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Príklad
Medicínské studie mne zavedly na jeden malý a krásný ostrov v Karibském mori. Tam, vedle staré britsképevnosti, která
z vysokého kopce hlídala prístav plný jachet, byla postavena nemocnice. Mela kamenné zdi, které koncily asi metr pod strechou z plechu; okna mela pouze okenice, aby vítr od modrého more mohl proniknout dovnitr, kde teplota castopresáhla tricet stupnu. Vítr prinášel vuni nedalekých muškátovníku, která se mísila s pachem obvazu, namácených do alkoholu,
a smrti. Cernípacienti, ležící na lužkách bez pohnutí, se tišepotili, zatímco cerné sestricky se nenucene pohybovaly v šustivých sukních a naškrobených bílých cepcích a nepotily se skoro vubec. Ze všech nejvíce se tu všakpotili místní bílí studenti jak z vedra, tak z nervozity.
Na poslední posteli na samém konci sálu ležel náš pacient. Byl stredního veku, ale vlasy mel už prošedivelé. Mluvil tiše,
ale s úsmevem, jen obcas poznamenaným bolestí. Mel neoperovatelný nádor žaludku. Predstíral pohodu, zatímco dvacet
nezkušených rukou nádor pohmatem prozkoumávalo. Vyšetrení a následný pohovor s profesorem trvaly dve hodiny. Poprofesorove odchodu jsme se sami chteli s tímto naším vubec prvním pacientem rozloucit - a nevedeli jsme, zda se loucit, nebo
mu spíšpodekovat. Pacient se na nás klidne díval. Vycítil naše napetí, a aby nám to usnadnil, oslovil nás sám: "Myslím, že
nevíte, co mi ríci. Sám mám syna mladšího, než jste vy. Vím, že na této zemi nebudu dlouho, a jsem moc rád, že jsem vás
poznal. Moje nejvetší prání je, aby se muj syn taky jednou dostal do vaší lékarské školy a byljako vy. "
Všichni jsme potichu stáli v koutku místnosti, zatímco v okne nad mužovou postelí bylo videt, jak slunce v ružovém
oparu zapadá do fialového more. Už nevím, jak jsem se dostal ven z pokoje.
Nikdo, ani autor techto rádku, nemohl tušit, že se o té chvíli na ztraceném ostrove a o tom bezejmenném muži bude
letpozdeji psát v casopise, který vychází na druhé strane zemekoule. -Jak se clovek stane dobrým príkladem? Asi
tím, že si za všech okolností uchová svou tichou, obdivuhodnou lidskou dustojnost.

o patnáct

Martin Jan Stránský

Dopis ctenáre
Hra o život
Dušan Soudek, Kingston, Ont., Kanada
Profesor Necas koncí svou úvahu o hre
o život (Nová Prítomnost c. 5, str. 4) otázkou: "Není vubec racionalita, jako nejmarkantnejší specifikum cloveka, slepou ulickou vývoje? Nehrajeme velice vítezne hru
vedoucí do propasti?"
Evoluce pracuje jinak než inženýr navrhující nový typ stroje; musí používat, tak
receno, puvodních soucástek a jen tu a tam
si muže dovolit nejakou inovaci. Tak tedy
orgány, které kdysi na predchozích stupních vývoje mely své opodstatnení, zustávají, i když jen v zakrnelé
nebo funkcne
pozmenené
forme (napr. slepé strevo,
kostrcní obratle a žaberní otvory, funkcní

jen u žraloku). Stejne i lidský mozek, sídlo
racionality a intelektu, je "zatížen" starobylými stupni vývoje tohoto orgánu. Podle
Macleana lze rozlišit lidský mozek na tri
ruzné vývojové stupne: R-komplex Cíeptile =
plaz), vzniklý u plazu a ptáku pred stamiliony let. Zde jsou lokalizovány
instinkty
a afekty (agrese, lov, párení, teritorium,
rituály, imitace, skupinové chování, dominace). Rhinencefalon,
u nižších savcu,
vzniklý pred 150 miliony let (regulace
emocí, chutové a cichové vjemy, sexuální
chování, materská péce, ucení, pamet).
Neokortex, predevším u primátu a kytovcu.
Vznikl
pred
desítkami
milionu
let.
Neobycejne vyvinut u cloveka (vznik reci).
Vynalézání, abstraktní myšlení. Obe primitivnejší cásti mozku mohou jednat dost
nezávisle, neokortex se pak snaží jejich
akce racionalizovat.
"Nižší" mozky se
ovšem nemohou vyjádrit recí. Bez znalostí
o vývoji mozku mužeme jen obtížne pocho-
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pit napr. soucasné
události
v Bosne.
"V každém z nás dríme neco z dinosaura,
z nehož jsme vzešli; cas od casu se dinosaurus probudí." (A. Koestler) "Naše jednání je urcováno daleko více jistými biologickými impulsy, které sdílíme s nižšími zvíraty." (H. Eysenck)
Neodvážil bych se prohlašovat práve jen
racionalitu za slepou ulicku vývoje. U hmyzu
je jiný smer vývoje nervového systému velice úspešný, smeruje k složitým instinktum.
Slepou ulickou muže být práve nesouhlasné
spojení racionality s primitivními afekty,
pocházejícími ze starobylých cástí mozku.
"Clovek díky svým specifikum nesmírne
úspešne konkuruje jiným druhum, dokonce
je ve velkém a dokonale hubí ... " (Necas)
Z toho ovšem nelze ovlivnovat racionalitu,
ale práve jen mentální residua z naší plazí
minulosti. Intelekt vytvoril atomové zbrane,
ale plazí mozek držel a i v budoucnosti
bude držet prst na jejich spoušti ...

J
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Ferdinand Peroutka
mezi námi
Se zadostiucinením je treba konstatovat,
že spisy Ferdinanda Peroutky po roce 1989
vycházejí sice nesoustavne,
ale svižným
tempem. Pro nikoho není tedy dnes už
technickým problémem, aby se seznámil
s myšlenkovým odkazem nejvetšího našeho
publicisty XX. století.
edávno vyšly opet
dva soubory statí, které na sebe navazují,
byt v opacném poradí: Údel svobody. Výbor
z rozhlasových
projevu
1951-1977
(Academia),
a Polemiky
Ferdinanda
Peroutky (Ceský spisovatel,
ed. a kom.
F. Houška).
První kniha podává výber
z Peroutkových
komentáru
ve vysílání
Svobodné Evropy druhého autorova exilu,
druhá je výborem Peroutkových
polemik
z let 1924-1947. Setkáváme se tu s týmž
Peroutkou, jak jej známe z predcházejících
souboru i z .Budování státu": ostrý polemik,
brilantne ovládající umení jemné, ale pádné
ironie, clovek s obsáhlým zázemím kulturních, politických, filosofických i historických
znalostí, vynikající stylista, který pozvedá
novinárský jazyk na úroven jazyka velké
literatury. A ovšem presvedcený demokrat,
neuzavírající se citu a transcendentnu,
ale
spoléhající
predevším
na zdravý lidský
rozum.
Peroutkova
polemika nekteré z jeho
význacných vlastností ješte podtrhuje. Autor
se snaží predstavit a potrít protivníka jeho
vlastními zbranemi, myšlenkami a citáty
z jeho clánku. Pritom dodržuje pravidla klasického
literárního
duelu: mluví vždy
k veci, neprechází na vedlejší pole, klade
otázky, ale na položené otázky soustavne
odpovídá. A nutí protivníka k duslednosti.
Za svuj život napsal Peroutka veliké množství polemik. (Ve výboru F. Houšky prevažují polemiky s komunisty, což je jiste aktuální, ale vyvolává to dojem, že Peroutka po
celý život pouze bojoval s komunismem. To
mu sice vytýkala komunistická propaganda,
ale Peroutka bojoval stejne vášnive proti
totalitám
pravicovým
i proti nešvarum
demokracie.
Krome toho si vždy kladl
i mnoho cílu pozitivních.) Jeho polemiku
s F. Hercíkem O. 2. 1948) bych však nepovažoval za poslední.
Vždyt i nekteré

z Peroutkových
komentáru ve Svobodné
Evrope mají vyložene polemický, osobne
adresný charakter.
Abstraktní
úvahy v celém rozsáhlém
Peroutkove díle témer nenajdeme. Neustále
se pohyboval uprostred konkrétních událostí, lidí, knih, clánku. Na ne bezprostredne
reagoval. Nebyl a nechtel být spekulativním
filosofem, i když filosofická dimenze jeho
díla je nesporná. Dokonale ovládal umení
aforistické zkratky, proto se z jeho del dobre
cituje, podobne jako z prací Havlíckových ci
Masarykových.
At tedy mluví Peroutka sám:
.My proti revoluci namítáme: revoluce
pohlcuje zbytecné obeti, revoluce by obetovala celou naši generaci (jako je už celá
jedna generace ruská obetována); revoluce
mimo to nepracuje tak spolehlive jako vývoj,
který krácí po schodišti zkušeností; revoluce
vždy se pokusí nastolit nejaký teoretický,
papírový ideál, a tvrdou pestí vnucuje dogmata životu; vymrští se hned na nejvyšší stupen a potom s omluvami a rozpaky sestupuje o nekolik stupnu níže, když byla nejvyššímu stupni obetovala štestí a životy; revoluce
je plýtvání" (929).
.".lidé musejí znát pravdu o tom, co se
kolem nich deje nebo co se teprve nedávno
událo. Mnohé by nevedeli, kdyby nad historickou pravdou byla zrízena národní správa
komunistické strany" (947).
.Komunisté by nikdy nebyli mohli provést to, co provedli, kdyby se nebyli mohli
chlubit spojenectvím se vzdelanými lidmi,
kdyby spisovatelé nebyli omlouvali jejich
násilnosti, kdyby mistri kultury, jak se sami
nazývají a jak je už nikdo nenazývá, nebyli
klamali lid" (952).
•Velehory knih jsou produkovány. Jak,
jestliže by to byly velehory braku? Ve svobodné spolecnosti
nakonec nerozhoduje
vláda, nýbrž duševní stav spolecnosti. Knihy
spoluvytvárejí tento stav" (976).
"".reklama má svuj literární styl, který je
korupce, nad níž není. Není úkolem reklamy
odhalovat
skutecnost,
nýbrž prikrývat
ji"(976).
.Vskutku, jak velice by se literatura zmenila, kdyby spisovatelé psali jen to, co vedí,
jen o tom, cemu rozumejí. Byla by to nejdukladnejší revolta v literature" (976).
Kniha "Polemiky Ferdinanda Peroutky"
obsahuje nadmerné
množství tiskových
chyb; u knihy vydané Ceským spisovatelem
to ponekud zaráží.
František Kautman
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Senzace se nekonala
Od prvního vydání Fucíkovy .,Reportáže
psané na oprátce" (945) se vedou nejprve
v zákulisí, od šedesátých let pak i verejne
spory o tuto knihu. Není divu: stala se hagiografickým, kanonizovaným textem o hrdinství príkladného komunisty. Je jednou z nejrozšírenejších knih ceského autora ve svete.
Za padesát let vyšla v 320 vydáních, z toho
v 37 ceských, a byla preložena do 90 jazyku.
Její autor se stal ceským národním hrdinou
a vzorem k následování pro levicovou mládež celého sveta. Rada Fucíkových vrstevníku byla k tomuto kultu skeptická od jeho
vzniku: ve Fucíkove stínu mizely osobnosti
v odboji stejne zasloužilé, ne-li zasloužilejší.
Navíc pred válkou i v prvních letech okupace byl Fucík považován spíš za romantického
bohéma než za asketického profesionálnulO
revolucionáre, za nejž byl nyní vydáván.
Potom
prišly
pochybnosti
Predne
o autenticite knihy. Bylo vúbec možné, aby
ji autor ve vezení napsal a odeslal .na svobodu"? Napsal ji vubec? Vydavatelé Ladislav
Štol! a Gusta Fucíková byli napr. nespravedlive podezíráni, že knihu napsali sami, ac
ani jeden z nich nevládl perem natolik, aby
to dokázal.
Píše Fucík ve své knize pravdu? Nebyl
nakonec zrádcem nikoli J. Klecan - Mirek,
jehož autor ve své knize obvinuje, že príliš
mnoho vypovídal, ale sám Fucík, který takto
zametal stopy vlastního selhání'
Od druhého vydání bylo známo, že do
textu bylo zasahováno, a až do konce 80. let
se krome Gusty Fucíkové a nekolika "odpovedných" soudruhu nikdo k puvodnímu
rukopisu nedostal.
První úplné, kritické a komentované
vydání "Reportáže psané na oprátce", pripravené skupinou odborníku - textologu, historiku a literárních vedcu - pro nakladatelství
Torst, dokazuje, že kompletní text knihy
dosud nikdy nevyšel a že byla potlacována
zejména záverecná pasáž, v níž Fucík oduvodnuje svou "vysokou hru" s gestapem,
v jejímž rámci zacal vypovídat. To je skutecnost nejzávažnejší, která však potvrzuje jen
to, co se dávno vedelo - že Fucík nikdy
nebyl legendárním
rytírem bez bázne
a hany, ale byl clovekem, který v extrémních
podmínkách težce zápasilo
svou lidskou
identitu.
Jinak prece víme, že komunisté (sovetští
i naši) zcela bežne zasahovali do textu knih
klasiku

minulých

století, své zásahy nijak

n
lhtomnosG
nCJVa'

nezduvodnovali a považovali svou praxi za
zcela legitimní. (Dokonce obcas interne tvrdili, že sám mrtvý autor, kdyby žil, by
s takovými zásahy souhlasil)
Bylo by
s podivem, kdyby Fucíkova "Reportáž"
tomuto osudu unikla.

Dobre, že tato kniha vyšla: dokazuje, že
Fucík ji ve vezení opravdu napsal, byt jen
díky zcela mimorádným okolnostem, a že
v rade vecí se od historické reality neodchýlil; jinde ji literárne transformoval a místy
zakamufloval - což není v takovém prípade
nic neocekávaného. Ukazuje se také, že mezi
ceskými i nemeckými dozorci v nacistických
veznicích bylo nemálo i takových, kterí
vezne nejen netýrali, ale dokonce jim pomáhali. Jiní byli rozpolceni - jako napr. komisar
Bi:ihm. (Tady je nutno chmurne poznamenat,
že ti zlocinci, v nichž se hnulo svedomí a po válce, ac predtím unikli do bezpecí -, se

Nové vydání je doplneno (krome vecných komentáru a i1ustracO dvema studiemi:
V. Macura
analyzuje
hagiograficnost
Fucíkova textu s perspektivním zamerením
na vládnoucí poválecnou komunistickou ideologii, F.]anácek se pak zabývá historickým
pozadím a konexitami
zkoumané
knihy
a jejími interpretacemi.

dobrovolne vydali do rukou našich úradu,
podali podrobné výpovedi a skoncili na šibenici, zatímco ti z jejich kolegu, v nichž se
svedomí nepohnulo, možná dožili úspešne
svuj vek nekde v Latinské Americe. A ctenárum, kterí válku neprožili, snad tato kniha
pomuže pochopit proti nemeckou euforii prvních poválecných mesícu.
Tedy: žádná senzace, strízlivá realita
a "polidštení" cloveka "víry uhlírské'", který
v protifašistickém odboji obetoval život, ale
za zlegendarizování
vlastní osoby nese
odpovednost jen cástecne.
František Kautman

Bohoslužby u soudu
Americkým tiskem (napr. Washington Post c.
124/1995) probehla zpráva o soudu v Greensburgu,
Pensylvánie, pred nejž popohnal reverend Angelo
Ciuffoletti z katolického kostela Svatého kríže své
ovecky, dámy jménem Miscovich, Sudwoj a Balconi,
nebot každý den rušily kázání výkriky pri modlitbe
rúžence. Nadto snad i rozširovaly
vlastnorucní
nábožnou literaturu, jež se jevila rozpornou. Soud
jim zakázal "vandalizování"
kostela pri službách
božích. Jenom obcanka Miscovich slíbila, že zmení
své kostelní zpusoby, druhé smejí do kostela jen
s výslovným svolením reverenda. Asi i zbožné zanícení musí mít své hranice.
M. H.
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milionu ilegálne prítomných neobcanu, to nikdo neví a nikdy nezjistí). Systém fungující na duvere je dokonale zneužitelný, jak nám rovnež dokonale dokazují napríklad výkony z bývalého Sovetského
svazu se dostavivších podvodníku, shrabujících miliony z pojištovacích podvodu, podvodu s kreditními kartami. V texaském mestysu si
stovky Mexikánu porídily poštovní schránky, kam jim federál, Unde
Sam, posílá tisícové sumy jako danový preplatek z daní, které ovšem
nikdy neplatili. Že takový systém se ješte nerozpadl, to by i zatvrzelého ateistu presvedcilo o existenci boží.

.

Civilizace
a teror

Defmice teroristy
Požádal jsem studenty, aby mi definovali teroristu. Prý fanatici
oddaní své veci, ochotní za ni položit život. Jak kdo. Palestinští mladíci
za volantem vozu s nákladem traskavin, rítící se do izraelského autobusu, volí sebevraždu s presvedcením o prednostním vstupu do ráje
k AlIáhovi. Jinde, napríklad v Evrope, se revolucní frajeri se svým
pobytem na této planete zpravidla zas tak moc dychtive nemíní loucit.
Zavést tak, místo pár let ve fešáckém kriminále s barevnou televizí,
treba verejné popravy mecem, tak jak je dosud zvykem v Saúdské
Arábii, leckdo ze zájemcu o revolucní gloriolu by se dovtípil. Prezident
Clinton zareagoval na Oklahomu slibem, že spravedlnost bude swift.
To teda urcite! I když se podarí nekoho odsoudit k smrti, s nejvetší
pravdepodobností popraven nebude, a pokud prece jen bude, výkonu
se docká až po uplynutí aspon deseti roku procedurálních tahanic.

Historie nám dodává všelijaká prekvapení.
Radovánky z rozpadu vedeckého komunismu, následné
sladkokyselépocity pri seznamování se s pouští totalitního dedictví, a už tu máme další novinky - napríklad
v podobe mohamedánského jundamentalismu. V kdysi
tolik jrancouzském Alžírsku ted zabíjejí holcicky jen
proto, že si zcela nezabalily hlavu. V Turecku, kde už
pred víc než sedmdesáti lety zavedli svetskýstát a hodnoty, se rovnež kvapem zacínají vracet stredovekézvyklosti.

Sponzori

Ota VIc

Co do kauzy: nekdy to muže být toliko sprosté vyderacství ve velkém. Zahranicní konexe a sponzor: nekdy je to porádne propojené.
V kvetnu 1972 se uskutecnila strelba do pasažéru na letišti v Tel
Avivu, plánovaná palestinskými Araby v Nemecku, provedená teroristy zrekrutovanými v Japonsku, s použitím sovetských zbraní, získaných v Itálii, tam dodaných alžírským diplomatem, to vše financováno z Libye. Výsledek této výsostne internacionální akce: život ztratili
poutníci a jeptišky zejména z Portorika (28 mrtvých a 78 zranených).

Jestliže se tento vývoj uskutecnuje v nám dosud bezpecné vzdálenosti, Bosna už je prece jen blíž. A když vybouchne letadlo nad
Skotskem, nálož traskavin porádne zacloumá mohutným mrakodrapem na Manhattanu, pak už to tedy máme doma.
Nástroje zla
Hannah Arendtová kdysi psala o "banalite zla". Uvažme ted tu
banalitu nástroju zla: hromada hnojiva k mání pro zahrádkáre,
k tomu olej, zamíchat, primontovat budík a bác, sype se federální
budova v Oklahome s veletuctem mrtvol v sutinách. Stamilionové

Domácí zdroje
Ted se nám ale rozmáhá novum z výlucne domácích zdroju.
Jakási náboženská sekta se pouští do zabíjení v tokijské podzemní
dráze. Zarputilí surovci si hrají na bojovníky v amerických houštinách a pak jedou zabíjet do Oklahomy. Televize uvedla dokumentární záznam, z jejich dinosaurích názoru šel des.

dolarové škody plus nespocitatelné bolesti, to vše porízeno za necelých tisíc dolaru. Když jsme u takového chladnokrevného úcetnictví:
handgranát, kus traskaviny za deset dolaru, muže postacit ke znicení
jumbo jetu se stovkami pasažéru.

