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Holánuv návrh koncepce rozvoje
ceské armády. • Rozpoctová krize
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jednání Zieleniec-Kinkel
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Achilova pata
V roce 1989 cinily státní výdaje na zdravotnictví 27,5 miliardy Kc. Pro minulý rok se tyto výdaje zvýšily na zhruba 82 miliardy Kc, tj. o približne 300%, zatímco inflace za stejné období
byla 110%.Uprostred této tendence ohlásilo Ministerstvo zdravotnictví úmysl privatizovat,
aniž se dosud objevil plán, který by zahrnul zároven problematiku zdravotnictví i financních zdroju a zarucil, že nová právní úprava bude prehledná a koherentní, takže dokáže
zarucit vnitrní návaznost a kontrolu celého systému.
.
Výsledkem toho všeho je, že v Ceské republice neexistuje žádný systém zdravotnictví nejruznejší legislativní, institucní, pojiš(ovací a odborná schémata se volne pohybují po
svých drahách, aniž by byly vzájemne propojeny a mohly spolu komunikovat To ovšem vede k tomu, že proti kolísajícímu poctu nedostatecne regulovaných pojiš(oven, které jednostranne vypovidají
smlouvy, stojí rostoucí pocet bývalých ministru zdravotnictví. Ale predevším k tomu, že pribývající zdravotnická zarízení se marne pokoušejí pokrýt základní služby.
I když se za posledních šest let zdravotní stav populace rozhodne nezhoršil, a v urcitých oblastech se spíše zlepšil, dochází presne k tomu, k'cemu dojít nemelo: totiž ke dvojímu standardu a k roztríštenosti v poskytování zdravotní péce. Možnosti pacientú vybrat si lékare se omezují bud na stále pretížené státní kliniky, anebo na soukromá zarízení, v nichž jsou ovšem nuceni priplácet z vlastní kapsy na krytí výdaju, které
jsou nedostatecne kompenzovány nepromyšlentm bodovým systémem pojiš(oven.
Vláda, která uvolnuje prostor pro neomezené pusobení tržních sil ve zdravotnictví, se dostává do rozporu
s nabádáním premiéra Klause, aby se zdravotníci opírali o etické normy své profese a spokojili se zatím se
základní mzdou, která je nižší než plat sekretárky v prosperující firme. Pochopitelná nespokojenost zdravotníku i lékaru, kterou to vyvolává, se projevuje jak v nedávné, tak i v plánované stávce lékaru, tak ale také v jisté nespokojenosti pacientu s narustající neprehledností systému.
Patrne ze všech techto duvodu premié.r Klaus uznal, že je treba "jasne, jednoznacne a srozumitelne zformulovat vizi budoucího tvaru našeho zdravotnictví" (projev na sjezdu Ceské lékarské komory v prosinci
minulého roku). Zatím se však situace nemení. ávrhy nynejšího ministra zdravotnictví Stráského vyvolávají bourlivé reakce odporu, takže politik vládní koalice (z ODA) srovnává již Stráského s Rubášem.
Vetšinu lidí kupodivu zatím nezajímá, že behem tretího roku je tu již tretí ministr zdravotnictví. Pokud by
však opozice dokázala nabídnout východisko ze soucasné situace, které by zároven naznacovalo cílovou
predstavu, pokud by získala podporu zdravotniku a ukázala na otáceCÍ dvere do ministerstva zdravotnictví,
není vylouceno, že by šíp, mírený na telo, trefil patu. S predvídatelným výsledkem. Což není výzva, nýbrž
pouhé konstatování.

-

K tomu odceštování
Ivo Kunstýr, Hannover

G. O. Krizek nezduraznil, že tu jsou
velké individuální rozdíly. Jednomu
krajanovi ublížil komunistický režim tak, že v emigraci nemohl prijít
na jméno nejen jemu, ale ani sobe:
z Františka je ted Ferdinand. Druhý
ubližoval doma lidem coby kádrovák natolik, že radeji emigroval
a taky si ponemcil jméno. Oba chteli aktivne zapomenout. Tretí se oženil s Nemkou, má s ní deti, a když
jsem ho po letech náhodou objevil
a oslovil, požádal mé, zda bychom
nemohli
pokracovat
nemecky.
Ctvrtý, obdoba predeslého, až na tu
tvrdou moravskou palici, mel taky
deti s nemeckou manželkou, ale doma s nimi mluvil zásadne cesky
a predloni se s celou (ceskou?) rodinou vrátil na Moravu. (...) Když
jsem si coby emigrant uvedomil tu
užitecnou schopnost našeho mozku,
jíž je zapomínání, spustil jse"!- kaskádu protiopatrení. Psal dlouhé dopisy, cetl ceské knihy, zpíval písnic-
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ky, vedl nákladné telefonáty, cítal si
v Chrámu i tvrzi Pavla Eisnera. (...)
Ideálem mi byl Jirí Voskovec. Jeho
ceština z desky ,,Relativne vzato ...",
namluvená v puli sedmdesátých let,
byla obdivuhodná. (...) Dr. Krizek
mluví o pasivní debohemizaci jako
o procesu, jemuž se nedá uniknout.
Já vím, že dá. Ale dá tofušku. (...)

Rímský klub jsme tu meli?
Jaromír Sedlák, Praha
J'é svém velmi aktuálním textu (NP
12/96) uvádí Cenek Adamec mj., že
v první puli sedmdesátých let cin-

nost Rímského klubu u nás nebyla
známa. K tomu dodávám, že Ústav
mezinárodních vztahu usporádal
v Praze v prosinci 1973 mezinárodní sympozium "Svetové problémy
soucasné civilizace". Jedním ze spoluporadatelu byl práve Rímský
klub. Prítomen byl vedle dalších
svetove proslulých osobností i jeho
prezident A. Peccei. (...) Bifak nemohl akci zmarit, nebot ji vzali pod
ochranu sovetští vedci v cele s akademikem E. Fjodorovem. (...) O akci
referoval i "normalizovaný" tisk,
materiály
pak
kolovaly
po
Akademii a po vysokých školách.
Peccei (...) me požádal, abych se stal
"tichým clenem" RK. Byl jsem pak
s ním v kontaktu. (...) Je treba ukázat, že i za tehdejších podmínek se
dela rada akcí zasluhujících ocenení, že totalitní režim nebyl všemocný, že ze SSSR nepricházel jenom
mráz a že ideje Pražského jara nebyly zcela potlaceny.
Otazník za titulkem pripojila redakce,
autor dopisu mínil spíše vykricnik.
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U Sabotú
Belokarpatské
pomezí Moravy
a Slovenska se v 90. letech stalo jedním z horkých témat Prítomnosti.
Otázka hranic, kdykoli byly ci se
stala aktuální, zde jitrila - i inspirovala. Pásmo fotogrqfií a textíku
v tomto císle se snaží ji odlehcit
i "odcasit". Ale pro peknou rádku
lidí, kterí tu vedle aktuálního casu
obývají i konkrétní prostor, vec "až
zas tak" lehoucká není.
Drama hornácké dediny Javorník
a jeji osady U Sabotu vstupuje, zdá
se, do posledního dejství. Vlády se
dohodly, minístri vniter podepsali,
hranicníky dávno osazeny. Zbývá
už jen schrastit 120 schvalovacích
hlasu v poslanecké snemovne, a pak
- sbohem, Moravo!
Príbeh se crtá už ctvrtý rok, to od
chvíle, kdy se pocalo schylovat k delení federace. Dejištem je koutecek
pri. samé slovenské hranici: J 7 stavení, v nich kolem 130 duší, rozcestí
dvou okresek, za humny železnicní
stanice. Krcma ani jedna. To vše
v katastru javornickém, ovšem
s prirozeným spádem k Vrbovcum,
obci slovenské. Obyvatelstvo puvodu menším dílem moravského, vetším slovenského.
Už pred temi ctyrmi lety se zacalo uvažovat o zmene hranic.
Jednak "zdola", totiž v "Sabotech"
samých a ovšem i ve Vrbovcích, jednak mezi Prahou a Bratislavou
(viz též Prítomnost 8/1992, str. 2225). V osade samé tenkrát prevažovala vule po pripojení ke Slovensku

Moc,

anebo
lllálo

I

Petr Pithart
Starý,
málo reprízovaný
však smysluplný
spor.
Naposledy
ve vánocní telemeditaci prezidenta, premiéra
a primase: hrozí nám nacionalismus,
anebo
spíše kosmopolitismus?
Nebezpecné povyšování se nad jiné,
anebo nedostatek národního povedomí? Príliš mnoho národa, anebo málo národa? Dva predstavitelé moci
svetské se v klementinské zrcadlové
kapli nedohodli.
Ani se dohodnout nemohli. Co je to
moc, co je to málo? Pro jednoho stále
ne dost, pro druhého již príliš.
Spor, který má smysl, je spor o to,
co zakládá, co udržuje a co do budoucnosti nese národ.
Národa bude moc, a tedy i nebezpecného rozpínavého anebo vylucujícího, "cistícího" nacionalismu, bu-

de-li necím vždy již predem hotovým, daným. Pro takový národ mužeme vlastne nejvíce udelat tím, že se
do nej narodíme. O prehnané nárocnosti tu tedy sotva lze mluvit - o to vice vás bude chtít celého. A vám také
nezbude, než prijmout jej celý - pak
už mužeme jen pridat svou hrst klestí pod kotel citu, vášne. Anebo jej celý odmítnout, a pak ovšem pocítat
s tím, že z nej budete vyhnaní jako
zrádci. Takový národ nesnáší jiné
než nekritické prijímání. Je to zpravidla spolecenství krve (spríznenost
rodem), anebo jazyka, zkrátka národ
jako kmen, jako svého druhu prírodnina. Je to také národ spoutaný sdílením dejinného mýtu. árod - uzavrené spolecenstvi, které se volky nevolky musí stále znovu vymezovat vuci

N

svému okolí, ohrazovat se proti "tem
druhým". Neprítele nachází dokonce
i tehdy, když jej nehledá. Musí se
ovšem také prociš{ovat uvnitr - stále
prísnejším proverováním
pravosti
všech onech danosti u všech svých
príslušníku.

Národa
nebude
budeme-li jej
vnímatnikdy
jako dost,
projekt,
jako program pro budoucnost
Jako
znovu a znovu obnovované spolecenství tech, kterí se rozhodují uskutecnit sdílenou predstavu, jako "každodenní plebiscit" (Ernest Renan). Tedy
jako spolecenství otevrené komukoli,
bez oWedu na to, jak a cím je práve
urcen - krví, jazykem, temi dejinami,
které už byly. Takový národ muže být
dnes jen spolecenstvím
obcanu.
Národ jsou tu také dejiny, které už
byly - jako závazek, memento vzWedem k tem dejinám, které jsou pred
námi, rozhodneme-li se pro ne a budeme-li pro ne spolecne pracovat.
Národ, kterého je vždycky málo, je
premáháním všech danosti: predpokládá výzvu a její prijeti.
Národa jako nároku,
který sdílíme
a obracíme jej sami
k sobe, je vždycky
málo.
Izrael jako inspirující i dráždivý
prototyp národního spolecenství prijal kdysi výzvu a "zápasil s Bohem"
(což je jeden z etymologických výkladu jména Izrael) a Buh ovšem zápasil s ním. Byl to tedy lid sebepremáhání, hledání. Premáhal všechno prírodní, hotové, všechnu orientovanost
na to, co mu bylo dáno do vínku jako
telesná, psychická i mentální konstituce, premáhal zvyklosti a obyceje.
Ne pro sebeuplatnení, ale pro vládu
pravdy nad sebou.
K rozpoznání a prijeti výzvy je nejdríve treba rozpoznat toho, kdo ji zaslecW - Abraháma a Jákoba. Anebo
treba Masaryka. Masaryk se stále
vracel k "ceské otázce", a tím provokoval hledání takové odpovedi na
problémy doby, která by byla ceská.
Tou mohl být jen nejaký sdilený projekt jako nárok, který by lidé vztáhli
na sebe. (Výzva, kterou on zaslecW,
byla srozumitelnejší
v dobe, kdy
v zemi žili príslušníci více národu:
zdá-li se dnes banální, je to také proto, že naše situace vskutku je o poznání banálnejší - jsme tady, zdá
se nám, už jen sami mezi svými.)
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Jedine nárocný projekt zakládá relativne bezpecne národ prostý nacionalismu. Emanuel Rádl, "masarykovštejší než Masaryk" (patocka), videl národ vždycky teprve pred sebou,
nikoli za sebou, již hotový.
Národa bohorovného sebeujiš{ování, odvolávání se k tomu, co je již hotovo, vybojováno, nejlépe krví zpeceteno, je vždycky príliš mnoho, protože hrozí cistkami a proverkami pravoverí. Národa jako nároku, který
sdílíme a obracíme jej sami k sobe, je
vždycky málo. K takovému národu se
kdokoli muže pridat a nikdo z nej nemuže být vylucován jen proto, že se
narodil jinde ci jiným.

Vecný
mus

o národ, o nacionaliscispor
kosmopolitismus
je tak ve
skutecnosti sporem nikoli o míru ztotožnení se s národem (málo ci moc?),
ale o to, zda jej zakládá predevším
nejaké jmení (totiž to, co jsme nahromadili, co již máme), ci vedomí dluhu (toho, co dosud postrádáme).
Sporem o to, zda budeme ochotni
a schopni prijmout výzvu, která je
nad naše síly, a tim vyzývá k rustu.
K vyrešení toho sporu není treba
shromáždit se na nejaké pláni, treba
belohorské k truchlení ci letenské
k demonstrování. Rozhodování tohoto sporu deje se spíše tichým srozumením než hlasitým
mluvením
a projevuje se více každodenním
pocínáním
než
proklamacemi.
Spolecnou vuli pak ztelesnují (navenek ji naznacují a na ni upomínají)
sdílené symboly a malé každodenní,
sotva zretelné ceremonie vzájemnosti, rituály pospolitosti, nikoli hesla ci
ideologické prosto pravdy.
Ten spor se vždycky práve deje. Je
to docela urcite napríklad spor o nutnou míru solidarity nejen v našem
zdravotnickém systému, o centralismus ci samosprávu, o naši predstavu
sjednocené Evropy a o povahu našeho prínosu této Evrope. O naši stredoevropskou ci jen izolovanou existenci, také o naše Romy. Je to spor,
který se neodehrává nekde mimo nás
(ve velké politice), ci který nás teprve
ocekává kdesi v budoucnosti jako nejaké ucené hádání, které necháme
tem, kterí mají vetší hlavy.
Ten spor je stále s námi: na jedné
strane zahledenost do sebe, na druhé
kritická sebereflexe: kriticnost jako
nejnárocnejší
podoba silného pozitivního
vztahu k zemi. Sebeuspokojení
versus nárok, nárok,
vznášený na sebe, na nás. Mít, nebo
být.

Nutkavá odpoved bez otázky, ci budoucnost otevrená práve otázkou.
PETR

PITHART
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- dnes už je ta naapak. Jlecje však
kamplikavanejší a ta, že pražská
vláda pri chystané úprave hranic
hadlala uspakajit další slavenské
územní náraky; šla by a cca 130
hektaru lesa, patrícího. zcásti
Javarníku, zcásti sousední Velké
nad Velickau. Dnes se tedy cítí na
vlastnických (a damavských) právech ahraženi nejen cesky ci maravsky
cítící
Sabotané,
ale
i Javarnicané a Velicané.
Takto delikátní situace nepachybne žádá delikátní prístup; pro. radu
zúcastnených jde vskutku a živatní
drama. Jleru není jejich vina, že se
mu dastává prídechu frašky. Když
predlani pristál Jan Ruml ve Velké
se svým vrtulníkem a místní sbor
mu zazpíval "Ked sme precházali
z Uher do.Maravy", prislíbil ministr, že dakud an bude v úrade, nehne
se hranice ani a metr. Dávno. predtím avšem jeho. padrízený, štif razhranicavací kamise Pešek, prohlásil, že "prijal úkal a ten úkal splní".
Už lani na jare byla zrejmé, cí slava
platí víc. Bílacervené patníky vytýcily hranici nadlouho ješte nepatvrzenau, tu pastavili, pred zavreným
kanzumem je ceská celnice a a pár
desítek metru dál se týcí bauda celnice slavenské.

