Slovákov", mohol by v tom
vidiet zámer ukázat Slovákov v ta kom svetle, aby si nejeden ceský
citatef na konci rozhovoru s úfavou vydýchol a opat sa raz utvrdil
v názore: "Ako dobre, že sme sa so Slovákmi rozišli". Tento typ
racionalizácie cesko-slovenského
zlyhania nikomu spochybnovat
nemienim. Z pohfadu inštrumentálnej racionality mažu k takému
záveru príst aj lepšie informovaní Cesi, ktorí vnímajú dnešné
Slovensko diferencovanejšie. Preto aj vidia, že pren nie je už charakteristická dominancia jedného politického a ideového prúdu, ale
prehlbujúca sa rozštiepenost slovenskej spolocnosti, kde stoja proti
sebe dva tábory: nacionálne-populistický
a demokratický.
Prirodzene, takáto polarizácia zvyšuje riziko nestability politickej
a nás ledne aj ekonomickej.
Rozhodne nie v opacnom poradí.
Stabilita meny na samostatnom Slovensku je dnes vacšia než stabilita jeho vlády. Pocit úfavy na ceskej strane, že sa ich problémy politického dozrievania Slovákov už netýkajú, je preto pochopitefný.
Domácich problémov s dedicstvom starého režimu je nakoniec stále
dost aj v CR.

Obraz súcasného Slovenska
Ono je to však zložitejšie: kam zaradit viac než polovicu obyvatefov Slovenska, ktorí odmietajú akceptovat konflikty vyvolávajúci štýl
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politiky V. Meciara a vládnej koalície (nezastupuje vacšinu, ale iba
4S0/0)?Rozštiepenie súcasnej slovenskej spolocnosti je niekedy zjednodušene prezentované ako osobný spor medzi premiérom a prezidentom. Skutocnost je iná. V slovenskej spolocnosti, ktorá ešte
postráda minimálny konsenzus na fundamentálnych hodnotách, prebieha spor medzi dvoma sústavami hodnot, medzi povodným charizmatickým politickým systémom a rodiacim sa legálneracionálnym
systémom. V tomto spore ide o obsah nedávno (proti voli vacšiny)
zrodenej štátnosti - ci bude nový režim demokratický alebo autoritársky.

ganciou a cynizmom súcasnej nacionálne-populistickej vládnej moci
katalyzuje dozrievanie demokratickej obce. Obyvatelia Slovenska získavajú prvý raz skúsenost z posobenia v podmienkach legálnej opozície voci autoritárskym tendenciám a vdaka tomu sa z nich v rastúcom pocte stávajú obcania.
Výsledok prebiehajúceho zápasu je síce stále otvorený, ale pre
demokratov
nádejný. Nechcem však šírit lacný optimizmus.
Krátkodobo obcania Slovenska budú konfrontovaní s dalšími autoritárskymi tlakmi a neonormalizacnými
krokmi vládnucej koalície.
Vykresfovat však Slovensko len cez optiku jeho patologických fenoménov a prezentovat ho ako negatívnu referencnú skupinu, voci
ktorej ostrejšie vystúpi ceská úspešnost, je zradné. Nerozvíja schopnost kritickej sebareflexie, vedie k sebauspokojeniu a kolektívnej
nadradenosti. Viem, že Nová Prítomnost chce túto schopnost kultivovat a verím, že práve jej nebude vlastný postoj: "Ak by
Meciarovho Slovenska nebolo, museli by sme si ho vymysliet. Hoci
O
i za pomoci insitných exilových expertov."

Historicky sa na Slovensku zmeny prichádzajúce "zvonku" prijímali obvykle s obavami a ako príliš rýchle. V konecnom dosledku
však vonkajší modernizacný tlak vždy pozitívne dynamizoval vývin
Slovenska. Dnes zdrojom zrýchlenej dynamiky je vnútorný spor
dvoch roznych politických kultúr, ktoré majú historické zdroje roznej
sily: sociálne konzervatívna tradícia autoritárskych vzorcov z predkomunistickej minulosti, posilnených komunistickým režimom a liberálne-demokratická orientácia. Tá druhá má na Slovensku slabé korienky, ale súcasný zápas, ktorý musí spolocnost zvádzat vlastnými silami, akceleruje politické ucenie elít i populácie. Konfrontácia s aro-
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Sona Szomolányi, Doc. PhDr., Sociologický ústav
Slovenskej akadémie vied, Bratislava
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než co jiného symbolem (relativního) bohatství, jistoty, zakorenení ve
svete. Není divu, že je naše verejnost na pridelování bytu citlivejší než
na cokoli jiného. Snáze než pridelení bytu by premiérovi odpustila,
kdyby mu radnice Prahy 6 darovala RoUs Royce Silver Shadow se zlatými puklicemi na kolech. Koneckoncu mu bez problému odpustila clenství jeho ženy hned v nekolika správních radách, které sice zákonem
zakázáno není, avšak v zemích na západ, sever i jih od nás by neco
takového patrilo mezi politická faux pas (co zákon nezakazuje, stud
nedovoluje). V kauze byt se však premiérovi dostalo možnosti získat
cosi "mimo soutež", a všichni se pak domnívali, že porušil duležitá pravidla postkomunistické éry. To, že se bytu pod (nepriznaným) tlakem
verejného mínení vzdal sám, už težko mohlo napravit snad nejtežší
škody na vlastní i stranické reputaci, které premiér a ODS utrpeli.

Obecní
strecha nade
v ~
mnou a trznl
zákon ve mne

Mimochodem, práve tato vázanost "lidu této zeme" na svuj byt
a dum se (opet paradoxne) premiérovi a jeho koncepci ekonomické
transformace staví co cesty i v mnohem obecnejší rovine. Vazba
rodiny i jednotlivce na dum, na byt v urcité lokalite, nemožnost, ale
i neochota opouštet místo, kde jednou žiji, je dosti podstatnou prekážkou efektivního presunu pracovní síly z míst, kde tradicní výrobní obory mizí, tam, kde je transformující se ekonomika bude vyžadovat. Prumerný Cech se stehuje jednou za život tam, kde bude bydlet,
práci si tam snad najde, na rozdíl od prumerného Americana, který
se stehuje nejméne jednou za desetiletí tam, kde má zajímavou práci
a kde si nejaké bydlení najde ci postaví. Dokud bude byt a dum
symbolem a nejen práve pomuckou k bydlení, nemají naše pokusy
dohánet svet šanci na úspech.

Název tohoto textu jsem objevil v Lidových novinách
(9. 6. 1995); byl jím nad?jJsán dopis paní Evy Cirkvové
z Prahy. Z tech desítek stránek, popsaných na téma premiérova potenciálního
bydlení na Bašte svatého Jirí,
nevyjadrovalo nic než tato kantovská parafráze lépe, co
bylo na celé afére podstatné a co ji zobecnovalo: totiž
rozpor mezi papírovým/mediálním
svetem slov na jedné
strane a holou skutecností, vzdálenou rétorice, na strane druhé, mezi proklamativností
politických projevu
a obycejností lidskeho života, mezi vínem a vodou. Jiste,
tento rozpor existoval vždy a všude, ale nyní se zdá, že
v údobí oznacovaném za postkomunistické, posttotalitní
nebo prechodné (in transition) nabývá vetší duležitosti,
a paradoxne
vetších rozmeru. Zauvažujme na chvilku
o nekterých prícinách, proc práve tato událost zahýbala
verejným mínením víc než jiná.

Kritici a obhájci
Avšak od zdí a cihel k lidem v té afére: pochopitelne, že pocet
kritiku výrazne prevyšoval pocet premiérových obhájcu. Premiéra
kritizovala opozice, vetšina novinárú, vetšina obcanu. Kritici si ani
nemuseli namáhat hlavu s vymýšlením argumentu, meli dost materiá·
lu v nedávných prohlášeních jednoho z premiérových nejbližších
spolupracovníku, ministra Dyby, který na obrazovce Ceské televize
mudroval o povinnosti obcana postarat se sám o sebe a nespoléhat
na nejaký stát ci obec.

i

Obhájci se ozvali o neco pozdeji a jejich základním argumentem
bylo, že muž premiérových zásluh prece má právo nejít po skoncení
úradu na dlažbu. Což je zobecnitelná pravda - jenomže týkající se
neceho jiného, než oc šlo: že totiž potenciální premiéruv problém
jednak nenastal, byl v rovine "kdyby", a predevším byl rešen znacne
nestandardne.

Jaroslav Veis
To, že jde o obecní byt, dodává celé záležitosti nejen komunální
pitoresknosti, ale upozornuje i na specifiku práve fenoménu bydlení
v Cechách a v této dobe.

Nejbližší politictí spolupracovníci a souputníci tentokrát nechali
premiéra na holickách, jen nekolik vždy verných novináru jej obhajovalo, prípadne se snažilo dokazovat, že poté, co byt (teprve pod
nátlakem verejného mínení!) vrátil, oslavil vlastne politické vítezství.
Kéž by to bylo možné podporit necím jiným než jejich vírou, že
podporovat toho, kdo vládne, se vyplácí.

Mýtus bytu jako symbolu
Otázka rešení bytové· krize byla jedním z klícových politických
momentu už za komunistického režimu, svou úspešnost komunisté
odvozovali vedle miliónu tun odlité oceli i od slibu, kdy bytovou krizi
vyreší. Nedokázali to ani zdaleka a kdo chtel bydlet, musel se o sebe
postarat sám, casto zpusoby jednak dravcími, jednak odpornými.
Proces získání bytu získal si tak sám nádech cehosi s nejvetší pravdepodobností nechutného, v lepším prípade hodne obtížného, jakéhosi
martyria. Nájemní smlouva pak - ci dokonce vlastní dum - se stala víc

Z význacnejších osobností se premiéra pokusil obhajovat snad jen
filosof a dnes hlavne sice neinstitucializovaný, avšak zretelný ideolog
ODS Václav Belohradský. V televizní "Sedmicce" (lI. 6. 1995) se
postavil za obvodní úrad i premiéra tvrzením, že totiž premiér by
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návratu k rádu a prosperite. Obhajovali jeho i Obecní úrad v Praze
6, zduraznovali závist jako ceský národní rys i hlavní motiv kritiky,
vyzdvihovali premiérovu nezastupitelnoll roli v postkomunistické
premene spolecnosti. I ctená rka Lidových novin, od níž jsem si
vypujcil jedovatý titulek, prozrazuje k premiérovi víc sympatií než
odmítavosti. C,Úvodem chci ríci, že si našeho pana premiéra nesmírne vážím ...") Takovou podporu mu jeho politictí souperi mohou jen
závidet,

mel vydelávat tolik, aby si mohl koupit byt, který chce, a že obvodní
úrad svým rozhodnutím pouze zaskakoval za systémovou chybu. Za
první cást jeho tvrzení se lze samozrejme jen postavit a podporovat
je, druhé ovšem plave už v hodne zkalené vode. Zábavný zacal být
filosof v okamžiku, kdy prestal situaci vykládat a zacal ji za pomoci
kouzelného slovícka "kdyby" menit. Kdyby se premiér neobetoval
národu a pracoval v privátní sfére, byl by už dávno multimilionárem
a žádné problémy, alespon bytové, by nemel. Nejsem si ovšem
vubec jist, nakolik se v podnikání úspešne prosazují tvurci makroekonomických teorií, byt i takových, které si zaslouží Nobelovu
cenu ... Kdepak, v konkrétním vydelávání penez se víc darí Koženým
a Trumpum než Klausum a Sachsum.

Cui bono?
Komu tohle skandalizování premiéra slouží, ptali se ti, kdo ho
hájili, a sami odpovídali:
Zemanovi, Grebeníckovi,
Štepánovi.
Samozrejme, jim všem, avšak opravdu jenom jim?

Prevážnou vetšinou se pak za premiéra postavili, alespon ve ctenárských dopisech, "drobní delní lidé", pro které je ztelesnením

Ze zpusobu, jímž se aféra zrodila, i z velmi zdrženlivé reakce
ODS lze uvažovat i o jiných zlatokopech. Souvisí to s dlouhodobou
promenou štábu, který ho na ceste k moci obklopoval. Nejužší
okruh nejbližších spolupracovníku se od voleb '92 dávno rozpadl:
kde je konec M. Mackovi, P. Cermákovi, ]. Kovárovi, kam se vzdálil
]. Zieleniec? O co silnejší je však postavení "mladých Turku" v ODS,
kterí hledají své místo v popredí, v blízkém case možná i vcele: ].
Koukala, L. Nováka ml., ]. Honajzera, I. Nemce, abych jmenoval jen
hodne namátkou. Ti všichni premiéra velmi potrebují a ješte dlouho
potrebovat budou - avšak zároven by se jim velmi hodil premiér
slabší, méne sebejistý, povolnejší.

i

Nazíráno takto, lze uvažovat o tom, že aféra, ostatne vzniklá na
radnici ovládané od podzimu práve ODS, mohla najít i v radách
ambiciózních mužu této strany lidi, kterí z ní mohli pro sebe neco
vy težit. Zejména velmi zdrženlivý postoj pražského primátora
Koukala, jehož ambice na místo co nejblíž vrcholu mocenské pyramidy jsou zcela zjevné a který premiéra tentokrát rozhodne nepodporil,
spekulace o mocenském preskupování uvnitr ODS jen podporuje.
Bytová aféra z Prahy 6 má zkrátka víc než jednu (mravnO rovinu
a lze soudit, že je jednou z prvních prestrelek predvolebního boje,
který pochopitelne probíhá nejen mezi jednotlivými stranami, ale
zatím, zejména na koalicní polovine hrište, uvnitr techto stran - a to
nejen v ODA a KDS, ale i ve strane zdaleka nejsilnejší.
O
Kresba Jirí Slíva

Jaroslav Veis, publicista, Centrum nezávislé žurnalistiky

zúcastnil velvyslanec Italské republiky Ermanno Squadrilli, nácelník
vojenské kanceláre prezidenta SR genmjr. M. Hergovic, predseda
Slovenského svazu protifašistických bojovníku genpor. v. v. Ing. lán
Husák. Velvyslanec E. Squadrilli ocenil prínos slovenských vojáku
pri osvobození Itálie. Po dalších projevech, ocenujících vojenský
i politický význam úcasti slovenských vojáku v protifašistickém boji,
byly udeleny 11 odborárum pametní medaile k 50. výrocí ukoncení
války a 65 odbojárum pametní list k tomuto výrocí.
Škoda jen, že v našem tisku jsme se nedocetli nic o obdobné akci
s príslušníky ceského vládního vojska v Itálii, kterí stejnou merou
prispeli k porážce nacistu v severní Itálii.
Jaroslav Liška

Naši proti Nemcum v Itálii
Za druhé svetové války se brzy ukázalo, že i slovenští vojáci jsou
nespolehlivými spojenci. Z prebehlých slovenských vojáku se brzy
vytvorilo jádro 1. cs. armádního sboru. Proto emci presunuli 2. slovenskou technickou divizi do Itálie, aby tam kopali zákopy. Ale oni
se brzy spojili s italským hnutím odporu, zacali prebíhat k partyzánum a zúcastnili se obdobne jako príslušníci ceského vládního vojska v Itálii boju proti fašismu.
Nyní po více než 50 letech došlo v Bratislave v klubu ministerstva
obrany k setkání úcastníku italského odboje. Slavnostního setkání se
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drívejšími. Teprve porážka živelných vzkypení tohoto druhu postiženým bolestne odhaluje povahu nového režimu a navozuje potrebu
primerene nového postupu vuci nemu. Tak se casto opakuje situace,
kterou lidem mé generace symbolizují jezdecké útoky polské armády
r. 1939 proti nacistickým tankum. Sem patrí delnická vzpoura v Plzni
v cervnu 1953 proti menové reforme, která znehodnotila úspory obyvatelstva, a pri jejímž potlacování prikázal tehdejší ministr bezpecnosti svému adjutantovi: .Reknete jim, at toho nechají, nebo z toho
udeláme druhé Lidice." Jakýmsi paradigmatem hnutí, o nemž je rec,
se stala vzpoura východoberlínského
delnictva 17. cervna 1953.
K živelným výbuchum tohoto druhu lze priradit bourlivou epizodu
poznanskou z cervna 1956, kterou je možno pokládat za casove
poslední a již za prede hm polského Ríjna téhož roku; ten pak, jakož
i soucasné prevratné dení v Madarsku, predstavuje první dva zámerné pokusy zreformovat Moskvou schválený a v první rade jejím
zájmum sloužící systém.