Jak se tedy bránit, nakolik je spolecnost ochotna se prizpusobit
novým nepríjemným podmínkám? Ve vzdušné doprave jsme si zvykli, na letištích nám detektory nevadí. Zrejme dojde ke zprísnení
kontroly pri vstupu do verejných budov, dojde k zákazu parkování
v jejich blízkosti. (Neco takového si už pred casem docela úspešne
zavedli v Jižní Americe.) American Civil Liberties Union sice bude
jecet, ale tentokrát s tím jecením asi neuspeje.

Dnes již delší dobu bezpecne nabalzamovaný predseda Mao ríkával, že terorista (at už by se tedy vydával za revolucionáre, bojovníka za tu ci kterou svatou vec) je ryba a západní buržoazní demokracie je voda, v níž se lze úspešne pohybovat. Pravda, takové rybe by
nesvedcilo v Maových, Hitlerových, Stalinových tocích. Tam si terorismus monopolizuje sám stát.
USA pokládám za nejzranitelnejší ze všech demokracií. Zeme to
je znacne velká, s obyvatelstvem rekordne heterogenním, s tradicní
oblibou pro nošení zbraní všelijakého druhu a s neméne tradicní
averZÍ vuci jakékoliv kontrole obcanu (mezi nimiž je možná deset

Bludy
Nutno se vyporádat s nekolika tvrdošíjne pretrvávajícími bludy
Že výskyt terorismu je prímo úmerný výskytu utrpení. Tam. kde se
4
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žije vskutku mizerne, terorismus veru nekvete. Terorismus rovnež
není vynálezem soucasné doby. Anarchisté se svými bombami si cile
pocínali už v minulém století.
ové jsou ale nástroje terorismu:
a veru bude ješte hM, zejména s použitím bakteriologických zbraní.

Další novinkou soucasnosti je role sdelovacích prostredku. Vždyt
terorismus je vlastne jen konecná forma pllblic relations, jak získat
pozornost sveta. A v tom tedy tisk a zejména televize vypomáhají
znacne.

O

Ota Ulc, JUDr., PhD. (Columbia Univ.) NY), profesor
politických ved na Státní univerzite v Binghamtonu,
Nl~ spisovatel

Republikáni se tradicne klonili spíš k izolacionismu, America
first, a zbytek sveta at ji radeji nechá na pokoji. Dnes už je to komplikovanejší, nesou hlasy jsou k videní a slyšení nejen mezi politickými stranami, ale i ve vlastních radách. Konzervativec Patrick
Buchanan zduraznuje izolacionismus, neméne konzervativní senátor jesse Helms podporuje prijetí exsatelitu do NATO bez ohledu
na protestní
pokrik z Moskvy. To je též postoj Zbigniewa
Brzezinského, clena nekdejšího Carterova prezidentského
týmu:
zdúraznuje nutnost Washingtonu prekonat European timidity (bázlivost) a Russian temerity (nerozvážnost,
ukvapenost).
Rozšírit
NATO smerem na východ muže ale natolik popudit západní spojence, že to uvrhne NATO do zkázy, varuje renomovaný myslitel
Fred C. Iklé, který sloužil za týmu Carterova premožitele Reagana.
jaký však má smysl dál pri živote udržovat neco tak nedomrlého,
tak málo užitecného, jako je NATO v dobe jeho potupné impotence, v Bosne dokonale prokázané? Tak se ptají jiné, rovnež inteligentní osoby.
Odpovedí je ovšem national illterest, jenže jak ten národní zájem
zformulovat? Rozhodne není v zájmu amerického danového poplatníka vyhazovat sumy a prípadne obetovat životy kvuli zachování
politické pohody v Uzbekistánu. "Nepotrebujeme spotrebitele bezpecnosti (security consumers), " prohlásil Willy Claes, nový generální
tajemník NATO.
V úvahu pro (nikoliv brzké) clenství pricházejí tri kandidáti:
Polsko, Madarsko a Ceská republika. Slovensko již méne a ostatní
Východoevropané zcela minimálne. Kandidáti musí splnit radu podmínek: demokratickou ústavu a politický systém (podmínka kdysi
nevyžadovaná od Recka, Turecka, Portugalska, Spanelska), respektování lidských práv, schopnou vojenskou moc, standardizaci výzbroje
a velitelské struktury podle systému ATO, civilistu v cele ministerstva obrany . .Jen poslední podmínka je snadno splnitelná.
a
Slovensku tím ministrem udelali zasloužilého soudruha, nomenklaturního kádra.

NATO:Námluvy, upejpání,
predsnubní komplikace
Už víc než pred rokem 03 ledna 1994) CT uverejnil muj clánek
"Co NATO?". Tehdy jsem se zminovalo plusech a minusech, proc že
se západní zeme dychtive nehrnou do objetí s exkomunistickými
cekankami, a že to jsou vlastne cekanky s nejen problematickou
minulostí, ale i prípadne podezrelými zámery pro fu tu ro.
Za uplynulý rok se ledacos událo. Sil' Michael Rose, komandant
OSN jednotek v Bosne, si pocínal natolik slabošsky, že si od konzervativního komentátora Williama Safira vysloužil prirovnání k Neville
Chamberlainovi.
Safiruv ideologický protinožec Anthony Lewis
z týchž New York Times šel dál: že brigadýr Rose si pocínal ješte
hanebneji než onen proslulý státník s deštníkem. A k šaráde impotentního prihlížení agresi Srbú muselo prihlížet i NATO, ponoukající
pak k oprávnenosti dotazu, proc takový podnik pri živote nadále
vúbec udržovat.
Na opacné strane méne již rozdelené Evropy jsme zatím byli
svedky postupú, které mnozí pozorovatelé interpretují jako dobrovolné znovu nasazování chomoutú. Kdysi to krví a železem prosadil
bátuška Stalin, ted' do toho ti docasne osvobození lezou z vlastní
vule. Hlas po socialismu bažícího lidu se prosadil ve volbách
v Polsku, Madarsku, na Slovensku, vlastne všude s (prozatím) jednou výjimkou
naší rodné ceské zeme. Lech Walesa, geroj
Solidarity, uvádí do funkce nového šéfa polské výzvedné služby
soudruha Mariana Zacharského, v osmdesátých létech v USA uvezneného komunistického špiona. Ministrem národní obrany si tam
jmenovali Longina Pastusiaka,
bývalého partajního
ideologa
s plnou výzbrojí proti imperialistickému útocnénlu
ATO. Neméne
absurdní situace je na Slovensku, kde v koalicní vláde mají státníka
zedníka Luptáka, který se dal slyšet svým zatracením Gorbacova
jakožto britského špiona. V Cechách jsme na tom líp. ministr obrany Baudyš toliko bránil generála. kradoucího ve stockholmském
obchode hracky.
Exsatelité tedy vyjadrují zájem o vstup do NATO, zatímco jelcin
protestuje . .Jeho hvezda na Západe ovšem notne pohasla, z cecenského debaklu se tam - a asi i doma - jen težko vzpamatuje.
V mezidobí se uskutecnil debakl s intervencí v Somálsku, úspešne nekrva\'á expedice na I-!aiti, velice krvavé sebevyvraždování
v Rwande. A meli jsme v Americe \' listopadu 1994 volby, které
pozmenily. veru predelaly politický scénár víc, než se kdy stalo za
posledních ctyricet let. Nejen tedy presun moci od Demokratické
strany k Republikánské, ale i podstatný posun z federální jurisdikce
Washingtonu do padesáti ruzne si pocínajících státú.

Kandidát na clenství rovnež nesmí vést územní spor se sousedem.
Madarsko s Rumunskem rozhodne takový vede. A jak je tomu
s výhledy na zachování madarské a polské pluralistické demokracie
za nynejší vlády exsoudruhú, lidí zvláštního ražení? Výzkumy verejného mínení samozrejme zjistí sympatie k NATO, pokud bude sloužit jako ochrana pred ruským medvedem. Kolik bude ale sympatií
i k dodržování clenských povinností' Treba k tomu, že je nutno
poslat ceské junáky se zbraní do Turecka, aby pomohli rubat vzpurné Kurdy v kopcích?
Severoamerická a západoevropská verejnost rovnež neprojevuje
príliš nadšení zmnožovat rady NATO. Clenú je tam teer šestnáct.
A stacit bude jeden jediný hlas, aby prijetí nových zájemcu vetoval.
Ota Ulc
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vzdálen asi tri kilometry a mesto rozhodne neprijde zkrátka.
Nasadilo dokonce dvojí ceny, jedny pro "Cechy" a druhé. samozrejme vyšší a v zahranicní mene, pro ,Nemce". Co by se stalo, kdyby
se naším mestským vláckem chtel projet cizozemec jiné provenience,
nevím. Výdelek železnice si mesto pojistilo také tím, že je v soucasnosti rozširovaná silnice spojující mesto s prechodem uzavrena i pro
cyklisty.

Malá politika
Na západe Cech, pri hranicích leží v Krušných
horách mestecko. Dríve bývalo mestem, ale s odsunem vetšiny jeho obyvatel se jeho velikost a bohužel
i význam zmenily. "Nemce", kterých se naše republika po druhé svetové válce tak ochotne zbavila, zde
pripomíná už jen pocátecní písmeno nemeckého
názvu mesta, které jakoby zázrakem nebylo vymazáno z mestského znaku. Právo na mestský znak,
a také mnohá jiná práva, priznal mestu v roce 1370
sám Karel IV., který je povýšil na královské horní
mesto. Po hornících už dnes zbyla jen pomalu travou
a stromy zarústající halda skrývky.
Ladislav Cabada

Hranicní prechod je zcela jiste nejvýznamnejším obchodním artiklem našeho mesta. Více než ctyricet let byl styk mest na obou stranách hranice prerušen. Silnicní prechod byl uzavren, železnicní zanikl zcela, nebot na ceské strane byly vytrhány koleje, na nemecké
pak byl zboren železnicní most. Krásný príklad "internacionalismu"
zemí východního bloku.
Dnes je hranicní prechod znovu otevren. Nemectí návštevníci naší
zeme již sice nemohou v Cechách navštívit své "vysídlené" príbuzné
ci prátele, zato zde mohou levne nakoupit, pojíst a popít. Malý
pohranicní styk vnesl do mesta život. A také mesto živí. A mohl by
více, rekli si nekterí moudrí na radnici. A tak vymysleli, že by se
malý pohranicní styk mohl promenit na pohranicní styk »vetŠí". Tak
vznikl projekt na rozšírení silnice, která spojuje mesto a hranici.
Dnes se již realizuje. Mesto, jímž prochází jediná vetší silnice, se tak
stane pouhým shlukem domku podél preplnené spojovací tepny
mezi Cechami a Nemeckem. To vše navzdory petici, kterou podepsala více než ctvrtina obyvatel. Radnice má vše spocteno a obcany
se pokouší uklidnit tvrzením, že provoz automobilu bude omezen
jejich hmotností, tj. že budou moci projíždet jen auta s hmotností
nižší než 3,5 tuny. Kolik jich bude, o tom jako by nemeli nebo
nechteli mít predstavu.

Historie je cosi mrtvého, ale mela by zustat alespon tradice.
Bohužel zmizela i ta. Tradice totiž predpokládá lidi, kterí mají ke
svému mestu skutecný vztah. Takových je tu bohužel poskrovnu.
A ti, kterí se obracejí k minulosti pres citové vazby, dusledne zachovávali v drívejším režimu anonymitu - vzhledem ke své národnosti.
Dnešní obyvatelé prišli po válce ze všech cástí Ceskoslovenska,
a také z »cizinY". Stací se jen projít po hrbitove. Vedle nemeckých
jmen na lety zašlých a rozpadlých náhrobních kamenech nacházíme
i jména rumunská, bulharská ci "jihoslovanská'·. A samozrejme také
jména ceská. Místní hrbitov je jasným svedectvím vykorenení a zániku tradice. Mesto žije pouze svou prítomnost. Ponechává si sice
znak se strO)rnou korunkou a zlatým "G", ale jinak nic.

Naše mesto mívalo nemocnici. Velkou, s mnoha oddeleními, kde
pracovali kvalitní lékari. Dnes je nemocnice na pokraji financního
zhroucení. Ministr zdravotnictví pri své návšteve mesta slíbil oddlužení nemocnice a její prevedení na mesto. Realita však byla ponekud
jiná. Nemocnice byla totiž mestu ministerstvem zdravotnictví nabídnuta bez "pomocných" provozú, které jsou daleko lukrativnejší než
nemocnice sama. Není divu, že se pan starosta od takového návrhu
prevedení odvrátil. Nemocnice ted zrejme bude privatizována tzv.
obálkovou metodou.

Mesto má svého starostu, své radní a své obyvatele. Pan starosta
je zvláštní clovek. Jeho popularita mezi obyvateli je nízká. Mají ho
však rádi páni radní. Pan starosta se tolik bál neprízne obyvatel
mesta, že nekandidoval do mestského zaatupitelstva. Našel si príjemnejší cesticku, než jakou znamenalo predstoupení pred všechny obyvatele mesta. Pan starosta totiž nahradil v zastupitelstvu jiného,
rádne zvoleného radního za svou stranu, který z »neznámých"
duvodu ihned po volbe do sverené funkce odmítl nastoupit. Pak
zbývalo už jen dohodnout se s klikou predlistopadového
starosty
(ten se pak stal místostarostou) a cesta k znovuzvolení byla otevrena. Vše se stalo na \'erejném zasedání mestského zastupitelstva.
Prítomní obyvatelé nebyli pravdepodobne
príliš spokojeni, nebot
ješte behem zasedání znechucene opoušteli zasedací místnost.

V našem meste se staví a všichni ocekávají, že s rozšírením prújezdu na hranicích se bude stavet ješte více. Pozemky ležící mezi
mestem a hranicním prechodem budou jiste velmi cenným obchodním artiklem. Ale nejen ony. Jedna z obyvatelek mesta požádala
mestský úrad o odprodej cásti pozemku, který má v pronájmu nekolik zahrádkárú. Jde však o stavební parcelu a mesto s ní také tak
nakládá. Dosavadní pronajímatelé byli vyhláškou vyvešenou v budove mestského úradu ,zpraveni" o tom, že pronájem pozemku nebude obnoven. Pozemek je již dokonce prodán ke stavbe rodinného
domku. Stejne jako dosavadní nájemníci, tak i žadatelka o odkoupení dodnes marne ceká na písemné vyjádrení mestského úradu. Jinak
jsou ale naši radní skutecne operativní a pohotoví.

Pan starosta je clovek úspešný a nápaditý. Zarídil pro naše mesto
mnoho užitecných a potrebných vecí. Máme dokonce svou vlastní
železnici. Držíme tím prý dokonce republikový primát, a jeden
z bývalých námestku ministra dopravy pojmenoval metodu, kdy si
mesto koupí cást železnicní trati, páne starostovým jménem. »Naše"
železnice spojuje mestó s nedalekým hranicním prechodem. Ten je

Naše mesto leží na okraji vodárenského pásma. Chcete-Ii se ale
v léte vykoupat a zaplavat si, máte k nejbližšímu koupališti patnáct
kilometru. Dríve bývala ve meste koupalište dve. Jedno je dnes
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práve tady. A jejich pocet stále roste. Možná se s rozšírením provozu
na hranici dockáme dalšího výrazného zvýšení poctu techto podniku.
Bude to však ponekud smutné prvenství.

zarostlé žabincem a zamoreno komáry a bylo prejmenováno
na
požární nádrž. Druhé, ležící na kopci nad mestem, je z neznámých
duvodu zavreno. Mestský úrad je totiž pronajal, címž se o nej už dále
nemusí starat. je to skutecne prozíravé rozhodnutí.

aše mestecko prosperuje. Pan starosta je dobrý obchodník. jeho
obchodnické vlohy však jaksi nevyvolávají v nekterých obyvatelích to
pravé nadšení. jako by jim ty peníze nedelaly radost. jako by pana
starostu nemeli rádi.

V našem meste se také sportovalo a nekdy i sportuje. je-li kde.
jedno fotbalové hrište je verejnosti neprístupné, druhé bylo již pred
více než deseti lety pronajato nejvýznamnejšímu prumyslovému podniku. Ten na nem vystavel jeden panelový dum, kde meli v bytovkách bydlet jeho zamestnanci. Dodnes v nem nikdo nebydlí a dum
prý dokonce tomu podniku již vúbec nepatrí. jak se ho nyní zbavit
a obnovit hrište, je záhadou. Na míste, kde bývalo kluzište, je nyní
parkovište. O sokolovnu se hádají rúzné sportovní oddíly. S výstavbo
nových sportovišt ovšem mesto nijak nespechá. jsou prece daleko
duležitejší úkoly

Historie z našeho mesta odešla a ani náš pan kronikár, který se
snaží dnešním obyvatelum slavnou minulost zprostredkovat, nedokázal u obyvatel vyvolat pocit sounáležitosti s minulým. Nic totiž nevyrustá bez korenu. Nejsem však pesimista. Na starých náhrobcích
s nemeckými nápisy se cas od casu objevují kvetiny. je to jen letmý
pohled do historie, ale má hluboké koreny. Snad z nich vzejde dobrá
O
budoucnost.

Naše mesto má prece jen primát. Nikde v prepoctu na pocet obyvatel nenajdete tolik restaurací, kaváren, hostincu a pensionu, jako

Ladislav Cabada, student politologie, Fakulta sociálních ved UK

múže dovolit snížit státní príjmy, odpovídá 30,72 % prúmerného
platu zamestnancú. To je cástka o polovinu vetší než ta, jež by podle
pana ministra nastartovala inflacní spirálu. jelikož ministr má urcite
k dispozici kalkulacku nebo si ji muže pújcit od svých kolegu, není
mu jiste tato skutecnost neznáma. Kdyby byl mluvil, tak jak se má
v mém snu o demokracii, byl by musel ríci: vláda na zvýšení platu
zamestnancu sice má, nicméne je provést nehodlá. A mel by uvést
dúvod.

Rec politiky a rec císel
jsou prý snílkové, verící v možnost ideálního státu. Musím se priznat k skromnejšímu, nicméne také snu: predstavuji si stát, v nemž
by politici - zvlášte ti, kterí dostali dúveru volicú - vypovídali vecne
o záležitostech verejného zájmu a vítezili nad oponenty silou argumentu spíše než demagogií. Ríkám tomu snu demokracie, a jelikož
je to práve sen, mohu v nem navzdory V. Belohradskému predpokládat prostou existenci faktu a možnost pravdivé výpovedi o nich.
Není mi dopráno snít takový sen casto. Docela nedávno ministr,
poverený starostí o práci a sociální záležitosti, v televizní debate
vykreslil hrozivý obraz inflacní spirály, kterou by vláda neodpovedne roztocila, kdyby všem z tech 750 tisíc zamestnancu rozpoctové
sféry pridala 20 % jejich skrovných platú. V duchu jsem zahanbene
sklopil hlavu a potlacil nutkavé myšlenky na ocekávaný propad celé
generace vedcú, další úpadek vysokého i nižšího školství, nemocnice bez personálu atd. Vize jsou to sice chmurné, ale co je to vše
proti hrúzám nezvládnutelné inflace!
Náhoda tomu chtela, že druhý den jsem slyšel ríkat jiného, neméne vysokého úredníka, že plánované snížení daní o 20 % povede ke
snížení státních príjmu o 22 až 25 miliard Kc rocne. jsem clovek zvídavý a vzal jsem tedy do ruky kalkulacku: vezmeme stred uvedeného rozpetí a podelme jej uvedeným poctem zamestnancu, vydelíme
výsledek dvanácti a porovnejme jej s prúmerným mesícním platem,
rekneme optimisticky 8500 Kc. Zjistíme, že cástka, o kterou si vláda

jelikož tak neucinil, chodím ted a premýšlím, jak této veci rozumet. Hypotéza první: vláda vskrytu nemá ráda státní zamestnance.
To však musím zavrhnout: prumerný docent, natož asistent vysoké
školy muže jenom snít o príjmech bežných u nižších úredníku státní
správy - a to jsou prece také státní zamestnanci. Hypotéza druhá:
vláda rozdeluje spravedlive všem, nehodlá tedy ze svých prebytku
dávat jen vybrané vrstve lidí. Také se to nehodí: snížení daní o 2 %
predstavuje pro prúmerného obcana 170 Kc mesícne, což netreba
komentovat. Hypotéza tretí: snížení daní zaznamenají sice jen lidé
s extrémne vysokými príjmy, ti ale díky tomu budou více podnikat,
což rozhýbe ekonomiku, tím se zvýší státní príjmy a díky tomu ... co?
Bude mít vláda konecne na to, aby úcinneji podporovala vedu, kulturu, školství, zdravotnictví? Nebo znovu sníží dane o další 2 %, címž
lidé s vysokými príjmy budou ješte víc podnikat. .. atd.?
Rád bych znal odpoved na ty otázky. Bojím se však, že si ji budu
muset sám domyslet. Mel bych to stihnout do roka, než budu váhat
nad volební urnou.
Jaroslav Kríž
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1. že systém deformovaného socialismu, který Pražské jaro zdedilo, je reformovatelný, tj. že cestou reforem a bez vážných spolecenských otresu muže být postupne pretvoren v systém socialismu
demokratického, který by byl v souladu jak s pred bolševickými socialistickými predstavami, tak s domácími potrebami a tradicemi;

."-

Ohlédnutí

2. že vytycené cíle jsou v životním zájmu socialismu vubec.
Srpnový vojenský zásah uvedl tyto dva predpoklady na pravou
míru. Okupanti jím dali durazne najevo, že nepripustí žádné demokratizacní reformování, a osvedcili, že jim jde v první rade o zajištení
imperiálních zájmu, nikoli o socialismus. To by znamenalo, že protagonisté Pražského jara se od zacátku rídili falešnými premisami, a že
tyto byly plody spíš víry než rozumu, cili že iracionální víra mela
nad lidmi dosti moci, aby oslabila jejich kritický úsudek.

za
Pražským
•
Jarem

(2.)