Razumejme, i tu pastavili na území ceském: tesne pred razcestím na
Vrbavce (tudy je hranice, co.by kamenem dahadil) a na Myjavu (adtud byla platná hranice dobre pul
kilametru). A aby snad úrední aragance nebyla mála: ad lanskéha
cervence je tato "slavenská" celnice
v plne slavenském pravazu a staví
tu auta i chadce, bytsi chteli jen adbacit na myjavskau cestu a neapustit území CR. Pravda, místní abcany asi nebuzerují; jen ale zkuste
tam projet s pražskau espézetkau anebo.jen prajít s tvárí ceského.expremiéra! Štifka té calnice vám dal
okusit, jak pajímá své hostavání na
našem území; a nakalik ha pálila
atázka ratifikace.
Dlužna dadat, že tato. atázka nenažhavila ani Rumla a spal., ani
další vládníky vcetne predsedy snemavny Uhda. Bez astychu ta dali
najevo. (Uhde a Dlauhý) v televizní
Debate 21. ledna: kdyby tu hranicní
karekci parlament neadklepl, celá
práce by zacala znava a miliony za
vytycavání hranic šly do lliftu. Cili
stejný pastup, jako. když chce nekdo.
legalizavat nacerno.stavena u garáž:
.praste nás pastaví pred hotavau vec.
A ted prý ta budau citlive vysvetlavat lidem, kterých se ta týká nej-
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vÍ(;.A nabízet jim odstupné, pokud
se nebudou chtít octnout na
Slovensku. Mqžná i cekat vdek:
vždy( pred tremi lety se zmínený
Pešek nechal na adresu postižených
slyšet, že "ti lidé proste mají smulu"!
Ale tu smulu tam už zustanou
mít všichni, a( už jim to hranicení
dopadne po vuli nebo proti. V pomezním koute, kde z obou stran se
chlubívali, že "tu bratia vždy sa
streta( budú", v kraji donedávna
predurceném stát se prirozeným
euro regionem, se dnes snáší dusná
opona zahlížení, trpkosti a krivdy.
(jh)

Normální hranice
Konecne máme hranici. Ministri
vnitra Ceské a Slovenské republiky
o ní podepsali smlouvu. Stalo se témer na Silvestra a témer tri roky po
rozdelení Ceskoslovenska. Byl to
zrejme ten pravý cas na vystrízlivení. Jeho vývoj lze popsat v nekolika
fázích.
Zpocátku, když se o rozdelení
Cesk'oslovenskajednalo a prišla na
pretres otázka hranic, ríkalo se nejcasteji, že by to mely být hranÍ(;e
"pruchodné". Bežný obcan, sbíraje
houby, nemel ani poznat, že prekrocil hranice. Záhy se ale zjistilo, že na
hranicích musí být celnice, aby bylo
možno proclívat dovážené a vyvážené zboží, popr. aby bylo možno požadovat ruzné atesty a certifikáty.
Navíc se ukázalo, že pruchodná hranice vlastne není nejlepší, zvlášte
když k nám z Východu proudí ruzní
beženci, kterí sice mají namíreno do
Nemecka, ale Nemci je od svých hranic vrací, a to k nám. Co my zde s nimi? Rešení se brzy našlo. Se Slovenskem musíme mít hranici "standardní". Tedy hranici s celníky a pohranicní policií. Bežného obcana
ovšem ani standradní hranice nemela znepokojovat. Nebyl to prece beženec, ani nemélfirmu import-export.
Nyní se ovšem zjistilo, že ani
"standardní" hranice nestacL Chybí na ní hranicní kameny a vubec...
Potrebujeme proste mít hranici
"normální", takovou, jak je jinde
zvykem. Byly proto vypracovány
príslušné mapy, vytyceny mezníky,
podepsána smlouva a normální
hranice je na svete. V Beskydech tato
hranice ovšem krížuje nekteré be-

a pokora kultur
Rémi Brague

Bylo velikosti
jsem vyzván,
abych
hovoril
a pokore
kultur;
já
se však radeji omezím jen na tu
jednu, k níž sám patrím. Mluvit
o druhém, soudit o nem zvenku je
vždycky choulostivé, a tím spíš
predstírat, že mluvím jeho jménem. Ale i když budu mluvit jen
o kulture evropské, zdá se mi, že si
z ní lze vzít poucení daleko širší.
Zacneme sémantickým upresnením: budu zde mluvit o evropské
kulture a o Evrope ve smyslu
Evropy západní; abych respektoval
originalitu Byzance, která se evropskou nikdy nenazývala. I když dnes
pred našimi tradicemi stojí úkol
spojit se v jednotu kontinentu, po
staletí se v lune krestanství Byzanc
a Evropa fakticky odlišovaly. .
Uchopit podstatu evropské kultury by vyžadovalo nekonecný cas
a vedomosti, kdyby se to muselo dít
formou vyprávení nebo inventáre.
Naštestí mohu zvolit kratší cestu:
má-li Evropa svého otce, mela by
se mu podobat. Popis otce dovolí
identifikovat rysy, jež po nem dcera zdedila. Podívejme se tedy na toho, kdo dostal název Otce Evropy.
Zastihneme ho v jeho pokoji. Bydlí
v paláci, který si vydobyl svými vojenskými a státnickými schopnostmi. Veliká lebka, veliký nos, splývající kníry. 'lrpí nespavostí. Když nemuže usnout, vstane a rozžehne
svetlo. Probudí své rádce a zahájí
poradu uprostred noci, jak to už tolikrát udelal? Ne, tentokrát jen vytáhne zpod polštáre psací náciní
a težkou rukou nakreslí pár neohrabaných písmen. Tento dobyvatel, který se osmelil sáhnout po císarské korune, je totiž analfabet.
Jiste jste uhodli - je to Karel Veliký.
Tohle je tedy Otec Evropy. A sku-'
tecne je. Slovo "Evropa" tu jiste bylo už pred ním. Toto semitské, snad
fénické slovo oznacovalo místo,
kde zapadá slunce, západ. Pocínaje
Karlem Velikým zacíná znamenat
územní celek. Pred ním znamená
4

"Evropa" jistý smer; po nem znamená vymezený prostor. Prostor
zajisté promenný, nebot to slovo
zahrne brzy víc, než jen Rímskou
ríši: celé latinské krestanstvo
i s národy slovanskými, madars~ými a litevskými, jež o století pozdeji zacnou krtít, aniž by je donutili
do Ríše vstoupit.

Zatím
však Které
jsme jen
na pocátku
9. století.
to rysy
zdedila
dcera Evropa po svém Otci? V cem
spocívá její velikost a její pokora?
Podívejme se na Karla zblízka.
Jeho velikost spocívá v prízvisku
magnus, které se pár desetiletí po
jeho smrti privesilo k jeho pravému jménu, Karl, tak pevne, že pro
románské národy vytvorilo jediné
slovo: Charlemagne, Kde se tato velikost bere? Ze zdroju nikterak
cistých: z vojenské síly, politické šikovnosti a štestí. Je-li Evropa, jeho
dcera, veliká, vdecí za to také necistým zdrojum: technickému náskoku, který nakonec ústí ve vojenskou prevahu, A také ona mela veliké štestí: že objevila Nový svet, že
ji chránil byzantský nárazník, takže byla islámskému tlaku prímo
vystavena teprve ve chvíli, kdy mela dost sil, aby mu celila,
Rozrušený Karel nevydrží na míste
a nemuže spát. Ani Evropa v pravém smyslu nikdy nevydržela na
míste. Vrhala se stále k novým hranicím, do prostoru, který chtela poznat nebo dobýt, do poznání prírody a jiných kultur.
Kde tu najít pokoru? Tu žádná
kultura nemuže mít. Ctnosti náleží
jednotlivcum, a jen jim. Evropa jako kultura není o nic pokornejší
než kterákoli jiná. A pokud jde
o Karla Velikého - kdo zná tajemství jeho srdce?
Naopak není težké odhadnout,
u otce i dcery, jejich pokorení. Je
práve v tom, co nedává Karlovi
spát. 'lroufneme si to predstavit.
Ten, jemuž prezdívají Veliký, který
je telesne obr a politicky predsta-
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vuje nezanedbateln.ou m.oc, se sám
cítí d.ocela malický. Zejména vuci
Byzanci. Chybí mu t.otíž legitimita.
Karel Veliký je parvenu. Vyšvihl se
v.ojenským štestím. Ale kde js.ou
znaky legitimity? Kde je zlat.o?Je t.o
prece "byzantské zlat.o", které se
stane prísl.ovecným. Kde je kultura? Ty strípky rectiny, c.o zbyly
v Irsku a jejichž p.oslední držitele
p.ov.oláke svému dv.oru, nejs.ou vubec nic vedle byzantských knih.oven a ucencu. Kde js.ou svaté .ostatky, znaky k.ontinuity Církve, zal.ožené na krvi mucedníku? Kde js.ou
znaky rímské m.oci? T.ovšechn.o je
v Byzantiu.
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centrismus". Pr.oti predstave, že
žecké a sjezdové trate. Do nekterých
stred.oveká Evr.opa se d.omnívala
ceských turistických stredisek lze
být stredem veškerenstva, d.okud
prijet jenom pres ni. Jelikož je to ale
.objev N.ovéh.osveta tent.o narcisis. hranice "normálni'~ bude na ni pomus nevyvrátil. Je t.omu presne nahraniéni policie prisné sledovat, zda
.opak. Byl t.o práve .objev Ameriky,
nejsou porušeny predpisy o pohybu
zboži a osob. Nekterl turisté budou
který Evr.opu zemepisne recen.o
nejspiš muset do svých chat pešky,
"vytáhl z díry" a ucinil ji stredem
protože
auto, jak známo, je zboži.
vyn.orených zemí. A p.okud jde
.l{yže·ani
hulky zatlm naštestl ne.
.o predstavu .o s.obe samé, mluvit
(zno)
.o evr.op.ocentrismu je témer .oxym.or.on: žádná kultura se nep.okládala za "ríši stredu" tak mál.o, jak.o
Evr.opa. Žádná kultura nebyla méne s.obestredná, žádná se t.olik nezajímala .o ty druhé, ner.ozhlížela
se t.olik k.olem sebe, nesnažila se
videt ty .ostatní tak .objektivne, jak.o Od slova "trhnout"?
t.omu ještenás
jedna
malick.ost. práve Evr.opa.
Neved.omky
p.oznamenává
Trh je naštestl lidským výtvorem,
míst.o, jaké na zemi zaujímáme.
Také Evr.opa, stejne jak.o její
nikoli prlrodni silou, ani darem
Prenesme se v myšlenkách na p.o- Otec, si b.olestne uved.omuje, že je
z nebes. Mužeme ho "udelat" - lépe
nebo hure. Udelat znamená nastacátek 9. st.oletí, aneb.o se p.odívejme parvenu. K.ontinent zb.ohatlíku.
vit jeho parametry, serldit jeho mona d.ob.ov.oumapu. Jsme ješte dáv- Neb.otvznikla teprve nedávn.o, vcetor, pak již beži "sám" - k naši vetn.o pred .objevením N.ovéh.o sveta ra. C.ose tak hl.oupe nazývá "star.ou
ši ci menši spokojenosti. Svobodná
a Australie. Afrika ani Dálný vÝEvr.op.ou", je jiste starší než N.ový konkurence je jednim z predpoklach.od nejs.ou príliš známé. Kde je
svet. Ale jak ji sr.ovnat s Egyptem,
du takového samovolného behu.
stred vyn.orivŠích se zemí, ekumés Mez.op.otámií?A i když t.o,c.opreAle i tu mužeme nastavit lépe nebo
ny? Urcite ne v Evr.ope. Fyzický jímala, r.ozvíjela dál - c.ovynalezla
hure: nastavit se tu rozumi stanovit
stred je nekde na Blízkém vých.ode. .ona sama? Její náb.oženství p.ochápodminky, kdo se muže souteže
(konkurence) zúcastnit.
zí .odjinud, z Blízkéh.o vých.odu. Své
U nás si konkuruje sedmapadesát
vedení, fil.os.ofické a vedecké, d.obank,
konkuruji si cetné zdravotni
stala z Recka, a p.ot.omzn.ovu .oklipojištovny a o DIKy se také konkuk.ou pres byzantský a arabský svet.
rencne ucházi velmi dlouhá rada
Zacala s málem, ale mela štestí.
investicnich fondu. Výsledky této
ed.ostatek své legitimity maskuje
zcela svobodné konkurence jsou ve
hr.omadením
znamení
m.oci.
všech trech prlpadech dosti probleLich.otí si, že .objevila, d.obyla
matické. V poradi již pátá banka se
ocitla v nesnázich, až ji zacal hroa zcásti zalidnila zbytek sveta.
zit bankovni dozor - tentokrát již
Nezdá se vám, že se za t.out.onetrmusela být zachránena, protože bypelivou h.orliv.ostí skrývá touha
chom brzy prestali verit i tem ostatk.ompenz.ovat puv.odní druh.oranim bankám, ba i té úplne prvni.
d.ost?
Svobodný trh neznamená zápas
ve volném stylu, chyt jak um{š, trhni,
AleVelikému.
vratme se
ještep.ohled
ke Karlu
Jeh.o
na
co se dá: trh neni od slova "trhnout".
Byzanc není chladný p.ohled ge.o- "Trhat plátno" jako platidlo znamenalo vlastne menit na drobné, nikografa ci etn.ol.oga.Je t.o p.ohled záli urvat nekomu neco. Trh se nestane
visti, sl.ožený z fascinace a žárliv.osti. T.o h.o p.ožene, aby se pustil d.o nesvobodným (což by i logicky byl
nesmysl), bude-li sepohybovat v med.omýšlivéh.o .zakládání západní
zich, které mu dáme, nechceme-li,
krestanské ríše, na úk.or ríše výaby si delal s námi, co chce on. Tyto
ch.odní, jedinéh.o legitimníh.o dedimeze - pravidla tržni hry - pak zajice rímskéh.o císarství. Bude v hl.ousté musi být co nejstabilnejš{,ale nebi duše vždycky vedet, že je p.ouhý
smime se bát je stanovit.
uzurpát.or. Ani Evr.opa t.onikdy neTrh tu neni pro trh, ale pro cloveNáb.oženský stred je pr.o celé kreska. Jak se ukazuje, sedmapadesat
zap.omene, a cas .odcasu t.ovyplave
tanstv.o v Jeruzaléme, pr.o islám
bank na deset milionu znamená, že
na p.ovrch. Jak.o p.ozdeji u Luthera
v Mekce. Kulturním stredem je bud
prinejmenšim nekteré banky jsou
Byzanc, aneb.o Bagdád. Vuci temt.o v jeh.o p.olemice pr.oti Karlu
tu jen pro sebe, a vubec ne pro nás.
Pátému, když se p.ostavil na .obranu
.obr.ovským metr.op.olím žádné evKonkurence
neni svobodnejš{, když
rímské církve.
r.opské mest.o nepadá na váhu.
se na trati závódu strká vice bežcu,
Karel Veliký se r.ozh.odl.oprít práEvr.opa nest.ojí za rec. Je kdesi da~
než trat unese.
ve .o Rím. Ten mel prece sv.oji nálek.o, na k.onci sveta, excentrická.
A regulace neni zdaleka popreCtenár pr.omine, když se zde
b.ožensk.ou legitimitu, vycházející
nim trhu - zejména na pocátku je
.ohradím pr.oti predstave, jež st.ojí z Krist.ových sl.ovPetr.ovi, jak je vydokonce jeho podminkou.
za dnes módním sl.ovem "evr.op.o- kládali jeh.o nástupci, a .opren.ou (pit)
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o patristické texty Ireneovy ci
Cypriánovy. Operace, do níž se
Karel Veliký pustil, mela zmírnit
nedostatek legitimity vuci Byzanci
tím, že se nechá korunovat patriarchou Západu, to jest papežem. Co
chybí Evrope, to vyrovná R~m.