DEJINY

Ohlédnutí
za
Pražským
•
Jarem

(1.)

v

Tyto poznámky si netroufají být nicím jiným než
subjektivním rozjímáním nad intenzivne prožitou
dejinnou chvílí. Zda jim ta intenzita dopomuže
k tomu, aby mohly být prirazeny k vzpomínkovým
textum sloužícím dejepisectví, budiž prenecháno ctenári, který - od nepameti laskavý - snad odpustí
nevyhnutelné rekapitulace známých mu deju.

obou prípadech

nešlo ani tak o reformu v plném smyslu slova jako spíš o adap-

taci systému ve smeru potreb polské ci madarské
k onem událostem

spolecnosti.

Budiž pripomenuto,

došlo až po Stalinove smrti, a v Polsku i Madarsku

ní Moskvy s Titovou Jugoslávií a hlavne po 20. sjezdu sovetské komunistické
který odsoudil ,kult osobnosti" mezi jiným i za to, že vytvoril vztah nerovnosti
trským" zemím. Teprve ryto okolnosti,
do-východního

ozbrojeného

konfliktu

které mely za následek
ustoupilo

i to, že nebezpecí

do pozadí,

že

nadto po smírestrany,
k ,brazápa-

vzkrísily vzpomínku

na

stanovisko Moskvy z prvních dvou poválecných
let, podle nehož lidové demokracie
se mely ubírat k socialismu každá svou vlastní cestou. (Je v dobré pameti, že již
v druhé polovine

r. 1947 - viz zrízení tzv. byra komunistických

hodla vyhnat z hlav svých ,spojencu"

predstavy

stran - se Moskva roz-

o jiných než jí vyznacených

vývojo-

vých možnostech a vynutit si jejich poslušnost mj. i terorem politických monstrprocesu a poprav.) Všechny pokusy o zmenu kursu po Stalinove smrti si kladly za cn

Eduard Goldstiicker

demokratizaci.
Jednak

Jenže

byla zde prímo organická

ta, že bolševická

moc nesplatila

vada, ba presneji

svuj historický

receno,

vady dve.

dluh a nedemokratizovala

Rusko, a jednak ta, že komunistické strany se nechaly vmanévrovat do takové závislosti od Moskvy, že prevzaly její model jako jedine platný a prestaly hledat alternativy.

Rozpad moskevského impéria a zánik Sovetského svazu posunul
i ceskoslovenské demokratizacní hnutí z r. 1968, Pražské jaro, do
nového svetla. Nemám na mysli ani tak zprístupnení rady tajných
dokumentu jako tu okolnost, že se zraku preživších odkryl pohled
na celou ukoncenou historickou epochu, což dovoluje presnejší
urcení místa a významu této její krátké epizody.

Když pak nadešla

chvne, kdy by alternativní

rešení byly mely uplatnit,

zjistily, že je

nemají. V Moskve stalinských
nocních zatýkání a procesu Palmiro Togliatti vedel
(a rekl Ernstu Fischerovi): Jestli se kdy vrátíme do svých zemí, jednu vec budeme
muset mít na zreteli od zacátku:
Jestliže
mimo

se my komunisté

znamená

jako nejduslednejší

nás." Dnes víme, že se tak stalo. Z mnoha

v ovzduší Kominterny zakrnely
kratizace ve skutecnost.

1. Cizí nadvláda

boj o socialismus

neosvedcíme

boj o víc demokracie.

demokrati,

pujdou dejiny

prícin jiste není poslední

orgány, které by byly mohly premenit

ta, že

postulát demo-

2. Národní tradice

Pokud jde o místo, nutno poukázat na to, že evropské zeme,
které se v dusledku druhé svetové války ocitly v sovetské sfére, byly
tím více nuceny podrobit
se nadvláde Moskvy, cím více se
západo-východní
válecné spojenectví rozpadalo a menilo ve dva
tábory studené války. Místo vyhlašovaného
vztahu rovnosti se
v ovzduší globální rivality a hrozící ozbrojené srážky vyvinul mezi
Moskvou a jejími novými dependencemi takmer nevyhnutelne vztah
ve skutecnosti koloniální. Jen Jugoslávie odmítla sovetský kolonizacní nápor, protože ona jediná se osvobodila vlastní silou a její vláda
nepodléhala schválení Moskvy.
Podstata cizí nadvlády, i sebemírnejší, je v tom, že její zájmy mají
prednost pred zájmy ovládaného. Když postižení - od BaJtu k Adrii
a Cernému mori - poznali nové podmínky stanovené pro jejich život,
reagovali zpusobem typickým, tj. úsilím absorbovat šok prudkého
dejinného zvratu tak, aby nový smer vývoje byl co nejvíc priblížen
ke starému, odpovídajícímu potrebám a tradicím daného spolecenství. V první fázi takového úsilí vypuká proti opatrením nových vládcu, která se príliš bolestne dotýkají zájmu ovládaných, spontánní
odpor, a to metodami, které byly úcinné pri konfrontacích s vládci

Ten polský a madarský podzim r. 1956... Cílem zde i tam bylo
uvolnit se ponekud z .bratrského" objetí tak tesného, že zaráželo
dech. V Polsku se to - aspon docasne - podarilo, a to na samé hranici
krvavé srážky s vojskem, jehož nekdejší predchudci - carové posílali
potlacit jedno polské povstání za dmhým. Madari, ac se bili hrdinne,
byli poraženi vojáky téže ríše, která o století dríve utopila v krvi jejich
tehdejší revoluci. Uvádím to jako pripomínku toho, že Poláci i Madari
si z minulosti odnesli trpké zkušenosti ze styku s Rusy a že Ceši
a Slováci byli jediní ve strední Evrope, kterí chovali vuci nim prátelské city, které ješte zesílily po osvobození Rudou armádou. Ve vztahu
Sovetského svazu k Ceskoslovensku na jedné strane a k Madarsku
a Polsku na dmhé byl v prvních poválecných letech znatelný rozdU:
zatímco se s Ceskoslovenskem zacházelo jako se spojencem, platilo
Madarsko za poraženého pomocníka Hitlerova Nemecka a Poláci, ac
formálne spojenci, byli de facto pokládáni za neprátele.
V meziválecném
zakázána

10

údobí

byla komunistická

a její ilegální cinnost

strana jak v Polsku,

tvrde potlacována;

tak v Madarsku

mnozí její celní predstavitelé,

kterí

se uchýlili do Sovetského
nutím války rozpustila
kádru

svazu, padli za obet stalinskému

Kominterna

polskou

teroru. Krátce pred vypuk-

komunistickou

stranu a z jejich vedoucích

zustali ironií osudu naživu jen ti, co sedeli v polských

žalárích.

Naproti tomu

pusobila ceskoslovenská
komunistická strana od svého vzniku až do podzimu 1938
témer bez prerušení a byla pojímána jako samozrejmá organická soucást politického
spektra.

A jako taková mohla po válce doma navázat na svou drívejší cinnost, zatímco

se na polské

a madarské

komunisty

prvek, na emisary Moskvy, protože
ní domácí základny.
Byla tu i rozdilnost
od 1. 1919 pravicove

v jejich zemích
v minulosti

demokratických
diktátorský

o vedoucí

i hlubší

tradic ve zmínených

jako na cizí

vytvorit si dosti solid-

zemích. Madarsko

melo
vojen-

si zachovalo demokratický systém až do podzispojenci a prátelé vydali Hitlerovi. Nutno zde

historické

vrstvy své spolecnosti,

prevážne

režim, v Polsku byla 1. 1926 pucem ustavena

ská diktatura, zatímco Ceskoslovensko
mu 1. 1938, kdy je jeho demokratictí
však vzít v úvahu

hledelo

nemeli možnost

která

koreny:

Na prahu

pak sestávala

nového

pouze

veku

prišli Ceši

z nevolných

sedláku

a mestské chudiny, kdežto v dejinném vývoji Poláku a Madaru hrála vlastne až do 1.
1945 duležitou úlohu národní šlechta. To snad pomáhá vysvetlit, proc se v soubežném
emancipacním
lejší vytvorení

procesu techto národu kladly rozlicné akcenty. U Cechu na co nejrychživotaschopné
strední vrstvy s prednostním zamerením na prumyslový

vývoj, kdežto u Poláku a Madaru anachronicky
pretrvávající orientace na zemedelskou pudu jako na hlavní zdroj bohatství. Odtud rychlý prumyslový vývoj ceských
zemí, které na zacátku 20. veku byly domovem
slového

potenciálu

rakousko-uherského

i jihovýchodních
sousedu, v podstate
meziválecných
patrilo Ceskoslovensko
cemuž odpovídala

pocetní

více než trí ctvrtin celkového

mocnárství,

a na druhé

strane,

dl se odstavit tohoto svého sverence od prsou západní chuvy
s vetší bezohledností
než jinde. Jako odstrašující
príklad.
Zodpovednost
za procesy, Moskvou zosnované
a nyní touže
Moskvou prohlášené za zlociny, padala doma na hlavy vládcu,
kterí je ochotne provádeli. Není tedy divu, že se všemožne snažili
zahrát vec do ztracena a držet se pohromade jako skupina lidí spojených spolecne spáchaným zlocinem. Dosáhli toho, že plénu
ústredního výboru vládnoucí strany byly procesy z prvních padesátých let predloženy k projednání teprve na jare 1963. Pobourení
tím zpusobené melo za následek, že ta zlocinecká soudržnost byla
poprvé rozrušena a na porad dne se mohla dostat opatrení vyplývající z odhalení stalinských zlocinu. Zde má puvod jeden z tragických rysu Pražského jara, tj. opacný smer vývoje v Sovetském
svazu a v Ceskoslovensku; zde se destalinizace teprve zacala rozbíhat, zatímco tam již ležela v agonii. Ke konecné srážce techto protichudných pohybu došlo pak onoho srpnového dne 1968.
Zdržovací

prumy-

zmenšily.

u severo-

dusledky

prežívající agrární ráz spolecnosti.
V letech
mezi deset nejprumyslovejších
státu sveta,

sila i pevná organizovanost

delnictva;

poklad pro ochotnejší prijímání socialistických myšlenek.
Naznacené okolnosti prispívají k presnejšímu vymezení

taktika vedení

nemohla

Ackoli se mu darilo
z odhalení

bezstarostnou

stalinské

však zastrít, že jeho manévrovací

potlacovat
zlocinnosti,

sporadické
represe

hlasy,

které

si již nemohlo

razancí jako dríve. Vznikla z toho, hlavne

v kulturní

možnosti

se

žádaly vyvodit

dovolit
oblasti,

s takovou
podivná

guerilla, která se dá charakterizovat
heslem ,dva kroky dopredu, jeden zpátky".
Riskoval se výpad o dva kroky, nacež se o jeden muselo jít zpet, ale o ten druhý se

vytvorilo to i pred-

postoupilo
místa, které Pražské jaro

do zakázaného

prostoru.

Ceskoslovensko

onech let bylo živým dukazem

toho, že životaschopné
myšlenky a kulturní proudy násilím nelze potlacit. Jakmile
oslábne tlak, který je zahnal do podzemí, vystoupí na povrch a pusobí dál. Zákazu

zabírá v dejích své doby.

podléhaly,

Varšavské i budapeštské vedení vládnoucí strany, ac dosazené
Moskvou k hájení jejích prednostních zájmu, usoudilo, že po 20.
sjezdu KSSS již nemuže sloužit jako hráz proti nahromadenému zklamání, jehož byly obe zeme plny a které hrozilo výbuchem. V Polsku
byla srážka zažehnána tím, že do cela vládnoucí strany byl prosazen
clovek, jehož Moskva dríve urcila ke znicení a k nemuž se upínaly
mnohé polské nadeje na vetší krajíc chleba a postrádaný doušek
svobody. Základní systémové problémy však rešeny nebyly, procež
se za cas vrátily se mstivou naléhavostí. Madarská revoluce byla sice
utopena v krvi - co nerozstrílely sovetské kanóny, toho se ujaly
.domácí" popravcí cety a žaláre -, avšak její volání po dekolonizaci
a demokratizaci nebylo již možno umlcet. Zaznelo naplno v Praze ovšem až po dvanácti letech.

jako kdysi ovoce onech

a umení, surrealismus,

strukturalismus,

dvou rajských

stromu,

sociologie,

srovnávací

mj. avantgardní

literatura

veda literární, odstrašive

oznacované za buržoazní, paumení a pavedy. Jakmile však represe jen o malicko znejistela, všechny zase byly tu, staly se stredem verejného zájmu a pražské - predevším
kulturní

- dení svou nove nabytou

intenzitou

pripomínalo

pametníkum

atmosféru

let

tricátých.

Tento proces postupného
uvolnování
byl znacne urychlen
v dusledku fiaska, které utrpela zavedená metoda hospodárského
plánování. Na zacátku šedesátých let se totiž ukázaly tak nepríznivé
výsledky, že sotva rozjetý petiletý plán bylo nutno zrušit a narychlo
zachranovat, co se dalo. Teprve po tomto otresu prestali vládcové
odmítat myšlenku ekonomické reformy, o jejíž nutnosti je ekonomové marne presvedcovali již nejaký cas. Když se však konecne pristoupilo k uskutecnování ekonomické reformy, zacal se stranický
aparát rozestupovat na její príznivce a odpurce, a nadto, když se po
nekolika pokusech o ekonomickou reformu metodou podle ceského
rcení, .aby se vlk nažral a koza zustala celá", jasne ukázalo, že ekonomickou reformu nelze úspešne uskutecnit bez decentralizace rídících pravomocí, cili bez opatrení v podstate demokratizacních
(jejichž zásady meli právníci a politologové již pripraveny), proniklo
trídení duchu i do samého politického centra a vynutilo si výmenu
mocenské špicky.
V nynejší Praze pokládám za nutné poznamenat, že proces uvolnování, jak jsem jej nazval, byl nesen prevážne komunistickými
anebo s komunisty sympatizujícími intelektuály. Ne proto, že by se
snad byli kvalitativne lišili od ostatních, nýbrž proto, že byli cinní
v rámci organizace, která jediná mela stále moc pripouštet anebo
zamezovat jakékoli spolecenské zmeny. V jejím stredu bylo pri
každé príležitosti nutno iniciovat a prosazovat každou žádoucí
zmenu a brát na sebe riziko nejen neúspechu, nýbrž i prípadného
postihu.
O
(Dokoncení v c. 8)

3. Naše zdržení
Proc ta dlouhá inkubacní doba u nás? Jednak proto, že pražské
komunistické vedení melo eminentní zájem na tom, aby absorbovalo šok 20. sjezdu KSSS, aniž by muselo revidovat svou politiku, tj.
priznat, že byla mylná, a jednak proto, že v Ceskoslovensku, pres
všeobecné trpké rozcarování vývojem od r. 1948, moskevská odhalení nevyvolala tlak dosti silný, aby si takovou revizi vynutil.
Vedení se tak podarilo
obeplout
toto úskalí bez pohromy
a s pomocí malých kosmetických
úprav oddá lit destalinizacní
zmeny o nejakých sedm let. Hlavní starost pusobily politbyru politické monstrprocesy práve minulých let. Ty byly v Ceskoslovensku
ze všech .spojeneckých" zemí nejrozsáhlejší, nejbrutálnejší a casove
tak blízké, že je ješte sotva co stacilo vytlacit z pameti. K našim letmým zmínkám o rozdílech mezi Ceskoslovenskem a jeho vzpomínanými sousedy sluší dodat, že toto bylo ze všech zemí, které se
dostaly pod nadvládu Moskvy, svými tradicemi a politickou kulturou nejzápadnejší, procež, když se Stalin jal vštepovat novým .spojencum" svou verzi .nebudeš mít jiných Bohu prede mnou", rozho-

Eduard GoldstUcker, Pro!, PhDr., spisovatel, publicista
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existuje jen málo paralel. Pomery jsou tu rozdílné. Mohl jsem však
vyjadrovat naše sympatie k národu, který prožil hrozné veci. Hovoril
jsem o tom, jak o ,ceský ctverhran" po staletí bojovali cizí dobyvatelé, protože je strategicky klícem k podunajským zemím. Bedrich
Pruský, apoleon, Moltke tam svedli rozhodující bitvy. Hitler rozevrel
bránu, kterou mu stacilo projít, aby ovládl prostor Podunají
a Balkánu. Pres všechny rozdíly mezi Svýcarskem a ceskoslovenskem
jsou naše národy zajedno v tom, že chtely utváret své bytí podle
vlastního uvážení a bez cizího vmešování ... Výsledek voleb do ceskoslovenského Národního shromáždení jsme se dozvedeli krátce pred
svou cestou do Prahy. Tyto volby byly svobodné a korektní. Na pude
republiky se už nenacházel žádný cizí voják ...