Jenže
i tento
paradox
má víc než jednu
stránku.
V Ceskoslovensku - a v nem jediném - byly pohromade všechny
predpoklady realizace zamýšlených zmen a vzniku demokratického
socialistického usporádání. Zda by se ty predpoklady byly splnily, je
otázka, která zustává, a navždy zustane, bez jasné odpovedi, protože
proces byl brutálne udušen a "odpoved'", kterou daly tanky, nemuže
platit jako rozhodující argument ve sporu idejí. V Ceskoslovensku se
shodou mnoha historických okolností naskytla jedinecná šance. Meli
lidé, kterí ji spatrili, prejít kolem ní bez povšimnutí z lhostejnosti ci
z obavy pred neúspechem? Ti, kdož se pokusili té šance využít, probudili v premnohých svých spoluobcanech blahý pocit svobodnejšího života a nové nadeje, která pusobila jako déšt na vyprahlou zem.

Drnhá cást poznámek, jejichž zacátek byl uverejnen
v Nové Prítomnosti c. 7.
Eduard Goldstiicker
4. Zárodek nového
Zvolením Alexandra Dubceka do cela komunistické strany vstoupil proces uvolnování, který nabíral síly viditelné od r. 1956, do
svého vrcholného stadia. Smysl té zmeny spocíval v tom, že požadavky toho, co až dotud bylo v podstate nátlakové hnutí, se staly soucástí programu vládnoucí strany. Puvodci tohoto obratu, jako kdyby se
byli polekali vlastní odvahy, se zpocátku zahalili v mlcení, predstírajíce, že se nestalo nic mimorádného. Jakmile byla však tato opatrnost
opuštena, projevil se v celé zemi dávno již nevídaný zájem o veci
verejné, jehož emocionální intenzita jako by dodatecne osvetlovala
hloubku krize, do níž zabredlo predchozí vedeni. V dejinách centralisticko-príkazního systému sovetského typu docházelo opetovne ke
kritickým momentum, kdy hrozilo zastavení celé mašinérie a kdy
vyvstala naléhavá nutnost vpravit nový náboj energie do jejího soukolí. V krizi ceskoslovenské nešlo tentokrát, jako obvykle v takových
prípadech, o kosmetické úpravy systému, nýbrž o jeho dukladnou
premenu: o nahrazení systému príkazního systémem participacním.
V tomto smeru vytvorilo Pražské jaro nejobsáhlejší - a také poslední program takové premeny a za tech skoupých sedm a pul mesícu své
existence uspelo ucinit radu kroku k jeho realizaci. Videno ze širšího
historického hlediska se v té malé zemi zacal rýsovat náznak vývojového clánku, který se nedostavil ve svuj pravý cas a nyní se objevil
príliš pozde, než aby mohl sehrát svou dejinnou úlohu. Mám na mysli
to, že po ruské ríjnové revoluci nenásledovala v nejvyspelejších cástech sveta žádná jiná; tím socialistická perspektiva bolševického prevratu utrpela fatální ránu. V Pražském jaru se zacal, zdá se mi, objevovat náznak toho, co kdysi mohlo být a nebylo: profil nebolševické
socialistické revoluce. Vypadalo to, že zde zacíná nabývat tvaru reálná alternativa socialistického vývoje, kterou odchovanci Moskvou
ovládané Kominterny - i jejich následovníci - již dávno prestali videt.

Ze se pri tom vyskytly iluze' Jiste. Jedna z nich souvisela se slabostí malých národu (státu), která se v kritických situacích casto projevuje; neuvedomují si, jak vratká je jejich suverenita a do jaké míry
se v mžiku stávají spíš objektem než subjektem mezinárodní politiky,
když jde do tuhého. Kdo prožil mnichovskou zradu, ten by to mel
vedet. Jenže úcast na vítezství v druhé svetové válce odsunula tu trpkou zkušenost do pozadí kolektivního vedomí. Teprve šok .bratrské" invaze dal znovu pocítit, jak chutná.
Mezi vítezným kvetnem 1945 a listopadem 1989 bylo Pražské jaro
jediná svetlá chvíle v osudech mé rodné zeme. A invaze? Po všech
tech letech nemužeme nevidet, že Leonid Brežnev, podepisuje rozkaz, aby se jeho armády daly na pochod proti Pražskému jaru,
podepsal smrtelný rozsudek nad svým vlastním režimem.

5. Úsilí o diskreditaci Pražského jara
Nekrolog na Pražské jaro, psaný po tolika letech a ve svete natolik zmeneném, nemuže obejít otázku, proc se ta krátká epizoda tak
ruzne zrcadlí v pameti soucasníku. Jak to prijde, že zatímco je všude
nahlížena jako jeden z "hvezdných okamžiku" tohoto století, v její
domovine, presneji v jejím novém mocenském establishmentu, se
vynakládá znacné úsilí na to, aby byla ocernena v ocích žijícího
pokolení a vštípena v deformované podobe do pameti pokolení príštích. Z mnoha prícin budtež uvedeny jen nekteré.

Lidé Pražského jara vycházeli ze dvou predpokladu, které pripadaly tak samozrejmé, že jejich platnost prakticky nebyla brána v potaz:

Težko lze zaplašit domnenku, že nynejší oficiální postoj je soucást obecné ideologické smernice, podle níž nutno zdiskreditovat
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ospravedlnují svou opatrnost a krome toho si identifikují viníka. Do
takového svetla staví ted oficiózní propaganda Pražské jaro. Pro ni
jako by vubec neexistovala mnohamilionová vlna nadšení, kterou
vyvolal príslib toho jara; místo toho se snaží soustredovat pozornost
na to, co následovalo, a vydávat to za plod cinnosti osmašedesátníku.

vše, co jakkoli souviselo s komunisty, vcetne reformních, protože od
nich nemohlo vzejít nic, co by bylo hodno uznání. jelikož však mezi
lidmi žije vzpomínka na Pražské jaro jako na cas uvolnení a nadejí
a jelikož ono bylo dílem reformních komunistu, musí být postaveno
do svetla co nejnepríznivejšího. Napríklad tvrzením, že celá ta vec
nebyla nic jiného než hádka mezi dvema skupinami komunistu,
z cehož se vyvozuje alibistický záver, že dobre cinil každý nekomunista, když zustal stranou a tím odmítl posilnit jednu z obou - stejne
,zlocineckých" - rozvadených stran. Není bez zajímavosti poukázat
na to, že r. 1968 radio Tirana dennodenne hlásalo, že mezi Moskvou
a Prahou nejde o nic jiného než o spor dvou odrud oportunistu,
obou stejne hodných zavržení. Zdá se, že semínko té stupidní propagandy opoždene prece vyklícilo, a to v zahrádce za plotem.

ejhlubší pohnutka k diskreditaci Pražského jara vezí však asi
v necem jiném. Zjednodušene - mezi 15 miliony obyvatel okupovaného Ceskoslovenska se v prubehu dvaceti let našlo jen neco pres
1800 mužu a žen, kterí byli ochotni napsat své jméno a adresu pod
petici žádající, aby vláda zachovávala mezinárodní smlouvy o lidských právech, které podepsala. A co delali ostatní? Až na cestné
výjimky si svým zpusobem vytvorili modus vivendi s okupacním
režimem, i když ve skrytu, takrka s pestí v kapse, byli proti nemu.
Po zhroucení toho režimu vytahují pesti z kapes na dukaz svého
bojovného postoje a vydávají se za pravé nositele odboje. Kdesi
v skrytu však, v hloubkách, kde pretrvávají potlacené výcitky svedomí, se ozývá nevraživost vuci tem, kterí meli odvahu ukázat pest
pred vyhranou bitvou. Ze pri tom jde o ruzné úskoky vuci možné
konkurenci v honu za výhodami, se rozumí samo sebou. Golo Mann,
historik solidne konzervativní, zaujal CSchuld und Recht, in: Offener
Horizont. Festschrift mr Karl jaspers. Munchen 1953, 311) k tomuto
složitému komplexu stanovisko, které se zmenenými znaménky má
platnost i v naší souvislosti: ,Pro nás nepricházelo v úvahu nic jiného než být proti Hitlerovi; avšak to samotné proti nemu ci proti
cemukoli bychom nebyli meli pokládat již za cin. Pouhé anti není
vubec nic, prichází to vhod a vždy nese sebou prinejmenším nebezpecí, že nás stáhne na úroven toho, proti cemu jsme. Prijde na to,
O
kdo je proti necemu, cím je proti necemu, pro co je a co delá."

Osvobodivý úcinek Pražského jara je popírán, ackoli nepredpojatému pohledu je nesporné, že ,osmašedesátníci," jak se jim zde ríká,
byli prukopníky nového spolecenského sebevedomí. jejich pusobení
postupne oslabilo a znehodnotilo dogmata stalinského dedictví natolik, že když je postokupacní normalizacní režim chtel znovu instalovat, zbyly z nich jen prázdné skorápky, které budily posmech
a odpor. Osmašedesátníci jsou v historické perspektive legitimní
predchudci ,sametových" osvoboditelu r. 1989. jenže osvoboditelé
se zpravidla neradi hlásí k svým predchúdcúm, nejradeji by si práli,
aby byli vnímáni jako prímí poverenci vyšších mocností, Historie ci
Prozretelnosti.
Když osvobodivý pokus skoncí nezdarem a má za následek tužší
útlak než predtím, vybíjí se horkost z porážky casto ve výtkách na
adresu protagonistú toho pokusu; nemeli se pouštet do neceho, co
prineslo neštestí celému spolecenství. Mnozí jdou tak daleko, že
v tech protagonistech spatrují pravou prícinu své bídy. Alibisté si tak

Eduard Goldstúcker, Pro!, PhDr., spisovatel, publicista

9

n
frítomnosG
nCJ\lff

pokracoval

1948 - zmizení dotazníku
V krátkém

poválecném

liv na Slovensku,
sice jedno

z oddelení

ideovým
autor

vedoucím

pestovali

v ceských
verejného

ministerstva

a programátorem

zemích,

informací,

a nekdejší

jedním

ze trí odborných
V mesícníku

a vysvetlovali

zásadu

niko-

mínení.
Josef

pracovníkú

objektivity

výsledku

tešil,

prispely

v r. 1946 (tabulka).

zjištování

dve

Jejich

které

byly plánovány

a dotazníky

ke strojovému

z prvního

v roce

,vedet

predpovedi

byly publiková-

vracejí

zpracování.

byly již v lednu

Byli jsme presvedceni,

soucástí

Jugoslávii

terstva

dotazníky

tické

níky

v sekretariátu

ný volit.
nikdy

Do ústavu

prednosty

$10 zrejme

V ústavu

prvního

o otázku,

odboru

kterou

jsme se o výsledku

zpráva,
nekdo

tohoto

že dotaz-

,cárkuje",

ze ctyr stran

hradské

bude

tj.

tení

nadpolovicní

vetšinu

hlasu,

Gottwald

ale prevládla

Hrozilo

nebezpecí,

že obávaný

oznámen

volicum

už pred volbami.

V únoru

ústav

mesícníku

ministerstva.
dobu.
Americký

pro výzkum

Verejné

mínení

chtel

predpoved

ho již tehdy

strany.

Jako

mínení

musel

na hodinu

Jugoslávie

neúspechu.

Tita:

po jeho

ústavu

bylo

diskrétne

novinár

D. A. Schmidt

umlceli,

Na jare

generála

jako

Stalinem.

V roce

delegací,

jež vedení

odloženo

na pozdejší

po únoru

'48 nekolik

se Stalinem.
Djilas

týdnú

v Praze.

velmi

informovaných

Než musel

narychlo

osobností.

Prahu

opustit,

Ve studiu

mluvil

s radou

Ceskoslovenska

pak

Djilase,
mezi
sledoval

%

39.6
19,2
16,0
22.5

Bílý lístek
Celkem

Volby
Oio

Rozdíl

né i velké

%

komunismu
ciální

-0,4

Jugoslávie

+ 1,2

svým

titulem:

2,7

0,3

-2,4

spolu

s obsahem

100,0

100.0

0,0

pruzkum

se uskutecnil

1946. Otázka Kterou stranu budete

v druhém
volit'

KSJ a od

a Itálií v dubnu

kruhu

lidí kolem].

boji

v jugoslávských

v hodnosti
do

vysílalo

techto

se

Stalinem.

komunistickými

k jednání
vylícil

Jiskry

napetí

Stalinem

pozdejšího
státy,

se

clenem

trí jednání

s velmocným

být predzvestí

k jednání

1948 byl znovu

Jugoslávie
všech

B.

partyzánského

Moskvy

roku

Rozhovory

Sovetského

padesátých

Zacal

Borbe.

Titových

týdnu

objevily

dramatického
konfliktu,

svazu

let kritikem

její originální

reprezentativne
vybraným obcanum.
- CSL = Cs. strana
SD = ociální demokraté,
N'S = árodní socialisté.

Až v roce
.,Nová

10

1957 vyšla

trída".

který

s Jugoslávií,

stalinské

se

ideologie

sovetské

verze,

ale

herezi

stanul

S Titem

totalitárské

založení,

Odsouzen

v roce

jež nebyl

byl celkem

reálného

proti samé

podstate

v roce

1952 v cláncích

poprvé

knižne

v ofi-

za hranicemi

bestsellerem
brizantnosti

jí dodávala

byl jedním

z nejbližších

že autor

známým

predsedy

parlamentu

zformovaly

z Djilase

napsáno

na plakete

Ceny

pod

komunisobávaného
míru, jež

1969 v New Yorku.

ovšem

se rozešel

heretika,

literature

a svedomí

tak to bylo

predána

kritika

smeroval

Mimorádné

ve funkci

Rozum

Jugoslávie.
konat.

doma,

i skutecnost,

tyranie,

Za svou

lidová,

ji zverejnovat

pro dráhu
Kritiku

a stala se v politické

byla Djilasovi

982

ideologie.

spolupracovníkú

neprítele

kvetna

byla položena

se rozhodl

a jeho

tické Jugoslávie.
Predvolební

vyslal

a to nejen

politiky

+1,0

NS

Po propuš-

výboru

celý svet.

praxe,

stalinismu.

SD

komunis-

1933 - 1937

i jejích satelitních
odnoží, vcetne od nože jugoslávské.
Poznal omylnou víru svého komunistického
mládí. Poucen zkušenostmi
z drob-

+0,6

CSL

v královské

zakázané

veznicích.

všemi

delegace

Tita se Stalinem,

40,2
20.2
15,6
23.7

KSC

1929 práva na bele-

Nemeckem

prošel

a obsah

mely

od pocátku

a politické

Výsledky pruzkumu pred volbami
26. kvetna 1946 (Ceské zeme)
Pruzkum

Djilas

energicky,

a pomery

k nejužšímu

již komunistické

dvema

Po roztržce
stal

jednal:

ústredního

na teritoriu

boku

v knize

konfliktu

83

podstatnou

dúsledky!

od roku

1945 a pocátkem

s napetím

ve veku

tak, že se v letech

jež se pri jednáních

i zásluhou

vedel,

do rad režimem

patril

Atmosféru

a nesouladu,
strávil

Když

20. dubna

v jugoslávských

vedoucího

pozdeji

vety byl zrejme

1944 ho Tito

horách.

bude

budovu

dne

citované

1937 clenem

války

voleb.

šéfredak-

opustit

društvo
myšlenky

politbyra.

1941 rozbité

mínení

léty zatrhl

se k ní moje

že Djilas

jednal

s pomery

ve volbách

s ním,

dnech

studoval

privedly

byl od roku

1940 i clenem
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svých devizových rezerv. Nutno podotknout, že Ceská republika
v tomto ohledu nouzí vskutku netrpí - v kvetnu vzrostly její rezervy
na 11,6 miliardy dolaru, spíše jde o princip. Navíc uvažované clenství v Evropské unii nepripouští poskytování jednostranných menových výhod a výhodou to pro Slovensko jednoznacne bylo. Ve hre je
také chystané zavedení plné smenitelnosti koruny a jednání o vstup
do Organizace zemí pro hospodárskou spolupráci a rozvoj.

EKONOMIKA

Semtex láká
Ekonomické komentáre si nekladou za cíl ctenáre

Platební dohoda se Slovenskem byla poslaneckou snemovnou na
návrh vlády zrušena a tento krok byl slovenské strane oficiálne
oznámen. Ovšem predtím, než události nabraly spád, ceská vláda
chtela se slovenskou jednat, avšak na její dopisy stále nepricházela
odpoved. Slovenskému premiérovi tak vyvstala možnost poukázat
na jednostranné
opatrení ceské vlády a pokrytecky
prohlásit
"Vzdalujeme se rychleji, než se cekalo". Kdo a jakým smerem, zustalo zamlceno. Hlavní roli jiste sehrály na ceské strane strízlivé politické duvody, ale jde také o významný politický signál, politika appeasementu vuci nevyzpytatelnému Meciarovi koncí. Bratrské vztahy od
1. ríjna, kdy prestane platit c1earingové zúctování
se SR, vystrídají
standardní vztahy dvou partnerských zemí.

pobavit, a tak zacneme necím, co do této sféry zasahuje a zároven zavání zábavou. Slovo zavání je to
pravé, pokud je chápeme jako eufemismus pro výraz
zápach, a tady to skutecne zapáchá. Totiž Semtexem,
zákernou výbušninou,
která si našla cesticku
z kamenolomu až do rukou teroristu.

Michal Achremenko
Jistého ceského výrobce nealkoholických nápoju název Semtex
a jeho jednoznacný zvuk cehosi razantního natolik okouzlil, že se
rozhodl po nem pokrtít svou limonádu. Snad spoléhá na svetovou
"proslulost" této ochranné známky a doufá, že s ním pronikne i na
zahranicní trhy. Zdá se nejen podivné, že od zprofanovaného názvu
neutece puvodní výrobce, ale o to více je zarážející, že se ho ochotne chápe druhý. A tak je na obzoru soudní spor o ochrannou známku, místo toho, aby od ní všichni dali ruce pryc. Je až s podivem; jak
jsou negativní príklady pritažlivé a na druhé strane, jak to slabé
dobro musí být silné, že ješte alespon trochu funguje. Doufejme, že
ostatní události letošního léta nebudou dríve ci pozdeji poslušny
tohoto pravidla.