Semper idem:
Gerd Albrecht
Nikdo tomu porádne nerozumí.
Ne snad proto, že by nikdo nebyl
dost chytrý, ale protože iracionalita se racionálnímu
chápání
vždycky dlouho a ráda vzpírá
a kauza Albrecht je iracionální
velmi. Proc si vlastne toho muže
vetšinafilharmoniku
pred lety vybrala? Prece i proto, že v nem tušila slibného impresária cili koncertního podnikatele, který jim
zjedná výhodný prístup do sveta.
Možná, že tato pohnutka byla tou
nejsilnejší a její zklamání je dnes
nejbolestivejší. Maestro si prý navíc svého souboru nehledel, pobý-'
val v Praze málo, šéfoval i v Hamburku (byla by situace méne konfliktní, kdyby tomu bylo jinak?).
Je prý povaha nevyrovnaná. Asi
trochu ano; rád je vtipný, rád se
poslouchá, tu tam neco plácne
a obcas si pocíná jako slon v porcelánu. Patrne je zvyklý jiným
vzorcum šéfovského chování, než
jaké se u nás ocekává. Proc ale
krome mrzutostí, jaké by byly této
komunikacní poruše primerené,
tu málem vznikl mezinárodní
skandál?
Inu, ve hre je príliš mnoho vecí
ruzné povahy. Toto multifaktoriální pole je málo srozumitelné,
proto je treba najít jednoduchý výklad. Nemecký tisk (Stern, Spiegel)
se priklonil k tomu, že za tím vezí
ceské protinemectví.
Tím prilil
oleje do ohne, protože tohle my

Nicméne
se rád
ješte u bych
jednoho
rysupozdržel
Karla
Velikého. Chvíle nespavosti vyplnuje tím, že se ucí císt.
Francouzská školní tradice a její
obrazy Epinalské "školy" pokládají
Karla za vynálezce škol. Jenže on
sám byl analfabet. Spíš než vzorem
ucitele byl príkladem žáka, a to žáka vecerní školy. Pred chvílí jsem
se odvážil hádat, proc asi nemohl
spát. Tak se i ted odvážím hádat, že
se ucí císt ne proto, aby zahnal
dlouhou chvíli, aby se rozptýlil,
nýbrž aby si zacal lécit komplex
ménecennosti, který u neho predpokládám. Nu, a práve v tom se
ukazuje být - aniž by o tom príliš
vedel- ješte víc rímský, než když se
opírá o rímskou CÍrkev. .
Nebot i antický Rím se všemi
svými výkony a úspechy se také CÍtil být druhoradý. Jisteže ne vuci
Byzanci, ale vuci jejímu .prímému
predkovi, antickému Recku. Úplne
vespod té hrdosti na všecky dobyvatelské a vladarské úspechy vezí
i zde skrytý komplex ménecennosti. Vykvétá jen u tech nejvetších
a nejprozíravejších,
jako je
Vergilius. V šesté knize Aeneidy vypráví, jak Aeneas, než založí Rím,
navštívil v podsvetí svého otce
Anchisa. Ten pro svého syna shrnuje dejiny Ríma: co je pro Vergilia
minulost, stává se pro jeho hrdinu
predpovedí.
Anchises vytycuje
Rímu úplný program a zejména ve
trech slavných verších vyhlašuje,
co je jakousi ideologií rímského
imperialismu: podrobovat si pyšné
a šetrit poražené. Ale než oslaví velikost Ríma, venuje Vergilius ctyri
verše jeho ponížení:
Excudent alii spirantia mollius aera
(Credo equidem), vivos ducent de
marmore vultus,
Orabunt causas melius, caelique
meatus
Describent radio et surgentia sidera
dicent.
(Aeneis VI. 847-853)
Poezie se neprekládá. Takže parafrázuji: jiní než Rímané budou
lepšími sochari, lepšími recníky,
lepšími astronomy. Tito jiní jsou
samozrejme Rekové. Rím se bude

muset spokojit s úkoly užitecnými,
ale méne vznešenými: zavádet rád,
delat policii.
Evropa je presne v téže situaci
jako tento archetypální Ríman, do
nehož Vergilius soustreduje rímské
poslání. Také Evropa - od té doby,
co to slovo má dnešní význam, to
jest od Karla Velikého - se pustila
do kulturního
dobrodružství,
v nemž se spojuje velikost a pokora
nebo aspon pokorení.
Nedostatek originálnosti se snaží
vyvažovat horecným prejímáním,
ochotna zakrývat stopy této výpujcky. Od té doby, co se Karlovi architekti v Cáchách zacali opicit po
Ravenne, Evropa opisuje, napodobuje, transponuje, parafrázuje an- .
tický svet.

Jak
se pro Evropu
klade
problém
velikosti
a pokory
kultur?
Už
jsem rekl, že težko hovorit o pokore, chceme-li oznacit postoj celé
kultury, kolektivity s velice dlouhou historií. Navíc je pokora ctností, ctnost židovskou a krestanskou.
Zatím jsem ovšem mluvil jen o necem úplne jiném, o pocitu pokorení, který muže vykrystalizovat do
komplexu ménecennosti - což jsou
obojí skutecnosti psychologické
a tedy hodnotove neutrální. Karel
Veliký nepochybne pocitoval jakýsi
komplex
ménecennosti
vuci
Byzanci. Dokázal ho promenit ve
ctnost pokory? Sám Buh ví. A jeho
dcera Evropa? I u té mužeme konstatovat stejné pokorení. A pokoru?
Prinejmenším
však mužeme
Evrope i jejímu otci priznat jednu
zásluhu. Karel Veliký vedel, že je
nevzdelanÝ. Ale staral se, aby se
naucil císt. Rímané vedeli, že jsou
hrubci a krup ani jen málo otesaní.
Ale mydlili se helénismem, aby tolik nepáchli hnojem a kužemi.
Evropa je plná nostalgie po antickém svete, vytvorila však umení, literaturu, filologii, archeologii, jež
z neho cerpaly znovu a znovu.
Nacerpaly dost, aby z toho mohla
žít nepretržitá. kaskáda renesancí.
Tato nostalgie se obraCÍ k antickému Recku a rímské ríši - té pravé.
Je to z velké cásti sen. Díky nemu
však Evropa postupuje, tlací ji to
dopredu, smerem k novým vecem.
Smerem navenek, jako v koloniálním dobrodružství. Ale také, jak tomu bylo dávno predtím, smerem
dovnitr: do zintenzivnování jí samé, jež ji vedlo, aby se pouštela do
kultivace nových zemí, uplatnovala

NovA

2/1996

pRITOMNOST

o
tam nové techniky, usídlovala tam
Pak ovšem není v její pokore žádný
více lidí, aby stavela, malovala
resentiment. Je to jen uznání velia psala v nových a nových stylech.
kosti a priznání, že jí tuto velikost
Nic z toho nebylo samozrejmé.
prinesl proud reky odkudsi shora.
Nebot je možný i jiný postoj.
je poucení
z techto
úvah? miTo,
Spocívá v obracení znamének: vi- Jaké
co bych
rád nazval
hygienou
det v tom, co je primitivní, svedec- nulé velikosti. Beda kulturám, které
tví puvodní cistoty, a v tom, co je se domnívají, že nejakou mají!
rozvinuté, známky dekadence. Lidé Beda kulturám, jejichž minulá velise pak honosí "autenticností" své kost je jejich vlastní, ne tech drunebo svých "tradic". Kdepak napohých! Budou totiž hledat, proc o ni
dobovat druhé: musíme se uchovat
prišly, a místo zpytování svedomí
nedotceni, omezit cizí vlivy, dokonbudou obvinovat jiné. Napríklad:
ce se pustit do obrozování toho, kdo proc francouzština, kterou za osvísi myslel, že by nás mohl poucovat.
cencu mluvila celá Evropa, ustupuMá to i své výhody: clovek si ušetrí
je anglictine? Není to treba tím, že
námahu ucení, protože jako by už urcitá kulturní politika dává predmel, cemu by ho druhý mohl nanost prestiži mediálních "akcí"
ucit. Je to ostatne o to snazší, že po- pred dlouhodobým úsilím? Kdepak,
krocilé kultury rády pripisují pri- to prece zavinili Americané! Nebo:
mitivum nedotcené mravy, aby tak proc francouzský prumysl ztrácí
mohly neprímo kritizovat samy se- podíly na trhu? Není to snad tím, že
be. Práve tak predstavuje Tacitus by francouzským podnikatelum,
idealizovanou Germánii, ne kvuli
odborárum i státu chybela vynaléGermánum, ani ze zájmu o ne, ale zavost? Kdepak, to prece zpusobili
proto, aby mohl dát lekci svým spo- Japonci! A tak dále ...
luobcanum. Nic potom není lákaŠtastní jsou naopak ti, jimž jejich
vejší než brát obrácenou parodii za velikost nepatrí, ale leží nekde mimo ne, pred nimi, na horním toku
objektivní popis a nechat si schválit
vlastní lenost uznáním tech "po- reky. Protože když ti budou cítit
krocilých" samých. (Také jste si pri- • známky úpadku, budou je vytýkat
pomneli tolikrát citovanou vetu
sami sobe a nebudou vinit jiné.
Aenease Sylvia o sectelosti tábor- A naopak jen u sebe samých budou moci hledat zdroje nejaké obských žen? Pozn. prekl.)
novy.
•
Evropa
prinejmenším
odvahu jítmela
do ucení,
hledat nekde
jinde to, co jí chybelo. Tím ale do- R É MI BR A C U E (*1946) pl'ednáší filosofii na
parížské Sorbonne a zabývá se hlavne arabstala evropská velikost jakousi paským podílem na prenosu f'ecké vzdelanosti
radoxní a - zdá se mi - originální
do stTedoveké Evropy. Jeho knihu "Evropa,
rímská cesta" vydalo Nakladatelství pedagostránku. Jedním slovem: velikost,
k níž se Evropa vztahuje, není její gické fakulty v Praze 1994. Prednášku
vlastní. Je to velikost druhého: veli- "Velikost a pokora kultur", prosloveno u na
sympoziu o duchovních základech Evropy
kost, jež ji predcházela, vuci níž se v St. Peterburgu v srpnu 1995, preložil
J.SokoJ.
sama cítí cizí, odcizená, druhoradá.

CEM

(NE)MLUVí

prece nemužeme pripustit. Pritom
je to do jisté míry pravda.
Albrechtovo nemectví bylo pocitováno jako problém od samého pocátku, i když explicitne jen v kuloárech a v dopisech ctenáru. On
sám tedy vstoupil na terén predem
senzibilizovaný a je otázka, zda
mu nekdo pomohl rozumet; nekdo, kdo by nebyl ani rozhodným
stoupencem, ani rozhodným odpurcem. Bud si Albrecht nedal poradit; anebo se nikdo takový nenašel. Mistr se choval, jak umel, jeho antigenní vlastnosti byly stále
výraznejší a alergická pohotovost_
jeho
ceského
prostredí
též.
Dostavila se imunitní reakce, jakých je všude kolem habadej, jenže
na tuhle jsme nejak háklivejší.
Reagovali bychom stejné, kdyby
byl šéjdirigentem Polák, Ital nebo
American? La commedia ejinita.
(pri)

Chicago

Zpráva z tisku: moderní ceský
podnikatel,
vlastník
POLDI
KLADNO, na tiskové konjerenci
položil vedle sebe na stul svoji pistoli. Novinári na to reagovali se
smesí údivu - a obdivu.
Zvláštní. Že by byla gravitacní
sila Chicaga tak velká? Pravda, ve
vládních kruzích tolik oblibenou
"chicagskou školu" predstavují
trochu
nezáživní
"Milton
Friedman, Friedrich von Hayek,
Robert Lucas ci jak se ti všichni
laureáti Nobelových cen vlastne
jmenuji. Chicago však skýtá i jiný
mocný zdroj inspirace. Je jím .Al
Capone. Jeho slavné heslo "dobrým slovem a pistoli zmužeš víc
než pouhým dobrým slovem", jak
se zdá, zakotvilo i u nás.
Kupodivu, málokomu to pripadá divné. Zmena majetku za biliony prý muže steží probíhat podle
Gutha-Jarkovského.
Jenže neco
divného na tom prece je: zústali by
treba nemectí novinári zticha,
kdyby bonnská vláda sverila
Kruppovy závody podnikaieli,
který neplatí zákonné pojištení,
a ac hluboce zadlužen, kupuje
drahá auta a na tiskovky chodí
s pistoli?