Z žádné zeme jsem po válce nedostal tolik dopisu jako
z Ceskoslovenska. V žádné zemi jsem nebyl svedkem tak velkých
vášní. Nikde nebyla má setkání s obyvateli tak spontánní, bourlivá
a srdecná. Ceši získali po šesti letech útlaku znovu svobodu - nebo
verili, že ji znovu mají. Nikde v Evrope jsem na základe skutecností
a rozhovoru tak zretelne nezaznamenal zmeny, které výsledek války na
našem kontinentu privodil. Za deset nezapomenutelných dní jsem videl
a slyšel víc nového než za celý rok od skoncení války. Tyto dny jsem
prožil v Praze, kam jsem dorazil s Elsie 13. cervna 1946. Už na hranicích nás zdravili celníci s rozzárenými obliceji, stejne jako železnicári
v Budejovicích ... Prednáška, ke které mne pozvala Cesko-švýcarská
spolecnost, se konala v sále Lucerny pred tremi tisíci návštevníky.

Vysvetlovali mi príciny volebního vítezství extrémní levice.
Zklamání z Anglie a Francie, které v roce 1938 nechaly v Mnichove
Ceskoslovensko na holickách, neupadlo v zapomnení. A co horšího:
když zacátkem
kvetna 1945 Patronova
americká armáda na
Eisenhoweruv
rozkaz se v Plzni zastavila a vyckávala, dokud
Konevova ruská armáda nenapochodovala do Cech, zpusobily mezi 5.
a 9. kvetnem nemecké oddíly SS mezi povstalci v Praze krvavou
lázen. jeden z vudcu ceské odbojové organizace mne informoval, že
v této kritické situaci poprosil generála Pattona telefonem naléhave
o pomoc. Když posléze pár amerických tanku dorazilo do Prahy,
neštestí bylo hotové: potkávaly na ulicích mesta mezitím tam dospevší
ruské tanky, a opet se stáhly. Pocitove i fakticky byli pro Cechy
Rusové jejich osvoboditeli z nacionálne socialistické nadvlády. V jejich
ocích byli i záštitou proti neprátelskému nemectví. jelikož ruské vojsko po nekolika mesících opet odtáhlo, nemel nikdo duvod naríkat na
cizí okupaci. K tomu pristupoval i tradicní prátelský vztah Cechu
k Rusum, který se datoval od Všeslovanského sjezdu, jenž se konal
v roce 1848 v Praze ...

Zpocátku se zdálo, že pujde jen o monolog, který byl ode mne
ocekáván. V dalších dnech však následoval dialog, setkání a rozhovory. Prosili mne, abych mluvil francouzsky: ,V nemcine jsme slyšeli jen
rozkazy a rozsudky smrti." ... Mezi švýcarskými a ceskými dejinami

V Protektorátu Cechy a Morava trestal se poslech zahranicních
rozhlasových stanic smrtí. Nemálo Cechú, skoncilo životy na popravištích jenom proto, že si na rozhlasovém prístroji, ze kterého byl
ostatne povinne vykuchán krátkovlnný rozsah, vyladili cizí stanici.
Jak jsem se presvedcil pri svých nedávn.ých návštevách Spolkové
republiky, o techto zlocinech tam nikdo neví, stejne jako naprostá
vetšina Nemcú, nemá tušení, že za války byly v Protektorátu uzavreny všechny vysoké školy, a~y byla ceskému národu znemožnena
výchova inteligence.
Ceši riskovali životy, aby se dozvedeli pravdu o svete, a potají, za
zamcenými dvermi a s ušima pritisknutýma k rozhlasovým prístrojum lovili v éteru zprávy. Vysokou kvalitu melo ceské zpravodajství
BBC, bylo však silne rušeno. Mnohem slabší byla úroven ceského
vysílání moskevského rozhlasu.
A tak mnoho ceských ilegálních posluchacú" kterí rozumeli
nemecky, poslouchalo švýcarskou rozhlasovou stanici Beromunster,
kde s pravidelnými prehledy politické a vojenské situace vystupoval
profesor]. R. von Salis. Jeho jméno se stalo pojmem informovanosti
a nestrannosti. Vykonal velký kus potrebné práce.
Po válce vydal]. R. von Salis radu historických a politologických
knih. Z díla nazvaného" Grenzuberschreitungen" (Prekracování
hranic) a vydaného poprvé v roce 1975, uverejnujeme zkrácený
preklad sedmnácté kapitoly. Jak je z ní patmo, minulost stále ješte
vrhá dlouhé stíny - až do dnešních dnú,.
Miroslav Galuška

Praha je královské mesto. Hrad na Hradcanech je královský
zámek.
eznám v Evrope, krome Ríma, nic velkolepejšího, než je
pohled z oken tohoto zámku na veže a zámky mesta Prahy, na
Vltavu, jež se delí na dve cásti, na mosty, jež spojují oba brehy. Muž
s prorídlými bílými vlasy, útlý, vzprímený, spíše malý, muž, který
tam sídlil, byl obklopen protokolem, jenž pocházel z monarchické
minulosti; avšak i respektem, který náležel jeho dlouholeté službe
státu a nezaslouženému neštestí, jež ho potkalo. Edvard Beneš mi
v dlouhém projevu vysvetlil pohnutky, jež ho v roce 1938 primely
k tomu, aby se podrobil diktátu z Mnichova. "Mohl jsem vést válku
tím, že bych se byl vojensky postavil proti Hitlerovu útoku." Protože
však mel proti sobe Anglii a Francii, které válku nechtely, vzdal se
odporu. Pakt o vzájemné pomoci s Ruskem byl podrízen spojenectví
s Francií; protože Francie nebojovala, nebyl Sovetský svaz povinen
poskytnout pomoc. Krome toho bylo Rusko tehdy vojensky dosti
slabé - slabší než v roce 1941. Beneš mne dopodrobna lícil rozhovor, který mel pred vypuknutím svetové války ve Washingtonu
s prezidentem Rooseveltem. Predpovedel prý mu, že Hitler po válecném tažení západní Evropou napadne Rusko, a že Spojené státy
budou zapleteny do války, protože budou muset prijít na pomoc
Anglii. Beneš se považoval za zneuznaného proroka, kterému státní·
ci ve tricátých letech neverili, když jim predpovídal, že Hitler uvrhne
Evropu do války. ,je to tragédie," uzavrel tento svuj pohled do
minulosti na velmocenskou politiku, které vycítal, že nerozpoznala
pravý význam Hitlera a nepripravovala válku ...

12

V té dobe byla spolecnost a politika v Ceskoslovensku ješte pluralistická. Na recepci u našeho vyslance H. A. Girardeta ujištoval
mne šéf kabinetu prezidenta Beneše usilovne, že designovaný ministerský predseda Gottwald je klidný a své odpovednosti si vedomý
muž, kterému je možno duverovat; u nového vládního týmu nezáleží
tolik na stranické príslušnosti jako na schopnostech ministru a na
jejich dobré spolupráci.
Na tuto recepci ve Schwarzenberském paláci, kde se švýcarské
vyslanectví nacházelo, prišla stará i nová spolecnost. Krome manželu
Fierlingerových, vetšího poctu politiku, diplomatu a generálu setkali
jsme se i s príslušníky švýcarské kolonie, z nichž nekterí už žili
v Praze dvacet let; byli tu i príslušníci vysoké aristokracie, mezi nimi
knežna Lobkowiczová, která byla ve meste známa jako chodící kronika pražského života, a mladý hrabe Schonborn, který pusobil jako
vydavatel a chtel se zasazovat o velké pražské básníky Kafku a Rilka.
.Protože všichni obcané státu, kterí pri posledním scítání lidu oznacili
za svuj materský jazyk ceštinu, byli považováni za ceskoslovenské
státní príslušníky, nebyla z toho vynata ani ceská šlechta. Ze státní
príslušnosti byli vylouceni nemecky mluvící obyvatelé Cech, takzvaní
sudetští Nemci, kterým po obsazení zeme priznala státní obcanství
Tretí ríše. Jelikož "Velká trojka" postupimskou dohodou stanovila
vysídlení Nemcu z Polska, Ceskoslovenska a Madarska, bylo v dobe
našeho pobytu vyhánení Nemcu z Ceskoslovenska v plném proudu ...
Oficiální recepce ministru informací a zahranicí se konala v jednom kdysi šlechtickém paláci. Noví pánové zachovávali tradici velkorysé pohostinnosti
ve feudálním rámci. Naši hostitelé, ministr
informací Václav Kopecký a za ministerstvo zahranicí státní tajemník
Clementis, byli komunisté. Jeden z nich strávil emigraci v Rusku,
druhý v Anglii, což se pozdeji stalo Clementisovi osudným. Kopecký
byl udiven, když jsem mu rekl, že jsem za válecných nocí v Curychu
poslouchal vysílání ruského rozhlasu v nemcine, francouzštine a italštine. On sám zabezpecoval ceské relace v Kujbyševe. Zajímavá byla
jeho poznámka, že až do Stalingradu pri svém zpusobu teoretického
myšlení sovetské vedení verilo, že nemeckému lidu vnutil bríme
nacionálne socialistického režimu velkokapitál a že tento lid toužebne ceká na vysvobození; neverilo, že v nemeckých lidových masách
je Hitler populární. Stalingrad znamenal pro ne obrat; s údesem
Rusové videli, jak nemectí vojáci v beznadejné situaci bojovali rozhorcene až do konce. Od té chvíle dostala válka pro Rusy jiný smysl,
smysl národního boje proti Nemecku ...
Vracejíce se z Kladna, jeli jsme podél neobydlené kotliny, kde
velký drevený kríž oznacoval místo, kde stála vesnice Udice. Po
zavraždení Heydricha bojovníky z rezistence domnívalo se gestapo,
že se jeden z pachatelu ukryl v této vesnici. Všichni mužští obyvatelé
byli shromáždeni a zastreleni, ženy odvleceny do koncentracních
táboru, detem byly odebrány doklady a byly prideleny do nemeckých
rodin. Když se ženy po válce vrátily, nenašly ani své domy, ani muže
a deti. Dokonce i hrbitov vyhodili esesáci dynamitem do povetrí, aby
tam nezustaly stopy po puvodních obyvatelích. V témže mesíci, kdy
jsme byli v Praze, precetl britský žalobce v orimberku na procesu
s válecnými zlocinci dokument, který sepsal v srpnu roku 1940
zástupce ríšského protektora Cech a Moravy Karl Hermann Frank.
Ríšský protektor, svobodný pán von Neurath, který postoupil tento
dokument ríšskému kanclérství do Berlína, prohlásil v pruvodním

dopise, že s jeho obsahem souhlasí. Frank doporucoval "organizacní
opatrení" za úcelem vymýcení "ceského dejinného mýtu", vyhlazení
dejin ceského národa od stredoveku, likvidaci nesmiritelné ceské
inteligence, uzavrení veškerých škol a zákaz vysokých škol "na vecné
casy". Ceština musí být zakázána jako úrední jazyk a všemi prostredky musí být uspišována germanizace. Proti všem sabotérum má být
používáno nejprísnejších policejních zásahu, vyhnanství a "zvláštních
rízení". Zalobce se otázal Neuratha: "Chcete pred soudem prohlásit,
tak jak jste to ucinil ve svém dopise, že tyto strašné návrhy schvalujete?" V Ceskoslovensku byl Karl Hermann Frank odsouzen k trestu
smrti a byl popraven. Pri návšteve hradu Karlštejna, kde byly kdysi
ukládány ríšské klenoty, potkali jsme význacného Anglicana; byl to
Lord Justice Lawrence, který v Norimberku predsedal soudnímu jednání pri procesu s válecnými zlocinci.
Clovek si musí pripomenout tuto atmosféru nenávisti a odvety,
jež byla dedictvím této nedávné minulosti, když pomyslí na bezpráví
a brutalitu, jejichž obetí se stali pri svém vyhánení z Ceskoslovenska
sudetští Nemci. Naši ceští pruvodci ríkali, že soužití s Nemci ve stejném státe už není možné; nemohli však schvalovat metody, kterými
bylo vysídlování sudetských Nemcu provádeno. Byli vyhnáni ze
svých domu a dvoru, oloupeni o svuj majetek, odsunuti jako žebráci
do Nemecka a Rakouska, kam prišli jako hladoví k hladovejícím,
kterí žili v troskách mest. Jestliže se západní svet nad tím nevzrušoval a mlcky prihlížel, nebylo to proto, že nevedel, že museli trpet
i nevinní, nýbrž proto, že prícinou techto postupu bylo drívejší bezpráví. Cas tragických konfliktu v roce 1946 ješte neskoncil.
Znovu jsem si precetl rozsáhlé prípisy, které jsem tehdy dostával
od vyhánených sudetských Nemcu. V jednom bode byli Ceši i Nemci
zajedno: nechteli už žít spolu v jednom státe. To rekl už v londýnské
emigraci sudetonemecký sociální demokrat Wenzel Jaksch a odmítl
proto vstoupit do ceskoslovenské
exilové vlády. Cechy nebyly
Svýcarsko. Už v roce 1409 museli nemectí profesori a studenti opustit Karlovu univerzitu a vystehovat se do Saska, a od té doby docházelo stále k vyhánení, popravám, konfiskacím a pronásledování.
Exulanti z Cech, jak tehdy byli tito uprchlíci nazýváni, byli v prubehu století v celé Evrope, Ceši i Nemci, šlechtici i meštané, reformovaní i katolíci. Je to zeme vypjatých událostí, tragických dejin, kde
jsou všechny veci dokoncovány až do nejzazších dusledku.
Rada zmínených dopisu byly kopie žádostí, které sudetští Nemci
adresovali na britského velvyslance v Praze; úpenlive ho prosili, aby
jim prišla na pomoc Anglie, s radostí by prijali nad sebou anglického
guvernéra a prohlásili by Sudety za britské dominium! V zevrubném
rozkladu, odeslaném z Vídne, vylícil mi jeden vyhnanec v nejdrastictejších barvách a s planoucím hnevem krutosti, kterým padli za obet
cetní sudetští Nemci. V tomto prípisu mne ujištoval, že Ceši za
nemecké okupace nijak netrpeli. Naopak se jim darilo dobre; meli
práci a nebyli od Nemcu nucene povoláváni do válecné služby.
Jenom sabotérum se dostávalo zasloužených trestu. Vesnice Udice
mela "pouze" tri sta obyvatel. Kvuli sabotážím bylo prý popraveno
10 000 Cechu, 150 000 jich bylo odvezeno do koncentracních táboru.
I kdyby tato císla obsahovala celou strašnou pravdu, je pro mne
težko pochopitelný zpusob myšlení, který takováto trestní opatrení
O
okupacní moci považuje za primerená a oprávnená.
Preložil M. Galuška
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a uctívat. Jeho prvotní význam spocíval v tom, že nešlo jen o jednu
z oblastí rozmanité cinnosti cloveka. Slo o samu podstatu této cinnosti.
Clovek prece osvedcuje své lidství tím, že šlechtí prírodu, že obdelává
zemi. Že projevuje úctu vznešenému a má je ve vážnosti, at v podobe
bohu, Boha nebo pravdy, dobra, statecnosti, krásy, moudrosti.