Sentiment opravdu není míste, to si musí uvedomit i pohrobci
federace. S bývalým podnájemníkem
mužeme vycházet dobre
i tehdy, aniž bychom mu meli poskytovat neco více než svým ostatním sousedum, navíc spolehlivejším. "Ceská vláda si delá, co chce, co
jí vyhovuje, bez ohledu na druhou stranu," prohlásil Meciar. Obávám
se, že pokud by tento muž byl v cele slovenské poloviny federální
vlády, federace by se beztak dlouho neudržela. Pripomenme ješte
jednou, že byl na Slovensku zvolen už potretí. Plác nad rozpadem
federace je plác nad rozlitým mlékem, a to platí s definitivní platností.
Pochybuji, že to nekoho teší, ale zpoza Moravy, z nejvyšších míst
jsme už slyšeli, že po vypovezení platební dohody není již Praha spolehlivý partner. Na opakované nabídky k jednání však tentýž muž
nereagoval. Od 1. ríjna proto dojde k úplné, módním termínem standardizované, úprave vzájemných vztahu.

Problémy cesko-slovenské
Ackoliv cesko-slovenské federaci zazvonila hrana už pred dvema
lety, stále ješte její agenda není smetena ze stolu. Rozvod skoncil
štastne, jugoslávská cesta nám byla na hony vzdálena, ale problémy
trvají, naštestí povahy okrajové.

Nový devizový zákon
Na podzim má být rovnež schválen nový devizový zákon jako
predpoklad pripojení Ceské republiky k 26 clenským zemím OECD
a pozdejšího pripojení k Evropské unii. ová podoba zákona má presvedcit predstavitele OECD, že Praha nebude diskriminovat zahranicní podnikatele, kterí si dosud u nás nemohou nakupovat akcie bank,
dále pudu a nemovitosti. Existují ješte další omezení, která zákon,
pokud bude schválen v navržené podobe, odstraní. Tímto krokem
padnou de iure jedny z posledních zábran, které nás oddelovaly od
svetového trhu, a my se mu vystavíme "napospas", ale i vice versa.
Budeme moci investovat v zahranicí a nakupovat si tam pudu. Ve
velmi nepríjemné situaci se ocitnou ceské banky, proslavené svou
neochotou pújcovat peníze, vyjádrenou vysokými úrokovými sazbami
a složitou procedurou pri schvalování pujcek. Zahranicní banky mají
pujcky mnohem levnejší, takže kapitál se bude ukládat u našich bank
a pujcovat si budeme chodit do zahranicí.

Jedním z projevu dobré vule obou stran a snaha naznacit, že se
nerozcházíme, chtelo by se ríci nadobro ci ve zlém, nebo využít bezprecedentní propojenosti
ekonomik dvou nových samostatných
státu, byla zavedena pomyslná mena, která se nazývá c1earingové
ECU. V této se pak zúctovával vzájemný obchod s tím, že saldo bylo
vyrovnáváno v menách tvrdých, nejspíše v dolarech. Pokud tedy
napríklad Slovensko odebralo zboží za nižší hodnotu, než vyvezlo
do Ceské republiky, zaplatilo rozdíl ve tvrdých a naopak. Vycházelo
se z toho, že ani jedna ze stran nemá dostatek volných men, aby se
za ne mohl uskutecnovat bežný vzájemný obchod, koruna ceská
nebyla prijatelná pro slovenskou stranu z politických duvodu a koruna slovenská zase pro Cechy snad z ekonomických
duvodu.
Administrativní, a tudíž netržní postup se ukázal být velmi nepružný,
což je ostatne vlastnost všech úredních vyhlášek, Slovensko kladlo
ceskému zboží do cesty prekážky netržního charakteru, a tak to byla
spíše Ceská republika, která vždy na konci úcetního období doplácela. Slovensko si tímto zpusobem dopomáhalo ke zlepšení stavu

Jen zdánlive je všechno postaveno na mene, na ceské korune.
Opak je pravda. Mena je vyjádrením stavu a síly ekonomiky, nezrídka i politické síly. Stará dobrá koruna se stala jednou z nejstabilnej-
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pohledu se ovšem suma 1,5 miliardy dolarú už tak nesmyslnl
nejeví. Navíc zájem o ceské telekomunikace byl "vyprovokm
že jde o poslední výhodnou investici tohoto typu v zemíd
a východní Evropy. Jakkoliv totiž spíláme hluchým telefonúm
ným" telefaxum, musíme si uvedomit, že naše telekomunik,
k tem nejméne zastaralým v oblasti, a že tedy na jejich vz~
zapotrebí relativne nejmenších nákladu.

ších men strední Evropy - období 53 mesíCl\ kdy je její kurs vázán
na koš volných men, aniž by se vuci nim upravil (nejspíše smerem
nahoru), se zdá být až príliš dlouhé. Asi není náhodou, že pred zmínenou dobou byl kurs koruny stanoven velmi blízko relací cerného
trhu, který ovládali dnes už zapomenutí veksláci, pojmenovaní podle
jejich nemeckého zaklínadla "Wechseln", pricemž ti ucenlivejší nezapomneli dodat "Sine". Otázkou dnes je, jaký je vlastne po tech dlouhých mesících tržní kurs koruny. Reálný kurs ceské meny se od roku
1990, zejména vúci dolaru, zvýšil o témer dvacet procent. Jednota
názorú na tento problém však nepanuje. Ale ten, že kurs koruny je
nadhodnocen, prevládá - hlavne mezi vývozci, kterí si stežují, že
jejich zboží je v zahranicí drahé, a proto neschopné konkurovat
zboží z "levných" zemí. Musíme mít však na pameti, že kurs naší
meny je stále ješte od svetového trhu oddelen fixingem Ceské národní banky, která tak drží její pevný kurs. Ten nepodléhá nabídce
a poptávce po korune, není tedy tržní, ale chrání zatím naše krehké
úspechy. A opet - volný kurs je predevším otázkou silného ekonomického zázemí, úspešného hospodárství, které má v tvrdém konkurencním boji svetu co nabídnout. K volnému kursu budeme pristupovat po etapách, v první fázi by to melo být rozšírení t1uktuacního
pásma devizového kursu, které dnes ciní plus minus pul procenta.

Ale ani tento zásadní krok neznamená konec zájmu a ce:
fony. Zbývají totiž oblastní síte a zájem ze zahranicí o ne jI
znacný. Tam by mohli uspet ti, kterým se nepodarilo zvítezi
o nejvetší sousto koláce.
PHARE investuje

Ceská vláda se konecne vyjádrila jasne. O clenství v E
unii hodlá požádat v roce 1996. Snad vedomi si svého p
mezi ostatními zememi strední a východní Evropy, jsme tenl
projevili ve srovnání s ostatními postkomunistickými zemem
ne pozde, o to více rozhodneji. Clenství však není pouze
"chtení", zeme se muže stát clenem teprve poté, kdy se jej
dárství, politika a v neposlední rade legislativa priblíží n
pomerum v ostatních clenských zemích. Dávno minuly casy
války, kdy k prijetí stacily politické motivy a kdy ekonomick
nání melo prijít casem. Ceská republika podepsala víceletý i
ní program PHARE, v jehož rámci nám tato organizace r
sumu 11 miliard korun. Tato cástka má být predevším po
podporu legislativní integrace se zememi EU, dále na :
dopravní infrastruktury, energetiky a životního prostredí. BU
rovnež postaven železnicní koridor Berlín - Praha - Víden a I
ce stojí v poradí mnoho dalších žadatelú, vcetne malých a ~
podnikú. Z pojmu cesta do Evropy se pomalu stává klišé, a
se zdá, že naše cesta vede pekne zpríma.

Fixní smenný kurs koruny láká do zeme spekulativní kapitál,
který se múže plne spolehnout na to, že jeho úrokový výnos z úctu
v bance nebude znehodnocen podstatnejším kursovým výkyvem.
Relativne stabilní kurs je podle vládních názoru rovnež duležitým
proexportním faktorem - vývozce si múže na dlouhou dobu dopredu
spocítat své príjmy.
Telecom má partnera
Obchod "století" byl konecne uzavren. Po dlouhých mesících rozhodování získala naše telekomunikacní spolecnost SPT Telecom strategického partnera. Za 1,5 miliardy dolaru se jím stalo nizozemskošvýcarské konsorcium TelSource, které za uvedenou sumu získalo
27procentní kapitálový podíl. Tato transakce patrí mezi dosud nejvetší
akvizice zahranicního kapitálu v zemích strední a východní Evropy.
Vedle ní jsou dosud nejvetší zahranicní investice v CR, nemecká do
Škodovky v Mladé Boleslavi a americká do kutno horského Tabáku,
hotovými popelkami. Soucet techto dvou, ac ohromujících investic, se
ani zdaleka nemúže rovnat vkladu do ceských telekomunikací. Nadeje
obecného lidu se upínají zvlášte k vylepšení naší telefonní síte, jako
k hlavnímu atributu cinnosti spojÚj doufejme, že oprávnene. Ale tato
služba tvorí jen zanedbatelnou cást toho, co má být zdrojem predpokládaného zisku. Vstoupili jsme do sveta, v nemž se informace staly
zbožím, které se vyvažuje zlatem (takrka doslova) a veškeré informace
se ve vyspelém svete predávají prostrednictvím telekomunikacních sítí,
a zde je zakopán pes. Informace nejruznejších institucí budou republiku križovat všemi smery a za jejich prenos bude majitel spojových sítí
inkasovat peníze. Hovorí se o miliardových ziscích rocne. Z tohoto
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Cílem této cesty by nemel snad být blahobyt sám o sob
dustojný život ve zdravém prostredí, muži, kterí uživí své
a matky, které nemusí deti budit v casných ranních hodinác
napolo spící je vlácet do školek a jeslí. Harmonické vzta
lidmi, nenarušované každodenními existencními starostmi.

Po materiální
stránce nebyla Ceská republika,
ar
Ceskoslovensko, snad nikdy vyprahlou pouští. Tradice rem
žívala i chmurné doby totality, i když ne bez úhony. Nedost
zbožím byla pouze svoboda ducha. Jisté potíže, které se pc
du objevily, jsou jen splátkou za padesátiletý život na dluh
bychom na to zapomenout a oddávat se vzývání zlatého I
Semtexu.
Michal Achremenko, Ing., publicista,
Lidový
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struktury nemohly a nemohou ani pro budoucnost nic vyrešit. Svou
zkušenost kdysi výstižne vyjádril druhý z dosavadních ctyr ministru
posttotalitní éry: .,Mám pocit, že tlacím zabrzdený vagón."

KULTURA

Zdedená struktura ministerstva kultury je predevším svými circa
200 zamestnanci personálne predimenzována. Byrokratický aparát,
zaplnující dva z nejkrásnejších
pražských palácu (Valdštejnský
a Kolovratský), odcerpává ze státních prostredku na kulturu neúmerne mnoho penez. To je patrne jeden z hlavních dúvodú, proc žádný
z dosavadních ministrú nereagoval na výzvy, aby ministerstvo zverejnilo svúj rozpocet. Jak je takové pocínání nedemokratické. protože
de facto upírá obcanovi elementární právo na informace, si doložme
následujícím srovnáním.

S jakým

·ministerstvem

V prúbehu pražské cesko-francouzské muzikologické konference
v zárí 1992 jeden francouzský referent hovoril s obdivuhodne detailními znalostmi o výdajích francouzského ministerstva kultury na
rúzné hudební a divadelní akce v tom a onom roce, co je v tomto
smeru dále plánováno atd. Z naší strany jsme srovnatelné informace
predložit nemohli. Když videl múj zájem, poskytl mi zmínený referent adresu príslušného oddelení francouzského ministerstva kultury,
abych si tam jtšte mohl další informace vyžádat. Skutecne - i jako
cizinec jsem stál francouzskému ministerstvu kultury a jeho Directioll
de la lIlusique e/ de la danse za to, aby mi na mou žádost poslalo
nekolik tištených sešitú, prehledú rozpoctových položek, tabulek,
syntetických i analytických zpráva výkazu o tom, jaké financní cástky vydalo - pocínaje rokem 1971, resp. 1981 - na nejruznejší kulturní
aktivity Francouzské republiky. Materiály informují o tom, jak jsou
uplatnována hlediska teritoriální (i'ac/ion regionale), jakou cástkou
byla podporena soudobá hudba, amatérští hudebníci, festivaly, vydávání francouzské
hudby tiskem, proc a jak byl 1986 vytvoren
l'Orchestre National de jazz (!), proc a jakými cástkami bylo v letech
1989-91 financováno vytvorení 120 malých kulturních sálú pro
100-300 návštevníkú, které výzkumné projekty a edice ministerstvo
financne podporuje, jaká legislativní opatrení iniciovalo a kde byla
publikována atd.

kultury?

Proslýchá se, že ministr Pavel Tigrid zamýšlí provést reorganizaci ministerstva. Zámer skvelý, byt
opoždený. Oblast rozhodovacích pravomocí ministra
kultury je už konfliktními prípady, z nichž nekteré
mají dokonce skandální atributy, poznamenána do
té míry, že nápravy nelze dosáhnout bez predchozích
radikálních zmen v rámci té instituce, která má rozhodovací pravomoci.

Tomislav Volek
Reforma by mela predevším zajistit, aby se v budoucnu ministerské administrativní kompetence mohly v dostatecné míre opírat
o kompetence odborné. V jiném pohledu: aby ministerstvo bylo
ministrovi pri jeho povinnosti rozhodovat také neco platné. Jen za
této podmínky múže tato vládní instituce pracovat ve prospech
ceské kultury.

Jestliže kterýkoliv francouzský obcan a dokonce i zaujatý cizinec
múže získat detailní informace o strukture francouzského minister-

Celková bilance chybných ministerských krokú od roku 1990,
pri nichž byly uplatneny pravomoci administrativní
za absence
potrebných znalostí odborných, by byla dlouhá a mela by nekolik
rovin. Je lhostejné, zda by zacala soudní prohrou ministerstva ve
sporu se ctvericí protiprávne propuštených vysokých úredníkú vesmes rehabilitovaných
pracovníkúl - kdy konflikt uzavrela až
výplata vysokého odstupného postiženým, nebo administrativními
chybami v prúbehu restitucního
rízení s rádem voršilek, kdy
árodní divadlo prišlo o jednu z budov. At šlo o chybná personální rozhodnutí a pak i souhlas s rozpadem nekdejšího Supraphonu,
o árodní galerii, o Ceskou filharmonii, o jmenování reditelú Státní
opery ci Stavovského divadla,
o Ceskou lotynku atd., znovu
a znovu se objevoval týž jev: uplatnování svrchovaných ministerských pravomocí pri zcela nedostatecné znalosti terénu a problematiky.

stva kultury a o jeho oddeleních i referentech (vcetne podobizen
a císel telefonú), a predevším o jeho aktivitách, kritériích a aktuálních preferencích, proc je u nás tento model a s jeho osvedcenými
zkušenostmi prehlížen' Proc je pro ceského obcana naopak velmi
obtížné získat i naprosto elementární informace napríklad o výši
cástky dané ze státního rozpoctu letos, loni, predloni atd. k dispozici
ministerstvu kultury (je to 0,67 % 1), a jak a na základe jaké koncepce s ní bylo (je) nakládáno'
Základní povinností reformovaného
ministerstva kultury by
melo být formulování a zverejnení zásad státní kulturní politiky.
To není projev etatismu neboli nadmerné a nekontrolované úlohy
státu, to je povinnost k obcanúm, kterí prostrednictvím danového
systému prispívají na kulturní aktivity, jež bez soustredení prostredku nelze realizovat.
Kontrolu cinnosti státních úredníkú

Príciny techto chyb je nutno hledat predevším ve strukture ministerstva, jež je anachronickým dedictvím (zcásti ješte i v personálním
složení) éry totalitnÍ. Výmeny ministru pri zachování dosavadní

(a nebezpecí etatismu) v této oblasti má obcanovi umožnit mj.
povinnost ministerstva zverejnovat a zdúvodnovat svúj rozpocet
a zpusoby jeho cerpání.
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spektra existujících názoru, vcetne tech vzájemne protikladných,
je podmínkou, bez níž nelze. Objednaná stanoviska lze honorovat
z cástek ušetrených redukcí aparátu, všechna další dostupná (vcetne
názoru denního tisku) by meli evidovat poverení referenti. Teprve
na základe znalosti takto širokého a diferencovaného
materiálu
múže cinit ministr svá rozhodnutí - a brát na sebe riziko rozhodnutí
chybných.
Podívejme se z perspektivy této úvahy ("kdyby byl mel ministr
kultury k dispozici dostatecne široké spektrum informací ... ") na
vyhrocený konflikt v Ceské filharmonii:
1) Poucený ministr by predevším neschválil požadavek, aby si
clenové Ceské filharmonie mohli sami volit šéfdirigenta. Od tohoto
pseudodemokratického
rozhodnutí,
možného jen pri naprosté
neznalosti mentality orchestrálních hrácu, se zacala odvíjet trapná
causa Ceská filharmonie. Nemecký dirigent dostal vetšinu hlasu predevším proto, že byl chápán jako lepší vyhlídka na valutové Jšefty-'
(uplatnuji bežný termín tohoto prostredí), všechny ostatní aspekty
byly odsunuty jako druhoradé ...

2) Argument, že cizinci v cele umeleckých teles jsou dnes bežnou
záležitostí, by padl, protože nerozlišuje podstatné. Jestliže vcele
parížské opery nebo špickového francouzského
orchestru stane
ruský nebo izraelský dirigent, nikdo nikde nebude tuto skutecnost
komentovat jako projev slabosti francouzské hudební kultury. V prípade podobného postupu malého národa je však situace jiná. Je-Ii
do cela Ceské fiJharmonie postaven Nemec, samozrejme se v nemeckém tisku objeví komentáre v tom smyslu, že musel být angažován,
aby do upadlého ceského hudebního života vnesl hodnoty dosud
neznámé, aby nám objevil naši vlastní hudební minulost, aby u nás
vytvárel instituci výchovných koncertu atd. A jakákoliv výhrada
k jeho práci bude (a je) interpretována jako projev ceského šovinismu.

3) V prípade angažování zahranicního dirigenta do cela prvnn10
orchestru Ceské republiky musí platit zásada, že tento úrad nelze
sverovat nekomu, pro koho bude jen druhým, svým rozsahem ,vedlejším" angažmá. A to se práve stalo v prípade dirigenta Albrechta:
Ceskou filharmonii si pouze pribral ke svým hlavním a rozsáhlejším
závazkúm hamburským. Sama skutecnost, že hamburský generální
hudební intendant dostal první orchestr Ceské republiky ,návdavkem", na 14 týdnu v roce, je pro naši kulturu ponižující. eobstojí tu
protiargument, že rada svetových dirigentských ,hvezd" má více
angažmá soucasne: a) Albrecht není kategorie Abbada, b) nikdy by
nebyl sveren Orchestre
ational de France nekomu, kdo by mel své
hlavní angažmá - rekneme - ve Státní bavorské opere v Mnichove.