(zak)
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V jistém
opravdu
zacínáme býtsmyslu
soucástí
západoevropských kontextu, vcetne dobových nálad, pocitu a obav. Svedcí o tom rozhovor, který nedávno vedl mnichovský týdeník FOCUS se známým nemeckým
filosofem
Robertem
Spaemannem. (Preklad jeho etiky,
která vyšla s názvem Gli1ck und
Wohlwollen, chystá pražské nakladatelství Oikumene.) FOCUS se nejprve
ptá, proc se víra v pokrok a v úspech
modernosti ocitají na konci dvacátého století v krizi.
Filosof soudí, že lineární pokrok
vedeckého ovládání prírody se už
nekolik desetiletí nevnímá jako
osvobození, nýbrž jako ohrožení
a cosi osudného. Vuci kritikum pokroku se už nenamítá, že pokrok je
prece žádoucí, nýbrž že je nevyhnutelný a že odpor proti nemu je utopický. Stále více lidí odmítá neopodstatnený požadavek, aby se to, co se
stejne deje, muselo považovat také
ješte za dobré. I nadále prirozene
existuje v tom i v onom ohledu pokrok, to znamená zlepšování cehosi.
Avšak myšlenka pokroku v singuláru je mrtva.
A že by veda a technika vedly ke
zlepšování životních pomeru a tím
i k mravnímu rozvoji lidstva? V jistém smyslu jsme se stali citlivejšími,
nic víc. Vetšina lidí už nemá v oblibe
vrážet nekomu do bricha mec. Když
zpusobují neštestí, radeji by to sami
nevideli. K tomu, aby clovek svrhl
bombu na Hirošimu, nemusí být
zvlášf statecný ani ukrutný. Ve stredoveku se nad kobkami zajatcu tancovalo a porádaly se bankety. Dnes
by se lidé pri tom necítili dobre.
Násilí zobrazované v mediích podle Spaemanna otupuje. Na jedné
strane muže televize ješte vynutit
ukoncení válek, na druhé strane se
práve v televizi postupne opet približujeme antickým gladiátorským zá-
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pasum. To zlé na tom je: lidé si zvykají prihlížet neštestí, aniž by poskytli pomoc. Jsou vytrvale zaplavováni pohledem na události, na nichž
nemohou nic zmenit To je demoralizující a pusobí už dávno na jejich
reálné chování.
FOCUS soudí, že proti této tendenci se však mobilizují vzpomínky na
arcizloclny z doby nacionálního socialismu, stalinismu a druhé svetové
války... Filosof na tuto vzpomínkovou pedagogiku príliš nedá. Nikdo
neuvádí tyto gigantické ohavnosti do
jakéhokoli vztahu ke své osobe.
Clovek si pripadá morálne na výši,
když dává najevo kajícnost nad necím, o cem je presvedcen, že s tím
osobne nemel absolutne nic spolecného. Ríká se "my" a bije se v hrud
jiným. Jiste, Osvetim je treba pripomínat i nadále. Stejne tak musí zustat zachována vzpomínka na ,obeti
jiných genocid. Povinnost uctívat památku mrtvých patrí k nejstarším
povinnostem lidstva. esmí být vytlacena hanbou nad tím, že tito mrtví byli zavraždeni na príkaz vlády
naší zeme. Jsme to dlužni tem mrtvým. Tomu, že tato vzpomínka by
mohla mít nejakou zvláštní pedagogickou hodnotu pro lidí, kterí dnes
žijí, neverím.
Po válce se ye školách o cerstvé
minulosti mluvilo príliš málo, dnes
se možná o "Tretí ríši" a jejích zlocinech mluví príliš mnoho. U mnoha
mladých lidí to vyvolává obranný reflex. Táží se: co s tím máme spolecného? To muže jít až tak daleko, že
existenci Osvetimi vubec popírají
a táhne je to k pravicovým radikálum.
Na otázku, zda je správné trestat
verejné popírání zlocinu z Osvetimi,
Spaemann odpovídá, že není - krome prípadu, kdy by šírení této lži bylo spojeno s urcitými urážkami. Ten,
kdo trestá šírení historických omylu
jakožto takové, 'dosahuje opaku toho,
co zamýšlí. Tech pár bláznu, kterí
popírají Osvetim, by melo mnohem
menší šance, kdyby se jim nevenovala žádná pozornost.
Pozornost se však musí zamerovat
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na ty zlociny, jejichž opakování hrozí. Lidé v naši zemi se o to meli zajímat tehdy, když se zlocin páchal.
Všichni prece tušili, co se delo s Židy,
kterí napred chodili kolem s hvezdami a pak byli deportováni na východ.
Jenže: témer nikdo to nechtel vedet
presne.
Bylo možné to vedet. Vedelj~em to
dost dobre, když mi bylo sedmnáct.
ekterí z tech, kterým jsem to chtel
vyprávet, prerušili rozhovor, drív
než jsem se dostal k pointe. Pozdeji
titíž ríkali, že tenkrát nic nevedeli,
a o padesát let pozdeji hovorí bez
prestávky o Osvetimi, v dobe, kdy je
to bez následku a má to prevážne jen
ideologický význam.
Lidé dnes ovšem nejsou v zásade
jiní než tehdy. Ve svém jádru potrebují nejakou oporu, a proto se stávají souputníky - k necemu se pridávají. Toje obzvlášf zlé, když si lidé soucasne namlouvají, že jsou buhvíjak
autonomní.
Protože se lidé v tomto ohledu sotva zmení, je velmi duležité, aby politické systémy byly takové, aby clovek
mohl být souputníkem ve vší slušnosti. K takovému systému náleží
vzájemné omezování mocí, vcetne
ctvrté moci, to znamená medií, jež
dnes vytvárejí nejvetší duchovní závislost.
Dnes existuje nesmírný tlak ve
smeru konformismu, k liberálne-demokratickému konformismu. Ten
spocívá ve vylucování všech skupin
lidí, kterí jsou presvedceni o urcité
pravde, kterí tedy verí, že urcité veci
jsou pravdívejší než jiné a urcité
zpusoby života lepší než jiné. Takoví
lidé bývají uvádeni ve spojení s teroristy a diktátory souhrnným heslem
"fundamentalisti",
Jsem-li presvedcen, že urcitý zpusob života je správnejší než jiný, neznamená to prece, že musím být nutne zároven v pokušení vnucovat jej
komukoli jinému. Presvedcení jako
takové nedelá ješte nikoho intolerantním. Naopak: tolerance stojí na
slabých nohách, nemá-li ve svých
základech presvedcení. A nezdá se
mi, že je dobré, když jediná "absolut-
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ní pravda", která smí vystupovat
s nárokem na verejnost, je príbeh
Osvetimi.
Tolerance je ctnost obcanská, jež
se vztahuje práve na ty lidi, jejichž
.presvedcení nesdílím. To, co kritizuji, je tendence diskriminovat ve jménu liberalismu a tolerance presvedcení o pravde jako taková a odbývat
je jako "sektárství". Liberálnost je
ctnost. Spocívá ve zdvorilém prijímání ruzných presvedcení. Liberalismus však je dnes casto intolerance
vuci každému presvedcení.
Za výcitkou fundamentalismu cítí

My

Ceši
jsme stejne
zvláštníonárod.
Hrozne
moc stojíme
to,
aby nás v cizine respektovali a chválili jako sporádaný a demokratický
stát, kde vládne zákon a clovek se
nemusí bát o svá práva. Ale chceme
jím opravdu uprímne být? Anebo
nám stací budit takový dojem?
Je pravda, že jsme prijali demokratickou ústavu zakotvující delbu moci
a kontrolu ústavnosti všech legislativních aktú, Listinu základních práv
a svobod a také mezinárodní úmluvy
o lidských právech vypracované na
pude OSN ci Rady Evropy. ekdy to
ale vypadá, že takové dokumenty
chápeme jako pouhé deklarace, urcené hlavne pro parádu. A ony se
skutecne blýskají - asi jako nová metalíza na starém žigulíku. Na každodenním chodu státního aparátu však
mnoho nezmenily. Mnohé ústavní
clánky stále zustávají nenaplneny, na
ne navazující zákony chybí. Houšt
podzákonných predpisu ješte zhoustla, úrady nejsou výkonnejší, o to více
však panovacné a navíc zkorumpované na nové zpusoby.
To všechno nám kupodivu vadí
méne, než by se po listopadu 89 dalo
ocekávat; zrejme jsme s takovou
praxí príliš srostlí. Pak se ale nesmíme divit, když nám to nekdo na
Západe, o jehož prízen se tolik ucházíme, pripomene (presneji receno: omlátí o hlavu). Naposledy
International Herald Tribune, ve
svém clánku o diskríminaci (puvodne vyšel v New YorkTimes) v prístupu k ceskému obcanství.
Na neudržitelnost zákona o obcanství pro jeho rozpor s právem
vnitrostátním
i mezinárodním
Prítomnost už nekolikrát upozorno-
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filosof Spaemann nejspíše závist.
Závist vuci lidem, kterí v sobe mají
hluboký pocit bezpecnosti a sebejistoty.
Liberální relativismus usmrcuje
ducha, ze kterého jako z jediného
zdroje se rekrutuje odpor vuci totalitním režimum. Liberální relativista
sice totalitní systémy nemiluje, není
však schopen postavit se mu na odpor. Lidé, kterí kladli odpor za nacismu nebo v Sovetském svazu, byli
pevne presvedceni o tom, že existuje
rozdíl mezi dobrem a zlem a v cem
spocívá.

Relativista múže relativizovat i toleranci. A ten, kdo nemuže mladým
lidem nabídnout nic jiného než ironický relativismus, zahání je do náruce totalitních hnutí, protože pak
naslepo hledají, k cemu by se pridali. Skutecné hledání pravdy zahrnuje ochotu také pravdu nacházet. To
však už predem musí u cloveka
znamenat jistou ochotu nechat se
korigovat a vážit si orientace jiných
lidí.
•
(preložil Miroslav Galuška, redakcne
kráceno)

V \)divém} zrcadle
vala. International Herald Tribune
uvádí konkrétní zkušenost ceskoslovenské obcanky romské národnosti,
která se v roce 1993, kdy zákon nabyl úcinnosti, stala cizinkou ve
vlastní zemi. Cizinkou v zemi, kde
žila od malicka; a to jenom proto, že
její rodice pocházejí ze Slovenska.
Spolu s obcanstvím ztratila nejen
volební právo ci kupónovou knížku.
Jako bezdomovec nesehnala práci,
nemohla jít k doktorovi! ztratila nárok na sociální zabezpecení. Jiste,
mohla požádat o ceské obcanství.
Predtím by však musela projít složitou procedurou vyvázání se ze svazku Slovenské republiky a splnit další kritéria pro jeho získání. To je
však nad její možnosti - neví, neumí, bojí se. A proc by mela žádat?
Jenom proto, že se jí nad hlavou
zmenil stát?
List cituje z údajú ceské Nadace
Tolerance, podle nichž bylo od roku
1993 zbaveno obcanství nejméne
dvacet tisíc Romu, což predstavuje
približne desetinu celkové romské
populace v CR. Je zminováno stanovisko KBSE adresované prezidentu
Havlovi, podle nehož zákon o obcanství umožnuje cosi, co muže prerust "v nejvetší denaturalizaci v dejinách poválecné Evropy". (Patrne
hned za Benešovým dekretem c.33,
který zbavil najednou obcanství statisíce ceskoslovenských
Nemcu
a Madaru.)
Za velmi vážné pokládá diskriminacní praktiky Úrad vysoké komisarky OSN pro uprchlíky: "Obcanství
založené na etnicite (pro získání ceského obcanství je rozhodující stát
puvodu rodicu, což je praxe na
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Západe ojedinelá, blíží se k ní však
SRN - pozn. aut.) je to nejhorší, co se
muže v Evrope prihodit, a pritom se
tak muže stát i v demokratickém prostredí. Mezinárodní právo tomu steží
muže zabránit:' Zákon zakládá nebezpecný precedents "rešení" romské problematiky pro další východoevropské státy. avíc delá z obcanu bezdomovce a z bezdomovcu
uprchlíky. V posledních dvou letech
požádalo z tohoto duvodu nekolik set
ceských Romu o azyl v Nemecku.
Ceští oficiální predstavitelé popírají podle deníku jakýkoliv diskriminacní charakter zminovaného zákona. Sociální a zdravotní péce podle
vlády nezávisí na obcanství, ale na
povolení k trvalému pobytu. To však
vubec není jednoduché získat a úrady se navíc stejne domáhají potvrzení o obcanství.
Co cert nechtel: clánek je uverejnen na titulní strane lnternational
Herald Tribune hned vedle reportáže o ohrožení demokracie na
Slovensku. Obe zprávy jsou "zalomeny" ve dvou paralelních sloupeccích pod spolecným titulkem
Policies oj Exclusion Jor Czechs and
Slovaks. Z takto nabízeného srovná-

ní nevycházejí Ceši o mnoho lépe.
Nechteli jsme se práve toho rozdelením federace vyvarovat? Aby náš
sporádaný stát nestrkali do jednoho
pytle s tím, co se odehrává
v Meciarove ríši? A Wedme, místo
toho nám nastavují Slovensko jako
krivé zrcadlo, v nemž má naše "mladá demokracie" podivne zpotvorenou tvár. Meli bychom mít aspon odvahu se do nej podívat.
JAKUB
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Zklamala

církev?

v
Relme-li
se "církev",
vetšinou Je
se
tím u nás
myslí ta katolická.
to pochopitelné, i když vecne nepresné. Slýcháme-li však výroky typu: "Církev po listopadu zklamala", je tím mínena práve ona.
Zamerit se na problémy ceského
a moravského katolictví znamená
znacne zúžit hledácek a vyjmout
z obsáhlého tématu soucasného cloveka a jeho vztahu k Bohu zcela
specifickou oblast. Práve o to nám
však jde.
K rozprave jsme si zámerne pozvali takové hosty, jimž není osud
katolické církve lhostejný. Milan
Machovec prošel ve vztahu k ní složitým vývojem; byl nejprve jejím vyznavacem, pak odpurcem a posléze
iniciátorem dialogu mezi krestany
a ateisty. -Dominik Duka se za bývalého režimu aktivne úcastnil života skryté ("podzemní")
církve,
a strávil proto léta v kriminále; dnes
je ceským provinciálem Rádu bratrí
kazatelu (tj. dominikánu). - Také
dalším diskutujícím je knez: Anton
OUe, sudetský Nemec a rodák
z Vidnavy, dnes v Praze zastupuje
Ackermann-Gemeinde, organizaci
sudetonemeckých katolíku. - Josef
Gabriel sejako první po listopadový
(dnes už bývalý) šéfredaktor
Katolického týdeníku rozmáchl smerem, který vytýcil 2. vatikánský koncil; ctenárská obec však na to tehdy
ješte nebyla dostatecne pripravena.

je více zvencí, je toto jeden z duvodu, proc rada laiku ztratila chut
spolupracovat s církví. Zkuste ale
být konkrétnejší.
Gabriel: Zkusím. Zdá se mi, že
struktura biskupského sboru a jeho nejbližšího okolí byla vytvorena
vetšinou z lidí toho staršího typu.
Videli hlavní úkol v obnove provozu církevní administrativy. Pritom
meli málo kontaktu s neformálními skupinami laiku. K vzájemné
komunikaci
témer
nedošlo.
Biskupové rozhodovali o politice,
o koncepci, aniž meli zázemí. Príliš
se orientovali dovnitr. Napríklad na
navracení majetku. Vztah církve
a spolecnosti zkomplikovalo i oslo-

Gabriel: Ten osten je založen
historicky a je tu stále. Jako kdyby
byl ceský národ v trvalé opozici vuci katolické církvi. Navíc se udelaly
nekteré kroky, které jakoby naznacily možnost návratu velkopanské
mentality církve. Že chce znovu
majetek, znovu rozhodovat. Proto
u prostých lidí urcitý proticírkevní
afekt stále doutná.
Otte: Rozsáhlá diskuse o tom,
zda potrebujeme majetek, probehla i uvnitr církve. I v ní se ozývaly
velmi kritické hlasy. A jiste ne z neprátelských pozic. Není divu, že
zvencí zní tato kritika ješte ostreji.
Tím spíš, zapojí-li se do ní nekdo,
kdo toho chce zneužít.

***

Príhoda: Obcas slýcháme, že katolická církev v naší zemi ztratila
po listopadu 1989 kredit, který
predtím u verejnosti mela. Je tomu
tak? A pokud ano, proc se tak stalo?
Gabriel: Po zmene pomeru se
ukázalo, že církev na nové úkoly
lidsky nestací. Predtím žili katolíci
a zejména kneží z toho, co nacerpali v první polovine tohoto století.
Myšlenkove byli obráceni do minulosti, kterou
si idealizovali.
- Soucasnost jim predstavoval bývalý
režim, a ta se jim jevila jako jasné
zlo. Jakmile tato citelná a jednoznacná situace skoncila, ukázalo
se, že rada z nich nemá žádný
vztah k moderní spolecnosti a neumí s ní komunikovat.
Otte: I pro mne, který vás sledu-

Dominik

Duka

vení spolecnosti formou zasvecení
na Velehrade. Bylo ucineno v dobré
víre, ale celé to bylo jakoby nadiktováno. Lidi videli v televizi biskupy v starobylých úborech, aniž by
jejich pocínání rozumeli - a to vše
delalo dojem jakési manipulace.
Príhoda: Zdá se tedy, že mnohé
odradil urcitý církevní paternalismus. - Jak ale rozumíte aférám typu svatovítské katedrály? Kde se
u nás najednou bere ten proticírkevní osten?
Otte: Snad si jako cizinec mohu
dovolit ríci, že jsem se trochu divil,
proc církev tu katedrálu mermomocí chce.
10