KULTURA

Dvakrát

V moderní dobe se tento puvodní a celistvý smysl kultury rozpadl. Kultura už není všudyprítomný živel reálného života, ale je jí
vyhrazeno zvláštní místo. Spolu s prírodou se stává rezervací, která
je sice chránena, ale ztratila v každodenním živote lidí tvorivou moc.

z rezervace
Bylo to nekonecné sebemrskacství, cím jsme ve školách na všech stupních v 70. a 80. letech procházeli,
rekla mi vzdelaná jemná petatricetiletá intelektuálka
Ulrikez Wiesbadenu. Ano, vymáchali jim nosy ve vine
predchozích nemeckých generací s germánskou dukladností. Bylo to príliš? Nebylo? Ceský problém je jiný.
Nekterá témata jsou takzvane irelevantní. Proc donekonecna diskutovat o vztazích Cechu a Nemcu, když
v každé pivní a bohužel mnohdy politické parte je
dávno jasno? Bacha na ne, na Teutony,jsou porád stejní. Proc ztrácet cas s intelektuály, oni chleba nezlevní.
Proc se drásat vecnými príbehy Sophiiných voleb, je to
už víc než padesát let a na sveteprece nejsou jen lidi.
Proc vzpomínat na stojatá léta normalizace, když náš
podnikatelský dnešek tak bystre beží vpred?

i

Libuše Koubská
Ve svetle tmy
Po úspechu sborníku Konec dejin, ci zánik kultury?, který byl
složen z vystoupení ceských, nemeckých a rakouských politologu,
filozofu, historiku a publicistu na sympoziu v Ceském Krumlove,
vydali nyní poradatelé z Nadace Bernarda Bolzana a Nadace Hanse
Seidela sborník druhý. Ten vychází z lonského ríjnového, rovnež
krumlovského sympozia, jmenuje se Ve svetle tmy a je inspirující
z nekolika duvodu. Mnohé príspevky (vcetne západních) kritizují
lacinou kulturu Západu, který se považuje za svobodný, ale není
schopen rozpoznat, jak je jeho kultura zavádející. A tato kultura
nyní bohužel zaplavila i strední a východní Evropu (prof. Nikolaus
Lobkowicz z Mnichovské univerzity).
Prof. Karel Kosík v ucelené
prednášce varuje pred presvedcením moderní doby, že si clovek
muže dovolit všechno menit a že má také vuli všechno menit.

lijeme všichni v karteziánském svete, vcetne tech, kterí žádný
Descartuv spis necetli, nebo dokonce neslyšeli ani filosofovo jméno,
ríká Kosík. Pripomíná, že karteziánský model se rídí zvláštní temporalitou, vyznacuje se zvláštním pohybem a zvláštním zpusobem rozmistuje veci podle závažnosti. Nejdrív je treba provést transformaci sveta
tak, aby se clovek stal jeho pánem; po celou tuto prípravnou dobu si
lidstvo vystací s provizorními morálními regulemi (Descartes hovoril
o provizorní morálce) a jednou, až tento nejprednejší úkol bude proveden, potom bude cas na morálku definitivní. Cas na morálku, cas
na kulturu! Jako by šlo o jakýsi nadbytecný luxus v dobe kácení lesa.
V tomto kontextu je nutno výrazne podtrhnout jednu myšlenku
krumlovského sborníku, která tam zaznívá opakovane.
ejpriléhaveji
ji však vyjádril jednatel rnnichovského spolku Adalberta Stiftera Peter
Becher: Od listopadové revoluce a zlomu v ostatních stredoevropských
a východoevropských zemích predstavuje ceská kulturní tradice jeden
z nejduležitejších potenciálu evropské integrace. Ten se však muže
rozvíjet jedine tehdy, nebude-li výjimecná multikulturní tradice Cech
- ceská, rakouská, židovská, sudetonemecká - chápána jako zpochybnování národní identity, ale naopak jako evropský most.
Spisovatelka Eva Kanturková si zase posteskla, že se kultura
a rovnež kultura politiky ocitly po listopadu 89 postupne až v suterénu našeho nove staveného domu. Kultura a kultivovanost jsou
nevrle vnímanou prekážkou dravého nástupu nove se ustavující
majetnické vrstvy ... Dvojjazycný, cesko-nemecky vydaný sborník .Ve
svetle tmy", navíc pusobive doplnený reprodukcemi obrazu Emila
Noldeho, nabízí podobných podnetu mnohem víc.
Zítra jedeme, synu, pojedeme transportem
Když cosi opravovali na pude jednoho terezínského
domu
v Dlouhé ulici, objevili zedníci v únoru 1%7 za cihlami odrenou dámskou kabelku. V ní pak tri zápisníky a ješte popsané volné karticky.
Vše psáno predevším hebrejsky, z malé cásti také cesky a nemecky.
Ukázalo se, že jde o autentický deník vezne terezínského ghetta
Egona Redlicha z doby od 1. ledna 1942 do 22. ríjna 1944. Témer tri
roky! Mladý muž, který si peclive - od nedele do pátku hebrejsky
(ovšem hebrejštinou znacne neumelou, teprve se ji v Terezíne uci!),
v sobotu cesky, zaznamenával veškeré dení kolem sebe, informace
a postrehy o pomerech v tábore, svoje postoje, svoje pochybnosti,
svoje ciny. Uvádel i veci zcela soukromé, vcetne lásek a fiktivních rozhovoru se synem Danem, který se v Terezine narodil 22. brezna 1944.

Prirozene, že ve svuj prospech. Pro svuj blahobyt. Címž se postupne
stává pouhým príslušenstvím industriálne technického provozu, který
mu diktuje tempo a rytmus života, zpusob uvažování i cítení.
Pronikave mení smysl morálky a kultury.

Když byl deník objeven, nastalo pátrání po autorovi. V roce 1967
to šlo, v Cechách se v oné dobe zacalo dýchat výrazne líp, obrodný
jarní vítr na chvíli odfoukl i antisemitismus. Novinári I. M. Jedlicka

Základem evropského chápání kultury je latinské slovo .colere". To
slovo znamená nejen pestovat a šlechtit, ale i obývat a bydlet, vážit si
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a S. Groszová zjistili a poté v prosinci 1967 uverejnili v casopise
Reportér, že deník napsal Egon Redlich, narozený v roce 1916
v Olomouci, do roku 1939 student Právnické fakulty Karlovy univerzity. Do Terezína byl deportován 4. prosince 1941. Egon, recený
Gonda, tam mel duležité postavení. Pecovalo deti v rámci terezínské
židovské samosprávy. Ta se snažila zachránit práve deti pro budoucnost, a to mj. i zvýšením jejich prídelu jídla na úkor starých lidí.
Citlivý, vzdelaný, vnímavý mladý clovek. Psal si zápisky, snad aby se
pokusil orientovat v absurdní a zrudné situaci. Cinil si dokonce
výcitky, koho ješte snad mohl vyreklamovat z transportu, komu prospet preložením do jiné místnosti ... Pri vší té hruze, pochopitelném
selhává ní lidí vystavených extrémním podmínkám, se hrozne bál,
aby neokoral. Videl cástecne do zákulisí tábora díky kontaktum
s nejvyššími predstaviteli Rady starších, neco tušil, ale skutecnou
bestialitu transportu na východ si ani on neumel predstavit.
Redlich byl vysokoškolák, miloval literaturu, byl zformován ceskou, nemeckou i židovskou kulturou. V Terezíne se ale stále víc
považoval za príslušníka sionistického, národne-židovského
hnutí.
Krutost situace, do níž se dostal, ho vedla ke snení o poválecném
živote v Palestine.

odtud odešli prevážne
mrtví ...

Na smrt. Mrtví, mrtví,

Na poslední stránce Redlichova deníku, kterou napsal v predvecer
odjezdu celé rodiny do Osvetimi 23. ríjna 1944, stojí: Co bude? Zítra
jedeme, synu, pojedeme transportem, jako odjely desetitisíce pred
námi. Rodiny se rozdelují. jedním transportem jede otec, druhým syn,
tretím matka. Kdo dá, aby doba našeho osvobození byla blízká.
Deník, jehož hebrejské texty preložila na konci šedesátých let
Hana Lionová, už vyjít nestacil. Pouze v roce 1974 byly zneužity
nekteré citáty z nej v antisemitském smyslu v casopise Tribuna.
V osmdesátých letech ho vydali v Izraeli a podle tohoto vydání pak
i ve Spojených státech. Ted vyšel pécí dr. Miroslava Kryla v nakladatelství Doplnek ve spolupráci s Ústavem pro soudobé dejiny AV CR.
Elie Wiesel napsal: Nevedouce, byli už mrtvi ...
Jsou témata, k nimž se musíme nadále vracet. A v Cechách, kde
toho bylo za uplynulých padesát let probráno žalostne málo, tím

~

Egon Redlich, Gonda, zanechal po sobe mnohem víc než zápisky
z predpeklí. Deti i všichni ti další lidé, o než se tolik snažil starat,

Ono je to s pseudonymy nebo zmenami jmen spisovatelu a jiných
verejne cinných osob dost podivné. Ovšem jméno Otokar Brezina je
prece jen lepší než Václav Jebavý. A francouzskému spisovateli píšícímu pod jménem Roger Vercel se nikdo nemuže divit, že si zvolil
pseudonym - jmenoval se totiž Roger Crétin. Rakouský autor Albert
Conrad Kiehtreiber (tj. ,honák krav") uverejnoval pod velmi vznešeným, šlechticky znejícím jménem Albert Paris von Giitersloh.
Nekterí autori židovského puvodu si zvolili jména, která tento
puvod nepripomínala. Ruský autor Landau se psal jako Aldanov,
z Moysese Barucha se stal nemecký spisovatel Berthold Auerbach,
Ludwig Barne byl puvodne Lab Baruch, dánský teoretik Georg
Brandes se jmenoval Morris Cohen. Ruský prozaik Venjamin Kaverin
byl kdysi Zilberg, polský básník Adam Wazyk se jmenoval
Wagmann. Autor svetoznámého díla ,Bambi", Felix Salten, se puvodne jmenoval Siegmund Salzmann (a psal nejen príbehy o prítulných
zvírátkách, nýbrž také pornografie). Alberto Moravia se jmenoval

do pekla.

Ale 15. kvetna 1943 to ješte tak nevypadalo: Zahájení fotbalového
mistrovství na bašte. 22 mužstev v ruzných dresech, clovek mohl
zapomenout, že je v ghette. Ani dne následujícího, kdy si zaznamenal
paradox: Takový je osud 2ida: profesor Aron zemrel zde ve veku osmdesát šest let. Po první svetové válce ho Francouzi zavreli ve
Strasbourgu. Nejakou dobu sedel ve vezení, nebot mel rád Nemecko.
Z vezení ho Francouzi poslali do Nemecka. Až do roku 1935 byl profesorem na univerzite. jeden jeho syn je dustojníkem na nemecké
východní fronte, jedna dcera jela do zeme izraelské, druhou dceru
s ním poslali sem.

Deník vypovídá o mnohém: o jednání židovské menšiny, znacne
ovšem ovlivnené ceským a nemeckým živlem. O techto lidech, uvržených uprostred války do nacistického ghetta. O tom, jak se se
svou situací vyrovnávali. O boji o lepší zamestnání v tábore, a tedy
o vetší prídel jídla, o snaze vyhnout se transportum do dalších koncentracních táboru, o pokrivení charakteru, o celkovém zhrubnutí.
O esesáckém teroru, týrání, popravách. Také o velké odvaze, útecích, kontaktech s vnejším svetem. O pomoci, která odtud pricházela, o lidské solidarite.

Jak se prichází
k pseudonymum

rovnou

O

Libuše Koubská, publicistka, redaktorka Nedelních Lidových novin

Pincherle a nové jméno si zvolil podle moravského puvodu rodicu.
Jiní spisovatelé se k židovsky znejícím jménum hlásili, tak treba
Mandelštam, Erenburg a další.
Jinonárodní puvod príjmení prekážel znacnému poctu spisovatelu. Wilhelm Apolinary Kostrowicki proto psal jako Guillaume
Apollinaire, ze jména Józef Konrad Korzeniowski se stalo jméno anglického romanopisce Joseph Conrad, loannis Papadiamantopoulos
psal jako francouzský autor Jean Moréas. Petafi je preklad srbského
príjmení Petrovics neboli Petrovic, Rumun Eminescu byl puvodne
Eminovié. Rakouský autor Alois Th. Sonnleitner mel ceské príjmení
Tluchor a jiný rakouský spisovatel Milo Dor prišel ke svému jménu
promenou puvodního srbského jména Milutin Doroslovac.
Nemecky píšící autorka Aloisia Kirschnerová, pohrbená na hrbitove nad Chuchlí, si dala rusko-ukrajinsky znející pseudonym Ossip
Schubin: A Gerhart Herrmann psal pod pseudonymem Gerhart H.
Mostar. Chorvatský autor Senoa mel jen málo zmenené ceské príjmení Sejnoha, zatímco další chorvatský autor ceské príjmení Cihlár
zamenil za chorvatsky znející jméno Nehajev.
Težké to mají autori, kterí jsou náhodou nositeli jmen proslulých
spisovatelu drívejších dob - není možné divit se, že beloruský básník
K. Mickevic psal radeji pod jménem]. Kolas. epríliš nápaditý byl
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pseudonym Gorkij (Horký) pro spisovatele Peškova a francouzský
autor Jacques-Anatole Thibaudet si zvolil hned název celé zeme za
pseudonym: Anatole France. Francouz židovského puvodu Emil
Herzog psal jako André Maurois. Vysoký úredník a nizozemský autor
E. D. Dekker si zvolil latinský pseudonym Multatuli c.hodne jsem
vytrpel"). Neftalí Ricardo Reyes Basualto uverejnoval pod jménem
Pablo Neruda - pseudonym si vypujcil od jména našeho Jana Nerudy.
Francouzský autor Maurice Ettinghausen mel nemecky znející príjmení a tak si zvolil pseudonym - jenže ten nebylo nic méne nemecký: Maurice Sachs. Frans;oise Quoirezová si vybrala pseudonym
Saganová podle nemeckého mesta, které má ke všemu ješte název
slovanského puvodu. Velmi casté príjmení si autor Wilhelm Schmidt
z Bonnu zmenil dost nevynalézave na Schmidtbonn. Lev Tarasov je
znám jako francouzský spisovatel Henry Troyat - a proslulý filmový

umelec s typickým francouzským humorem Jacques Tati se jmenoval
Jakov Tatišcev.
Není divu, že revolucionári v Rusku si dávali pseudonymy, aby
ztížili carské policii pátrání. Postupovali pritom casto velmi romanticky - Džugašvili byl pak Stalin (Ocelový), Uljanov si zvolil pseudonym
Lenin, pripomínající
zasneného romantika Lenského z "Evžena
Onegina", z Cederbauma se stal Martov podle rímského boha války.
Malinovskij si vymyslel jméno Bogdanov ("od Boha daný"), což nezní
práve ateisticky. Bronštejn si vypujcil príjmení prastarého, dosud existujícího ruského šlechtického rodu a ríkal si Trockij. Curzio Malaparte
se puvodne jmenoval Kurt Erich Suckert. Když se ho ptali, proc si
zvolil jméno Malaparte - Špatná strana -, odpovedel prý: "Buonaparte
- Dobrá strana - už byla obsazená." Jak je videt, k pseudonymu nebo
Antonín Mešt an
zmene jména se dá prijít všelijak.

Výsledkem je, že burzovní ceny, vyjádrené indexem pražské burzy,
klesly pocátkem cervna na další rekordní minimum. A pritom práve kveten byl, co do obratu, zatím vubec nejlepším mesícem této kapitálové
instituce.

EKONOMIKA

Další pražská konference s mezinárodní úcastí, a tentokrát plne zahrnující oblast strední a východní Evropy, byla venována nebezpecí odlivu
mozku z techto zemí. Ackoliv presné pocty nejsou známy, má se za to,
že od pocátku roku 1990 se tu snížil pocet vedcu o jednu tretinu; hovorí
se o císle 20 tisíc. Stejný pocet vedcu odešel v tomto období ze zemí
bývalého SSSR.Predseda Poslanecké snemovny Milan Uhde je presvedcen, že, alespon pokud jde o ceské vedce, neodcházejí za vidinou vyšších výdelku, ale za lepším pracovním prostredím, ze zatuchlých laboratorí, kde podle jeho názoru vládne stále ješte prumer, ba i podprumer.

Odlivy
a prílivy mozku

Ekonomická scéna Ceské republiky má do stojatých
vod hodne daleko. Velmi durazným pripomenutím, že
ceská ekonomika a s ní celá republika vchází do vecí
evropských, ba i svetových, je velký pocet mezinárodních
konferencí, které se v Praze porádají. V našem hlavním
meste se nereší jenom ceské problémy, ale problémy celého bývalého komunistického
panství, zemí strední
a východní Evropy. Dobre, že tak. Nelze naše záležitosti
vytrhnout z celosvetového kontextu.

Je s podivem, že z Ceské republiky má vubec ješte kdo odcházet.
Vetšinu toho lepšího duchovního potenciálu jsme ztratili hned po válce,
další cást po roce 1948 a témer smrtelnou ránu dostala naše veda, ale
i nemocnice a všechna pracovište s kvalifikovanými silami, treba i šikovnými konstruktéry, po roce 1968. Asi jen málokdo se po tech letech rozhodne vrátit zpet, opustit vybudovanou kariéru a jít do nejistých, byt
opet svobodných pomeru.
Cestování mozku je však úkaz kontinuální. Vždyt v ceských nemocnicích už pracují slovenští lékari a s pokracující prosperitou u nás budou
pribývat mozky z dalších méne rozvinutých zemí (címž nemám na mysli
prípad Slovenska, odkud doktory vyhánejí spíše nejisté existencní podmínky a koneckoncu i tamní zmatená politika-nepolitika). Možná, že se
v budoucnu prece jenom dockáme návratu našich vedcu, lékaru a jiných
vysoce kvalifikovaných odborníku. Vydelali bychom na tom, protože
takový clovek se vrátí bohatší o nejnovejší zkušenosti v oboru - ne
nadarmo se opak odlivu mozku nazývá v hantýrce lovcu lebek jejich leštením.