Kresba Miroslav Barták
Zásady státní kulturní politiky ovšem nevytvorí žádný ministerský
aparát. Proto ji také dodnes nemáme. Námestek ministra kultury
M. Prokop v televizním ,Respektování" prohlašuje, že úkolem ministerstva je rozdelování penez, nedokáže však ríci to podstatné, co
verejnost od osoby námestka nejvíce ocekává, tj. na základe jaké
koncepce a jakých programu ministerstvo toto rozdelování provádí.
K formulaci zásad kulturní politiky demokratické vlády je nezbytná stálá spolupráce ministerstva kultury s pocetnými kruhy odborníku a s širokou verejností. Avšak ministerstvo si dosud nevypracovalo
ani metodiku získávání komplexních informací a názorú na problematiku, v níž má rozhodovací pravomoci. Dosavadní ministri kultury
získávali podklady pro svá ad hoc cinená rozhodnutí predevším
nesystematickou metodou príležitostných osobních konzultací s jednotlivci ci nekterými skupinami prominentu. Techto informacních
zdrojú se nelze zríkat, avšak pro formulování zásad kulturní politiky
a pro závažná rozhodnutí musí mít ministr k dispozici písemne
vypracovaná stanoviska širokého grémia odborníku s cílem znát
celou škálu existujících názoru na daný problém. Znalost celého

Na záver obecnejší zkušenost nemecká: v roce 1991 cinily federální, zemské a další výdaje na kulturu více než 4 miliardy marek ...
Nemohu si sice v Praze precíst koncepci ceského ministerstva kultury, mohu si však zde precíst nemecké zduvodnení tak rozsáhlých
výdaju na kulturu, v nemž mj. stojí, že kultura ,manifestuje národní
identitu" více než kterákoliv jiná sféra spolecenského života. Víme to
i my, naše vláda, naši ministri'
O
Tomislav Volek, PhDr., muzikolog

15

Nejkardinálnejším sémantickým cílem feministek se ovšem stalo
slovo woman (žena). Predelávají ho prozatím všelijak - ve wofem,
womon, womyn. Tato tretí varianta prevládá na univerzitách.
Prepisovatelky své úsilí prehánejí, domáhajíce se napríklad techto novot: z emancipated na efeminated, již nikoliv se má menstruate, ale femstruate, místo seminar (seminár) máme mít ovarium,
místo testimony (svedectví) pak ovarimony. Z girl (dívka, vek predpubertální) se stává prevoman (predžena), chudinka jedna.
a ideologickém náboji pribývá, takže:
alimony = reparations;
girl watching
(koukat se po devcatech) = street harassment
(poulicní harašení);
pregnanl (tehotná) = parasitically oppressed;
wife (manželka) = domeslic incarceration survivor(osoba preživší domácí uveznení).

Politicky
korektní anglictina
V techto letech devadesátých se hodne Cechu a Moravanu se
snaží naucit anglicky. Kursy, školy, ucebnice, mezi nimi rychlokvašky problematických hodnot. Pri listování jsem si pripomnel mnou
zcela nedodrženou dohodu vzájemného jazykového dorozumení:
naucit se manželcinu materštinu (cínštinu) a ona tu mou ceštinu
(jaksi to polozvládla, vyjadruje se jako Capkuv mlok Boleslaw
Jablonský). V ew Yorku jsem zakoupil ucebnici s akustickým
doprovodem na deskách. Manželce se nabízely vety: "Cím mohu
sloužit, milostivá? Chtela bych kožené rukavicky glazé. Panin, panino, panina. Jak jste se mel medle o Letnicích?" Výrobní datum 1960,
tedy rok, kdy CSR zmohutnela v CSSR, jíž vládli Antonín Novotný
a profesor Trávnícek, tolik prý tehdy mocný, že by býval mohl
porucit, aby se lišej psal s ypsilonem.
Že by konspirace jazykoznalcu bránila outsiderum na znalostech
se podílet? Docetl jsem se napríklad o hruzném prípadu rodiny pripravující se na emigraci do Brazílie, proto si najala ucitele portugalštiny. Necím se tento tvor cítil dotcen a morbidne se revanšoval: po
intenzivní výuce rodina dorazila do Rio de Janeira, a tam teprve zjistila, že mluví docela dobre rumunsky.
Jednoduchá anglictina je jednoduchá. Nesklonujeme, nepádíme.
ekolik set slovícek postací, aby se dalo v takovém prostredí fungovat. Hur - znacne hur - pak tomu, kdo baží po dokonalosti.
Spechám s ujištením, že v dospelém veku to dost dobre možné
není. Jak zvládnout výrazy idiomatické, veru idioticky nelogické?
Vyznejte se v predložkách. Interpunkce - nikdo neví, respektive
každý ví jinak. Píšu a dumám: mám tam dát urcitý, nebo neurcitý
clen, nebo radši bez clenu? Jdu se zeptat trí Americanu, vzdelaných,
v zemi zrozených, je to jejich rodná rec, a každý mi dá jinou odpoved. Syntax, slovosled - a už si vlecu další permanentní bremeno.
Což si lze pohrávat, pretváret, laškovat, vychutná vat jako v rodné
ceštine? Vychutnej svého velkopopovického kozla s onou svudnicí
v negližé nad svalnatým samcem! "Kozel" se rekne "he-goat" "on-koza". Tak prosím.
Nicméne anglický jazyk me živí, dobre živí, jím prednáším,
v nem píšu a publikuju. Prohrešky proti presnosti a prízvuku
v Americe - zde vskutku tolerantní - príliš nevadí. Jenže ted máme
novoty, které zacínají hodne vadit. Vypukl feminismus v mnoha
podobách. Poté, co jsem si lopotne anglictinu osvojil, abych si ji ted
odosvojoval. Napríklad dúležité slovo mankind (lidstvo) se dostalo
do klatby, ríkat se ted má humankind. (Této novote mne protivné
unikám používáním výrazu humanity.) Bázi man (muž) nahrazuje
person (osoba), takže treba z požárníka (jireman) se stal/stala fireperson. Casteji než u ohne my kantori vysedáme na všelijakých
výborech, jimž už nepredsedá chairman, ale chailperson. Leckde
se to beztrestne zkracuje na chair (kreslo, židle) cili "Pane/paní
židle, rád bych se prihlásil do diskuse."
Dosud se všude zcela neprosadilo
zneutralizování
výrazu
actor/actress (herec, herecka) novotvarem
actron, stejne jako
v prípade predelávání cíšníkú a cíšnic (waiter/waitress)
ve waitron
ci neméne
pocetných
cizoložníku
a cizoložnic
(adulterer/adulteress)
v' adulteron. Z dedicu (heir/heiress) se ted
mají stávat inheritoni.

Vylepšování komunikace se nadále košatí, na trh již dorazila
rada takto naucných slovníkú. Zájemci at se treba seznámí s dílem
Cheris Kramaraeové a Pauly Treichlerové: A Feminist Dictionary
(Pandora Press).
ovátorství techto bojovnic není nic mimorádného, ale docela
dobre zapadá do trendu v Americe ted hodne bující political eorrectness s veledurazem na sensitivity - ohleduplnost - až groteskne
prehánená snaha nikoho (zejména ne rasové menšiny) ani náznakem neurazit. A k tomu porádné dávky rozhorcení proti establishmentu, panujícímu porádku/neporádku
pluralistické demokracie
a jejím dosud pri živote jakžtakž udržovaném principu svobody
slova. (bStablishment - the white power elite, belošská mocenská
elita, zrejme i v Nigérii, Cíne atd.)
George Orwell (též autor knihy Politics and the English
Language, 1946), by ted, desetiletí po 1984, zíral. Nejen Ministerstvo
lásky ci komunistické rozmelnování nepríjemností v pouhé "události", sestrelení korejského letadla v pouhé "zastavení", ale exploze
eufemismú z pera vládních byrokratú v demokratických systémech.
Z bombardování se stilI air support (vzdušná podpora), z mucení
máme aversion therapy (nepríjemná, nevlídná lécba), z ilegálních
pristehovalcu se stali undocumented aliens (cizinci bez papíru),
žebrák už není beggar, ale panhandler cili držitel, operátor misky na
mince. Když nekdo lže, tak se dopouští categorical inaccuraey.
Když nekdo rabuje supermarket - velice to populární cinnost v prubehu veškerých rasových rebelií - nedopouští se žádného looting
(rabování), ale toliko tzv. non-traditional shopping (netradicního
nakupování).
V amerických redakcích vznikly konzultacní výbory, aby se stanovilo, co se smí a nesmí. Napríklad vlivné noviny Los Angeles Times
vyprodukovaly
smernice
(Guidelines
on Racial and Elkuie
ldentification) se zákazem použití 150 slova frází. Zakázán je Dark
Continenl (tmavý, cerný kontinent - Afrika), Wailing Wall (Zed
nárkú v Jeruzaléme - highly offensive cili vysoce urážlivé, stojí ve
Smernicích), a též New World. Dvorákova Novosvetská symfonie již
tedy není novosvetská, ponevadž to není politically correct. Amerika
není Nový svet, pred príchodem evropských usurpátoru tam sídlili
Indiáni, jimž se ale již nesmí ríkat Indiáni, nýbrž Native Americans,
což tedy z 99 procent dnešních obyvatel zeme ciní "nerodné
Americany", i kdyby jejich predkové tam byli pripluli už v 17. století.
Daleko nejznameniteji
si pocínají americké vysoké školy.
Významné univerzity (napr. Michigan, Wisconsin) uverejnily tzv.
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f)
frítomnosL
nova
speech code, lexikony slova témat zakázaných.
a nekterých uciIištích (napr. University oj Connecticut) též zakazují inappropriately
direcled laughter (nepríhodne zamerený smích). Office of Student
Affairs na prestižní (a tuze drahé) Smith College na zacátku podzimního semestru 1990 distribuoval novým studentum ideologické
poucení o formách útlaku (5pecific Manifestations oj Oppression),
útlaku tak mnohotvárném, že život v gulagu by pripadal jako úplná
lahoda: ableism (útlak zdravých, neinvalidu, neslepých, nehluchonemých vuci postiženým), ageims (mladí versus starí), antisemitism, classims (trídní boj), ethnocentrism (náznak, že Amerika je
prece jenom odnoží evropské civilizace), heterosexism (prednost
kohabitace s osobami opacného pohlavO, lookism (the belieJ that
appearance is an indicator oj a person 's value - hodnocení podle
vzhledu osoby), racism, religious discrimination,
sexism (stereotypní predpoklad, že pohlaví má neco spolecného se schopnostmi
- napr. u vzperacu). V seznamu smrtelných hríchu se ale pozapomnelo na tzv. speciems (útlak zvírat), v jiných katechismech nové
morálky znacne zduraznovaný.
Uživatel politicky správné reci se musí vyhýbat jakýmkoliv prímocare negativním diagnózám. Každý defekt se musí prezentovat
rozmelnením na inconvenienced (znevýhodnelý) nebo challenged
(ceský ekvivalentní výraz me nenapadá - neco ve smyslu ,protivenství vystavený, zatížený"). Tedy: 5tupid - cerebrally challenged,
inconvenienced. Totéž v prípade shon (prcek), tall (dlouhán), blind
(slepec), atd. Telesne postižená osoba, napr. hluchonemý slepec
s utatými údy naprosto není invalid (zakázané slovo), ale differentlyabled.
Ten kdo je boring (nudný), je differently interesting (jinak zajímavý), clumsy (nešikovný) je uniquelly coordinated (zvláštne koordinovaný), crazy (blázen, pošuk) je emotionally difJerent (citove,
temperamentem jinací, odlišný), dishonest (nepoctivý) je morally
difJerent (mravne jinací) nebo differently honest (jinak poctivý).
Drunk (opilec) je chemically inconvenienced, a ugly (šereda) je cosmetically different. llliterate (analfabet) vlastne není analfabet, ale
osoba jinak školená (alternativelly schooled). a taky: grammar
(mluvnice) = ethnocentric patriarchal restructuring oj language cili
jedna z dalších forem belošského elitistického útlaku. Kdyby z toho

všeho nás ranila mrtvice, nebudeme dead (mrtvO, ale permanently
inconvenienced (trvale znevýhodnenO.
Záležitost nejháklivejší - rasa: cernoši bývali Negroes, nyní jsou
AJro-Americans
nebo, méne specificky,
people oj color.
Charakterizuje je common history oj conquest or subjugation by
European nations, z cehož tedy plyne, že napríklad obyvatelé nikdy
nekolonizovaného Thajska people oj color nejsou.
Political correctness nezapomnela na ekologii:
Jarming = exploitation oj mother earth (vykoristování matky
zeme);
lumberjack (drvoštep) = tree butcher (rezník stromu);
Zoo = Animalcatras, Zulag;
cigarette smoking = assault with a deadly weapon (útok se smrtící zbranO.
Ješte v dobe totality mi Josef Skvorecký predal k odpovedi úpenlivý dopis chartisty, který si stežoval, že byl trikem vyvezen do
Austrálie, a že chce do Ameriky, na což prece má právo. Odpovedel
jsem s odkazem na mezinárodní regule o právu jedince svou zemi
opustit jakož i o právu kterékoliv zeme si rozhodnout, koho si na
své území vpustit. Dotycný zklamaný zareagoval dopisem zapocatým slovy ,Vy hyeno". Takto me tedy tituloval, navíc s hrozbou, ,že
to všechno rekne Vaškovi" (Havlovi).
Rekneme, že bych byl býval mínil odpovedet s oslovením ,Vy
prcku plešatá". Muj word processor by mi v tom však byl zabránil.
Moudrostmi nabitá mašina nejenže opravuje gramatiku, syntax, ale
už je také vybavena príkazy soucasné political correctness. Tedy by
me byla upozornila, že dotycný rozkacený našinec není prcek, ale
osoba vertikálne znevýhodnená, a že není plešatý, nýbrž rovnež
znevýhodnený vlasove (hair disadvantaged).
Kdo nevlastní takto zabudovaného domácího cenzora, má k dispozici ješte mnohé encyklopedie. Mne pri psaní tohoto textu byla
velmi nápomocná
prírucka
The Official Politically
Correct
Dictionary and Handbook, autori Henry Beard a Christopher Cerf
( ew York, Vilard Books, 1993).
Osobám s dalším zájmem o zvládnutí anglického jazyka mnoho
zdaru preju.
Ota Ulc

Narodil se 21. cervna 1895 v Praze na Smíchove. V necelých 18
letech úplne osirel. Klícovým životním zážitkem pro neho byla
první svetová válka. Po prožitých útrapách zde nalezl cestu
k náboženství a dospel k jednoznacnému záveru: ,Pochopil jsem,
že muj život nepatrí mne." Aktivne pusobil v mezinárodním pa cifistickém hnutí, byl clenem Ligy pro lidská práva a Akademické
YMCA. V r. 1931 byl odsouzen na nekolik mesícu do vezení za
návrh rezoluce proti zavedení predvojenské výchovy mládeže. Až
do jejího rozpuštení roku 1939 byl clenem Ligy proti antisemitismu. V roce 1933 zbudoval na Žižkove Milícuv dum pro výchovu
detí zamestnaných
rodicú a v roce 1938 ozdravovnu
v Mýte
u Rokycan. Prvními návštevníky zde byly deti rodin odsunutých ze
Sudet. Mezi temito detmi Pitter vzdor prísným zákazum okupacní
moci prechovával i po roce 1939 deti židovské a z prebytku potravin tajne pomáhal židovským rodinám. Za tuto cinnost byl vyslýchán gestapem. Priznal se, avšak zároven žádal vyšetrovatele

Premysl Pitter,
slavný neznámý
21. cervna pred 100 lety se narodil Premysl Pitter, náš významný
humanista a pacifista. 100. výrocí jeho narození bylo zarazeno na
seznam významných svetových kulturních výrocí UNESCO. Je
naprosto príznacné, že vzdor temto skutecnostem je u nás osobnost
Premysla Pittra prakticky neznámá.
Svúj podíl na tomto faktu nese jiste predevším minulý režim,
s jehož ideovým svetem bylo smýšlení a cítení Premysla Pittra neslucitelné a pred jehož ostnatými dráty musel nakonec Pitter uprchnout.
Ale ani naše soucasnost není nijak prehnane na ladena na tak skromný a hluboce lidský príklad, jakým bezesporu
život a odkaz
Premysla Pittra je.
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o ciste lidské pochopení. Byl skutecne propušten a mohl ve své
práci pokracovat.
Po válce se stává clenem zdravotní komise Ceské národní rady
a organizuje záchrannou a ozdravnou akci pro zdecimované židovské
deti z infekcemi postižených koncentracních táború na nekterých
zámcích. Pri návšteve internacního tábora pro emce pred odsunem
zjistí, v jakých krutých a nelidských pomerech, ohrožujících zejména
zdraví a životy detí, jsou zde Nemci prechováváni, a zacíná záchrannou akci pro jejich deti. Na "zámcích" se tedy setkávají deti "obeti"
s detmi "pronásledovateILI", židovský lékar pecuje o jinochy odchované v Hitlerjugend. V r. 1947 akce Zámky koncí. Péci Pittrova kolekti\'u prošlo 810 detí (z toho nekolik set nemeckých). Díky Premyslu
Pittrovi poznaly i neco jiného než nenávist a pocit krivdy.
S nastupující komunistickou
mocí je cinnost Premysla Pittera
postupne omezována. Dozvídá se, že je pripravena jeho internace
v Jáchymove. V roce 1952 emigruje do Západního Berlína. Setkává
se s bídou uprchlíkú v uteceneckém tábore Valka, a ackoli sám se
z neho dostane, poskytuje v nem duchovní pomoc uprchlíkúm ješte
dalších deset let.

spolecnost pro vedy a umení ve Švýcarsku. Spolupracuje s rádiem
BBC, rádiem Svobodná Evropa, pozdeji i s rímským rozhlasem, publikuje a vydává casopis.
Za jeho cinnost se mu dostalo nejvyššího oficiálního uznání izraelské vlády - Vyznamenání spravedlivých tohoto sveta - a jeho
jméno je zvecneno na Hore Pameti v Jeruzaléme. V r. 1973 dostál'á
Pitter od prezidenta Heinemanna Záslužný kríž I. trídy Spolkové
republiky Nemecko. In memoriam mu byl v roce 1991 prezidentem
Václavem Havlem udelen ceskoslovenský Rád 1. G. Masaryka.
Dílo Premysla Pittra daleko presahuje horizont jeho vlastního
života. Skutecnost, že zachránil nekolik set detí mnoha národností
a predal jim umení snášenlivosti a odpuštení, má nepochybne vysoce aktuální hodnotu.
Jirí Oberja/zer
24. cervna 1995 odhalil ministr kultury CR a osobní prítel Premys/a
PitU'a Pavel Tigrid na zámku ve Stiríne Pit/rovu pametní desku.
Pod záš!inou prezidenta
republiky Václava Havla probíhá od
28. Mezna až do konce tohoto roku v Pedagogickém
muzeu
j. A. Komenského v Praze ue Valdštejnském paláci na Malé Strane
v.ýstava o živote a díle Premysla PitU'a.

Poté odjíždí se svou životní družkou Olgou Fierzovou do
Švýcarska, kde zakládají Husúv sbor, ceskou školu v Curychu a Cs.

DESET

OTÁZEK

tek i tvorby významných autorú. Dále se venujeme programu, který
nazýváme ..Evropa a my". Zabýváme se otázkou vstupu Ceské
republiky do soucasné Evropy, otázkou její integrace v Evrope
a významem, který to pro ceskou spolecnost v oblasti hospodárské
i kulturne politické bude mít. Zajímá nás budoucnost tohoto spolecenství, náš vliv na to, jak bude vypadat a jakým zpúsobem bude
fungovat.

fo

pro Jirího Oberfalzera,
výkonného

reditele nadace Patriae

3. Které duležité body se t'ýkají postavení Ceské republik)' v Evrope?
1. Cím jste ~yl dríve a co deláte nyní?
Otázka postavení Ceské republiky v Evrope má podle nás nekolik
rozmerú. V první rade je to vztah k celému spolecenství Evropské
unie. Za druhé vztah k našim sousedúm. Za dúležitou pokládám
naši predstavu o tom, co bychom rádi nazvali ,,idea Evropy", nebo
"idea evropské tradice". Pak je zde otázka regionální a preshranicní
spolupráce a další otázky na "nižší úrovni", kterým se rovnež venujeme. Odpovedi na tyto otázky vlastne vytvorí podhoubí mezinárodních vztahú, které rozhodnou o naší budoucnosti i o budoucnosti
Evropy.

Jsem vystudovaný meteorolog. Po revoluci jsem se aktivne úcastnil práce koordinacního
centra Obcanského fóra. Pracoval jsem
v týdeníku Fórum a od zárí 1990 v tiskovém odboru Kanceláre prezidenta republiky, kde jsem byl až do ledna 1993. Potom jsem se ujal
vedení nadace PATRIAE a to delám dodnes.
2. Jak se nadace vytvorila a cím se v soucasné dobe za~ývá?
Páni Jirí Novotný a Jirí Verner prišli s myšlenkou vytvorit instituci,
která by podporovala urcité konzervativní tendence ve spolecnosti.
Myslím si, že je velice dúležité znovu hledat hodnoty, které predstavují jakýsi základ ceské spolecnosti a její kultury, a tradice první
republiky, ale i starší, k nimž se hlásíme, konfrontovat se soucasným
vývojem Evropy. V soucasné dobe se aktivity nadace soustredují do
dvou hlavních oblastí: národní a historická tradice, a soucasné postavení a jeho perspektiva v dnešní Evrope.
V oblasti první se zamerujeme na otázky historické: vedeme politické a sociologické debaty o naší minulosti, všímáme si diskutabilních etap v našem vývoji i zlomových okamžikú v naší moderní historii. Zabýváme se také popularizací významných osobností, které
u nás nejsou príliš známé, ackoli pro náš národ byly nejakým zpúsobem dúležité. Do tohoto rámce zahrnujeme i otázky kultury, pa má-

4·1sou
gramu?