Príhoda: Je zvláštní, že ten osten
nezmizel ani po ctyriceti letech,
kdy se lidé setkávali predevším
s církví pronásledovanou a trpící.
Otte: Vždyt byli takto po celou
dobu indoktrinováni.
Gabriel: To ale byla oficiální indoktrinace. Clovek jí neveril, protože neveril tomu, kdo mu to ríkal.
Ale pri ocekávání, že církev bude
urcitým zpusobem sloužit, a vzhledem k tomu, jak se situace vyvinula, prišlo zklamámí.
Machovec: Jde-li o neporušenost
jejích služeb, pak se, myslím,
o zklamání nejedná. Jde však
i o duležitejší veci. To, že 'vetšina
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tech, kdo stáli za kardinálem
Tomáškem, stojí dnes stranou, to je
neco jiného.
Duka: Mne se to jeví jinak. Sám
si musím klást jedinou otázku:
zklamal jsem já, nebo jsem nezklamal? Církev totiž není neco, co je
mimo mne. Je' fakt, že spolecnost
od církve ocekávala víc, než bylo
reálne možné. Osobne si ale myslím, že církev nemela takový kredit, o jakém se tu mluví.
Machovec: Pozor na zjednodušování. Mluvíme o zklamání, o pronásledování, o nepripravenosti.
Jako by tam, kde nebyl komunismus a kde je církev svobodná, byla
i úspešná. Kritizovat hierarchii ne- .
stací. Kardinál Vlk mi jednou rekl,
že proste nemá k dispozici tisíce
svetcu, které by nabídl. Lidé mluví
o zklamání církví, ale vetšinou si
neuvedomují její smysl v kontextu
celosvetové honby za ziskem, jak to
vidíme v zemích rozvinutých i nerozvinutých. Démon hedonismu,
vulgárního epikureismu, to je prevažující rys soucasnosti. Otázka
zní spíše takto: Proc se pro lidi nové doby - tedy od 18. století Ježíšova zvest stává címsi okrajovým? Jen z ceských korenu odpoved nevyluštíme.
Otte: Ano, meli bychom videt
ceskou spolecnost i v tomto širším
kontextu. Mimochodem: prekvapilo me, že se ceská církev po prevratu orientovala více na Západ
a ne napr. na Polsko. Pritom se spolu velmi dobre domluvíte, byly tu
tesné kontakty. A najednou jako by
toto spojení nehrálo roli! Je tedy
možné, že ocekávání, o nichž zde
hovoríme, byla trochu irelevantní.
My zvenku jsme se napríklad stále
ptali na ono pozitivní dedictví
z dob totality. Co je vaším prínosem
církvi, co lze cerpat z vaší zkušenosti z totality? To se nepodarilo
vyjádrit a nyní se to vytrácí. To je
duvodem zase mého pocitu zklamání.
Gabriel: Tehdy nás spojovalo
presvedcení, že jsme predevším
krestany, a to se vytratilo. Ukázalo
se, že jsme ruzní, že vztah k Bohu
každý prožívá jinak. Najednou
jsme v situaci, kdy je stav uvnitr
církve polarizovaný, plný afektu,
dokonce i neduvery.
Duka: Ta komunistická zkušenost je skutecne mimorádná. V oné
extrémní situaci se vytvorilo klima,
v nemž byl náboženský postoj zcela srozumitelný. Naproti tomu dnes

se musím casto prednostne zabývat
technickými, financními a organizacními problémy každodenního
chodu církve. Pritom církev jako
instituce je dnes co do poctu lidí
nepatrná. Ano, vystoupili jsme
z podzemí a nebylo nás málo, ale
vetšinou jsou to mladí lidé, zacá-

tecníci, zatímco váha církevních
institucí leží na zdecimované
strední generaci. Ta starší, pocetne
nejsilnejší, už prekrocila své možnosti. Lidé nám po právu vycítají:
Nemáš na me cas. Je to obrovský
problém, ale zodpovednost za ten
chod nám zustala.
Príhoda: Není j~dním z duvodu
onoho zklamání to, že za bývalého
režimu jsme byli zvyklí spojovat
církev s étosem jejího "podzemí",
s charismatickou postavou kardinála Tomáška, kdežto ted musí církev fungovat i jako úrad?
Machovec: Musí? Treba nemusí.
Treba si to jen namlouvá, treba má
sklon usínat na vavrínech, jak tomu bylo po staletí. - Ale ješte k tomu zklamání: každá revoluce má
svou prípravnou fázi, zenit a odeznívání. Její nedílnou soucástí jsou.
i iluze. Bez nich se nikdy nic nedokázalo. V necem je lze naplnit. Už
to, že ceská církev neprožívá triumfalismus, jí dává šance, nebot si
uvedomuje, že Mesiáš neprijde zítra a že problémy jsou tu nadlouho.
A nejen u nás; výsledky jejího pusobení nejsou nikde príliš slavné.
Nedávná víra v to, že již nebude
nevraživosti mezi katolíky a protestanty, se prirozene ve všedních
dnech ztrácí, z uprímných zastáncu smírení jsou obycejní lidé.
11
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Spolu s reklamou na nábytek objevila se ve schránce petice modrookého politika za znovuzavedeni
trestu smrti. Což o to, Ubil by se
dnes leckomu. Jenže on zavést nejde. Totiž v demokratickém státé,
který má jen takovou pravomoc, jakou mu sami obcané sverili. Nic vic.
A moc nad svým životem mu nikdo
nesveril a sverit ani nemuže: to už
by pak nebyl demokratický stát.
Jako si lidé mohou odhlasovat všecko možné, ne však, že toho ci onoho
popravi, nemohou takovou moc ani
nikomu sverit. Sami ji totiž nemaji.
Proto nemuže demokratický stát
nutit obcany ani k vojenské službe jako primému nasazeni života a musi jim dovolit aspon službu náhradni. Ale jak to bylo driv? Kdysi
dávno se prece popravovalo vesele!
To ovšem bylo ve spolecnostech, které verily v nesmrtelnou duši.
Poprava zlocince znamenala odesláni pred Bož[ soud, vážnejši
a strašnejši než šibenice. Teprve tam
se vskutku rozhodne. Slovo poprava znamenalo kdysi napraveni,
rozhodne ne dejinitivni zniceni cloveka, to jest jeho duše. Proto mohou
dosud popravovat v nekterých amerických státech, které proto neprestanou být demokratické: lidé tam
veri ve vecný život. Ale tam, kde poprava znamená "absolutni trest",
konec cloveka, mohou popravovat
jen tyrani a diktátori, a i ti si dnes
vetšinou dávaji pozor. Nechteji, aby
se tak snadno poznalo, co jsou zac.'
Tojen nekdejši tiskový dozorce muže nabizet pr{jemnou vidinu, že zlocince pobijeme a pak teprve nastane
ráj. Predpokládá totiž, že jeho posluchaci tohle bud nevedi, anebo na
to kašlou.
Totéž ovšem predpokládaj{ i váženejši politikové, když pokrytecky
lituji, že Listina práv "prišla priliš
brzy". Ta na veci samé prece nezmenila vubec nic: jen výslovne
a všem prozradila, co si demo kra-
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tický stát tak jako tak nemuže dovolit. Politiky, kterl chtejí aspon vypadat jako demokraté, tak zbavila
této možnosti pritažlivých predvolebních hrátek, jež zustaly vyhrazeny zmínenému preborníkovi politické propagandy. Možná, že je to
chyba. Ale aspon je videt, co je kdo
zac a co si o svých volicích myslí.
(sok)

Žoldnéri v národe
husitu

Nechtejme proto po nich nemožné.
- Pro mne je základní otázkou, zda
si církev uvedomuje, v cem musí
zustat sama sebou a v cem musí
uplne zmenit metody práce, aby
konec koncu zustala sama sebou.
Otte: Presto se znovu ptám,
v cem všem vlastne spocívala ta
ocekávání a co poutalo pozornost
verejnosti k ceské .církvi?
Machovec: Byla to jediná relativne svobodná forma, která nebyla
spojena s propagací komunismu.
Lidé mnohdy chodili do kostela nikoli za hlubokými prožitky, ale
proste proto, aby slyšeli neco jiného, než bylo slyšet všude. Procento
tech, které strhl charismatický kardinál Tomášek, bylo malé.
Gabriel: Mám jinou zkušenost.
Náboženství bylo mnohem víc pojímáno jako prímá spojnice mezi
clovekem a transcendentnem. Lidé
pro tuto víru dokázali neco obetovat. Možná, že podobný postoj byl
príznacnejší pro Moravu, odkud
pocházím.
Duka: Chci ješte reagovat na
profesora Machovce. Ano, meli

Nekterí vojáci ceské armády, pnpravení odjet v rámci [FOR do
Bosny, si to na poslední chvíli rozmysleli. Mezi duvody uvádejí také
nespokojenost sfinancní odmenou.
Zvykneme nazývat ji žoldem a bude treba prijmout to slovo mezi slova bežná, morálne neutrální.
Bitvu na Bílé hore prohráli cestí
stavové v neposlední rade proto, že
najaté vojsko z mnoha koutu
Evropy, žoldnéri, byli již drahný
cas hrube nespokojeni s tím, že dostávali pozde nebo nedostávali vubec - žold. Podle toho pak bojovali
- obrátili kone, sotva bitva zacala.
Zejména v druhé puli minulého
století, ale i mezi válkami století tohoto, jsme se presvedcovali, že jsme
stále národ husitu, a ti prece bojovali z nadsení, pro víru. Pak se sku- .
tecne o vznik státu mohutne pricinili idealisticky motivovaní legionári a také ve druhé svetové válce
bojovali na vsech jejích frontách
nasi vojáci, statecní dobrovolníci,
kterí se neberou do zajetí a rovnou
se strílejí. Vypadá to, jako kdybychom byli my Cesi, Moravané
a Slezané staveni jen a jen na samé
hrdiny, a vubec ne na normální vojáky, na žoldnére. Nejspíse proto
jsme iluze. Nedovedli jsme si predmá to slovo u nás tak výjimecne
stavit, co to prakticky znamená zaspalný zvuk.
Kdyby bylo hur, ci dokonce nejložit napríklad exercicní dum.
hur, bez hrdinu se neobejdeme. Je-ti. Také je pravda, že po euforii nastáale treba cvicit vojska, udržovat
vá prirozene období drobné práce.
porádek tam, kde je ohrožen ci drAle presto tvrdím, že posledních
žet na distanc neprátelské strany
šest let vydalo své ovoce. Zacínali
jako v Bosne, je rozumné nespoléjsme
se sebevedomým pocitem, že
hat na nadsení, ale na jasné, dobve svobode všechno zvládneme.
rovolne uzavrené smlouvy, a tedy
Museli jsme si ale ríci, že to netaké na rádné vyplácení domluveumíme, že na to nemáme. Že proného žoldu.
blémy nevyrešíme my, ale že se
To ovsem znamená, že ti, kterí
musí vyrešit v celém spolecenství.
nakonec do Bosny neodjedou, nePri tom pro sebe teprve objevujeme
jsou o nic horsí než ti, kterl se tam
12

význam ochoty poslouchat - a soucasne se pristihujeme, že máme
strach vyžadovat. A jsem-li nucen
vyžadovat, musím to nekdy cinit
razantne. V jistých okamžicích musela i hierarchie zasáhnout s urcitou autoritou.
Gabriel: Otec Dominik pred
chvílí pripomnel, že otázku, zda
jsem zklamal ci nezklamal, si máme položit predevším každý sám.
Ale církev je hierarchická, proto
bude chtej nechtej vždy vetší pozornost soustredena na knežstvo
a ješte vetší na biskupy. Má-li se
vubec najít východisko, je treba
pripustit kritiku.
Pithart: Ani pro me není téma
zklamání tak jednoznacné. Je treba
si posvítit i na samotnou spolecnost. Naše dlouhodobé soužití s režimem, který vetšina lidí pritom
nenávidela, vedlo k tomu, že lidé
ocekávali neco jako zázr~k, rozhrešení, chteli, aby jim nekdo zjednal
katarzi, aby je jaksi odsekl od minulosti. Chteli to samozrejme také
po politice a jsou jí zklamáni, protože ani ona to nedokázala. A chte-

li to i po církvi. Téma zklamání katolickou církví je tak jen cástí mnohem širšího tématu: tématu nerealistického ocekávání, že sbor andelu s mecem ohnivým (když už ne
sbor prokurátoru v cele s Václavem
Bendou) je, nás všechny, oddelí od
minulosti, na kterou vypomínáme
veru jen neradi.
Machovec: Víte, i pri té touze po
generálním prevratu se tu objevuje
jakási specificky ceská faleš, která
bezdeky dovolí Cechovi hledat nový duvod, aby nemusel nic delat
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a mohl v ústraní koristit. Už si našel obdobné vysvetlení: lidé, kterí
podepsali Chartu, zasluhují možná
úctu, ale vlastne jsou to blázni.
A tento model zustal zachován.
Malý clovek ho užívá, aby si zdu. vodnil, že nedelá nic. Že je zrovna
krestanem? Aby se z tohoto církev
dostala, bude muset zmenit své
metody a· být daleko aktivnejší.
U Augustina je nádherná myšlenka, že kacírství vzniká všude tam,
kde církev
neco zanedbala.
Nemuže cekat, až lidé prijdou do
kostela. Neprijdou. Ona musí najít
cestu k nim. Ježíš a apoštolové nejdríve hledali cestu k lidem, pak
teprve zacali lidé chodit k nim.
V tomto smyslu se vrací predkonstantinská situace. Je dobre, že
koncí doba, kdy se církev sama stala mocí. Dnes se musí stát znovu
apoštolskou a dialogickou. Jedine
v tom má šanci.
Príhoda: To ovšem bude úkolem
ne tak knežstva, jako laického živlu, který ješte není dosti probuze-

o
chvíle, kdy jsme meli postupovat
jinak, rešit problémy líp. Zviditelnení laického živlu prece bylo
v moci hierarchie. Je velká škoda,
že církev nedokázala vyjít snaze laiku více vstríc. I já ale doufám, že
jsme stále ješte v zacátcích.
Machovec: Ale kolegové, tento
problém není jen náš. Jinde má dokonce vyhrocenejší podobu než
u nás. Podle mne lze poslání církve
zredukovat na jedinou vetu: vnést
do života aktivních lidí živého
Krista. A práve toto ona podvedome, v duchu svých tradic, delat ne-

ný.

Duka: Musím ríci, že do roku
1989 byl laický potenciál církve
vetší. Když se spolecnost otevrela,
zaujali v ní tito laici významné postavení. A nezklamali. Ale je treba
se ptát i tak, zda jsme vtlbec meli
dostatecnou koncepci. Mužeme
napríklad znovu porádat poute,
ale práve tam nejsme schopni
oslovit mladé lidi, kterí tam jdou
treba jen ze zvedavosti. Ale stejne
sl myslím, že jsou to pouhé porodní bolesti.
Machovec: Presto mi stále není
jasné, zda si církev dostatecne
uvedomuje, že musí radikálne hledat nové zpusoby. Oha si to trochu
zjednodušuje tím, že se na dejiny
díyá jako na strídání smeru, které
jí byly jednou víc a jindy méne
príznivé. To však už pro jednadvacáté století nestací. Vzhledem
k celkové situaci lze ríci, že bud
v následujícím století dospejeme
k planetárnímu sjednocení, anebo
to dvaadvacáté už nebude. Co se
odehrálo'u nás v posledních šesti
letech, to je ve srovnání s dejinami
církve jako celku pouhá bagatela.
Otte: Vratme se zpátl~y. Není to
zduraznování neblahé minulosti
známkou
urcitého
fatalismu?
Jakoby platilo, že to bylo tak a že
nebylo možné, aby to bylo jinak. Že
jsme proste meli smulu. Je to tak?
Pak by tato diskuse nebyla užitecná. Ptám se, zdali prece jen nebyly
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chce. Ona sem vnáší Krista bud tomistického, nebo protiosvícenského, nebo romantického. Jsem presvedcen, že práve zde je nutné aplikovat slova: musel se stát Rekum
Rekém,
Židum
Židem
atd.
Predstavte si, že by nyní prišel
Ježíš. Myslíte, že by šel do kostela?
Já mám pocit, že by šel spíše mezi
ty desetitíce polonahých vlasatcu.
Církev si zatím nevšimla jedné
úžasné veci, že totiž tito lidé protestují, že nejsou spokojeni s bohatstvím, které jim tatínkové nabízejí.
Tihleti mladí vlasáci, to je nový život! Proto by šel Ježíš asi mezi ne.
Otte: Pokud se ale hlásání Krista
nejak nezkonkretizuje, zustane necím velmi všeobecným. Myslíte, že
má zustat výlucnou záležitostí oficiálních struktur církve?
Príhoda: Možná tím, že ceská
a moravská církev je stále ješte nekde pred 2. vatikánským koncilem.
Machovec:
Souhlasím.
Vím
o knežích, kterí se vymlouvali, že
nemohou nic delat, nebot nemají
dost informací, pritom byli pouze
líní.
Otte: Jak kterí. Nestavme porád
knežstvo na piedestal. Jsou dobrí
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treba ocitnou v nebezpeci života. Je
to taková zatím -hodne nezvyklá
myšlenka: komu žold, tomu žold,
komu cest a sláva, tomu cest a sláva. Pritom tim· hrdinou se muže
stát žoldák práve tak jako dóbro:'
volnik - když udelá v{c, než musL
(pit)