Michal Achremenko
Nedávno byla v Praze mezinárodní konference na téma kapitálových
trhu, která se sice úzce dotýkala ceského prostredí, ale závery, které
z ní vyplynuly, mohol! být pozornými pozorovateli aplikovány i na
ostatní postkomunistické zeme. Hlavní stížností tehdy byla nepruhlednost našeho kapitálového trhu, která odrazuje tolik potrebné zahranicní
investory, od nichž se jaksi automaticky ocekává jeho "rozhýbání".
Bránili jsme se narcení, že spoléháme na zahranicní sOy, avšak objevily
se i ceské hlasy, že domácí kapitál je u nás v dostatecné míre, že jenom
bázlive prešlapuje na míste a naprahá své sOy do zjevne ziskových operací, do obchodu se státními obligacemi a podnikovými dluhopisy,
zatímco rizikovejší zpusob ukládání kapitálu, to je nákup akcií ceských
podniku, nechává stranou. Ale práve to náš skomírající kapitálový trh
potrebuje. Zahranicní investori jednoduše nemohou verit tomu, cemu
podle jejich názoru neverí ani investori domácí, kterí o tom .prece musí
neco vedet".

Další boje
Ne všechno, co k nám prijde ze zahranicí, je hodno úžasu, ne všemu
zahranicnímu se musíme sklánet v obdivu. Otazník stále visí nad pusobením amerických e1Cpertuv automobilce Tatra. Neuspeli a otázkou je,
zda uspet vubec mohli. Ceský prumysl nákladních automobilu se po
letech prosperity, jištené odbytem na trzích zemí RVHP, ocitá v naprosté
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speli. Valná hromada, kde asi nejsou odbory zastoupeny, sloucení dolu
schválila, a tak vzniknou ctyri skupinové doly. Se stávkou se pocítá
a vedení je na ni pripraveno. Nebylo však sdeleno jak. Skoda, zkušenosti by mohlo prevzít ministerstvo dopravy a ministerstvo školství.
Nezamestnanost
Dubnová statistika nezamestnanosti v Ceské republice je muže také
varovat. Ackoliv míra nezamestnanosti klesla v tomto mesíci po delší
dobe opet pod hladinu trí procent, severomoravský region se se svými
5,1 % trvale drží na nejvyšší prícce, byt ve srovnání s predchozím mesícem tam dosáhl prírustek poctu nezamestnaných záporné hodnoty ve
výši 6,5 %. Hlavní mesto Praha se trvale vymyká z relací dosahovaných
v ostatních oblastech. Ubylo v ní behem dubna 9,5 % uchazecu
o zamestnání a míra nezamestnanosti v ní ciní 0,3 %. Mužeme se oprávnene domnívat, že Praha má nejnižší nezamestnanost ze všech hlavních
mest sveta. Úžasná je i zmínená celostátní hodnota tohoto ukazatele, ale
má se za to, že do konce roku prece jenom vzroste a dosáhne ctyr procent. Hospodárští odborníci považují za zdravou míru nezamestnanosti
hladinu okolo šesti procent, která zabranuje zvyšování inllacních tlaku.
Za situace, kdy je nízká nezamestnanost, si totiž zamestnanci mohou
prosazovat zvyšování mezd, vydírat zamestnavatele.
Tri skupiny zamestnancu cítí svou financní situaci jako neúnosnou
a jsou ochotni své požadavky prosazovat stávkami. Pohríchu jim jejich
pravdu nelze uprít. Jsou to lékari, ucitelé a zamestnanci drah. Soucet
jejich požadavku mírí až k miliardám korun a na to zrejme nemáme.
Ucitelé napríklad požadují dvaceti procentní zvýšení mzdových tarifu,
vláda kontruje pouhými deseti, což se jim jeví jako nedostatecné.
Pripustme, že mají pravdu, když celostátní prumerná mzda dosahuje
neco kolem sedmi tisíc korun.

Snímek František Dostál
krizi. Jako oprávnená se muže jevit úvaha, zda zeme našeho kalibru je
s to absorbovat produkci trí výrobcu. Jisteže nikoliv a je s podivem, že
se dosud nehovorí o jejich prípadném spojení. Trh je ovládnut zahranicními nákladními automobily, a to i presto, že naše tatrovky vytrvale vítezí na trati Paríž - Dakar. Velké stavby komunismu byly definitivne dostaveny nebo opušteny a není kam a odkud prevážet tisíce tun panelu,
betonu a jiných nákladu, jejichž cena byla v porovnání s cenou jejich
prepravy zanedbatelná.
ení zapotrebí velkokapacitních nákladáku,
a je-Ii, vítezí v konkllfencním boji požadavek kvality.

Ceská republika a svet
Ministerský predseda a jeho vláda se mohou vykázat úspechy vskutku
impozantními. Ceská republika je zahranicními investory stále hodnocena
jako jedna z nejpritažlivejších postkomunistických zemí. Potvrzují to
i zahranicní banky. Jestliže ješte v roce 1994 byla Ceská republika v celosvetovém merítku na 39. míste, v breznu tohoto roku se posunula na
místo 33. Velkých investicních priležitosti už priliš neskýtá, ale prece ješte
jedna zbývá. Jde o prodej cásti telekomunikacní spolecnosti SPT
Telecom. Zatím poslední zprávy hovorí o tom, že zahranicní partner je
ochoten dát témer 1,5 miliardy dolaru. Protože výber postupuje do dalšího kola, urcite bude tato cástka prekonána. Potom bude dosavadní
investice Volkswagenu do mladoboleslavské Skodovky a investice americké spolecnosti Philip Morris odsunuta do role Popelky, a to i v souctu
obou investic. Nejvetší nadeji mají zatím Dánové a Italové. At už bude
vítezem konkllfsu kdokoliv, prevezme težký náklad. V Praze, kde je telefonní sít nejhustší, pripadá na sto obyvatel pouhých 45 telefonu.

V tomto boji nutne prežívají vetší, kterí umejí na jednotku výroby
vynaložit nižší náklady, a pracují proto efektivneji, za nižší cenu.
Úkolem malých výrobcu, kterí jsou rovnež v tržní ekonomice na správné
adrese, je zaplnovat proluky, kam se ti velcí nevejdou. To se ale v žádném prípade netýká ostravsko-karvinských
dolu, V oblasti severní
Moravy teží uhlí devet na sobe nezávislých šachet se zcela prípadnými
jmény, jako napríklad Dul 9. kvetna a Dul Dukla. Bylo rozhodnuto
z nich vytvorit takzvané skupinové doly. Devet dolu potrebuje devet
reditelství, devet úctáren, zkrátka všechno devetkrát, vcetne devíti odborových organizací. Jediné, co se v tomto prípade nenásobí devíti, je
objem vyteženého uhlí. A jsou to práve odbory, které proti rozumnému
požadavku, vyplývajícímu z prosté úvahy shora naznacené, vytáhly do
boje a vyhrožují stávkou. Stávkovat samozrejme nebudou odborárští
bossové - to by nikdo ani nezaznamenal -, ale ke stávce ponoukají horníky, Pritom práve oni trpí neefektivností težby, jde to tak daleko, že
dovážíme uhlí z Polska. Jestli si nechají poradit a do stávky pujdou,
hrozí jejich pracovištím zavrení a jim samotným nezamestnanost.
Bossové transformovaného ROH potom budou mít další pracovní nápln,
aniž si ovšem vzpomenou, že to byli práve oni, kterí ke katastrofe pri-

Od hospodárské transformace nelze oddelit praktickou politiku,
o práci mají proto postaráno i politictí pozorovatelé. Aféry a aférky však
ani zdaleka nepreváží misku pomyslných vah, na jejichž druhém rameni
jsou ekonomické úspechy. Mohou být zpochybnovány a relativizovány.
O
Nejenže mohou, ale musí být. Jednomyslnosti bylo už dost.
Michal Achremenko, Ing., publicista, redaktor Lidových novin
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75 - 80 % produktivních hodnot, aspon v tom smyslu, že nejsou
prímo spravovány vládou. Je možno videt zmeny v chování velkých
firem a bank, v omezování nadbytecných pracovních míst, v rozpetí
zisku a v exportních úspeších. Dále je to videt v cenové politice,
která je neinflacní a odráží kompetenci trhu.

OTÁZEK

pro Adriana Basoru,
velvyslance Spojených státu

3. jak se dají pri privatizaci

amerických v Praze

Podle mého názoru je nejlepším zpusobem ochrany ceských
zájmu otevrenost zahranicním investicím. Národním zájmem není
prosté udržování mnoha majetkových hodnot ve vlastních rukou.
Nekterí lidé pro to užívali nálepku .ceské cesty". Ale ceská vláda,
myslím, tento názor nesdílí. Úkolem vlády je ovšem sjednat nejvyšší
možnou tržní cenu podniku, jež mají být prodány.

1. jak jste vnímal události v Ceské republice behem svého zdejšího
poslání?
Prišel jsem v cervenci 1992 a odevzdal své poverovací listiny
poslední den, kdy byl Václav Havel federálním presidentem. Od té
doby vyvolaly politické a ekonomické reformy a otevírání dverí na
Západ imponující zmeny. Od prvních mých setkání v Praze a také
v Bratislave bylo jasné, že lidé prikládají americké prítomnosti veliký
význam, zaznamenala duslednou demokratizaci a dokonalou ekonomickou reformu.

nejlépe chránit národní zájmy?

4. Kdo si myslíte, že je nejschopnejším ceským politikem?
Velvyslanci nemohou nikomu fandit. Mohu jen ríci, že je velmi
pozoruhodné, jak se od sametové revoluce ustavila celá nová generace velmi schopných vudcích osobností. Je to jeden z duvodu ceského úspechu.

Je obtížné oddelovat roli Spojených státu od toho, ceho Ceši dosáhli
sami. Já sám jsem hrdý na to, že úspech Ceské republiky je dnes zcela
zretelný. Videl jsem to pri nedávné návšteve premiéra Klause v USA.
Byly tu dve oblasti, v nichž jsme meli zvláštní roli. První byl program
Partnerství, nabízený ze strany OECD. Z americké iniciativy se tu
Ceskoslovensku, stejne jako Polsku a Madarsku, dostalo možnosti
odhodlat se k reformám, jaké by postacily k dosažení standardu klubu
prumyslových demokracií. Ceši to dokázali tak rychle, že by mohli
dosáhnout plného clenství možná už koncem roku. Druhá oblast byla
približování k NATO. Z americké iniciativy vznikl program Partnerství
pro mír, který dal Cechum prinejmenším novou príležitost.
Nechci srovnávat naši úlohu s jinými státy, nebylo by to spravedlivé. Ale jedno jsme zduraznovali možná víc než jiní: výchovu nové
generace vudcích osobností, a to zejména expozicí mnoha mladých
lidí Západu a Spojeným státum. Za ty tri roky, co tu jsem, se díky
sponzorovaným programum dostaly do USA doslova tisíce Cechu.
Dnes je vidím ve významných pozicích v ceské spolecnosti.

5. Podle nových Výzkumu verejného mínení jen 30 % lidí soudí, že
parlament odvádí dobrou práci. Patríte mezi vetšinu?
Byl jsem udiven rychlostí, s jakou se Ceši naucili nejen vládnout,
ale i mít demokratický parlament. Svedcí to o vysoké úrovni vzdelání a o silných demokratických tradicích. Musíte si uvedomit, že
mnoho lidí vidí americkou demokracii jako zárivý model; ale základem naší demokracie je trvalé obnovování. Samozrejme se musí vaši
poslanci v prvních letech ucit, ale tak tomu bude vždy, pokud nebudete mít trvale vládnoucí trídu.
6. Ceská ústava stanoví, že má být senát, ale porád ješte není. Ve
fungující demokracii musí platit zákony a clánky ústavy. Ale to tady
ješte úplne neplatí. Souhlasíte?
I tak si myslím, že od revoluce byla prijata velká a solidní soustava zákonu. Je tu základní právní struktura ekonomických operací obchodní kódy, zákony o bankrotu atd. V právním systému došlo
k významné výmene starých soudcu z komunistické éry za mladší
lidi. Všechno, co vidím, svedcí pro pozitivní trend v sestavování
legislativního kódu. Samozrejme ješte to není u konce. Puvodní
zákony se budou nekdy menit, ale to je totéž jako u nás, kde máme
trvalý proces novelizace zákonu podle okolností a situací.

2. V zahranicním tisku bylo naznacováno, že se musí zmenit ceské
zpusoby obchodního jednání - projekty nejsou domýšleny, podmínky
se behem vyjednávání mení atd. Souhlasíte?
Všichni ceští politikové, s nimiž jsem kdy mluvil, uznávali, že delali chyby a že se museli moc ucit, když se dostali k vláde. Ale duležitá
je otázka - ucit se v jakém ohledu. Jak jsem rekl, Ceská republika se
ukázala úspešnou. Privatizace, již pokládám pro transformaci hospodárství za zcela základní vec, tu probehla mnohem rychleji než kdekoli jinde. Když jednáte rychle, nebývá všechno stoprocentní. Jsou
i situace, v nichž to perfektní je neprítelem toho dobrého. Zpocátku
jiste mohla být jednání profesionálnejší, ale rychlost, s níž se ceská
vláda naucila vyjednávat, chránit prirozené zájmy zeme, treba prodejem majetku za nejlepší tržní cenu, byla velmi impresivní.

7. Co je podle vás nejvetší hodnotou v Ceské republice?

Samozrejme lidi. Jsou dostatecne vzdelaní a mají v krvi demokratické tradice, a umejí i tvrde pracovat. Je tu pomerne vyvážená
obcanská kultura a malá tendence k politickému extremismu.
8. jaký vážný problém ceká na Ceskou republiku a její obcany dnes?
Rychlost psychologické, morální a filosofické adaptace. Po petactyriceti letech ideologické prázdnoty, povstalé z diskreditace marxistické doktríny, se rychle vynoruje nový systém standardu. A záro-

V této zemi je, rekl bych, vysoký stupen skutecné a podstatné
privatizace. Vetšina ekonomu soudí, že tu je privatizováno nejakých
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ven musí lidé
popudu, delat
úvahy, co drív
tuto spolecnost

soutežit na trzích, težit z nových
všechno najednou. Je málo casu na
a co potom. To je nejvetší výzva pro
na dalších deset let.

Vedoucí osobnosti ceské vlády jsou si vedomy
hloubky tohoto prechodu. Mnoho zákonu i mnoho
dlouhých a peclivých debat bylo venováno vecem
jako sít sociálního zabezpecení, spolecenská rovnost a diferenciace
príjmu. Prezident,
premiér
a predseda parlamentu i jiní politikové o tom casto
píší. Politictí vudci o techto vecech diskutovali na
mnoha místech zeme. Fakt, že za vládou a jejím
politickým a ekonomickým programem stojí porád
ješte a navzdory ekonomickému
strádání prvních
transformacních let tolik lidí, dokazuje, že veci tu
fungují.
9. Co si myslíte o rozdelení Ceskoslovenska?

Jen historie bude znát konecnou odpoved. Já
osobne si myslím, že lidstvo získává spíše z dlouhodobé tendence splývání než z delení. Ovšem rozluka
federace se udála v širším kontextu: byla zachována
celní unie, byly sjednány základy stredoevropského
volného obchodu a bylo ci brzy bude získáno clenství v evropských organizacích jako Evropská unie,
OECD a ATO - a to všechno je proces sjednocování. V takovém širším kontextu jsem v otázce vztahu
Cechu a Slováku optimistou.
10. Který byl nejpametihodnejší
vyslanecké práci?

okamžik ve vaší vel-

Nejvíce nás, tedy mne a mou paní, obohatily lidské vztahy, prátelství, která jsme zde navázali.
Netýká se to jen vládních cinitelu, má paní je spisovatelkou a oba máme prirozený zájem o ceskou kulturu. Meli jsme z ní víc i proto, že jsme se naucili
jazyk. V našich vzpomínkách bude kulturní život této
zeme hlavní osnovou.
Nejpametihodnejší okamžik? Jednoduché. To bylo
práve nedávno v Plzni. Pozorovat tu velkou, snad
horoucí vdecnost lidí po padesáti letech, cítit to
emocionální
pouto Cechu ke Spojeným státum,
pouto, v nemž se zrací i puvodní vztah Masarykuv
z první republiky, oslavovat znovu získanou svobodu, to byl pro mne moc dojímavý moment. A bude
to hlavní moment celého mého poslání v Ceské
O
republice.