1.1'10

konzerualiuní myšlenky soucáslí nejakého politického pro-

Politický program nemáme, ani politické ambice, což myslím
vyplývá ze složení našich správních orgánú a našeho predstavenstra.
Do našeho programu však otázky politické kultlllY patrí, práve tak
jako debaty o aktu,ílních hospodárských problémech. Samozrejme
jsou veci, které podporujeme, a které ne.
5. Odkud pocházejí vaše financní

zdroje?

Peníze získáváme výhradne od sponzorú. Hlavními sponzory jsou
Evrobanka a Oáza Computers, které se rozhodly cinnost nadace
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a neziskový není v tomto smyslu omezován. Na druhé strane si
myslím, že výhody pro tuto cinnost jsou nedostatecné a príprava
jejich uzákonení je pomalejší, než by si lidé, kterí se angažují,
práli.

dlouhodobe podporovat. Další sponzori jsou prOežitosrní, zamerení
na jednotlivé akce. Jiné financní zdroje nemáme.
6. Co si myslíte o poctll nadací v Ceské republice?
Pocet nadací neodpovídá velikosti tohoto státu. Kolik má nadací
být, sice není žádným zákonem nebo predpisem stanoveno, ale
jejich pocet by mel být prirozene regulován tím, zda se jim podarí
dlouhodobe obstát.
7. Dá se nadmerný pocet nadací v CR vysvetlit zvýšeným zájmem
sponzoru podporovat noblesní kauzy, prebytkem kapitálu, anebo jsou
duvodem danové výhody?
Myslím si, že to muže vysvetlit fakt, že neexistuje žádná presná
legislativa, která by se nadací týkala, takže každá aktivita, která vzniká z obcanských rad, obvykle sáhne po této nejsnazší forme. Takže
nejvetší pocet aktivit obcanu se vlastne nakonec ustálí ve forme
nadace, nebo pod názvem nadace.
Nadace mají výhodu v tom, že dary nadaci nepodléhají zdanení,
a radu dalších výhod. Ale prícinu nadmerného poctu nadací vidím
spíš ve snadnosti jejich ustavení.

9 Jak tedy vyrešit tento problém?
Je nutné nejdríve definovat, co takovéto instituce jsou, a jaká pravidla pro svou cinnost mají mít, jaké kontrolní mechanismy nad jejich
hospodarením budou fungovat. Dále je nutné definovat, co to je
spolecenská prospešnost. To všechno by mel zákon o nadacích
a zákon o neziskových organizacích prinést. Jakmile tato pravidla
budou existovat, pak je logické, že prijdou zákonné úpravy, které
budou definovat i výhody, jako odpisy z daní atd. Vím, že se takový
zákon o nadacích pripravuje, a že by mel platit od 1. ledna príštího
roku
10. Do jaké míry je bežný obcan informován
míry o ne má zájem?

o nadacích, a do jaké

Zkušenost nebo názor bežného obcana závisí na tom, do jaké
míry se s nejakou cinností nadace setkal a jakou pri tom ucinil zkušenost. Urcite muže mít dojem, že jich je moc, a muže mít treba
i neduveru k tomu, jak se nakládá s dary, které on nadaci venuje.
Jestliže nadace chce požívat duveru nebo nejaký respekt ve spolecnosti, je v jejím zájmu a její povinností o sobe, o své cinnosti
a o svém hospodarení informovat verejnost. Pokud jde o zájem
o cinnost nadace, myslím, že bude záležet na tom, do jaké míry se
cinnost nadace každého obcana dotýká. Urcité nadace svým charakterem nebudou oslovovat širokou verejnost, to ale neznamená, že
nejsou potrebné.
O

8. K rozvinutí demokratické spolecnosti patrí i silný obcanský sektor, který
k tomu, aby vznikl, potrebuje alespon nejaké výhody. výhodné dlouhodobé bankovní úvery, pi'íznivé danové podmínky, atd. Myslíte, že vláda delá
co múže, aby podporovala takzvaný "tretí" ci obcanský sektor?
Myslím, že vláda tento sektor nepodcenuje. Domnívám se, že
se teprve zacíná dúkladne zabývat touto koncepcí. Pokud jde
o samotný vznik a práci techto institucí, nesetkal jsem se s žádnou bariérou. Naopak, myslím si, že pocet nadací spíše naznacuje, že je tady naprostá svoboda, takže sektor nevládní, nadacní

Rozhovor vedl a zaznamenal

Martin Jan Stránský

SnímkY František Dostál
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tu také ruštiny) je na Stredoevropské
univerzite považována za
samozrejmost.
To vše by nemohlo existovat bez intenzivního zájmu studentú
o studium. Na kvalitních univerzitách nejsou studenti pouze pasivním clánkem výuky. Sami se pídí po informacích, vyhledávají je
všude, kde mohou, casto se predem pripravují na další prednášky,
aby mohli s pedagogem na úrovni diskutovat a privést ho k otázkám, které jsou v tom kterém oboru nejduležitejší ci sporné. Jen
v takové atmosfére mohou být prednášky vysoce kvalitní; pedagog
musí být dokonale pripraven, aby studenty opravdu presvedcil
o tom, co je má naucit. Ve srovnání se zavedenými ceskými vysokými školami pusobila Stredoevropská univerzita osvežujícím dojmem.
Studenti zde opravdu žili. Jaký je to rozdíl od našich univerzit,
odkud studenti hned po prednášce utíkají, a které jsou pred nimi
casto ve vecerních hodinách a o víkendu uzamceny.
Obdobne jako Stredoevropská univerzita dopadla i Mozartova
akademie; ta Prahu a Dobríš opustila již o rok dríve. Její situaci jsem
znal pouze z tisku; predpokládám ale, že i ona prinesla predevším
možnost alternativního studia a vytvárela mnohem svobodnejší prostredí než ceské umelecké školy. Zdá se, že hlavním rysem ceského
školství po listopadu 1989 (nejen na úrovni vysokých škol, ale
i v oblasti základního a stredního školstvO je urputná snaha zachovat
jednotnou, zglajchšaltovanou školu a potlacit každou snahu o vytvorení alternativních výukových postupu. Každá nová nestandardní
škola predstavuje pro ceské zkostnatelé školství obrovské nebezpecí:
nebezpecí, že bude treba prehodnotit základní vzdelávací principy,
že ucitelé budou muset zmenit své rutinní postupy, že snad dokonce
nekterá státní škola v konkurenci neobstojí. Každá alternativní škola
zvyšuje nebezpecí, že se prosadí "kacírská" myšlenka, že každý je
sám zodpovedný za své vzdelání a za vzdelání svých detí a že mu
spolecnost nemuže predepisovat, jaké cesty zvolit.
Zastánci jednotných škol své malé vítezství. Po Mozartove akademii opustila naši republiku i Stredoevropská univerzita. Prejme jí
v nových pusobištích hodne štestí a doufejme, že její místo brzy zaujmou jiné zajímavé projekty.

ŠKOLSTVÍ

Naše vysoké školy
a konkurence
Na ceských vysokých školách skoncil školní rok. Pro vetšinu studujících smeru Stredoevropské univerzity, jednoho z nejprestižnejších polistopadových vzdelávacích projektu v CR, to byl poslední rok
jejich pražského pusobení. Univerzita v podstate uzavírá svá pražská
oddelení a prenáší svou cinnost pouze do Budapešti a do Varšavy.
Jedno malé oddelení, které najde díky svému zamerení i personálnímu obsazení útocište v areálu Pražského hradu, pravdepodobne prinese zajímavé jednotlivé výsledky, ale myšlenku Univerzity již nemá
šanci udržet.
Založit novou univerzitu je úkol, který vyžaduje obrovský kapitál
i obrovské množství práce. Myšlenka jedné univerzity pusobící
v postkomunistických zemích strední Evropy, které jsou, at chceme,
nebo nechceme, spojeny spolecnou historií a spolecným kulturním
povedomím, mi stále pripadá témer geniální. Není ale asi v silách
jednotlivce, byt multimilionáre, aby ji realizoval. George Soros snad
zpocátku pocítal, že ho v podpore nové Stredoevropské univerzity
budou následovat další mecenáši. Mohl pocítat i s podporou intelektuálu. V Cechách však zustal ve své snaze prakticky osamocen.
Možná i proto se Stredoevropská univerzita nikdy nestala opravdovou univerzitou: neposkytuje úplné vysokoškolské vzdelání a ani na
to neaspirovala. Nadace Stredoevropská univerzita se soustredila na
vysoce specializované jednoleté, výjimecne dvouleté studium urcené
pro posluchace jiných univerzit, kde na tuto dobu studium preruší.
Pocet posluchacu odpovídá jejím financním, prostorovým i personálním možnostem a nikdy nebyl vysoký. Presto bude její odchod
z Prahy pro ceské vysoké školství velkou ztrátou.
Nejde o tech nekolik studentu, kterí jí každorocne absolvovali.
Byli to obvykle nadprumerne nadaní a vysoce ambiciózní mladí lidé,
kterí si svou cestu ke vzdelání najdou vždy. Stredoevropská univerzita ale prinesla do Prahy záblesk skutecné akademické svobody. Tu
nevytvárejí zákony zakazující policii vstup na akademickou pudu ani
spory o to, kdo bude vybírat (volit, jmenovat) rektory. Tato opatrení
vytvorí pouze vhodné predpoklady, akademická svoboda však musí
vzniknout v každodenním živote školy.
I když v Praze Stredoevropská univerzita sídlila v pomerne sterilním .socialistickém" prepychu odborárského
hotelu, atmosféra
zcela odlišná od všech ostatních ceských vysokých škol byla znát
hned pri vstupu do budovy. Predevším to bylo soužití pedagogu,
studentu i organizacních pracovníku. Ti všichni žili v jedné budove, chodili do spolecné jídelny, do spolecného snack-baru, do spolecné knihovny, do spolecných kluboven. Tam všude bez problému vznikají nové kontakty a spolupráce. Ješte casteji tu byly diskuse. Ruznorodost pedagogu, pricházejících z celého sveta, i studentu, kterí vedle Prahy, Krakova a Kyjeva pocházeli také z Albánie
nebo Kazachstánu, prinesla velmi rozdílný pohled na radu problému. To vyžaduje od diskutujících velkou dávku tolerance a ochotu
uvažovat o názoru druhých. Znalost anglictiny (a u vetšiny studen-

Vladimír

Rogalewicz

Nemecko: zmeny nazdory
úredníkum
V Nemecku stejne jako v jiných zemích lavinovite vzrustá pocet
studentu. Nestací posluchárny, koleje, menzy a knihovny. Studenti
studují cím dál, tím déle - ted už prumerne sedm let. Stojí to hodne
penez, a tak se na príslušných zemských ministerstvech v hlavách
úredníku rodí podivné plány. Je jisté, že by melo být víc poslucháren, kolejí, menz a knihoven. To ovšem stojí miliardy marek. A melo
by být víc profesoru, jenže ani na to nejsou peníze. Studentum se
tedy má predepsat, aby po urcité dobe strávené na univerzite platili
školné, nebot studovat se má krátce - to znamená levne.
Se zlou se však ministerští úradníci potázali, protože studentu
jsou skoro dva miliony a spolu se svými rodici a blízkými príbuznými tvorí témer desetimilionový volicský potenciál. Jsou obavy, že
strana, která by prosadila zavedení školného, bude zrejme pri nejbližších volbách bita jako žito.
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Ministerská byrokracie tedy zatroubila - aspon docasne - na ústup.
Jenže šetrit se prece má, a tak úredníky napadlo donutit profesory,
aby líp - a jaksi rychleji - ucili. Profesoru není mnoho, tudíž nepadají
v úvahu jako rozzlobení volici. Úredníci prišli na zdánlive logický
nápad, že totiž v boji za zintenzivnení výuky budou mít prirozeného
spojence ve studentech. Ti prece nemohou mít profesory ve zvláštní
lásce a jiste se pridají k nátlaku na tuto skupinu. Provedla se tedy
dotazníková akce, pri níž vysokoškolští posluchaci meli oznámkovat
své profesory. Kupodivu se ukázalo, že studenti jsou s profesory celkem spokojeni, naprostá vetšina jich dostala od studentu jednicku
nebo dvojku. Je tedy videt, že na stále se prodlužující dobe studia
nenese vinu mizerná kvalita ani nedostatecná píle profesoru.
Ministerští úredníci jsou však nadále presvedceni, že profesori by
meli pridat ve své cinnosti a vyucovat líp. Zatím nikdo neprišel
s návrhem, že by se meli známkovat úredníci príslušných ministerstev a že by se snad tito úredníci meli popohánet k vyššímu výkonu.
Zatím mají líp studovat studenti a líp ucit profesori.
Švábové jsou proslulí šetrností, jsou to nemectí Skotové. A prece
príslušné zemské ministerstvo Bádensko-Wtirttemberska
se sídlem
v hlavním švábském meste Stuttgartu prišlo s nápadem uvolnit tri sta

tisíc marek na odmeny pro ty profesory, kterí dosáhnou zvlášt
významných úspechu v pedagogické cinnosti. Prijde to samozrejme
na méne, než kdyby se zrídila nová profesorská místa nebo dokonce
postavily nové univerzitní budovy.
Zatím se moc neví, jak se budou hodnotit a srovnávat výsledky
pedagogické cinnosti profesoru v ruzných oborech. Sotva to pujde
podle poctu studentu nebo podle výborných známek u zkoušek. Ale
mužeme si být jisti, že úredníky na ministerstvu už neco napadne.
Na studenty ovšem není spolehnutí, pri dotazníkové akci prece
oznámkovali vetšinu profesoru velmi uznale. Zatím se rovnež neuvažuje o tom, že by profesory prezkoušeli odborníci z ministerstva.
Profesori vzali celou akci na vedomí bud flegmaticky, nebo mírne
pobavene. Jsou ovšem výjimky. V sousedním Hesensku, na frankfurtské univerzite, profesorka germanistiky Helena Leuningerová oživuje ted své prednášky tím, že obcas na pódiu vedle katedry step 1.1je. Sklízí za to potlesk studentu a studentek, kterí fyzický výkon své
osmactyricetileté profesorky ocenují. Nezdá se však, že by tato originální metoda pomohla zkrátit studijní dobu frankfurtských posluchacu germanistiky.
Antonín

Meštan

Ceskjr
dialog
MEsíCNÍK PRO CECHY DOMA I VE SVETE
známý jako první soukromý casopis, který prišel s myšienkou bourat bariéry meli obcany lednortO nárOda
žijfcími na ruzných místech na~íplanety. Dokázal sl vytvdil okruh vemých ctenáru a získat dobrý zvuk díky
úsiJ(hledat pravdu bez ctlledu na pditické zámery té které strany. Bez štvaní a stresováni, ale s pozorným.
kritickým i uznalým pohledem. ceský dialog pi'inášf aktuální informace ze života v ceské republice, rozhovory S osobrlOstmi polltlckého a kulturnlho života u nás i za hraniCElffií, odpovedi na dotazy ctenái'Cl.
príspevky autorú z caiého sveta, pohledy do historie, sOLCasností i budoucnosti, ctení pro oddech. j impulsy
k zamyšlení. Cesl<ý dialog chce hledat pozitivní cestu k prosperu/fci budoucrosti CeskétlO státu. k toleranci
a soužití n~n.iznejšk:h individualit.
t..eský dialog oovydává žádná strana. organizace ani ústav. Vznikl z potfeby skutecného dialogu. Je spoluvytváren svými ctenári.
Vychází pro ctenáre v ceské republice i na Slovensku, ve Švýcarsku. v Rakousku, Nemecku, Skandinávských zeméh, Austrálii. Americe, Kanade a v dalŠÍCh zemích.

Adresa redakce a inzertnfbo oddelem:
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zastavit, a tak by se pri nepoužitelnosti mola muselo 20 000 tun soli
denne prevážet pramicemi na Isla Cedros a tam prekládat na vetší lodi,
jak už se to deje v prípade soli z Ojo de Liebre. Pramice by se musely
nakládat uvnitr laguny San Ignacio a pro ne by se musely vybagrovat
vstupy do laguny a místa pro obracení. To by kojícím velrybám a mládatúm dodalo.

EKOLOGIE

Mlcení velryb
Vetšina problému, které velký byznys pusobí ekologii,
je témer shodná a liší se jen prukazností a nápadností
škod. Velryby jsou príkladem nad jiné názorným.

Homero Aridjis
Šedé velryby (správne plejtvákovci šedO, ve dvacátých letech už
skoro vyhubené, pozdeji zachránené absolutním zákazem lovu, cestují
každorocne 18 000 km z Beringova, Cukotského a BeaufOltova more
na jih do svých mexických zimovišt, kde se párí a rodí mládata.
Shromaždují se v zálivech a lagunách s vyšší teplotou a vztlakem vody.
Jsou zde chráneny pred nebezpecím otevreného oceánu a pred predátory. Všechny tyto velrybí laguny byly už zmeneny lidskou cinností, mj.
težbou soli, a zbývá poslední Laguna de San Ignacio, patrící do biosférické rezervace pouštní oblasti Vizcaino. Uchylují se sem stovky velryb.
Ale spolecnost Exportadora de Sal (51 % mexických podilu, 49 %
podilú japonské firmy Mitsubishi), která už v jiné velrybí lagune, Ojo
de Liebre, produkuje až 6 milionLl tun soli rocne, hodlá produkovat
v San Ignaciu dalších 7 milionu tun, v reci dolaru dalších 90 milionu.
Japonsko je hlavním importérem prumyslové soli z Mexika. Težba znamená, že na pobreží laguny budou na dvou místech instalovány cerpací stanice, které budou pumpovat 30 000 litrú morské vody za sekundu
do nádrží na odparování vody a koncentraci solí, a to 24 hodin denne
a 365 dní v roce. Cerpací stanice budou umísteny v sousedství útocišt
morských ptákú Isla Pelicanos a Isla Gargas, což jsou klícová místa
rezervace Vizcaino. Ze zásobníku na 1 milion tun soli budou obrovské

Snímek Ocean lmages Inc.

dopravníky nakládat sul do osmi lodí s hlubokým ponorem, které
budou zakotveny u dvoukilometrového mola vybíhajícího do Zálivu
velryb, Bahia de Ballenas.
Ironií prístupu vládních a dalších organizací je, že Mexiko zrídilo
chránené útocište šedých velryb v Lagune San Ignacio v roce 1954
a zároven zakázalo velrybárství. V r. 1972 byla Laguna deklarována
jako "útocište stehovavých ptákú a dalšillO životadejství" a v r. 1979
"Chránenou oblastí pro brezí velryby a jejich potomky, jakož i oblastí
zainteresované turistiky". Rezervace Vizcaino (nejvetší v Latinské
Americe) byla deklarována jako Místo svetového dedictví UNESCO.
Spolecnost Exportadora de Sal má od roku 1984 historii zrejmé ekologické nedbalosti: v roce 1984 se jaksi ztratily skoro 4 miliony litru nafty
a v r. 1985 byl v prosinci odkryt únik nafty na prostoru 3,5 hektaru solného mokradiska. Hlavním zájmem težební spolecnosti zde bylo znovuzískání uniklých patnácti milionu litrú nafty; v cervnu 1986 bylo zachráneno 1,5 milionu litru nafty. O úniku se verejnost nikdy nedovedela.
Místo mola a nakládání soli v Bahia de Ballenas bývá navštevováno
hurikány o síle až 140 km/hod. Težbu a nakládku by nebylo možno
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Jak tomu tak vždycky bývá, ekologickou rozvahu pripravila pro solnou spolecnost státní agentura zpusobem príjemne formálním. Ze 465
stran prevážne popisné studie je vlivum na prostredí venováno stran
22, preventivním a mitigujícím opatrením stran 5. O vlivu na vodní
masu se nemluví pro jistotu vubec, i když cerpání 462 milionu tun
vody rocne musí snižovat slanost a teplotu a tím i kvalitu životního
prostredí pro cokoli, vcetne šedých vehyb. Tem patrí celkem 23 rádek
studie, kde se doporucuje, aby piloty byly vzdáleny od sebe 34 metry,
což má dovolit velrybám vplouvá ní do laguny, ovšem za predpokladu,
že more je porád klidné a velryby plavou v zástupu jedna za druhou.
Ani slovo o vlivu hluku z dopravníku, letadel, bagru, beranidel ani
o možných únicích nafty ze zásobníkú a z tankeru. Doporucení, že se
má lodní doprava zastavit na ctyri mesíce velrybího pobytu, je smešné,
protože operace odparování, skladování a odvozu soli musí být nepretržitá. Studie doslova praví, že ,postižené habitaty budou jen suchozemské pustiny s malou rozmanitostí života a bez patrného užitku"; jen
jeden druh, kriticky ohrožená antilopa americká (Antilocapra americana), by mohl být vyhuben. Studie dokonce doporucuje prolomit mexický zákaz chytání a komercionalizace morských želv; má být dovoleno
chytat želvy zelené, které se v lagune rozmnožují a mají .lahudkové
maso". Posud byl v.Mexiku od r. 1991 za šírení produktu z želv trest
vezení.