Bosenskou vojenskou
operaci
prijalo verejné mineni, zdá se, prekvapive do ore. Nejen v USA, ale
i v daleko skeptictejši Evrope, a kupodivu ani u nás se nestala laciným
tématem hry na popularitu. Toje jiste dobre, velice dobre, lec neni nijak vyhráno. Predne je takové verejné mineni neobycejne vrtkavé v prímém protikladu k tuhé duslednosti, jakou každé použiti sily
nutne vyžaduje. Demokratické státy to zkrátka s válcenim maji težké.
Ješte vážnejši je však druhá nesnáz, kterou zastánci jednoduchých a rázných rešeni rádi prehližeji. Na bajonetech se, jak známo,
nedá sedet. Receno dnes obvyklejši
reci hospodských radikálu, armáda muže "nekam vlitnout" - ale co
potom? Vystaci-li na to demokratické odhodláni, muže dokonce zvitezit, prekonat ozbrojený odpor.
Tím však jej[ možnosti z definice
konci. A nejpozdeji v tomto okamžiku musi mit verohodného
a spolehlivého domáciho politického partnera, jemuž predá výkon civilni moci. Muže mu jiste všelijak
pomáhat, nejlépe pouhou prítomnosti, ale nikdy ho nemuže nahradit: mir musi udelat nekdo jiný.
Je takový partner v Bosne?
Zajisté, jsou tam politické reprezentace jednotlivých znesvárených
stran - ale dokáži vytvorit prijatelnou reprezentaci zeme? Bosenšti
Srbové o téhle Achillove pate dobre
vedi a pokoušeji seji využit: vyprovokovat expedicni armády a zatáhnout je do policejnich akci.
Dosáhnout toho, aby armáda musela vládnout misto legitimni politické moci, která tak svoji legitimitu postupne ztratí - protože nedokázala vládnout. Pritom armáda
se k vládnutí hodi asi tak, jako bajonety k sezeni. Jakmile se zaplete
do sporu mezi stranami, už se z nej
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nevymotá. Americké velení to už,
zdá se, ví. Pochopí to však i verejné
mínení, které chce videt ráznost,
rychlá a fešácká vítezství a neptá
se, co s nimi, co bude potom?
(sok)

Bavori chtejí
cenzurovat Internet
Americkáfirma CompuServe, která
poskytuje prístup na Internet a má
celosvetove 4 milióny predplatitelu,
z toho pul miliónu v Evrope, ustoupila nátlaku bavorských úradu
a zamezila svým predplatitelum na
celém svete docasne v prístupu do
200 debatních skupin o sexu. Jde
predevším o diskusní skupiny v kategorii "alt.sex".
CompuServe jedná s nemeckými
úrady o vyrešení tohoto problému
a pripravuje systém zámku a klícu,
které by uzavrely prístup do urcitých debatních skupin pro obcany
tech státu, jejichž vlády si to budou
prát.
To však podle mnohých pozorovatelu vytvárí precedens, který
ochromuje celou svobodomyslnou
filosofii pocítacové superdálnice.
Jestliže CompuServe bude souhlasit
s omezením prístupu na Internet,
kdykoliv to nejaká vláda bude požadovat k cemu to povede?
Sir Iwan Laurence, predseda
britského parlamentního výboru
pro vnitrní otázky, vydal pred casem zprávu, jak prípadne regulovat príliv pornograj'ie z Internetu.
Došel k záveru, že její regulace je
technicky
témer
nemožná:
"V Británii tato pornograj'ie nevzniká, a tak ji britská vláda nemuže zakázat." Co se však týce nebezpecí cenzury, má za to, že demokratické vlády by mely dostat duveru. Pokud by se prece pokusily omezovat seriózní svobodu projevu, je
úkolem sdelovacích prostredku,
aby to odhalily.
Jan Culík

profesori i líní profesori. S knežími
je to taky tak.
Machovec: Presto ale nelze nevidet, že mnozí zaspali koncil nejen
proto, že jim komunismus zadržoval informace, ale i z pohodlnosti.
Príhoda: Prátelé, co byste na záver práli ceské církvi?
Gabriel: Schopnost vzdelávat,
vychovávat, komunikovat a vstrebat poslední koncil. Aby se jí vydarila nastupující generace kneží.
Tím nezbytným prevodovým cinitelem budou totiž soucasní seminaristé. Preji naší církvi méne strachu a neduvery. Sním o biskupech,
kterí budou dostatecne velkorysí
a zaštítí svým úradem a autoritou
prostor pro dostatecne široké zázemí laické iniciativy. Prál bych si takové pastýre, jakým byl Jan XXII!.,
kterí by nemeli strach.
Dtte: Já bych prál ceské církvi,
aby se její laikové nenechali odradit domnelými nebo skutecnými

obsu;ukcemi ze strany hierarchie.
Ani v zahranicí, kde tento model
funguje dosti úspešne, se neprosadil tím, že by biskupové dali laikum nejaká privilegia, ale tím, že
laici vzali proste urcité veci ve farnostech do svých rukou a stali se
neoddelitenou soucástí církevního
dení. A to bych ceské církvi skutecne prál. Jak znám biskupy, ta nezbytná základní otevrenost na jejich strane je. Ale i jim bych prál
odvahu a erudici, kterou církev potrebuje.
Pripravili Petr Príhoda a Blanka
Rlchová
•
Poznámka redakce: K tématu se chceme vrátit. Kulatý stul se soustredil na
duležité téma, které však problém zrejme nevycerpalo: naši hosté chteli tentokrát porozumet prevážne tomu zklamání, které jim zpusobila jejich vlastní cír. kev. Nemalý dO zklamání však zustává
nepojmenován.

Redaktori Nové Prítomnosti se vypravili
na moravsko-slovenské pomezí
Redaktori Jan Horálek a Petr Pithart se v léte 1995 vydali do kopcu nad
hornácký Javorník a jeho osadu u Sabotu, overit si jakési chýry. Dej
fotoseriálu koncí na slepé silnici z Nové Lhoty - kam? Do Staré Turé, na
Myjavu, do minulosti - ci snad do svetlých zítrku? Tak ci tak si troufáme
tvrdit, že tento seriál je praktickou ukázkou tolik u nás Chybející
profesionální investigativní žurnalistiky.
Podekování: Sorosova nadace OPEN SUBVERSIVE FUND umožnila
našim novinárum absolvovat krátký, ale dosti intenzívní kurs cesko-,
cesko- i ceskoslovenských dialektu, aby pak nebyli mezi tamejšími lidmi
nápadní. Díky, Georgi.
foto Jaromír Cejka, text Petr Pithart, starring Jan Horálek a Petr Pithart

Deklarace
hned tak nebude
Soudného cloveka by to nemelo
prekvapit. Kdy a kde došlo k svobodnému ujednání dvou stran, které by uspokojilo zájmy toliko jedné
z nich? - Ujednání (v daném prípade prohlášení neboli deklarace) je
zpravidla
výsledkem
dohody.
Dohoda je zpravidla oboustranným kompromisem. Lidovky uvedly minístra Zieleniece v závažné
podezrení, že si nechal poradit
zrovna od nich: samy totiž pokládají kýženou deklaraci za výsledek
v mariáši (Dušan Treštík, LN
12/1996). A taky prý je deklarace
hlavne v zájmu nemeckém, takže se

Jano: V krcme hovorili,

že vraj za hen tým kopcom

ako by mohli hranicu zrobif?
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hranicu hocikto zrazu zrobil. Peter: Co to táraš,

Možno zrobif stol alebo stolicu.
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Civilizace
a svincík
Jan Sokol
v

Zeprovází
naši

civilizaci
každémje každékroku
nehorázný nasvincík,
mu zrejmé. Rodic, který táhne domu ze
školky nastydlé a kašlající díte špinavou
ulicí, kolem páchnoucích popelnic, nabitým a zabláceným autobusem - ten o tom
jiste ví své. Další už záleží na jeho povaze. Je-li llegmatik, vyzbrojí se tím otupelým pohledem, jímž se na verejnosti navzájem castujeme, a teší se domu, kde je
uklizeno, cisto a kde kyne nadeje, že aspon v televizi uvidí kousek jiného, hezcího sveta. Romantik si za povinne otupelým výrazem bude snít svuj sen o cistounkém domku se zahrádkou a zárive
bílými kachlícky, o zelených lesích, modrém mori a zasnežených horách.
Z této základní zkušenosti svincíku na zemi, na vode i ve vzduchu - vzniká
neurcitý pocit, že neco není v porádku.
A když cloveka život obcas zanese nekam, kde svincík presahuje všecky meze, na velkomestskou skládku nebo do
severoceské pánve, zraje v nem presvedcení, že by se melo neco stát. Ale co?
Umýt., vycistit., uklidit - jako y Nemecku
nebo v televizní reklame? Jenže poucenejší obcan už dnes ví, že tohle je snad
ješte horší. Nebot místo obycejného domáckého a takríkajíc "prírodního" svinstva se tak do sveta dostávají svinstva
daleko horší, byt na první pohled neviditelná. Saponáty, DDT, freony a ozonové díry. Svinstvo, byt úhledne zabalené
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do polyetylénových pytliku a peclive odvážené kamsi do neznáma, prece neprestane být svinstvem - jenom k nemu pribyl ješte pytlík navíc.
Mezitím se ovšem clovek také dozví,
že voda z vodovodu se nesmí dávat detem, že by se nemel moc opalovat., že je
tu a tam inverze, kdy je lépe nevycházet
"na vzduch" - a tu se mu teprve vyjeví,
že hektary zarostlé lebedou a poseté cáry igeJitu, ba ani oranžový dým z chernicky ješte nejsou ta pravá hruza. Že
celý svet., zeme, more i povetrí se pozvolna mení v jednu nebezpecnou senkrovnu, kterou už není kam vyvézt. Ale
že ze všeho nejhorší jsou práve svinstva,
která není nikde videt, nepáchnou, nepálí - a prece odevšad hrozí. A v téhle
chvíli se clovek zacne zajímat o "svet"
jako takový - i když mu dnes radeji ríká
"životní" prostredí.

Jenže
dnešní clovek
je zvyklý
se" obvykle
jen jako
ctenár "zajímat
všelijakých magazínu, nebo lépe jako divák,
který si rekne: "Podívejme se, iguanodont., to je ale zajímavé!" á hned se nechá "zajímat" zase necím jiným. Ale
když už mu jde neco opravdu na kuži,
pak se nestací jen "zajímat": je treba neco udelat. A protože jsme dnes všichni
trochu infantilní, chceme to ted a hned.
Jaképak otálení, zkoumání nebo premýšlení: at už se stane co se stane, hlavní je, aby se to stalo hned. Ostatne svin-

Jano: Akože by nemohli! Hranica je, aj ked ju nevidíš. Ved je to neviditel'ná línia. Hutorili že
myslená cara. Rozumieš?
'
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nemusíme cinit tolik jako Nemci.
Doufejme prý jen, že oni pochopí,
co všechno by riskovali nedeklarováním. - Na mysli tane predstava
dámy nehrube slicné, která je presvedcena, že její nápadník by zle
pochodil, kdyby si ji nevzal, takže
si ji tak jako tak vezme; proto se
k nemu chová neprístupné. V praxi
se v takovém prípade pán ohlédne
po dáme pritažlivejší a svolnejší.
Notorickou specifikou ceské zahranicní politiky od prvorepublikánských dob je iracionalita koncepcí, spoléhání na prízen osudu
(prý rozumného) a na minoritní
vota v tábore té druhé strany.
V predválecném Polsku na polské
agrárníky
(Witosz),
v dobe
Mnichova na francouzskou levici
(Mandel), na Slovensku kdysi na
hlasisty (Šrobár), nedávno na VPN,
dnes v Nemecku
na zelené
(Vollmerová). Není to pouhá neinformovanost, ale i detský zpusob
rešení konfliktu na základe pracího myšlení. Naše diplomacie se asi
nemuže chovat dospeleji, má-li
v zádech infantilní unisono ceské
žurnalistiky.
(pri)

Kdo si zacal
Jestli se to nepodarí a s nemeckou
stranou se nedohodneme na spolecné deklaraci parlamentu, právne
uzavírající minulost, bude to odpovednost jen a jen politiku.
O minulosti toho nikdy nevíme
dost, a proto se obracíme k historikum, aby vyzkoumali, jak to vlastne bylo. Zpravidla od nich ale chceme ješte neco navíc. Chceme také
poznat souvislosti minulých událostí, nejradeji prímo prícinné souvislosti: co vedlo k cemu, bez ceho
by nebylo co.
Ceští a nemectí politici pracující
na spolecném textu deklarace by se
však nemeli na historiky spoléhat.
Pokud by to totiž znamenalo, že
tím rezignují na svou osobitou odpovednost a spoléhají se na dobrozdání expertu o kauzalním spojení
minulých deju, dialog by se vedl jediným možným zpusobem: kdo si
zacal? A nemohl by skoncit jinak,
než úplným zblbnutím, totiž sporem o to, kdo si zacal úplne na zacátku? Takový zacátek lze jiste hledat až na úsvitu dejin.
Politikové, jen a jen politikové
musí mít odvahu odhodit berle vyvinující kauzality, postavit se pred
svuj národ a ríci: tyto a tyto naše ciny byly hanebné, a to bez ohledu na
to, co k nim vedlo.
Pravda historiku je z mnoha hledisek úplnejší a zpravidla o hodne
zajímavejší než pravda politiku.
Pravda politiku, jejich odvážné ges-
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to, vykrocení mimo relativizujlcí
retezce prícin, praprícin a následku, mohou však jediné osvobodit
od minulosti, stala-li se zranujícím
bremenem. Stojí-li v ceste nám živým.
.(pit)

Jazykové zákony
jako by pricházely do módy. Zacali
s tim - jako obvykle - Francouzi,
Slovákum se všichni smáli, a ted
bác! Jazykový zákon navrhli cešti
komunisté. Jiste, je pred volbami
a každý hledá, cím by si prilepšil.
Ale to je práve ono: jsou jiste presvedceni, že je to populární téma,
a v tom se práve komunisté vetšinou nemýli.,Proc je to najednou populární téma? Jak se to stalo?
Pro skalní liberály a radikální
racionalisty všeho druhu je to holý
nesmysl. At si každý mluví a píše,
jak chce! Jenže evropské spolecnosti nejsou jen nahodilé hromady obcanu, spojených svými zájmy, spolecenskými smlouvami a podobné.
Jsou to také národy. A pro každou
spolecnost je jazyk nejen prostredek
sdelování, komunikace a identifikace, ale ješte mnohem víc: je to
prostredí, do kterého se clovek rodí,
v nemž se ucí myslet, videt i snít.
.v nemž a jímž se stal clovekem.
Materský jazyk není jen romantická metqfora.
Nápor svobody a otevrené hranice se oprely také do jazyka. Neco se
s ním deje. Casto hrozného. Nemeli
bychom se bránit? Jenže cemu
a jak? Jazyk jako takový nám dnes
nikdo nebere. Kazíme si ho sami,
hlavne proto, že si hloupe myslíme,
že na nem nezáleží. Proto ta do nebe volající nedbalost v televizi,
v novinách, ve škole. Tomu asi zákon moc nepomuže. Ledaže bychom si mysleli, že nám už nic jiného nezbývá. Protože jazykový zákon je ve skutecnosti výraz zoufalství. Je to s naším jazykem už tak
špatné - anebo si ho proti všelijakým prznitelum ješte dokážeme
bránit sami, bez zákona? Tak zní
otázka. Komunisté vyšli vstríc lidem, kterí si zrejme myslí, že ne.
Pokud se v tom nemýlí, zákon už
nejspíš také nepomuže.
(sok)

cík také neceká, roste a hrozí - a už je
vlastne pozde. Takže hurá do toho.