Snímek František Dostál
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samozrejme za podmínky, že se pohybuje na území Ceské republiky.
Jestliže je tato žádost ve správním rízení zamítnuta, pak se právní
režim neúspešného žadatele mení z uprchlického opet v cizinecký.

PRÁVO

Situacní rozbor se týká pouze klasických žadatelu o statut uprchlíka a lidí, kterým byl statut již udelen - zde oznacovaných jako uznaní
uprchlíci. Na bežence ze zemí bývalé Jugoslávie se vztahuje jiný právní režim, upravený vládním usnesením o docasném útocišti. Žijí
v jiných zarízeních ministerstva vnitra - tzv. humanitárních strediskách.

Pet let od príchodu
prvního uprchlíka

Aplikace zákona o uprchlících

vcetne jeho novely

Federální zákon o uprchlících nepocítal s možností rozdelení státu
na dva samostatné, suverénní celky a s vytvorením propustné hranice
na východe. Ustanovení zákona o uprchlících, že budoucí žadatel
musí projevit svuj úmysl získat v CR státní ochranu v podobe statutu
uprchlíka u orgánu pasové kontroly na hranicích, tak ztrácí smysl.
Tímto zpusobem podané žádosti by se daly spocítat na prstech jedné
ruky. Proto témer 100 % žadatelu podává žádost po kratším ci delším
pobytu ve vnitrozemí, což podle zákona mohou, ale je treba vysvetlit
objektivní duvody, které žadatele k tomuto kroku vedly.

Radikální zmena spolecenského systému v roce
1989 prinesla naší zemi mj. i do té doby nám neznámý problém uprchlíku. Krach komunistických režimu, následné uvolnení hranic, prísun nových informací - to vše vyvolalo nejrozsáhlejší uprchlickou vlnu
od konce II. svetové války. Tento exodus zasáhl i naše
teritorium, na což naši spoluobcané, zvyklí spíše na
pohyb opacný' nebyli pripraveni. Je však treba zduraznit, že príliv uprchlíku do CSFRbyl zpusoben více
její geografickou polohou než atraktivností.

Michal Pleticha

Samotná délka správního rízení o priznání postavení uprchlíka je
problematická. Jde o rízení dvojinstancní. První instancí je cizinecká
policie, jejíž pracovníci prebírají v záchytném tábore Cervený Újezd
každou žádost a provádejí tzv. vstupní interview - v podstate výslech
zamerený na duvody opuštení zeme puvodu.

Porevolucní euforie v tehdejším Ceskoslovensku otevrela hranice,
což spolu s liberální vízovou politikou prispelo k tomu, že naše
republika se stala poslední zemí, do níž se dalo pri cestovat bez víza.
Tím je naznacen tehdejší charakter Ceskoslovenska coby tranzitní
zeme. Podle oficiálních pramenu (Zpráva ministerstva vnitra o migraci, predložená vláde v zárí tohoto roku) se poslední dobou tento
charakter mení a CR se stává zemí cílovou.

Dále v této instanci probíhá overení údaju a informací, které
žadatel poskytl - dukazní rízení a na jeho základe se rozhoduje. Celá
tato procedura trvá tri až ctyri mesíce. V prípade, že cizinecká policie žádost zamítne, po odvolání (resp. rozkladu) se celý prípad
posunuje k ministru vnitra, v tomto prípade suplovanému odborem
pro uprchlíky MV. Odvolací rízení podle stávající praxe trvá prumerne šest až sedm mesícu.

Legislativa

Prutahy rízení o priznání statutu uprchlíka (které by podle porádkových lhut správního rádu melo trvat max. 6 mesícu) jsou podle
vlastních slov pracovníku ministerstva vnitra zpusobeny zejména
nedostatecným personálním obsazením príslušných azylových oddelení a dále špatne fungujícími informacními kanály, kterými se podklady od žadatelu overují (tj. informace o zemích, odkud k nám
uprchlíci pricházejO.

Migracní procesy v Evrope jsou kryty pres ctyricet let starou
Konvencí o uprchlících (1951), doplnenou Protokolem o právním
postavení uprchlíku (1967). Poslední dobou se zdá, že z hlediska
potreb soucasnosti se tento predpis prežil a bylo by treba jej modifikovat. Nedokáže napr. postihnout problém Arménu, kterých je
v soucasné dobe v našich uprchlických táborech nezanedbatelný
pocet. Valná vetšina z nich opouštela Arménii pred povolávacími
rozkazy do oblasti boju v áhorním Karabachu.

Takto naznacená
v uprchlickém
pohybovat

praxe v podstate staví žadatele do této situace: muže ocekávat, že

tábore stráví dobu prumerne

jednoho

roku (s omezenou

možností se

mimo prostor tábora). Každý den obdrží cástku 12 korun jako kapesné, trikrát

denne teplé jídlo. V podstate je tím odsouzen k nicnedelání, což muže být prijemné
mesíc, ale ne rok ci více. Zapouští v tábore a prilehlém okolí koreny, což v tomto prípa-

Ceská republika k temto mezinárodneprávním predpisum pristoupila, a tak Ženevská konvence vstoupila v CR v platnost 2. 2. 92
a Protokol dne 26. 11. 91. Ceský zákon o uprchlících, který obsahove vychází ze zmínené Konvence, v podstate vymezuje právní koridor, v kterém se žadatel o statut uprchlíka a posléze i uznaný
uprchlík pohybuje.

de není žádoucí. Degenerativní

úcinky takové praxe prerostly v prípade

dvou žadatelu

v závažnou psychickou poruchu.
ehlede na to, že zkrácením rízení by se ušetrily
i peníze danových poplatníku. Popsaná praxe dává odpoved i na otázku, proc jsou
ceské uprchlické

tábory casto vyhledávány

lidmi, kterí provozují tzv. uprchlickou

ku - tj. napr. zimu stráví v Cechách bez obav, že by museli tábor opustit.
vedí, že zamítavé rozhodnutí

turisti-

Dobre totiž

v I. instanci prijde nejdríve za 3 mesíce. Potom se premístí

do nekteré ze sousedních zemi a delají totéž. K takovému zneužívání docházelo masove
hlavne asi pred 2 lety. Po prijetí novely uprchlického zákona, která zakotvila institut

Druhým nejduležitejším
právním predpisem v této oblasti je
zákon o pobytu cizincu C. 123/92 Sb. Podle jeho ustanovení se
potencionální žadatel rídí pred podáním žádosti o uprchlický statut -

zkráceného

rízení (tj. možnost, v taxativne stanovených

prípadech,

zamítave rozhodnout

do sedmi dnu ode dne podání žádosti) se vyskytuje pouze ojedinele. Stejne tak k odstranení tohoto problému pomohlo
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uzavrení síte readmisních dohod s okolními stáry.

Dalším velkým problémem

je situace

lidí, jejichž žádost

byla zamítnuta

a statut

Tito cizinci v drtivé vetšine nepomýšlejí na návrat domu. Chtejí
zustat v Cechách ci v sousedních zemích za každou cenu. V prípade,
že mají platný, nefalšovaný pas, je jejich situace znacne jednodušší.
Mohou si podle zákona o cizincích zarídit za 1000 Kc dlouhodobý
pobyt - s podmínkou, že si najdou práci a ubytování.

svet, bude muset sehnat 900 dolaru ci marek na mesícní pobyt
u nás. Jasne tím byl naznacen zámer zákonodárcu - privítat s otevrenou nárucí bohaté západní turisty a pribouchnout dvere pred otrhanci z Východu. Novela težko postihne ty, které by zákonodárci rádi
dostali na mušku: cleny balkánských ci exsovetských mafií. Pokud
z nejakého duvodu dostanou razítko .zákaz pobytu", nemusí si delat
starosti, dobre totiž vedí, že se zákazem pobytu na tri roky se u nás
mohou klidne pohybovat dále. Pri druhém zadržení (ke kterému
muže dojít treba až po roce) dostanou desetiletý zákaz a teprve
potretí dojde k administrativnímu vyhoštení. Duvodem je fakt, že
státní pokladna není bezedná a vyhoštovací náklady jsou vysoké.

Platné pasy ale vlastní pouze asi 60 % z bývalých uprchlíku, casto
se totiž stávají predmetem obchodu, krádeží ci spekulací. Takže již
zmínený zoufalec, stojící za branami tábora a premýšlející o své
budoucnosti, nemá bez tohoto dokladu žádnou šanci u nás legálne
pobývat a shánet prostredky na obživu. Je otázkou, jak casto takový
problém bývalí uprchlíci reší infiltrací do .nepruhledných" zahranicních komunit prevážne kriminálního rázu.

Nekompromisní postoj ministerstva vnitra se tak muže minout
úcinkem a vytvorit z Ceské republiky nedobytnou tvrz, na níž si
vylámou zuby i ti turisté z Východu pricházející s dobrými úmysly.
Tvrdá legislativa a podezíravý postoj vuci tem zvencí je v západní
Evrope zvykem. Ale u nich existuje také promyšlená imigracní politika, umožnující si z príchozích cizincu vybírat a dát jim šanci k pobytu ci dokonce k získání státního obcanství.

Postoj ministerstva vnitra se tak v tomto svetle jeví prinejmenším
jako rozporu plný. Na jedné strane proklamativní
prohlášení
v masmédiích o stoupajícím procentu kriminality, importované
k nám z Východu, na druhé strane vlastne neprímá podpora takového jevu. Rešení ovšem není jednoduché. Jsou v zásade pouze dve
možnosti: bud vyhoštení po zamítnutí žádosti (týká se pouze lidí bez
dokladu po predchozím umožnení obstarat si doklady nové), na což
nejsou ve státní pokladne peníze. Nebo se smírit s tím, že tito bývalí
uprchlíci u nás stejne zustanou - v tom prípade by bylo treba je
vybavit náhradními doklady a tím jim dát možnost zde docasne normálne žít. a soucasne je oficiálne podchytit. Nechci tím tvrdit, že zlodeji a lupici se rekrutují prevážne z rad neúspešných
žadatelu
z táboru, ale na rozdíl od tech, kterí k nám už prijíždejí s nepoctivými úmysly, nemají tito lidé, dovedeno do dusledku, jinou možnost.

Jak naznacují poslední kroky státních orgánu, jejich prístup
k uprchlíkum (v obecném slova smyslu) se stává restriktivnejším.
Príkladem muže být interní instrukce reditele odboru pro uprchlíky,
upravující vycházkový režim z táboru. Jestliže si uprchlík z tábora
bude chtít neco koupit ve meste (tábor Cervený Újezd je vzdálen asi
12 km od Bíliny v sev. Cechách), musí být podle nové instrukce
(vstoupila v platnost 21. 11. 94) vybaven propustkou. Dríve byla
možnost volného pohybu od 8 do 22 hodin. Nyní žadatel ztrácí
i nárok na jídlo; to za dobu jeho neprítomnosti propadá a není za ne
žádná náhrada v podobe studené stravy.

uprchlíka jim priznán

nebyl. Po dlouhém

pobytu

v tábore

žadatel obdrží rozhodnutí

Odboru pro uprchlíky MV CR (odvolací instance), kterým je potvrzena puvodní negativní odpoved cizinecké policie. Prevzetím takové odpovedi se neúspešný
žadatel
mení podle našeho

právního

rádu z uprchlíka

v cizince a ztrácí tak nárok na pobyt

v tábore a výhody

z toho plynoucí.

Ocitá se za branami tábora s prázdnými

v rukou zavazadla

a v pasu (jestli ho vlastnO výjezdní vízum. Co ted?

kapsami,

Muže se pak teoreticky stát, že se nekdo, kdo se nelíbí pracovníkovi cizinecké policie, vydávajícímu propustky, z tábora vubec nedostane. Je samozrejme jasné, že stát musí mít z hlediska bezpecnosti prehled o pohybu lidí z táboru. Když však státní orgány omezují možnost
volnosti uprchlíku mimo tábor, at je též zredukována délka rízení na
dobu doporucenou zákonem. Soucasná praxe muže vytvorit z uprchlických táboru zarízení, která budou vzdálene pripomínat vezenÍ.

Aplikace zákona o cizincích vcetne jeho novely
Zákon o cizincích c. 123/93 Sb. se na budoucí žadatele o statut vztahuje od okamžiku prekrocení hranice do podání žádosti. Po dobu
pobytu v tábore je žadatel pod ochranou uprchlického zákona a v prípade zamítnutí jeho žádosti se opet stává cizincem, jak je popsáno výše.

Zdá se, že východiskem by bylo vytvorení jasných pravidel hry,
která by byla respektována z obou stran. Zmínená legislativa, jejíž
volné formulace umožnují velmi širokou interpretaci v podobe tajných interních smernic a pokynu, k tomu nedává predpoklad.
Rešením popsané situace by mohl být pripravovaný zákon o azylu
a nový zákon o cizincích (též ve stadiu príprav).

Ustanovení § 6 a násl. tohoto zákona upravují institut dlouhodobého a trvalého pobytu. Ti, kterí neuspeli v rízení o priznání statutu
uprchlíka, casto využívají možnosti dlouhodobého pobytu. $ance na
získání trvalého pobytu je mizivá, pokud ten, kdo žádá, nemá príbuzenské svazky na území CR. Získat dlouhodobý pobyt tak zkouší
drtivá vetšina lidí, kterí v tábore neuspeli. Ovšem jen malá cást
z nich splnuje zmínené základní podmínky. Návrh novely tohoto
zákona, predložený v listopadu minulého roku vláde, by zprísnil
podmínky pro vstup a pobyt na našem území lidem, kterí pocházejí
ze zemí, s nimiž má naše republika bezvízový styk.
Každý takový clovek bude
cistu predložit bud overené
Mluví se zhruba o 30 dolarech
ho pobytu. Což znamená, že

1990
pocet žádostí
pozitivne vyrízeno

2994
21

1991
762
589

1992
1567
186

1993
749
173

1994
73 (zárO

(Zdroj: oficiální statistika MV CR)

Jak vyplývá z tabulky, od roku 1990 bylo v táborech nabráno celkem 6022 žádostí o statut uprchlíka, z nich bylo kladne vyrízeno
1042. Poslední uvedené císlo oznacuje pocet lidí, kterí se stanou
O
našimi spoluobcany.

muset na požádání pohranicních polipozvání, nebo urcitou cástku penez.
ci markách na každý den plánovanénapr. bulharský student, toužící videt

Michal Pleticha, Mgr., Helsinský výbor, Praha
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obrích rour, svarovací aparatury. Rozmery a manipulacní technika
v halách byly prizpusobeny produkci, kde rozmery byly pocítány
v metrech a hmotnost v tunách ci desítkách tun. Dá se ríci, že v této
fázi života byla firma »spojencem" ropného komplexu a také podílníkem na všem, co s sebou orientace na neustále rostoucí spotrebu
fosilních paliv nese.

EKOLOGIE

je ekologické,
není ekonomické

Co

Nalezené rešení - co vyrábet v daných podmínkách dál - bylo,
dnešním retrospektivním pohledem, geniálne jednoduché. Stylem
Magdaleny Dobromily Rettigové by se dalo interpretovat asi takto:
vezmi nekolik rour, pripravených pro výrobu cisteren, postav je na
sebe, za teploty elektrického oblouku je pevným svárem spoj, jedním koncem uzpusob ukotvení stožáru na pripravený sokl a na
druhý nasad zarízení, které koupíš u elektrikáre. K drátum, které
z celého zarízení vycházejí, mužeš pripojit žárovku, motor, elektrická
kamna, cokoliv. Pockej na vhodný vítr a budeš mít svetlo, pohon,
teplo.

(zatím, u nás)
Bývalo v Evrope dobre, když na její mape byly narýsovány pevné (ba prímo ocelové) hranice, na jejichž
"nesprávné" strane bylo vše špatné a ješte casteji
"zahnívající", na drnhé (správné a naší) strane však
všechno ružové a prímo pozitivní. To vše melo pochopitelne i vliv na tok a ,Jiltrování" informací.