Výstavba mola omeZÍ tak mangrovové bažiny a 30 000 hektarú
odparovacích nádrží zmení zpúsob prírodní drenáže celé oblasti, vyvolá erozi a zvýší pmiv sladké vody do laguny. Co to bude znamenat pro
vodní rostliny (Va!lisneria sp.) a na nich závislé vodní ptactvo a mlže,
studie nezminuje, jakkoli se nazývá Odhad vlivu na životní prostredí.
Zato uvažuje, že produkce soli bude pokracovat na vecné casy, a tak
zmení 212 319 hektarú rezervace Vizcaino, což je podle našeho leteckého prúzkumu odhad velmi nízký.

jeden z nejkrehcích ekosystémú na svete, zimní domov šedých velryb.
Pricemž bude celý projekt zverejnen až po schválení "ekologické rozvahY"'vládou.

Tento ostudný Odhad se podobá mnoha mexickým i jiným environmentalistickým zákonúm: zbožná prání, následovaná nekdy a po letech
specifickými normami a regulacemi, které budou ovšem za cas porušeny. V popsaném prípade prumyslová príprava soli delá z koncepce
Biosférické rezelvace smutnou komedii. Je reálné nebezpecí, že znicí
klícové i nárazníkové zóny nejvetší mexické chránené oblasti, v níž je

Proto mluvíme za velryby, které mlcí a ani nepromluví už nikdy
svým jazykem, pokud prúmyslový lomoz v Laguna de San Ignacio
bude trvat.
O

Celá záležitost se ovšem týká i Severoamerické komise pro environmentální spolupráci NAfTA. Má Mexiko právo zasadit letální ránu šedé
velrybe, stehovavému
druhu, jehož prežití se týká i Kanady
a Spojených státú'

Homero Aridjis, mexický spisovatel a diplomat,
zakladatel Skupiny sta. Neklad M. Holub

jako politický. To bylo také patrné z programu strany zelených v tehdejší NSR a násilná smrt predstavitelky tohoto hnutí Petry Ke!lyové
otrásla všemi príznivci, zvlášte když se ukázalo, že bývalý generál
NATO Bastian, kdysi dústojník Wehrmachtu, vklouzl nejen do strany
zelených, ale i do postele predsedkyne, a po zprístupnení archivú
STASI mu nezbylo než vpálit kulku do hlavy své milence i sobe.
Z nacisty se stal východonemecký agent. Greenpeace zacal ztrácet
príznivce, v roce 1991 dary a príspevky dosáhly 174 milionú US dolaru, v roce 1993 tato cástka poklesla o 25 milionú. Ukazuje se, že radikální akce ztrácejí tu pritažlivost,již ješte nedávno pro jisté vrstvy
mely.
Myšlenka ochrany prírody se zvrhla ve snahu destabilizovat existující sociálne-politické systémy v zemích, ve kterých Greenpeace
vyvíjí svou cinnost. V Austrálii jsme videli radu demonstrací, milovníci stromú vylezli do jejich korun, a tak zabranovali jejich pokácení,
protiatomoví bojovníci vypluli na kajacích proti križníkúm a ponorkám s nukleární výzbrojí, ochránci divokých kachen plašili vše živé
pri kontrolovaných honech, neprátelé výstavby silnic a dálnic se
retezy pripoutali k buldozerúm, aby zadrželi stavbu, atd. atd. Dosáhli
v podstate jen toho, že zpúsobili chaos; policie namísto plnení svých
specifických úkolú odstranuje z blahovicníkú a stavebních mechanizacních zarízení agitátory, lidi vesmes odkázané na podporu v nezamestnanosti od téhož státu, který se pokoušejí poškodit. Jedno se
jim ovšem darí, prahnou po publicite a tu jim verejné sdelovací prostredky bohate doprávají. To jsou pro televizi hody, když se ze strechy šedesátipatrového
mrakodrapu spouští na horolezeckém lane
zelenác a popisuje okna a steny hesly, jako "požívání masa se rovná
vražde".

No Peace ln Greenpeace
Když jsem po ctvrt století exilu v Austrálii navštívil Brno, kde jsem
vyrústal a chodil do školy od obecné po doktorát, na námestí
Svobody jsem neveril svým uším. Vyhrávali tam flétnisté, kytaristé
a bubeníci z Peru, Brnáci ochotne dávali do šumarských kloboukú
a patrne netušili, že tak prispívají na peruánské maoisty a jejich partyzánskou válku proti rádne ustavené vláde.
Druhý den, když jsem procházel námestím Svobody, jsem zase
neveril svým ocím. Stál tam stánek opatrený transparentem
,Greenpeace". tlampac vyhrával "Waltzing Matylda", nástenky desily
kolemjdoucí, jaká zkáza je páchána na australské prírode, a hezká
dívka mne žádala, abych podepsal listinu žádající zákaz odstrel u klokanú a jejich komercní využití v Austrálii. Tato moravská eko-Šárka
byla plna emocionálního soucitu nad ubohými vacnatci, bohužel ale
neznala pravou situaci.
Celý svet se mení, tak i pátý svetadíl, jehož zemedelská a živocišná výroba není navíc starší než 150 let. Pred príchodem evropských
osadníkú byly pocetní stavy klokanú po staletí ci spíše po tisíciletí
korigovány semiaridními podmínkami australského buše; nove budovaná napajedla a kultivovaná pastva pro skot a ovce jsou dnes využívány i klokany. Jejich životní podmínky se tak zmenily a jejich reprodukcní kapacita zmnohonásobila. Klokani se premnožili a farmári
v nich vidí silné ujídace. Ekologicky motivovaný úplný zákaz odstrel u
byl zmenen na odstrel kontrolovaný,
strelci musí mít povolení
a pocet zvírat urcených k odstrel u je omezen. Za prísných podmínek
muže být klokaní maso uznáno za poživatelné a vhodné pro vývoz,
jinak je zpracováváno jako krmivo pro psy, kúže je cenena v kožarském prúmyslu a obchode. Státem regulované snižování stavu klokanu chrání prírodu a genetickou kvalitu samotného zvírecího druhu, to
dosud Greenpeace nechce pochopit. Ochrana prírody by mela být
racionální, nikoliv emocionální. Težko rozumet tvrzení, že zvíre je
rovno cloveku.

Na obranu té slecny z námestí Svobody musím poznamenat, že
pravdepodobne o politickém pozadí - rozvrátit západní demokracii
a hospodárský systém volného trhu - nemela ponetí. Reagovala asi na
bezohlednost totalitníl10 režimu a úplné zanedbávání ochrany vodních zdrojú, ovzduší znecištovaného prúmyslovými exhaláty, devastovaných lesú ci jatecných zvírat s nad prahovým obsahem lidskému
zdraví škodlivých látek, jejichž púvodem byla do maxima vybicovaná
zemedelská chemizace. A tak si ponekud naivne myslela, že ochrana
klokanú spocívá v ukazování drastických fotografií, zobrazujících
nezodpovedne a krvežíznive pobíjená zvírata. To odsuzuje každý
slušný clovek. Sadisté se bohužel najdou v každé spolecnosti a ve

Ekoválecníci, nesoucí standartu Greenpeace a provolávající hesla
o zachránení naší planety pred zkázou, vyrukovali ješte dríve, než
,být zeleným" se stalo módou. Do roku 1990 se pocet prispívajících
stoupencú priblížil peti milionúm v triceti státech. V roce 1992 tzv.
Eanh Summit ukázal, že toto hnutí nesleduje ani tak cíl ekologický
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f)
frítomnosG
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všech svetadOech. Verejné mínení v Austrálii se priklání k názoru, že
méne pocetné druhy divoce žijících zvírat mají být chráneny, a ty,
které se silne rozmnožily na úkor pastevne chovaných hospodárských zvírat, byly pocetne regulovány registrovanými strelci a podniky zpracovávajícími klokaní maso a kuži, prípadne i maso zdivocelých buvolu, koní, prasat ci koz.
Australan Paul Gilding byl nedávno donucen vzdát se funkce reditele hnutí Greenpeace, byl obvinen z "úchylkárství": chtel zverejnit
dosud prísne tajené financní transakce a fondy hlavního stanu sídlícího v Amsterodamu a odhalit tajne placené funkcionáre a aktivisty.
Pro dosažení lepšího životního prostredí uvažovalo spolupráci s prumyslem. Taková spolupráce je v tomto hnutí dosud považována za
trídne neprijatelnou. Zdá se však, že po témer ctvrtstoletí cinnosti se
Greenpeace bude muset prizpusobit stále se menícím sociálne-politickým podmínkám, které zasahují témer celý svet. a netrvat na urputném boji, které hnutí vyhlásilo jak vládám, tak prumyslovým

a obchodním organizacím. Vedení hnutí Greenpeace je zmítáno rozpory, jakým smerem se má jeho cinnost ubírat a zda shánení prostredku, a tedy posilování byrokratické administrativy, má mít prednost pred samotnou aktivitou. Ekoskupiny by se však mely priklonit
k myšlence spolupráce, a nikoliv setrvávat na casto násilné konfrontaci s verejnými ciniteli. Nebudu daleko od skutecnosti, když reknu,
že vetšina obyvatel vyspelých prlimyslových zemí stojí - s menšími
výchylkami - ve stredu politického, ekonomického, kulturního a spolecenského spektra a neztotožnuje se s agresivitami extrémní levice
ani pravice. Prednost má rovnováha mezi surovinovými a energetickými zdroji, podporovanými moderní technologií, zachování lidskému zdraví prospešných prírodních podmínek a udržení všech zvírecích a rostlinných druhu. Je nutné najít správnou míru a smerovat
tyto nekdy i antagonistické faktory k prospechu cloveka. Tím míním
ekologický imperativ, nikoliv politický zámer.
MVDr. Miloš Ondrášek, Box HiIl NOr/h, Austrálie

Cudská prirodzenost

Zelený mýtus

je nemenná

2. [udská podstata (l'udská prirodzenost) existuje a je nemenná. Je
výsledkom biologickej evolúcie, pokusov, omylov a výberu. Osvedcila
sa, v sútaži s inými živocíšnymi druhmi zaistila naše prežitie. Je zapísaná do našich génov. (Menit by ju bolo možno jediným spasobom:
génovými manipuláciami.)

"Kontrast medzi tým, ako málo vieme a ako vela
sme schopní robit, je najstrašnejšou slabostou nášho
W. Gray Walter
veku. "
Ladislav Kovác
Mikuláš Huba je vzácnym clovekom kultúry na Slovensku. Málokto
urobil tofko pre záchranu l'udovej architektúry, pre zastavenie devastácie krajiny. Rovnako vzácny muž bol jeho ceský kolega Josef
Vavroušek. V husákovsko-jakešovskom Ceskoslovensku dali "zelenému hnutiu" etickú dimenziu: "stáli v pravde" za cenu rizík a šikanovania. Po implózii komunizmu rovnako nekonformnými ostali v politi ke
- Huba ako poslanec,
Vavroušek
ako minister.
Rozbitie
Ceskoslovenska ich neoddelilo: Obidvaja, Huba dodnes a Vavroušek
až do svojej smrti, boli poslancami Duchovného parlamentu CSDR
a spolubojovníkmi v environmentálnych iniciatívach v oboch štátoch
našej vlasti.

3. Clovek je sociálny živoCích. Skupinový: vyselektovaný pre život
v skupinách, ktorých súdržnost udržuje a upevnuje antagonistický
vztah k cudzím skupinám. Kultúrna evolúcia, ktorá je pokracovaním
biologickej evolúcie, je najma evolúciou sociálneho života. Princíp sa
nezmenil: skúšania a výber. Pokusmi a omyl mi sa rodia razne podoby
sociálnych organizácií, sútažia medzi sebou, vyberajú sa a pretrvávajú
tie, ktoré sa osvedcili. Otvorená spolocnost Iiberálnej ekonomiky
a politickej demokracie je takýmto výsledkom evolucného skúšania
a výberu. Vznikla a vyvinula sa spontánne, bez projektu, nesleduje
nijaký vopred urcený ciel', má vlastnú racionalitu, ktorá presahuje raciona litu individuálneho chápania. Nie je ideálna, no má v sebe zabudovaný mechanizmus stáleho zmenšovania nedokonalosti. Jednou
z prícin jej úspešnosti je pravdepodobne to, že relatívne najlepšie
odpovedá l'udskej prirodzenosti.
Antropocentrizmus
a individualizmus európskeho myslenia 5a
bežne považuje za jej ideový základ. Je však možné, že je len ex post
vysvetl'ovaním a zdavodnovaním jej existencie a funkcnosti.

Pocitujem úctu k týmto dvom vel'kým mužom a sympatie s ich cinnostou. Práve preto však potrebujem vyjadrit nesúhlas s ich "vieroukou", s teoretickou bázou ich postojov a konanÍ.

Clovek . priúspešný biologický druh
Nová utópia
4. Otvorená spolocnost, vdaka vede, technovede a technike,
urobila z cloveka najúspešnejší biologický druh. Priúspešný: iné
druhy už stacil zo sútaže o prežitie vyradit. Vzhl'adom ku skupinovej povahe cloveka vytvára sa napatie medzi skupinami v rámci
otvorenej spolocnosti, no najma medzi otvorenou spolocnostoll
a inými menej efektívnymi formami spolocenskej organizácie. Toto
napatie, vnútrodruhová sútaž, samotnú expanziu nielen nebrzdí, ale
stimuluje, no tým· paradoxne - prináša ohrozenie prežitia l'udského
druhu.

1. Filozofia ..zelených iniciatív" je mýtom, utópiou. " iet l'udskej
podstaty. [udská podstata sú výrobné vztahy" - to bola hlavná téza
Marxovej utópie. "Zelení" utopisti o l'udskej podstate povacšine nepochybujú, ale majú o nej pomýlené predstavy (aj onú rousseauovskothoreauovskú: clovek je od prírody dobrý, len civilizácia ho pokazila). Ich hlavná ilúzia je blízka Ivlarxovej: domnievajú sa, že l'udskú
podstatu je možno zmenit - reorganizáciou výroby, legislatívou,
výchovou.
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5. v tejto situácii ohrozenia je vecou základnej d6ležitosti porozumiet I'udskej prirodzenosti. Ak budeme rozumiet silám, ktoré nami
hýbu, neodstránime ich, ale budeme ich vediet kontroloval' a využil'.
Otvorená spolocnost dokázala dosial' každé poznanie úcelne (Lj.
v záujme svojho pretrvania) integroval' do svojej vývojovej dynamiky.
Vedecké poznanie cloveka a spolocnosti by sa malo stal' kultúrnou,
ale aj ekonomickou prioritou.
Každý mýtus globálne ohrozenie

konkrétne aktivity, vychádzajúce z vedeckého konštatovania: doteraz
každý rozvoj bol spojený so zrýchlenou produkciou entropie; jedine
poznanie, cez informatizáciu spolocnosti, redukciu "náhodného blúdenia", miniaturizácie výrob m6že zvrátil' túto koreláciu medzi rozvojom
a disipacnými procesmi.
g) Na jednom verejnom stretnutí prihlásili sa obidvaja muži, ktorých názory tu rozoberám s priatel'skou kritikou, k slávnej Marxovej
téze: "Filozofi svet len r6zne vykladali; ide však o to zmenit ho." Nepoucitel'ní! Nestacila vari lekcia, ako koncí pokus o zmenu sveta,
spocívajúci na falošnom poznanfl

zvyšuje

Mýty, v podobe netolerantných náboženských alebo politických
doktrín, sú nástrojmi vnútrodruhovej sútaže, skupinových bojov:
islamský fundamentalizmus, jeden z príkladov, m6že zasiahnut do
osudov otvorenej spolocnosti. Treba však varoval' aj pred inou kategóriou mýtov: pred mýtmi, ktoré nepoznajú alebo dezinterpretujú doteraz získané poznatky, stavajú na predsudkoch a ilúziách, alebo chcú
netrpezlivo menit svet podl'a projektu tam, kde naše poznanie zatial'
nesiaha. Domnievam sa, že do tejto kategórie patrí "zelený mýtus".

ejde o to svet menit. Ide o to svet najprv pochopil'.
Jasná hierarchia problémov
7. Podl'a "zelených" apokalyptikov stojí I'udstvo pred hromadou
problémov, od vycerpávania energetických zdrojov cez ozónovú dieru
a skleníkový efekt po zmenšovanie biologickej diverzity a AIDS. Tieto
problémy nepredstavujú v skutocnosti horizontál nu siet, jedny sú
odvoditel'né z druhých. Za všetkým skrýva sa už menovaná prOišná
biologická úspešnost cloveka. Jej prejavom je populacná explózia, prícina ostatných problémov.
a jej spomalenie a zastavenie hy sa dnes
mali sústredit hlavné materiál ne a intelektuál ne zdroje I'udstva.