odpustit, kdybychom jeho pokus prešli
mlcením. Protože i kritika je jisté uznání - a hlavne muže vést o krúcek dál.
toho! -otázka.
Do toho?Nebot
Do ceho?
- Tojde
je
práve
když
A toho je velice naléhave treba.
o "svet" cili o "životní prostredí", nerídíRekli jsme, že ekologické hnutí trpí jime se žádným cílem, nýbrž spíš jen obastou nevyjasneností: cílu, prostredku
vami, strachem a panikou: tím, co nám
a hlavne toho, pro koho chce svet zahrozí. Jen málokdo si najde smysluplnou
chranovat. Práve tak je tomu i u Šmajse.
cinnost a dá se do ní: jedni se pustí do
Svoji knížku sice nazval "Ohrožená kulTemelína, jiní do trídení odpadu a ješte
tura", ale jde v ní o pravý opak: o to, jak
jiní do zachranování tulenu v Grónsku.
naopak "kultura" ohrožuje "prírodu".
To všechno je jiste potreba. Vetšinou ale
S temito pojmy zachází jako s krumpázustane pri tom, že našinec nezmuže
cem, takže "kultura" tu sahá od mýdlonic; musí se zacít "nekde nahore". Jenže
vých práškú až po poezii bez jakéhokoli
to je práve nebezpecné, když lidé jednají
rozlišení. Jednou se dozvíme, že kultura
ne z celkového rozmyslu, ale spíš z jakéje "protíprírodní" (str. 12), na str. 20 je
hosi nutkání: udelejte "neco", a to Wav- s prírodou "nekompatibilní", na str. 23
ne hned. Nebot nutkavé jednání je stále
"opozicní" (jaká hruza!), kdežto o kus
pod tlakem casu, a tak Ý nem není místo
dál se ríká pravý opak: ,,vesmír je prirona otázky. Je nebezpecné tím, že na myšzeným zpusobem vytvorený (?) funkcní
lení mu nezbývá cas. Ostatne už pred
systém, zahrnující miliardy galaxií, ...
stopadesáti lety klasik nutkavého jednácloveka a lidskou kulturu:' (str.29). Autor
ní vyslovil slavnou vetu: "Až dosud filose sice casto dovolává "evoluce", ale krosofové svet vykládali, ted jde o to ho
me školských banalit z ní mnoho, zdá se,
zmenil". A dal se do toho.
nepobral: má-li v této souvislosti evoluce
Bylo by laciné a trapné, lepit ekologicnejaký význám, pak práve v tom, že mekým hnutím na celo nejaké nálepky, zezi pred-lidským svetem "puvodní" prírojména pak ty už prošvihnuté. Každý
dy a svetem kultury ci civilizace není
soudný clovek prece ví, že objevila neco
žádná propast. Jeden se vyvinul druhénesmírne závažného. Že nám ve svete,
mu na zádech podobne, jako clovek na
kde by se každý chtel starat jen o sebe,
zádech primátu nebo mnohobunecní na
zádech jednobunecných.
staví pred oci, jak to nejde a nikdy nepujde. Za to jim patrí vdecnost, úcta a poPritom co slovo, to prázdné klišé: v jachopení - treba i pro jejich omyly. Jenže
kém sri1yslu byla kdy príroda "puvodsoudný clovek by už mel také vedet, že
ní"? Pred príchodem cloveka? To už mecesty do pekla bývají dláždeny dobrými
la za sebou spoustu promen a katastrof,
úmysly. To j.est"dobre", lec bohužel má- . treba práve vznik kyslíkové atmosféry
10 myšlenými. A práve o to dnes v ekoloa tím vynucenou premenu anaerobního
gickém hnutí j4e: aby se snažilo co nejživota. Autor horuje pro jakousi "evoluclépe uvidet, o co mu vlastne jde. Cemu
ní ontologii", o níž se dozvídáme že na
chce zabránit a pro koho to delá.
rozdíl od tradicních, "stacionárních" si
všímá dení a vývoje (tak nejak to bylo
filosofovi
- Brnenskému
Šmajsovi patrí zásluha,
že se oJosefu
to jau NS s dialektikou, vzpomínáte?), že
ko jeden z prvních u nás pokusil. Nebot
podle ní je clovek "vesmírným struktumuže-li dnes. filosof vubec ješte k necerám lhostejný" (nepodarený citát z J.
mu být, je práve toto jeho úloha. Že se to
Monoda), ale hlavne, že "umožnuje deŠmajsovi nepodarilo, není jen jeho chyfinovat cloveka vecne, bez zbytecného
ba. Zato nám ostatním by nebylo možné
hodnotového zabarvení". A je to.

Do

Peter: Rozumiem:

ked sa rozvineme
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Postupem
se situace
vyjasnuje:
autor je ctení
v zajetí
toho nejhrubšího
scientismu, takže za úkol filosofie nepokládá myšlení, nýbrž vytvárení "adekvátních teorií", oprených o "dnešní vedu", nebot jiný zdroj poznání dnes filosofie nemá (str. 23). Podle toho vypadají
i jeho preference: tak klonování a genetická manipulace jsou podle neho "perspektivnejší a energeticky šetrnejší
techniky biotické" (str. 52) - beze slova
o tom, že jsou také primerene nebezpecnejší. Kdekoliv se autor dostane do úzkých, pomáhá si jakýmsi pseudovedeckým žargonem, který je už z jazykového
hlediska varující: místo aby rekl, že naši predkové hnojili hnojem, poucí nás,
že "prevážne biotická instrumentální
technosféra, slabe integrovaná prirozenou ekosystémovou energiL." (str. 51).
Dnešní ekologická krize prý "zkušenost
a zdravý rozum jako zdroj politické
moúdrosti znehodnotila" (str. 17), takže
je treba vycházet "z koncentrované teorie systémových ved" (str. 14). Jenže
práve scientistická veda, která se hodnotám dusledne vyhýbá, nemuže k temto
otázkám nic podstatného ríci, a tak se
Šmajsova knížka hemží protímluvy. Tak
kdyby myslel vážne, že kultura je "vetrelec" (str. 84), mel by se vydat knihy pálit,
a ne další psát. Je-li clovek "zvlášt nebezpecný škudce Zeme" (str. 74), je úsilí o záchranu "lidského zdraví" (str. 13)
jiste problematické. Je-Ii prícinou dnešních potíží "unifikovaný typ technické
kultury" nebo "ekonomický a technologický liberalismus" (str. 63), ctenár težko pochopí, proc "v konecné fázi projekce musí prevážit vliv kvalifikované vedeckotechnické inteligence" (str. 79).
Jenže tady už prihorívá. Sám klasik nutkavého myšlení, jehož Šmajs casto cituje - vedomky i nevedomky - nás prece
ucil, že se máme ptát, proc nekdo neco
ríká a proc to ríká práve on. Nutkavé
myšlení se v knížce predvádí na každé
stránce: "nelze už nahrazovat ciny ab-

Peter: Však už aj cosik vidím!
žiadnu?

straktními úvahami, ale je treba jednat,
i když mnohé prírodní souvislosti ješte
neznáme" (str. 91), "explicitní formulaci
strategie potrebujeme co nejrychleji"
(str. 85). ebot "desivá pravda je taková,
že alespon co se technologie týce, nikdo
není u kormidla", jak autor éituje z AI
Gora (str. 70). A práve o to nakonec jde:
o "planetární politické rízení", nebot "živelný technologický vývoj se musíme
pokusit politickými prostredky ovládnout, modifikovat a nove orientovat".

Problém
tedy práve
opacný,
nežcivijak
ho autorjepredtím
vylícil:
nejenže
lizace není "protiprirozená", ale naopak
dosáhla rozsahu, kdy se už nebude moci
dále vyvíjet tak "prirozene" jako dosud,
tak "živelne" jako evoluce pred clovekem. Nejenže neškodí, že je globální
a unifikovaná, ale musí to tak být. Chte'
nechte se ji musíme naucit nejak "rídit",
prípadne omezovat Alejak, abychom tím
neznicili, co bychom chteli zachránit?
Jedno takové "vedecké rízení" - ekologicky, jak známo, zvlášte katastrofální jsme tu prece nedávno zažili. Tudy cesta
k záchrane docela jiste nevede. Zemrelý
Josef Vavroušek dobre vedel, že ta musí
zacít otázkou hodnot, jíž se Šmajs marne
snaží vyhnout To znamená hodnot, které
udrží lidské spolecnosti pohromade i ve
chvíli, kdy globální rust ekonomických
parametru proste už nepujde udržet
Filosofický problém ekologie tedy není nedustojné sekundování mocichtivým scientistum, kterí se chtejí "dostat
ke kormidlu", nýbrž hledání takového
životního zpusobu, pro který nebude civilizace znamenat totéž, co neustálé
stupnování blahobytného
svincíku.
Naucit se žít skromne a pritom svobodne ovšem už není úkol jen pro filosofy.
Bude jiste potrebovat i svoji novou politiku - ta ovšem nesmí ani na chvíli zapomenout, že má sloužit svobodným lidem, aby mohli být ješte svobodnejší, to
jest také zodpovednejší.
JA

Vidím samé neviditel'né

SOKOL

•

línie, jednu vedl'a druhej - alebo nevidím
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RozescWé necky

Rozeschlé necky tecou, z rozeschlých instituci, z rozeschlého státu unikají informace, které by unikat nemely, má-li instituce, stát, plnit své urcení.
. Unikají z Ceské národní banky
(prípad ústecké Ekoagrobanky),
predtím prý z Inspekce ministerstva vnitra, ješte predtím - skoro
odevšud. Uniklá informace vypovídá o tom, že nekde neco hapruje,
a tak se stává prirozenou potravou
médií
techto malérožravcu
a skandáložravcu. Ani me nenapadne jim to vytýkat. Unikající informace však ochromují chod instituci, duveru v ne. Vlastne máme
dnes porád jaksi provlhlé boty:
všude odnekud tece.
Naši lidé príliš casto necítí ke
svým institucím loajalitu, to znamená vernost i tehdy, když se to
práve nerentuje. To slovo má již
dlouho v ceských souradnicich spiše pejorativni význam: loajálni je
prece oportunista, který se prizpusobuje, ohýbá hrbet. Dokud tomu
tak bude, budou informace unikat
a média nebudou potrebovat žádnou investigativni žurnalistiku:
postací sedet u telefonu, však ona
nejaká sketa vždycky nakonec zavolá. Neloajálni zamestnanci institucí nepokládají tyto instituce za
své. Obcané nepokládají ceský stát
za svuj ·stát. Cím to je? Už Masaryk
vyzýval k "odrakoušteni", abychom
se zbavili negativního vztahu ke
státu jako k necemu cizimu.
Instituce, stát stály u nás dlouho
na
suchu
a rozeschly
se.
Nefungovaly, totiž nefungovaly
rádné. Do necek se v takovém pripade napusti voda a ony se po case
zatáhnou - když nejsou skuliny príliš velké. Co s institucemi, co nalít
do státu?
V poslední dobe se ve svete pricházi na to, že ve spolecnosti prevládajici duvera ci neduvera jsou
veliciny, které významne ovlivnuji
celkové ekonomické výsledky. Není
tedy duvera jen cosi z kázáni v kostele ci z pražského Hradu. Na neduveru doplácejí v dnešním svete
celé velké ekonomiky.
Neviditelná ruka trhu nám zrejme cosi naléhave ukazuje, my to
ovšem nevidíme, ale ne proto, že ta
ruka je neviditelná, ale proto, že
hledime jen kousek pred sebe.
Loajalita znamená vernost, i když
se práve ted nevyplácl: z hlediska
momentálni rozvahy je to tedy postoj netržní. Celkem vzato však pusobí mohutne ve prospech trhu.
Jak to zarldit, abychom už konecne zacali vnímat toto "celkem
vzato"? Vím jen, že nekdy do necek
naleju vodu, aby se zatáhly, a ona
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vytece dríve, než se to stane.
Pokládat instituci za svou, podnik
za svuj, stát za svuj - kolikátá vlna
privatizace tohle zarídí? Až ta úplni poslední? Mezitím vytece a vyšplouchá všechno.
(pit)

Nele~~é souse~styí

Lékari mají starosti.

Václav Žák

A zdaleka nejsou bezduvodné.
Asi jich bude pribývat. Všichni politici ODS se chlubí rozmanitými úspechy a nekterí nekterými právem.
Traniformace zdravotnictví mezi
ne urcite nepatrí. Že to bude proces
živelný a bolestivý, bylo zrejmé už
dávno. Jak daleko zajde ve své živelnosti, bylo možné predvídat jen
velmi zhruba. Je živelnost užitecná? Vždycky? I ta nijak nebrzdená?
Opravdu vždycky? Odpoved na tuto otázku se u nás stala vecí víry.
Také neduvery. - "Zdravotnictví je
podnikání jako kterékoli jiné" =
credendum est. Není to pravda. 1'é
všech liberálních ekonomikách je
zdravotnictví problém. A co teprve
socializované zdravotnictví v liberalizující se ekonomice! Pres mnohá varování jsme vsadili na živelnost (údajne rozumnou), v daném
prípade zdarile zosobnenou doktorem Rubášem. Jakpak asi dopadne
zrušení mzdových tarifu v zadlužených nemocnicích pri zadluženosti
pojiš(oven? Prý bude nutné ucinit
další soubežné kroky. Jaké?
Ojednom mám matné tušení: príprava rekvalifikacních programu
pro lékare a lékarky. Zatím ale nemohu prijít na to, který resort by
o ne stál. Nevadí. Tuze se ciní tajuplná institu:ce"Talents", která pod záštitou známejších subjektu jako
Human ci Zdravotnické noviny
a s využitím poštovních obálek firmy"Adlex system" usporádala pro
lékare veletrh pracovních príležitostí, aby z nich nadelala dealery. Ti otrávení, co mají do deseti let pred duchodem a optimum klinické zkušenosti, by nemeli výzvu preslechnout.
Viz Alois Jirásek: V cizích službách.
(pri)

v
Cesko-nemecké
vztahy
dnes
krehcí než dríve.
Prudkéjsouzvýšení
kontaktu po pádu železné opony - podbarvené 'vzpomínkami
na minulost
a okorenené sociálními rozdíly - zvýšilo
sociální
trení a vyvolalo konflikty.
Pripocteme-li k tomu, že rada ceských
politiku i publicistu neváhá dát v této
kauze volný pruchod svým osobním
(ne)láskám, není divu, že se z nemecké
karty postupne vyklubalo jedno z trumfových es domácího mocenského zápasu.
"Rozhovory o sousedství", spolecný podnik
Univerzity
Karlovy
a Bertelesmannovy nadace, mely pomoci tento
trend zvrátit Je tedy na míste otázka:
sblížily nás s naším sousedem?
Ceské sdelovací prostredky rozhovorum
velkou
pozornost
nevenovaly.
Rozsáhle komentovaly pouze projev prezidenta Havla, který rekl, co si vetšina
Cechu myslí. At jdou Nemci k šípku. Co
porád chtejí? Kdyby nebyla válka, nebyl
by ani odsun!
Na nemecké strane se však diskuse
rozproudila. Zasloužila se o to zejména
A. Vollmerová, rnístopredsedkyne
SpolkovéhO snemu za koalici Zelení/Spojenectví 90. Pochopila projev prezidenta
Havla jako znaÍnení, že ceská strana narazila na zátaras. Zacala ho odstranovat
rellexí, jak se její generace "detí roku
1968" chovala k vyhnancum. Generace,
kterou formoval stud za zlociny otcu.
A zjistila, k vlastnímu prekvapení, že pro
vyhnance vlastne mela také jen odsudek
založený na predsudku o kolektivní vine.
Hitlerovy zlociny prece nekdo musel od-

pykat, ne? Priznala, že nemecká spolecnost s osudem vysídlencu dostatecne nesoucítila, presto se však na sudetské
Nemce obrátila s výzvou, aby nepromarnili "neopakovatelnou klícovou roli", kterou mohou sehrát na ceste k novému
usporádání Evropy. Na sudetonemeckých
dnech (1995) byla ješte vypískána, ovšem
znacná cást sudetských Nemcu prijala je. jí postoj se zadostiucinením.
Ceské
nacionalisty
jednání
A.
Vollmerové nevedlo k revizi vlastních
predsudku. Naopak, pochopili ho jako
potvrzení svého postoje. Kolo zmatku se
uzavrelo.
Takový výsledek "rozhovoru o sousedství" mužeme težko považovat za úspech.
Proc je jejich výsledek tak rozpacitý?
Most k dobrým sousedským vztahum lze
stavet na principech, které mohou oba
sousedé sdílet. Jejich dodržování je obcas
nepríjemné a riskantní. Duležité však je,
že pro oba stejne. Chceme-li rešit spory
bez použití síly, musíme pristoupit na
princip, že je treba otevrene jednat
o všech otázkách, na nichž jedné ze stran
záleží. Dále, že toto jednání musí vycházet z respektu k lidským právum a z principu, že vina je vždy individuální. A že
jedno bezpráví nemuže ospravedlnovat
jiné. Pokud na tyto principy nepristoupí
obe strany, most lze postavit jen steží.