V roce 1979 tak v halách firmy Nordtank byla sestrojena první vetrná elektrárna s výkonem 30 kW. O rok pozdeji byla v Dánsku instalována první 55 kW elektrárna a vedení firmy hledalo nová možná
odbytište pro své nové výrobky.
ašlo je až za oceánem, v USA.
Overený typ vetrné turbiny 55 kW byl prizpusoben americkým požadavkum, bylo treba upravit kmitocet strídavého proudu z evropských
50 na amerických 60 hz, výkon se podarilo zvýšit na 65 kW.
V Dánsku tou dobou pracovalo už 200 vetrných elektráren Nordtank,
zpocátku vetšinou užívaných na soukromých farmách nebo u soukromých domku. Brzy se však ukázalo, že americký trh je nenasytný,
zejména Kalifornie se pro využití vetrné energie a tím i pro firmu
Nordtank stala zemí zaslíbenou.

Bretislav Koc
Když tedy západní Evropu zachvátila v polovine sedmdesátých let
»první energetická krize", interpretovali jsme vše asi takto: podobné
krizové situace jsou kapitalismu vlastní, speje prece ke svému zániku.
To nám se prece nemuže stát; situaci jsme si .k obrazu svému" vyložili
jako další dukaz spolehlivosti a láce a stability našich tradicních, politicky »pojištených" a netržne levných energetických zdroju z Východu.
A zatímco si Západ uvedomil zranitelnost své vlastní civilizace, a to
jak ekonomickou, tak i ekologickou vazbou na tradicní energetické
zdroje, my jsme dál delali gigantomanické projekty »velké" energetiky,
která svou financní, materiální a v dusledcích i energetickou nárocností »požírala sama sebe". Zdánlive nic nás nenutilo k vážne míneným
snahám o snížení energetické nárocnosti veškerého našeho snažení,
vše zacalo (a skoncilo) formulacemi »státních cílových programu"
a v jejich rozpracovávání, což asi totálne vycerpalo invenci všech zainteresovaných a na praktické aplikace už nedošlo. Dusledky - nejen
ekonomické, ale i ekologické - neseme dnes všichni a pocítí je ješte
naši potomci.

Jen v oblasti prusmyku Tehachapi Pass, asi 100 km severne od Los
Angeles, na nezalesnených výbežcích pohorí Sierra Nevada ve výšce
kolem 1200 metru nad morem, bylo v 80. letech postaveno pro ruzné
provozovatele a vlastníky pres 750 vetrných elektráren této firmy.
Postupne pribývaly i další lokality v USA, takže koncem 80. let bylo
vyvezeno z malého dánského mestecka za oceán skoro 1300 zarízení
s celkovým výkonem pres 100 MW. Vedle toho byla nalézána i nová
odbytište v dalších cástech sveta - v Austrálii, Kanade, Indii,
Portugalsku, Finsku ... Zacátkem 90. let se velkým odbytištem stalo
Nemecko a postupne rostly i instalované výkony elektráren, pres 100,
150, 200, 300 až k 500 kW na jednom stožáru. Další stovky zarízení
byly staveny v Dánsku, takže v roce 1992 mohla firma bilancoval:
v celém svete jsme postavili 1961 vetrných elektráren s celkovým
výkonem skoro 200 MW.

Svet však hledal a nacházel rešení a není jiste náhoda, že se v nich
spojila hlediska ekonomická s rešeními ryze ekologickými.

Ekologové by dokázali prepocítat vyprodukovanou
elektrickou
energii na úspory paliv a plynných i pevných exhalací, které by
s sebou jejich využití v tepelných elektrárnách neslo. Jsou to astronomická císla.

Konkrétní príklad je z Dánska: Firma Nordtank byla založena
v roce 1962 v mestecku Balle na východním pobreží Jutského poloostrova. Jejím oborem byla kovovýroba, predevším výroba cisteren
a zásobníku na prepravu a skladování ropy a produktu z ní vyrobených. Již zmínená »ropná krize" však vzala firme nové zájemce o cisterny; ztratili o ne zájem, když v nich nebylo co skladovat a prepravovat. Vedení firmy muselo vymyslet, co dál. Vyšlo pritom z toho, co
bylo v halách k dispozici, jaké je vybavení a jaké jsou zkušenosti, od
reditele po svárece, od delníka k manažerovi. Ve skladech byly svitky
a pláty ocelových plechu, stroje na jejich rezání a stácení do podoby

Je zajímavé, jak export vetrných elektráren v prubehu let korespondoval i s rostoucím ekologickým vedomím a praxí v ruzných dovážejících zemích. V celé bilanci firmy Nordtank do roku 1992 se pouze
jedna položka vyskytuje v zemi východní Evropy. V roce 1991 byla
postavena první dánská vetrná elektrárna v Polsku na pobreží Baltu,
nedaleko Gdynie.
22

Zhruba ve stejném období .pronikla" vetrná elektrárna druhé dánské firmy, D\Vf, i k nám. Jejích 150 kW bylo instalováno u Kuželova
na Hodonínsku.

v roce 1992, takže mohla být vybudována prípojka 22 kW, v roce
1993 byly vybudovány cesty a vyhloubeny jámy pro základy a v roce
1994 se zacalo .dooravdy" stavet; každá ze šesti elektráren stojí na
základech ze 150 m železobetonu, stožáry byly podle dánské dokumentace, podle dánských norem pro kvalitu a pod dohledem dánských expertu vyrobeny v Ostrave. Po jejich dovozu na stavenište byl
nacasován, takrka na hodiny, prísun dalších dílu z Dánska. Montáž
probehla behem necelých 2 týdnu, kompletní oživení pred prvním
spuštením trvalo 4 dny. Samostatnou kapitolou je financování stavby,
která si vyžádala úver 115 milionu korun. Jeho návratnost je posuzována pri výkupu vyrobené elektrické energie za opravdu reálné a tudíž vyšší, než soucasné - výkupní ceny. WENERGO kalkuluje
s rocní výrobou asi 6 milionu kWh elektrické energie, kterou dodává
do síte za 1,16 Kc za 1 kWh. Pokud zacnete v tomto okamžiku byt jen
laicky pocítat, násobit a delit, dojdete k podobnému záveru jako spolumajitel WENERGA Vlastimil Hába: .Pokud se výkupní cena nezvýší,
bude provozování vetrné farmy velmi problematické!"

Dánsko se stalo v devadesátých letech svetovou jednickou ve stavbe i využívání vetrných elektráren. Ty zde dnes dokreslují obraz krajiny, at už stojí osamocene, ci ve skupinách, takzvaných .vetrných parcích", kde proud do síte dodávají desítky, v jednom prípade až stovka
vetrných elektráren. Trebaže se v devadesátých letech stalo Dánsko
jednou ze štastných zemí, které mohou využívat vlastních zdroju ropy
a plynu z ložisek v Severním mori, prumysl vetrných elektráren to
neomezilo. V jejich využívání stále více prevládají ekologická hlediska,
a to se týká i exportu techto zarízení za hranice zeme.

V úvahách o energetické a ekonomické výhodnosti ruzných alternativních zdroju energie (které jsou i podkladem pro jednání o úverech s bankami) se u nás zpravidla pomíjí jedna nezanedbatelná skutecnost: .klasická", tedy na spalovacím procesu založená energetika
zcásti - a ne z malé cásti! - .požírá sama sebe". Na skutecnou spotrebu
energií bychom meli prepocítat vše, co s výrobou 1 KWh elektrické
energie do síte souvisí: pruzkum ložisek, skrývky stále vetších objemu
nadloží, težbu, dopravu energetických surovin, ztráty dané úcinností
všech procesu, ale také potrebu energií k vybudování monster celého
energetického komplexu a jeho obnovu a také likvidaci - vcetne likvidace ekologických následku. Mela by také být. zapocítána kvanta energie spotrebované pri výrobe cementu na stavební cásti elektráren,
železa a oceli pro konstrukcní cásti a pro výrobu technologického
vybavení. Ješte než se tepelná elektrárna' roztocí a dodá své první
kilowatty do síte, spotrebuje svoji nekolikaletou produkCi! Pokud by
to predstavovalo jen 50procentní .anihilaci", znamená to, že alternativní zdroj, napríklad práve vetrná elektrárna, který se obejde bez vetšiny
onech ztrát, má faktický efekt dvojnásobku instalovaného výkonu.
V ekonomice by to pak melo znamenat, že by mel být podporován
dvojnásobnou sumou (at už formou výhodnejšího úverování, danovými podmínkami ci dotací, vždyt co jiného než neprímá dotace je pro
klasickou energetiku likvidace ekologických škod po težbe a spalování uhlí prostredky ze státního rozpoctu?).

Vetrná elektrárna EKOV E-400 v Boršicích u Uherského Hradište
Snímek Bretislav Koc
Dánsko se svými 43 tisíci km území muže mít samo o sobe jen
malý vliv na faktický stav životního prostredí v globálním merítku. Je
však zemí, která je postižena emisemi z klasických energetických
zdroju v Nemecku, Polsku i Ceské republice. Proto dánská vláda podporuje vývoz ekologicky cistých vetrných elektráren, vyrobených dánskými firmami, do dalších zemí.
Naše první .vetrná farma" se v oblasti Ramzovského sedla u obce
Ostružná v Jeseníkách objevila skoro pres noc. Ten, kdo byl šesti vetrnými elektrárnami prekvapen, netuší, že jejich uvedení do provozu
v listopadu 1994 si vyžádalo rok casu (predbežná jednání s ochranári,
s bankami a dalšími institucemi), nebot bylo treba shromáždit na 50
dukladne orazítkovaných vyjádrení, posudku, schválení atd. Volba
padla na dánskou firmu VESTAS, prostrednictvím fondu Phare bylo
dánskou stranou poskytnuto 2,5 milionu dánských korun (asi 10 %
ceny zarízenO dotace. Administrativní etapu se podarilo zvládnout
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Je škoda (a je to i dukaz prežívání .minulého" pohledu na energetiku), že s dovozem dánského zarízení se nepodarilo dovézt i ekonomicko-ekologické povedomí a know-how, at už jde o legislativu,
financování, danové a reálné cenové podmínky výkupu vyrobené
energie. Co je v tomto okamžiku platné vedet, že vetrná farma
v Jeseníkách ušetrí rocne 2000 tun hnedého uhlí, které by se promenilo - vedle energie - ve 240 tun popílku, 30 tun oxidu siricitého
a v atmosfére by spálením uhlí pribylo 4500 tun oxidu uhlicitého?
Kdy se podarí vedle zarízení s pouhými technickými .návody na
použití" dovézt i .nadstavbu" v podobe související legislativy, kdy
u nás opravdu zvítezí tvrzení, že co je ekologické, musí být i ekono-

mi~
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Bretislav Koc, Ing., Ceská spolecnost pro vetrnou energii

Vetrné elektrárny dnes už patrí k obrazu dánské krajiny (Snímek z dánského ostrova Bornholm)

Snímek Bretislav Koc

Husovu smrt odpovedný. Historie ovšem zrídkakdy bývá tak jednoduchá a nelze ji vykládat ve schématech.

NÁBOŽENSTVÍ

Hus byl predevším krestan a církevní hodnostár. Jeho ucení smeruje k ocištení církve a jejích institucí od svetských špinavostí. Hus nebyl
reformátorem církve. Usiloval nikoli o její premenu, ale o návrat
k "cistému" stavu minulosti. Takovýto návrat k necemu predchozímu
ve stredoveku vystihoval termín "revolutio". Požadavky na dodržování
zásad krestanské morálky jsou stežejním bodem Husova ucení.

Hus, husitství

amy

Petisté osmdesáté výrocí Husovy smrti s sebou opet
prináší spory o tuto osobnost i o husitsví jako celek.
Smesice názoru je velmi ruznorodá a úhlu pohledu
je mnoho. Jak se s nimi vyrovnat?
Ladislav Cabada
V minulém režimu byl Hus vyzdvižen až na samý vrchol panteonu slavných Cechu. Co na tom, že to byl horlivý krestan a z hlediska
komunistické ideologie tedy reakcionár. Duležité bylo, že to byl
Cech, který se postavil proti zvuli církve jako instituce útlaku chudých. Alespon tak nám to bylo prezentováno již na základních školách. Trvalo dlouhá léta, než jsem byl z tohoto chybného výkladu
Husovy úlohy v dejinách vyveden. Je jiste pohodlné vykládat desetiletým detem tuto problematiku v takto jednoduchém
schématu.
Schématu ubohých Cechu s morálním kreditem Husovy smrti a násilných cizáku, vedených úkladným císarem Zikmundem, který byl za

Casto bývá Hus oznacován za reformátora církve ve spojitosti
s požadavkem prijímání podobojí. Predstava, že s tímto požadavkem
vystoupil Hus, je ovšem mylná. Tento požadavek zaznel z úst jiného
z kazatelu predhusitského období, Jakoubka ze Stríbra. Ten vycházel
z domnenky, že dosavadní zpusob prijímání podjednou zabránilo
celým generacím lidí ve spasení. Nikdo z kazatelu ovšem nevystupoval s požadavkem vytvorení nové církve, snahou bylo reformovat
církev stávající. Snahy po reforme, které v Cechách jiste nelze poprít,
však nebyly vlastní Janu Husovi. Otázkou potom zustává, cím se
vlastne Hus provinil.
Hus se kriticky vyjadroval predevším k soucasnému stavu v krestanské církvi. Nedokázal se smírit s prodejem odpustku ci kšeftová·
ním s církevními úrady na všech úrovních. Jeho kritika se nikoli
náhodne objevila v dobe hluboké krize papežství i celé církve. Jako
každý kritik zabehaných porádku ci neporádku se Hus pro mnohé
z církevních hodnostáru mohl stát nepohodlným a nepríjemným.
V Ceších byl systematicky vypestován dojem, že kostnický koncil
se sešel z popudu císare Zikmunda a že jeho jediným úkolem bylo
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odsoudit a zabít Jana Husa. Tak tomu zcela jiste nebylo. Kostnický
koncil mel predevším vyrešit zásadní problémy fungování krestanské
církve, z nichž nejvetším bylo schizma ve forme trojpapežství. Koncil
byl zahájen na podzim roku 1414 a mel se zabývat tremi základními
otázkami: obnovením jednoty církve, jejím pretvorením a bojem
s herezí. Boj s herezí byl duležitým symbolem pro snahu o návrat
k normálnímu fungování papežství a církve. Koncil proto odsoudil
ucení Johna Wiclifa a poté obžaloval Husa z toho, že toto ucení rozpracoval. Byla to tedy obžaloba na ciste teologické úrovni.

Výsledkem vojenských konfliktu vnitropolitických byla vydrancovaná zeme s nedostatkem potravin. Ony spanilé jízdy, které byly ke
konci husitského konfliktu podnikány, nebyly rozhodne zamereny
pouze na šírení osvety a získávání stoupencu. Stejne duležité bylo
i získávání potravin, a to násilnou cestou. Motivem, který nelze opomenout, mohla být i snaha prenést válku mimo území znicených
Cech. Bilance dlouholetých
boju tedy nebyla nijak radostná.
Oprávnene se pak nekterí historikové táží, zda ona lipanská porážka
nebyla spíš lipanským vítezstvím.

Husova obhajoba nebyla koncilem prijata a jediným možným
trestem pro heretika byla smrt. Husovo upálení mohlo být symbolickým aktem znovuobnovení
církevní moci, stejne jako upálení
Jeronýma Pražského o deset mesícu pozdeji. Duležité je predevším
to, že Husova smrt nebyla prijata ani jedním ze stavu v ceských
zemích. Je nesporné, ža Husova smrt, at už byl její duvod skutecne
ciste teologický nebo v jejím pozadí stály i jiné zájmy, se stala pro
Cechy projevem církevní i císarské zvule. Rovnež neutešená ekonomické situace mnoha obyvatel nahrávala radikálním kazatelum typu
Jana Želivského. Výbuch revolucních nálad, provázených násilím,
nebyl jen dusledkem reakce na Husovu smrt, ale vyplýval z celkového stavu ceské spolecnosti, tak jak se vyvinul po smrti Karla IV.

Jan Hus se husitství nedožil. Zrejme by s tím, co se v Cechách po
jeho smrti delo, nesouhlasil. Presto máme stále tendenci jej s husitstvím
spojovat. Onen název ,husitství" k tomu jiste svádí. Je to ovšem stejný
prehmat jako spojování socialistických idejí se stalinskou realitou.
Jak zacházíme s husitstvím dnes? Pro mnohé je to bezpredmetná
minulost, na kterou není treba se ohlížet. Tem ostatním nabídla
ceská historiografie v prubehu doby nekolik variant výkladu, ke kterým je možno prihlédnout. Pro jedny je husitství nejslavnejší kapitolou naší národní historie, pro druhé naopak dobou nejvetšího zla
a rozvratu. K první verzi se mnozí Cechové priklánejí z ciste emotivních duvodu, bez podrobnejších
znalostí dobových reálií. Hus
a husitství se tak staly znakem ceského antinemectví, a to jak u starších generací, tak u mladých lidí sdružujících se v organizacích typu
Vlastenecké ligy. K verzi druhé se priklánejí spíše premýšlivci a lidé
vzdelaní. Podle mého nelze zaujmout jednoznacný postoj.