6. akrem ilúzií o I'udskej prirodzenosti a o možnosti jej menenia
treba upozornil' na dalšie slabiny "zelenej doktríny" (odvolávam sa na
názory dvoch ctených mužov, ktorých som menoval na zaciatku):
a) " Ved život je z hf adiska klasickej termodynamiky cosi ako omyl
prirody, v)Ísmech fyzikálnych zákonov ... nieco natol'ko nepravdepodobného a zranitel'ného, že hovorit v súvislosti s ním o zázraku nie je
v6bec nadnesené." - Vznik a vývoj života na Zemi nebol nepravdepodobný - bol termodynamickou nutnostou. Patetický vztah k živoul sa
neopodstatnene odvoláva na vedu.
b) "Treba sa riadit zákonom zachovania druhu." - Taký zákon
neexistuje. Tvrdil', že biologický jedinec vo svojom konaní sleduje
nejaký nesebecký "záujem druhu", znamená hlásal' jednu z najpomýlenejších ilúzií.
c) "V našom vzt ahu k prirode treba odstránit antropocentrizmus."
- Je to názor protibiologický. Je i v rozpore s európskou kultúrou.
Som presvedcený, že schweitzerovská "úcta k životu", na ktorú sa
"zelení" odvolávajú, poznanie, že naše prežitie je závislé od zachovania bohatstva živej prírody, že s prírodou musíme byt v rovnováhe, je
vyjadrením biologického i kultúrneho antropocentrizmu.
d) "Expanzívní rozvoj euro-americké kultury vede k oslabování
nebo dokonce k zániku rady národních nebo regionálních kultur.
Dochází k nevycíslitelným
ztrátám kulturního bohatství lidstva,
k poklesu jeho schopnosti úcinne reagovat na zmeny situace i ke zvýšené zranitelnosti lidské spolecnosti." - eopodstatnene sa koncepcia
biologického polymorfizmu a jeho adaptívnej funkcie premíša na kultúry. Ignoruje sa pozná vacia hodnota kultúr, ktoré prešli evolucným
experimentovaním.
e) Namiesto "neviditefnej ruky" trhu, ktOlý, akokol'vek nedokonale,
je zatial' jediným fungujúcim optimalizacným zariadením v spolocnosti,
navrhuje sa "vyvážený dLÍraz na jednotlivce a kolektiv, kterým je nejen
rodina, obec, vlastní národ ci stát, ale lidstvo jako celek. Doplnení
souteživosti kooperací v zájmu dosažení spolecnJích cílu na základe
solidarity a altruismu." - Úplné prehliadanie nielen modernej ekonómie, ale i toho, CO zistila evolucná biológia, etológia, sociobiológia.
O Koncepcia "trvalo udržatel'ného rozvoja" je taká vágna, že je zbytacná. Aj ked sa s nou operuje i v dokumentoch OSN. Namiesto tejto
"rozporuplnej vízie, v)Ízvy, existellcnej nevyhnutnostt" potrebujeme

Postoj jedné ho z najvacších svetových náboženstiev je pritom ilustráciou toho, akým zlým a nebezpecným dokáže byt netolerantný
mýtus. V mene "d6stojnosti a posvatnosti života" ignol1ljú sa poznatky,
co má dnes biológia o povahe života, o evolúcii, o embryogenéze
a odsudzujú sa všetky vedou nájdené metódy plánovaného rodicovstva
a antikoncepcie.
epoucitel'nost vyráža dych: Pal' storocí po tom, co
boli ako navždy neprijatel'né bludy odsúdené Kopernikove astronomické názory, odmieta sa ako neprijatel'né to, co vie o živote súcasná biológia. Cujme: Tým, že muž, predstavujúci zvrchovanú cirkevnú autoritu, "kvalifikoval zabránenie pocatiu ako absolLitne nedovolené, chcel
nás naucil' morálnej norme, CO nedovofuje V)Ínimku: žiadna osobná ci
sociálne podmienená okolnost nemaže teraz, ani nikdy v budúcnosti,
ospravedlnil' taký cin ... 5pochybnit túto doktrínu zllamená vlastne odopriet Bohu poslušnost našej inteligencie.·' (Ján Pavol II. v hodnotení
encykliky Humanae vitae.) Takto si tento mýtus predstavuje premenu
I'udskej prirodzenosti a "zvládnutie" jednej z najvacších prírodných sO:
"K zodpovednému rodicovstvu patrí ovládnutie fudských pudov rozumom a v6fou. "(Koncilový dokument Gaudium et spes.)

i

Pomýlené ponatie nposvatnosti" života
Je to k neuvereniu: V mene posvatnosti života sa bráni tomu, aby
sa deti nerodili nechcené, odsúdené na týranie, na mrzáctvo, na smrt
hladom. Prekáža sa opatreniam, ktoré sú dnes absolútne nevyhnutné,
ak sa I'udstvo má vyhnút tým katastrófam, pred ktorými ho kedysi
varovala Jánova Apokalypsa a dnes predstavitelia "zelených" iniciatív.

i

Toto je, pravda, ukážka extrémnych d6sledkov jedné ho z mýtov,
ktoré neakceptujú to, co veda zistila o I'udskej prirodzenosti. Ak nou
táto kritická úvaha koncí, nie je to bez zámeru.
O
Ladislav Kovác, Prof, RNDr., katedra biochemie, Pi'írodovedecká
fakulta Uniuerzity Komenského, Bratislava
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ní vyjádrení si netroufám. Ale prekvapuje mne údiv zodpovedných,
kterí jako by teprve dneska zjistili, že ve sportu a ve fotbale se deje
neco nepravého. Laická verejnost si o aférách vetších ci menších
povídá hodne dlouho. I v minulosti se o nich mluvilo nebo šeptalo,
nahlas jen tehdy, bylo-li to vyššími místy uznáno za vhodné a prospešné. I když pripouštím, že fandové slyší nekdy trávu rust, nepredpokládám hluchotu a slepotu tech u kormidla. Dnes jsme se naucili
mluvit nahlas. A ví-li laik, dvojnásob ví funkcionár a clovek, který je
uprostred dení. Tak proc to predstírání prekvapení.
Pravda je, že v poslední dobe se nám sportovní aféry trochu
nezvykle množí. Možná je to tím, že v nových pomerech se dá hovorit bez rizika. A možná také proto, že s prílivem penez prišli do
sportu i noví lidé. Dík jim za všechno kladné, co mu prinesli. MnoZÍ
z nich však pod rouškou sportu vidí jenom své vlastní zájmy.
Nebudme naivní. Nezazlívejme jim, že pricházejí s tužkou dobrého
poctáre. Jenom ty proporce jejich snažení by mely mít svou úmeru.
Aby profitovaly obe strany.
Nechme stranou moralistická mentorování: jestliže naše spolecnost není svatá (a ona nenD, tak to, proboha, nevyžadujme ani od
sportu, který je její soucástí. A netvarme se prekvapene. On by totiž
mnohý z žalobcu mohl sedet za své hríchy proti sportovní morálce
na oné pomyslné lavici obžalovaných. Je to všechno bludný kruh,
cesta ven není lehká. Svádí to k mávnutí ruky? Co s tím?
Jan Werich kdysi rekl, že boj s lidskou blbostí sice nemužeme

SPORT

Morálka - fotbal o: 1
Probuzení ze sna bývá nekdy kruté. Když se kluk zamiluje do fotbalového míce, do hokejového kotouce, když poprvé vstoupí na
sportovní hrište, chce vyhrávat. A je to dobre, o to prece ve sportu
jde. Kluk je štasten, když se to darí a je smutný po porážkách. Chce
vyhrávat a nezná jiný zpusob než být lepší než souper._Doba her
a malin nezralých však brzy pomine. Realita života se prihlásí nekdy
i krute a do sportu zamilovaný kluk najednou zjištuje, že všechno je
"trochu jinak".
To treba obléknou debutujícího dorostence do dresu prvního
mužstva a jede se hrát o druholigové body. Vecer pred utkáním prichází vedoucí mužstva do hotelového pokoje na kus reci a dává
zkušeným kozákum jedinou otázku: "Tak co, chlapci, jak to zítra
postavíme?" Dostává odpoved zcela bez prípravy, jak se sluší na fotbalistu: "Podívejte, to není to nejduležitejší. Reknete, kolik za to
bude, a my to vyhrajeme!" Debata koncí dohodou, že se všechno
domluví tesne pred zápasem.
áš fotbalový novic strká v rozpacích
hlavu pod polštár a ideály dostávají první trhlinu. Druhý den ona
domluvená dohoda "nejak nedopadla". Ale to všechno náš debutující
benjamínek zatím neví. Není totiž ve hre, nepocítá se s ním. Hraje
a je štasten, protože jeho mužstvo vede v polocase 3 : O'!! Zvrat prichází po prestávce. Domácí náskok snižují, vyrovnávají a nakonec
o branku vítezí. Neštastný mladícek vyhlavickuje strelu soupere na
roh, ale zkušení kozáci komentují jeho obetavost varovným "abys
nedostal po hube, mladej ...". Euforie se zmenila v minitragédii.
Dny, týdny, roky beží, zkušenosti pribývají. Pred duležitým utkáním odjíždejí vybraní funkcionári k souperi ješte pred mužstvem. Aby
prozkoumali terén. Mladý fotbalista zjištuje, že nejen na hrišti se dají
vyhrávat zápasy, a šikovný funkcionár? Není nad nej. Ve fotbale zbehlí ctenári by mohli doplnit stovky príbehu tohoto typu. Bylo a jest
jich stále dost. Pred totalitou, za totality i po ní. Samozrejme, že nejenom ve fotbale, ktetý posloužil vzhledem ke své rozšírenosti a popularite jako príklad. Cím je který sport oblíbenejší a penezi "vyfutrovanejší", tím více na sebe tento bahnitý nános nachytává. A nejen u nás.
Zvykli jsme si v tom bruslit. Prolezlo to naši sportovní etiku.
Mnohdy to obrátilo všechny hodnoty naruby. Klub, který se zacal
bránit a odhalil praktiky svého soupere, který "mu šel do mancaftu",
byl ve funkcionárském zákulisí oznacen za renegáta. V budoucnu
pozor na nej' Metody cinnosti se zdokonalovaly. Nekteré kluby mely
každorocne výbornou formu v podzimní cásti souteže.
asbírané
body mohly na jare prenechávat zájemcum. Chtelo to mít mužstvo
schopné body nashromáždit, a dispecera, který je na jare dovedl
zpenežit. Duležitým cinitelem na hrišti jsou rozhodcí. Ti zase zacali
hlídat cistotu sportu svérázným zpusobem: pobírali "desátky" od
obou souperu, aby mohli rídit zápas na rovinu. Zda všichni? Urcite
nekterí ne'
Tak to jsem tomu dal. Rekl jsem, co se oficiálne nerado slyší.
Vystavil jsem se nebezpecí, že budu obvinen z ocernování sportu
a kopané zvlášte. Obvinenému prísluší právo obhajoby. Rád bych ho
využil predem.
ikterak nezpochybnuji úsilí sportovcu, kterí poctive
bojují o prvenství. Skláním se pred jejich umením i vulí. Tu obdivuji
nejvíce. Jsem optimista a vím, že je jich hodne, i když na procentuál-

Kresba Miroslav Bm1ák
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nikdy vyhrát, ale nesmíme ho nikdy vzdát. Podobnost a použitelnost
tohoto výroku je v našem prípade hrozive presná, Stací vymenit lidskou blbost za sportovní špatnost. Nezávidím tem, kterí mají služební nebo funkcní povinnost zdvihnout prapor a jít v cele všech slušných do boje, A držím jim palce, pokud mají poctivý zájem o odstranení všech techto vredu na tele našeho sportu, Nekdy však o tom
nejsem stoprocentne presvedcen,
ení treba mít mimorádné prognostické schopnosti k odhadu
vývoje soucasných a budoucích fotbalových afér. Dríve ci pozdeji
utichnou, najde se možná jeden ci více obetních beránku, a pojede
se dál. Fandové budou znovu odsuzovat údajná i skutecná podplácení (pokud se to nebude týkat jejich mužstva), A bude-Ii se jejich
mužstvo potácet v tabulce na hranici sestupových míst, budou znovu
probírat své príští soupere a zacnou je reálne klasifikovat: s tímhle
souperem bychom meli vyhrát, odtud bychom meli privézt alespon
bodík, protože tem už o nic nejde .., (Takže se dá predpokládat, že
k nám budou milosrdní, bud' z dávných sympatií k nám, nebo pro
krásné oci našeho trenéra,) Cítíte, pánové, jak v tom všichni jedeme,
jak je to v nás? Ale to ty, milý fando, prece dobre víš! Jenom priznat
si to jaksi nechceme, Ty prece spoléháš na umení hrácu, ale i na
diplomatické schopnosti funkcionáru, Nepredstírej, že te to prekva-

puje, alespon sami pred sebou nepredstírejme. A nenamlouvejme si,
že sportovní aféry zatraktivnují náš sport, presneji fotbal. Berme je
jako zlo, se kterým si zatím nedovedeme poradit.
Vzpomínám si na prekrásný starý film "Kdyby všichni chlapi
sveta", Solidarita amatérských radiotelegrafistu, všech chlapu sveta
zachránila životy lidí postižených na mori otravou botulinem, Krásný
príbeh. Uvedomuji si, jak by bylo naivní se domnívat, že podobné
úsilí všech chlapu, všech poctivých sportovních chlapu, by bylo
v našem prípade použitelné, Ten boj o lepší sportovní morálku si
bude muset vybojovat každý sám se sebou, se svým svedomím
(pokud nebyla zaznamenána jeho totální absence). A treba i s presvedcením, že at chceme, nebo ne, svet speje každým dnem k lepšímu, aniž na to má clovek vliv, I když si v poslední dobe s touto
myšlenkou moudrých nejsem tak docela jist. Fotbal a sport budou
morální, až bude morální spolecnost. Na prímé úmere se v tomto
prípade urcite shodneme, Takže kus té zodpovednosti za stav spolecnosti máme všichni. Nejvíce mne na soucasné aférové vlne prekvapuje, že soucasná "zpráva o stavu morálky naš,eho fotbalu" radu
lidí kolem tohoto nejpopulárnejšího
sportu prekvapuje, Snad jim
chybí soudnost, prehled, možná uprímnost. A to mne desí.

Vladimír Váeha

FEjETON
Nesrozumitelnost

kytovcu

Ctenári zajisté neuniklo, že clánek na s, 22 by mel správne
mít titul Mlcení plejtvákovcu, nebot tak nám odborníci nazvali
kytovce rodu Eschrichtius, Odborníci meli pro to asi dobré duvody, jako že abychom nemeli pro všecko, co porád jen plave a je
savcem, jedno slovo, nápodobne jako Eskymáci, kterí mají jeden
výraz pro všechno zelenající se rostlinstvo, Použitím správného
termínu by se ovšem titul a do jisté míry obsah clánku stal obecne
nesrozumitelným, došlo by nekolik výkriku nevole a naopak
a prohrešili bychom se na mezilidské komunikaci, Pokud pak se
má dobrému clánku rozumet zcela demokraticky, nepochodili
bychom ani s termínem kytovci, nebot ucivo ze sedmého rocníku
školy základní bývá pozapomenuto, pokud náhodou není soucástí opakované bezprostrední zkušenosti, Jedním z velkých dogmat práce redakcní je pak mudrosloví, že se má pocítat s ctenárem spíš blbejším než chytrejším. Dogmata nemám rád, ale plejtvákovce jsem prece jen v nadpisu neriskoval. A neriskoval bych
to ani s Eskymáky, kterí mají pro velrybí tuk asi pet ruzných slov,
podle toho, je-li ješte na míste, nebo v hrnci, nebo již k jídlu,
Vec je však ješte mnohem složitejší. Ti cerní ptáci, co krákají
na poli, nejsou v naší krajine zpravidla vrány, ale havrani, jimž
každý ríká vrány, vcetne i dosti inteligentních spisovatelu, Na to,
že havran E. A, Poea není havran, nýbrž krkavec (raven), musel
prijít stomatolog dr. Macek, a to navzdor bežným slovníkum anglicko-ceským, 1 vzniká zvláštní redakcní svár, máme-li ríkat havranum vrány, aby tomu každý rozumel, jakož i krkavci havran,
aby se nám klasikové básnického prekladu neobraceli v hrobe
a spanilomyslný ctenár nebyl na rozpacích, co to vlastne klepe
na okno v oné básni podezrelého pana Poea,
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Taktéž je nám pocítati s tím, že mnohÝ, ba premnohý ctenár
nevidí rozdíl mezi udidlem a udicí, domnívá se, že mechovec je
parazit napadající dudáky, kytovec musí mít kýty, blešivec je
vácek na blechy, hmoždenka malý hmoždír, zápich leží západne od Vypichu a výstružník je ker nebo krícek príbuzný ostružiníku a nese malvice, plody to odvozené od Shakespearova
Malvolia,
Iniciativní hnidopich ovšem svede vši nesrozumitelnost na cizí
slova, kalící cirý potucek rodného jazyka, Hnidopichum se tudíž
uciní zadost, když je všechno nesrozumitelné cesky; v podstate
jde o to, kdo zná vcelku a úhrnem 3000 slova kdo 90 000,
Vzpomínám v té prícine internisty, profesora Netouška, který
byl dusledným cistomluvcem, takže se vjeho promluvách hemžily
krkavice, vrátníky, bludné nervy, belokrevnosti, nemocovinové
dusíky, vmetky a hlízy, až z toho hlava precházela, Zastal jsem
jednou usedave placící starenku na chodbe první interny.
Tázána, oc jde, oznámila, že pan profesor jí práve rekl "Budte
dobré mysli, matko, vec vaše dobre stojí", a ona neví, co to znamená a je-li to dobré znamení.
Já sám mnohem radeji mluvím s lidmi, kterí znají 90 000 slov,
a když je neznají, tak mají sdostatek slušnosti, aby to ad hoc nekde
dohnali a nervali jako jezinky pri každém slovním zádrheli,
Když má první kniha váhala v nakladatelství Cs spisovatel,
vytkl mi Vilém Závada, jenž si zjevne nevedel rady, kam ji zaradit, verš "komety prachem zastínené,! jak tarbík, když se pouští
žene", "Prosím vás, co je to tarbík, "pravil hodný básník Závada,
Snažil jsem se vysvetlit, že to je takový jako menší zajíc s delšíma
nohama a hlavne, že básen (nebo esej) snad není krížovka, abychom museli vyluštit každé slovo, že snad stací si jen predstavit,
že neco divného utíká a vírí prach, Souhlasil, nesouhlasil. Básen
jsem pak stejne vyhodil, ale porád ješte a posud si myslím, že
málokterý hnidopich je Závada a že ctenári jsou spíše chytrejší
než blbejší.
Miroslav Holub
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Marin Sorescu

to jest suchých pelet,
jež jsme požili minulého

Úcetnictví

A posléze osud
a ješte jeden osud
(kynoucí búhví odkud),
to jsou dva osudy: píšeme jeden
a držíme se jednoho. On je
treba ješte jeden život po živote.

Prijde cas, kdy
pod sebou musíme
udelat cernou cáru
a uzáverku.
Zrovna když už jsme byli skoro štastni,
zrovna když jsme vypadali k svetu,
zrovna když jsme mohli trumfnout Erasma,
potkali jsme mýtiny, duby, jezera
(to ješte žijí? a jak?),
jichž jasné príští
už jsme jednou spláchli.
Ženu, již jsme milovali
a jejíž nechut milovat nás
dává nulu.
Ctvrt rocníku ucených žurnálu,

týdne.

Mluvme o pocasí
Vycerpali jsme všechny námety,
a tak mluvme o pocasí,
každý múže neco ríct
o pocasí.
Abych zacal rec,
oznámím, že bude pršet,
nebot se mi zdálo o velkém mraku,
jak mi visí nad hlavou
a prší na mne bez ustání,
takže mé myšlenky promoknou na kost.
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A ted at mi nekdo proti recí,
at mluví porád o pekném pocasí:
Po príští tri století
bude nebe tak jasné,
že uvidíme jeden druhého
i bez ohnostroju,
tak to by mel ríkat.
ekdo další by mel mluvit o suchém listu,
jak letí kolem holých stromu
a nikdo ho nemuže chytit.
Zítra poletí naší ulicí,
pujdeme na balkón
a budeme se dívat.
Tak tedy budeme držet tu rec,
budeme se hádat a mluvit tak nahlas,
že naše vnitrní lucní kobylky se dají na
úprk.
Hlavne, že mezi nás nepadne
Každý má vypadat štastne.
Preložil

ticho.
Miroslav

Ho/ub
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Vám nabízí inzerci za výhodných podmínek!
Naši ctenári jsou lidé, kterí mají zájem o politiku a kulturu. Casopis je rozesílán po celém svete.
Ceník inzerce
1 strana

16.000 Kc

1/8 strany

2.350 Kc

»oznamovatel"

1/2 strana
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1/16 strany
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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 merí 18 cm x 22 cm /180 mm x 220 mm/
Uvedené ceny jsou vcetne DPH. Grafické opravy
Slevy pri opakování:

+

sazby 5 % z celkové ceny.

prvním 5 % z celkové ceny, druhém 10 % z celkové ceny, tretím 15 % z celkové ceny, ctvrtém 20 % z celkové ceny
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árodní 11, 11000 Praha 1, tel. 2662 16, fax 26 68 25. Tešíme se na Vaši objednávku!
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na naši adresu.

Pro prímé objednávky

zašlete své jméno,

adresu,

osobní

šek, eurošek,

money order. Platba bnou
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 mesícú, 18.00 USD/rok, 1.50 USD/min. císlo. Ve Spojených Státech, Kanade a mimo Evropu (letecky): 12.00 USD/6 mesícll, 24.00 USD/rok,

2.00 USD/ min. císlo.

OBJEDNACÍ LÍSTEK
Národní trída 11, 11000 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 mesícu

12 mesícu

4) Žádám minulá císla:

.

•
CENY PREDPLATNÉHO:

V Ceské republice: 120 Kc/6 mesícu, 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 mesícu, 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:

.

Datum exspirace:

.

. Podpis:

•

.

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