Od Husovy osobnosti jsme se dostali k husitství. Nejde zde o to,
rozebrat všechny jeho historické souvislosti. Naopak, cílem je ukázat,
jak je husitství reflektováno dnes. Pro mnohé z nás je husitství predevším odporem proti nemectví. Takto nám bylo až na vzácné
výjimky servírováno již od dob národního obrození. Jen málo historiku si dalo práci s tím, aby se husitství pokusilo rozebrat podrobne.
Práve tito nemnozí nám ukazují, že ono cesko-nemecké schéma není
reálné. Vždyt sami obyvatelé Cech patrili na pocátku 15. století pod
souhrnný název ,Nemec" v ríšském pojetí smyslu tohoto slova. Meli
bychom si jasne ríci, že náš národ dlouhá staletí fungoval v rámci
nemecké ríše, a zduraznit to zejména tem, kterí s historií skoncili na
úrovni základních ci stredních škol, tedy ve falešných zkratkách,
pomíjejících mnohá nezvratná historická fakta.

Vyznacujeme-li se my Ceši jako národ necím pozoruhodným, pak
je to naše antidogmaticnost. Jsme národem praktickým, švejkovským.
V tom je naše síla i slabina. eodpustím si neodcitovat tezi našeho
predního historika: ,Ceši mají tradici slavných porážek a hanebných
vítezství." Možná díky této tradici náš národ nezanikl.
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Husitství muže být slavnou porážkou, hanebným vítezstvím,
anebo necím úplne jiným, jak je každému libo. Jednotné pohledy na
cokoli prinášejí mnohdy více škody než užitku. Duležité je, že husitský mýtus je v Cechách stále velmi silný. Premýšlíme o nem, objevují
se stále nové pohledy, a to je jedine správné. Zkoumání historie je
nikdy nekoncícím procesem, kterého se muže úcastnit každý z nás,
pristupuje-Ii k problému objektivne a bez emocí.
O

Husitství je epochou plnou rozporu. V prvním sledu šlo o vnitrní
konflikt, který bychom dnes oznacili termínem obcanská válka.
Nekolikrát musela pak nejednotná ,ceská" vojska celit krížovým
výpravám, vyhlášeným papežem Martinem 1. Oba tyto rozmery husitského hnutí od sebe nelze oddelovat.

Ladislav Cabada, student politologie, Fakulta sociálních ved UK

Vojtecha udelena osobnostem, které významne prispely k duchovní
a kulturní reintegraci zemí strední Evropy do spolecenství svobodných evropských zemí a národu.
Tato cena je pojmenována po svatém Vojtechovi, jedinecné postave, uctívané všemi ctyrmi stredoevropskými zememi, postave, která
v historii sloužila casto jako pojítko techto zemí. Zvlášte duležitou byla
tato historická osobnost pro vztahy Cechu a Poláku, nebot krestanství
prišlo do Polska práve z Cech prostrednictvím misionáre Vojtecha.
Vojtech, pražský biskup, zakladatel prvních polských a madarských,
Rímu podléhajících církevních provincií v Hnezdne a v Ostri ho mi
(tehdejších hlavních mestech Polska a Uher), a mucedník za víru,
bývá casto nazýván ,prvním ceským Evropanem". Jako prítel císare
Oty III. a papeže Silvestra II. byl duchovním spoluautorem takové

Cena svatého Vojtecha
V procesu soucasné integrace Evropy se profiluje specifická skupina národu, které spojují urcité bližší vztahy. Jsou dány staletími
spolecné historie v míru i nesváru, spoluprací i budováním zdí.
Casto cítíme, že by bylo dobré neopomíjet tuto blízkost, ale bojíme
se, abychom nepomáhali vytváret nejaké substruktury v dobe, kdy
Evropa hledá základy a obsah své jednoty. Chceme-Ii tedy obracet
svoji pozornost k tomuto težko vymezitelnému pojmu, kterým strední Evropa bezesporu je, a venovat rozvoji vzájemných vztahu v jeho
mezích jisté úsilí, rozhodne bychom tak nemeli cinit na úkor kvality
vztahu ke zbytku Evropy. Proto byla nove ustanovená Cena svatého
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koncepce Evropy, v níž se Rím, Galie, Germanie i Slavinie mely svobodne a bez vzájemného nátlaku spojovat v jednu ,civitas christiana".
Cena svatého Vojtecha by se mela do budoucna stát symbolem
vzájemného porozumení. To se podarilo nadaci Patriae, organizátorovi slavnostního ceremoniálu, naplnit i pri prvním predávání Ceny svatého Vojtecha v Praze - cenu predával panu Mazowieckému prezident Ceské republiky Václav Havel, laudatio pronesl bývalý nemecký
prezident Richard von Weizsacker a ceremoniálu se jako cestný host
úcastnil krome dalších hostí také prezident Slovinské republiky Milan
Kucan. Po ukoncení ceremoniálu sloužil v katedrále sv. Víta kardinál

Pro rok 1995 byla Cena svatého Vojtecha udelena poslanci Sejmu
a bývalému predsedovi vlády Polské republiky panu Tadeuszi
Mazowieckému, který jako poradce hnutí Solidarita výrazne prispel
k odstranení komunistického režimu v Polsku. Svým etickým chápáním politiky si získal výraznou autoritu a duveru, což vyústilo
v jeho zvolení prvním demokratickým
ministerským predsedou
postkomunistického
Polska. Spolu se spolkovým
kanclérem
Helmutem Kohlem položil také základy trvalého usmírení Nemecka
a Polska a nedávno pusobil jako zvláštní zmocnenec OSN pro lidská
práva v zemích bývalé Jugoslávie.
Tomáš Prouza,

Vlk slavnostní mši v latine, ceštine, polštine a nemcine.

nadace Patriae

tím t o smerem? Pochybuji, že by se nekdo pokusil tak dalece prešupacit evropské dejiny. Nebo dál: rozvíjí se ve dvou, trech tisíciletích evropské kultury lidský duch k stále vetší svobode myšlení,
vybojoval si ji za tu dobu na svetské i církevní moci, bylo to jeho
stálé a neúchylné usilování, nebo ne? Co má se skutecným vývojem
delat jakákoliv doktrína, která tuto vekovitou svobodu ducha potlací?

DOKUMENT

Takdruhé
bychom
probírat
jednu
a ptátmohli
se, jak
zapadají
do

ze soudobých
skutecností
po
tisíciletého
vývoje
evropského
lidstva. Na príklad: vyvíjí se behem staletí lidská spravedlnost smerem k vetší krutosti a k slepé závislosti na mocných tohoto sveta nebo práve naopak? Vyvíjí se spolecenský rád od úsvitu dejin do
dneška k vetší nerovnosti mezi kastami, stavy a rasami - nebo práve
naopak ukazuje celá tendence lidských dejin zvolna, ustavicne
a stále naléhaveji k postupnému
vyrovnávání
všech právních
a obcanských rozdílu mezi lidmi? Smeruje tisíciletý vývoj k rozmnožení lidských a obcanských svobod pro každého cloveka, nebo naopak k jejich potlacení a k otrocké reglementaci lidských bytostí? Jsou
nejaké doklady toho, že by se náš svet, který od césarství a feudalismu prešel k emancipaci širších a širších lidových vrstev, chtel vyvíjet

Nové,
nové
ve svete
jen proti
to, v nemu,
cem pokracuje
starýskutecne
a neustálý
vývoj;
co se jestaví
není nové;dáljeten
to
jen anachronismus,
úchylka a docasné zvrhnutí. Nevíme ješte,
bude-li to vubec k necemu dobré; ale pokud se opravdu ptáme, kam
smeruje vývoj, najdeme v tom, co se dnes nejvíc snaží vtisknout
svetu a dejinám svou znacku, horecnou aktuálnost neceho, co je
predem odsouzeno být jenom episodou, kterou drív nebo pozdeji
vezme cert.
Karel Capek, Prítomnost,

5. ledna 1938

Ceskjr
dialog
MEsíCN1K PRO CECHY DOMA I VE SVETE
známý jako pt'VI'1f soukr<mý casopis, který pi'ieel s ~ou
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Snímek FrantišekDostál

FEJETON

Útrpné ticho
Na popelárských vozech v Rotterdamu je napsáno jen Roteb
a pak je tam citát z básne nekterého z autoru rotterdamské Poetry
lnternational. Což by ani tak nevadilo, ale oslovilijsme letosjednoho z popeláru, v reci anglické, holandštinou nevládnouce.
Bodrý ten muž nám zcela samozrejme odtušil toutéž cizí recí.
Co ta básen znamená, pravil, to nevím, ale treba tady Bert.
Popelár Bert soudil, že je to o ráji nebo pekle, ale soudil rovnež
anglicky, Eden a Hell vyslovoval zcela adekvátne.
Predstavil jsem si, že bych oslovilpražské popeláre. Pokud bych
je oslovil stran poezie, pricházela by v úvahu jedine cizí rec, aby
nedošlo k nejhoršímu. Rozhostilo by sejen útrpné ticho.
Navrhuji, že takové ticho je dnes jedním z nejvetších rozdílu
mezi malými zememi bývalého Západu a bývalého Východu.
Zatímco v mestech Belgie, Holandska, Švédska, Norska a Finska, ba
Rakouska nemluví anglicky už jen místní mutanti rázu Pepka
Vyskoc,u nás mluví jen nejdbalejší obcané, na kterépritlacilo podnikání nebo kterým se život nadlehcil intenzívním vzdeláváním.
Ostatní setrvávají v útrpném tichu nebo zmatené gestikulaci.
jeden z posledních ceskoslovenských vtipu si podržel platnost
v obou nových republikách: Baca jakýs, velmi starý, sedí pred kolibou, když tu se pritrefí stádecko turistu. Obdivují folklórní kvality
baci, ovcí a sýra, táží se: Do you speak English? Baca pohrdlive
mlcí. Sprechen Sie deutsch? naléhají turisté. Baca bafá a mlcí.
Turisté to zkusí ješte jednou francouzsky, italsky, španelsky
a holandsky, lec bez výsledku. Baca mlcí a pohrdlive bafá. Turisté
se s omluvami dají na ústup. Tu zabafá baca zhluboka a mozolnatou rukou za nimi ukáže, obraceje se k svému pomocníku:
Vidíš,jáno, takových recí umejí, a je jim to h... platný.
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Nuže, naše národy si sice ochotne nechajíkolonizovat rec kdekterým softwarem a fast foodem, second-hand pokládají za vetešnictví s modrou krví a americkou garancí a dealera, prípadne leasing za jediný zpusob existence hmoty oživené, ale v jádru zustávají ve stádiu roduverného baci.
Na strane jedné má baca recht, jak ríkala moje babicka, chtejí
videt naší kolibu, at se ucí príslušné reci. Ani my netáhneme na
Andelský hrad v Ríme v ocekávání, že nám pruvodce vyloží v reci
ceské, odkud by byla mohla skocit Floria Tosca.
Na druhé strane si snad jen Pepek Vyskoc muže neuvedomit ci
nepripustit, že tu je a bude neco jako jazyková integrace, že tu je
a bude neco jako jazyk doma a jazyk za humny a že tzv. malý
jazyk mužeme zachránit pred kolonizací, kontaminací a atrofiíjen
bežným ovládáním, alternativním použitím a procítením hlavního
komunikacního jazyka kontinentu. Nebo civilizace, nebo tzv. sveta.
Nejde jen o to, aby baca mohl propagacne odvetitifolklóru chtivým
turistum. jde o to, abychom si zvýšili citlivostpro integritu vlastního
jazyka bezpecnou a organickou znalostí tzv. velkéhojazyka.
A velký jazyk není jen ten, jímž hovorí mnoho lidí. je to predevším ten, kterým hovorí soucasná technická nutnost, tak ríkajíc
civilizace. V tomto hovoru je ruština posud jazykem velké minulosti, o nemž posud platí ten židovský vtip - To ríkaj, pane Khon,
mne? Já z tý Aurory nevystrelil. V tomto hovoru je francouzština
nádhernou melodií kontinentální Evropy, v níž je Montaigne víc
než megabit a mnohem víc než cip.
Ale anglictina je jazykem velkého svetafaktu a tvrdých faktu, je
tojazyk, jímž se vstupuje z veku cituplného vrnení do sveta hospodárné komunikace. V oblasti malých jazyku západní Evropy už to
pochopili.
My jsme se dali, jak už je naším údelem, do pospešného dohánení Západu a plašení útrpného ticha. Takjen abychom to dotáhli
do konce, což nebývá naším údelem, abychom zde povyrostli
Miroslav Holub
a s námi náš rodný jazyk.
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Perlový náhrdelník
Poezie staré Cíny

Klášter Pej Cching-luo
Slunce se ukládá ke spánku
za pohorím Jen
a já v doškovém príbytku
marne hledám
osamelého mnicha.
Padajících listu se vyptávám,
kde asi muže být?
Stezka se ztrácí v chuchvalcích
studených mraku.
Sám v podvecer tluce
na kamenný gong,
poklidne se opírá
o hul z bambusu.
Celý svet není víc
než zrnícko prachu.
K cemu je láska
a k cemu nenávist?
Li Šang-jin

Písen císare
Mocí a silou
mohl jsem srovnat
hory se zemí.
Duše má
objímala celý svet.
Ted ale
všechno je pryc.
Muj šedý kun
nechce už
kupredu jít.
Muj šedý kun
už nechce kupredu.
Co jen mi zbývá?
Lásko moje,
co s tebou stane se?
Siang ]ti

Balada z Lung-si

Kotvím u reky Cchien-te

Prísahali,
že rozdrtí neprítele
i za cenu svých vlastních životu.
A ted, pet tisíc pláštu z brokátu
podšitých hermelínem
v prachu leží na barbarské pude.
Jak smutný údel!
Kosti jejich, jež na sníh tu zbelely
na brezích reky Bloudení,
jsou dosud muži z masa a krve
v myšlenkách žen,
jež stále cekají
na návrat bojovníku.
Ccheng Tchau

Clun zvolnuje svuj beh
a u brehu znehybní
v závoji bílé mlhy.
Když slunce pohasíná,
poutníkuv stesk
tíží dvojnásob.
Pustina bez konce,
pod nízkou oblohou
zakrslý strom.
V pruzracné vode
kulatá luna vyplouvá
cloveku vstríc.
Meng Chao-žan
Preklady Ferdinanda
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Stocesa

D
nova
ffítomnosG
Vám nabízí inzerci za výhodných podmínek!
aši ctenári jsou lidé, kterí mají zájem o politiku a kulturu. Casopis je rozesOán po celém svete.
Ceník inzerce
16.000 Kc

1/8 strany

2350 Kc

"oznamovatel"

1/2 strana

8.500 Kc

1/16 strany

1.250 Kc

do 25 slov /4 rádky/ 350 Kc

1/4 strany

4.500 Kc

1/32 strany

650 Kc

do 12 slov /2 rádky/ 200 Kc

1 strana

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

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

Uzáverka pro reklamy do patnáctého každého predchozího mesíce. Císlo vychází vždy mezi 15. - 20. každého mesíce.
Objednávky zašlete na: Nová Prítomnost, Národní 11, 110 00 Praha 1, tel. 26 62 16, fax 26 68 25. Tešíme se na Vaši objednávku!
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Praha

na obálce casopisu.

minulých

císel a další informace

na naši adresu.

Pro prímé objednávky

zašlete

své jméno,

adresu,

osobní

šek, eurošek,

money order. Platba kartou VISA a MASTERCARD je možná po obdržení obj. lístku. V CR: 120 Kc/6 mesícú, 240 Kc/rok, 20 Kc/minulé císlo. V SR: 192 Sk/6 mesícú, 384 Sk/rok, 32 Sk/min císlo. V Evrope (letecky): 9.00 USD/6 mesícll, 18.00 USD/rok, 1.50 USD/min. císlo. Ve Spojených Státech, Kanade a mimo Evropu (letecky) 12.00 USD/6 mesícú, 2400 USD/rok, 2.00 USD/ min. císlo.

nova

títomnosG
OBJEDNACÍ LÍSTEK
árodní 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)
3) Predplácím

.

o casopisu?

na dobu (co se nehodí, škrtnete):

.
6 mesícLJ

12 mesícLJ

4) Žádán1 lninulá císla:

.

•
CENY PREDPLATNÉHO:

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

.

Datuln 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.