Konfiskovaný majetek
Jádrem problému, okolo nehož rozhovory od pocátku kroužily, je majetek sudetských Nemcu, zkonfiskovaný na základe
dekretu prezidenta Beneše. Proc? Žádná

Inflace
v lonském roce klesla pod deset
procent. Toje úspech, který se nedá
merit na desetiny a setiny. Inflace
totiž není parametr, který se dá
"vyrobit" tak, jako miliony tun oceli nebo megawatty energie. Je to
hodnota jednak celková, jednak
jaksi neprímá - neco jako krevní
tlak v lidském tele. Jisté, je to velicina hospodárská, dokoncefinancní,
ale v mírových dobách nad jiné duležitá. To by mel uznat i ten, kdo
neverí na rozlišování samospasitelné hospodárské "základny" a konec koncu zbytecné "nadstavbiéky".

Jano: Cuš, rovno za tým kríkom!
dole.
Peter: Aj ja ju vidím.

Hranica,

CO

by to bolo! ide najsamprv

hore a pak zrazu prudko

Co ju to fahá tak nadol? Akási privel'a fažká myšlienka.
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politická strana v SR (krome bývalých
komunistu z východního Nemecka) není
ochotna pripustit neplatnost mnichovské
dohody od samého pocátku. Ne proto, že
by chtely pokracovat v Hitlerove politice,
ale proto, že by se všechny smlouvy,
manželství, dedictví atd. milionu dnešních obyvatel SRN ocitly bez právního základu. Benešovy dekrety tedy - podle nich
vyvlastnovaly
majetek
obcanu
Nemecka. Ten je chránen ústavou (cI.14)
a je tedy možné, že by Ústavní soud SRN
vládu odsoudil vyplatit odškodnení, pokud by s vyvlastnením bez náhrady souWasila a majetkových nároku se zrekla.

Je na case, aby se
i na ceské strane
diskutovaly odpovedi
na otázky, kte ré se
kladou na strane

nemecké.
Sudetští Nemci se obrátili na Ústavní
soud SRN již po uzavrení první smlouvy
mezi CSSR a SRN Ý roce 1975. Ústavní
soud tehdy jejich požadavek zamítl se
zduvodnením, že se smlouva majetkovými nároky nezabývá. Od té doby tíží otázka konfiskovaného
majetku vzájemné
vztahy jako balvan.

Rešení po nemecku
Jak spektrum názoru na rešení existuje
na nemecké strane?
ejradikálnejší sudetští
emci požadují nahlas naturální
restituce všeho majetku, vcetne možnosti
neomezeného návratu a posléze referenda o sebeurcení. Je príznacné, že tento
extrémní názor i v rámci Sudetonemecké
krajanské sdružení (SKS) zastává "profesionální vysídlenec", který odsun neprožil, jenže od SKS bere plat. Jiné organiza-

ce, treba katolická Ackermanngemeinde,
majetkové nároky verejne odmítly (vzdát
se jich ovšem muže pouze jednotlivec).
Požadavky vedení SKS nelze, bohužel,
presne reprodukovat: SKS nikdy nezformulovalo své požadavky jasne, spíš je
cudne balí do mlhavého pojmu "právo na
vlast". Vzbuzuje tím podezrení, že ve skutecnosti chce požadavky stupnovat, jakmile "prijde lepší pocasí". Nekolik požadavku však formulovalo: mluvcí SKS
Franz Neubauer rekl, že by uvítali návrat
té cásti konfiskovaného majetku, který
patril státu. epožadují prý vyvlastnování nových vlastníku, chtejí pro sudetské
emce možnost podilet se - restitucí majetku státu - na obnove vlasti.
Bavorská CSU, která se - také díky hlasum sudetských Nemcu - drží mnoho desítek let v Bavorsku u moci, se sudetských
Nemcu hlasite zastává. Bavorský ministerský
predseda
na
Sudetonemeckých dnech pravidelne požaduje zrušení dekretu prezidenta Beneše, zákona
o amnestií z roku 1946 a "zmírnení pocitu krivdy" sudetských Nemcu. Kanclér
\\.0\\\ musí sl.anovis"o es
respe"\ova\,
jeho koahce s es
a FDP má ve
Spolkovém snemu vetšinu jen nekolika
hlasu. Nejde však o pouhou volební aritmetiku. Kancléri osud vysídlencu leží na
srdci. ekolikrát naznacil, že morální satisfakce je pro mnoho lidí duležitejší než
materiální. Predpokládá zrejme, že morální satisfakce by pomohla majetkové
nároky dustojne pohrbít. Nejradej i by
však zrejme videl, kdyby ceská vláda vyzvala sudetské Nemce ke spolupráci na
obnove zeme. Jinýmí slovy, kanclér by si
prál, aby se obnovilo cesko-nemecké soužití. To soužití, o nemž Antje Vollmerová
ve svém "rozhovoru" prohlásila, že je
rozbité a zbylo po nem plno podezrívání.
Obávám se, že to je - prinejmenším pro
nejbližší léta - realistictejší pochopení
stavu. Kanclér ve svém zaujetí pro integrovanou Evropu zapomíná, že se psychologické predpoklady pro soužití mo-
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Inflace je tedy predevším indikátor celkového stavu hospodárství,
nikoli jediný, ale velice podstatný.
Nevyjadruje jen tu ci onu stránku
hospodárského života, ale jeho celkový "tlak". Moderní ekonomové
vedí, že se dá sice ruzými cestami
ovlivnit tak nebo onak, ale nakonec je to velicina témer psychologická: ukazuje, jak lidé verí ci neverí penezum, jak vidí svoji hospodárskou budoucnost v delší perspektive. Jak si penez váží a jak
s nimi zacházejí. A v tomto smyslu
není nízká inflace jen úspechem
Státní banky ci vlády, ale skutecne
celého hospodárského tela spolecnosti, body social, jak ríkají
Anglicané.
Vláda sama sice nemuže inflaci
mnoho snížit, mohla by ji však patrne snadno nqfouknout. Že to neudelala a nedelá, je zase její úspech.
Bylo by trapné ho umenšovat nebo
zamlcovat: i kritik této vlády by
mel uznal, Zoe tomto bode byla a je
úspešná. Byl to Václav Klaus, kdo se
práve tohoto parametru chytil už
v devadesátém roce a pres všechny
peripetie se ho nikdy nepustil. Tato
až jednostranná duslednost se mu
bohate vyplatila. Tem ostatním totiž trvalo nesrovnatelne déle, než
pochopili, že nízká inflace je zároven jedno z nejúcinnejších opatrení
sociálních.
V nekterých sousedních zemích
dále na Východ se muže každý na
vlastní oci presvedcit, jaké spousty
muže napáchat vysoká inflace, na
níž mohou zbohatnout jen spekulanti, kdežto normální lidi šmahem obere o všechno. Vysokou inflaci neodskácou ti nejbohatší, kterí si i s ní nejak poradí, v nejhorším
prípade kontem ve Švýcarsku.
Spolehlive však znicí strední vrstvy
a i tem nejchudším dá co proto: duchodcum, úredníkum, delníkum,
velkým rodinám.
Tak je tedy snížená inflace nepochybný úspech celé spolecnosti,
Státní banky i vlády. Zdslužné kríže se však za to udelovat nemusí:
tenhle "dobrý skutek" se totiž, jak
jsme videli, všem zúcastneným bohaté, bohate vyplácí.
(sok)

NOVA

Jano: Stoj! Ani krok! Vopatrnosti

nikdy nezbejvá, ako vravia múdri ludkovia

t9

v Prahe.

Jestli se u nás o necem opravdu
hodne mluví, pak o NOVE.
Znepokojene o ní mluví ti, kterým
vadí ubohost mnoha poradu, malé
zábrany (bulvár, násilí, porno),
které si NOVA klade. To všechno by
však nemohlo vadit tolik, nebýt rekordne vysoké sledovanosti
v tomto ohledu NOVA daleko predbehla všechny komercní televize na
svete (druhá nejúspešnejší soukro-
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má televize nemá sledovanost ani
polovicni). Proc? Je Zelezný tak dobrý, anebo jsme my, Ceši,Moravané
a Slezané, tak klesli? Dnes už je nejsledovanejši i tam na Slovensku,
kde se dá chytit.
Nevim, jestli to koho ze znepokojených uklidni (obávám se, že vubec nikoho), ale stejne je dobré cas
od casu si pripomenout, že obrazy,
na které se diváci NOVY koukaji,
jsou predevšim nosicem reklamy.
Majitelé NOVY tedy neprovozuji
televizi, ale prostfednictvim televize udávaji reklamu. Mohli by však
také zamestnávat chlápky, nosici
po ulicich reklamy. na vlastnim tele. Nebo rozestavovat po krajine
billboardy. Anebo delat penize
v kosmetice, jak to již cini jinde ve
svete. Tihle zkrátka na zádech televiznich obrázku posilaji k divákum to, cemu se v ekonomii riká
nabidka.
Kvalitu techto obrázku posuzuje
tato nabidka jen a jen podle toho,
ke kolika divákum dokáži reklamu
prinést. Proto jsou dnes s NOVOU
spokojeni a obávám se, že jedine na
tom záleii. Posuzovat jejich kvalitu
podle jiných než techto nosicských
hledisek je jiste možné, ale je to asi
pošetilé. (Kdyi už, tak reálným problémem by mohla být naše verejnoprávnitelevize, !rdyby se nechala
vyhecovat a s NOV.OU závodila.
Hecováni patri ovšem na NOVE
k prostredkum, jak si delat reklamu. Jak si jako reklamni firma
udelat reklamu.)
Zkrátka jestli si výrobci mysli, že
tolikeré reklamy je skutecne potreba, postaraji se, aby ji k nám neco,
cokoli, doneslo: treba práve televize. Z jejich hlediska nevadi, jestli to
preženou a pošlou ji vic, než jejich
zboii potrebuje; vždyt ji v cene toho
zboii zaplatime celou stejne my,
zákaznici. Nosice, NOvu, si tedy také sami platime, nejenom verejnoprávni Ceskou televizi. Nedivme se
proto, že nám delá doslova pomyšleni, i to nejpokleslejši.
NO VAje prostredkem komunikace mezi výrobci a spotrebiteli.
PredevUm je ale jednim ze zpusobu, jak vydelávat penize. Nu a pri
tom také vysilá obrázky.
A to nám nejde do hlavy. Takže
o NOVE porád mluvime.
NOVAje trh sám, v jeho snad nejcistši podobe, to jest v jeho sláve
i bide. Sile i slabosti, nepostradatelnosti i nadbytecnosti.
Takie to o mnoho lepU nebude.
My ale pamatujeme, že by to mohlo
být o hodne horši: svobodu totiž
s sebou nese trh. A pritom ji svou
podbizivosti hned vzápeti ohrožuje.
(pit)

hou zrodit teprve po dlouhodobé zkušenosti s dobrým sousedstvím.
Opozicní sociální demokracie (SPD),
prukopník tzv. "východní politiky", která .
na pocátku sedmdesátých let znamenala
usmirení mezi SRN a zememí Varšavské
smlouvy, se k problému majetku staví
vyhýbave. Jeden z predních intelektuálu
SPD'Peter Glotz, predseda nemecko-geské komíse spolkového snemu, sám odsumitý sudetský Nemec, zastává "pmgmatické" stanovisko. Majetkovou otázku je
prý treba nechat umrít na úbyte. Ve
smlouvách uvádet, že není vyrešená,
a nedelat nic pro její rešení. Sudetským
Nemcum je pritom treba ríkat (a on to delá), že od Cechu nedgstanou nikdy ani fenik.
Antje Vollmerová š tím nesouhlasí.
Tvrdí, že majetkové nároky nelze bagatelizovat Ceská strana by mela mít právni
jistotu, že se pri nejaké príležitosti neotevrou. Bez toho nevidí šanci na dobré
souseáství mezi Nemci a Cechy.Že by to
mohlo jít, ukazuje na príkladu vyvlastnení velkostatkáru ve východním Nemecku,
k nemuž došlo v letech 45-49 pod sovetskou okupacní správou. Tyto majetky se
po sjednocení Nemecka ani nerestituovaly, ani se za ne nevyplácelo odškodnení.
Prosazuje proto, aby se nemecká vláda
majetkových nároku otevrene zrekla.
Vollmerovátvrdí, že tím, že ceští disidenští politici (Havel, Dienstbier) netrvali na
úcasti na jednání 4+2 o sjednocení
Nemecka, promarnili šanci vyrešit mocenskopolitické
otázky ve vztahu
k Nemecku. Tato kritika zaznívá na ceské strane. Je ovšem diskutabilní: na jednání 4+2 se fixovalyhranice Polska. Naše
hranice nebylo treba fixovat. A majetkovými otázkami by se velmoci témer jiste
odmítly zabývat. Ostatne, podle oficiálního nemeckého stanoviska není uzavrena
ani otázka majetku Nemcu vysídlených
z území dnešního Polska.
Její požadavek uzavrení majetkových
nároku prekvapive podporil i bývalý pre-

i

zident SRN Richard von Weizsiicker. Na
diskusi
v mnichovsklém Sudetonemeckém dome (24. listopadu 1995)
prohlásil, že problém náhrady je sice složitým ústavním a mezinárodne-právním
problémem, že však, podle jeho názoru,
pokud by se nemecká vláda rozhodla zríci v zájmu míru a dobrých sousedských
vztahu nároku, které stejne nelze vymoci, soud by to pravdepodobne uznaL
Sklidil za to, pres ojedinelé výkriky nesouhlasu, bourlivý potlesk sálu. Na okraj
poznamenejme, že o této historické diskusi, v niž diskutující mluvili k publiku
naprosto otevrene a ríkali mu nepríjemné veci do ocí, neprinesla CTKani rádku.

Lze si totiž težko
predstavit mírové
vztahy v Evrope 50 let
po válce a cestu
k integrované Evrope,
kdyby nad ní mely stále
viset nevyrešené otázky
z druhé svetové války.
Vjedné veci je však na nemecké strane
naprostá jednota: v odmítnutí tech dekretu prezidenta Beneše, které se zakládají
na principu koléktivní viny. To je klícová
vec: nemectí politici vedí (což ví v CR
zrejme málokdo), že zrušení dekretu neznamená zrušení právnich vztahu, které
dekrety vytvorily. Ústavní soud - ani
u nich, ani u nás - nemuže "pretváret mínulost". Požadují odsouzení odsunu jako
bezpráví. Samozrejme, existují sudetští
Nemci, kterí chtejí zpátky svuj majetek.
Ale politici vedí, že to není možné.
Odmítají však ceskou tezi, že odsun byl
vlastne souCástí druhé svetové války,

Jano: Pozdáva sa mi, že ju natiahli medzi tými dvoma cedul'ami. Tenkú ani pavucinu.
silnica a nikoho tu. Do Myjavy na jarmak
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kona predat, ako v tej pjesnicke,

Fungel' nová

už nemožno.

N O V A
o nemž rozhodly velmoci, a konfiskace
byly jeho prirozeným dúsledkem.
estací
jím odsouzení zlocinú spáchaných za tzv.
divokého odsunu. Vyhnání celých skupin
obyvatel na základe príslušnosti k nejakému etniku nepovažují za nástroj k rešení politických sporú. Nechápou, proc
ceské ústavní instituce nepristupují k tomuto problému z hlediska dnešních mezinárodních konvencí, jimiž se Ceská republika zavázala rídit. To platí nejen pro
predstavitele
SKS, ale i pro Antje
Vollmerovou, kterou nekterí sudetští
Nemci obvinují ze zastávání "ceského
stanoviska".

Prezidentuv big-bang
Projev prezidenta Havla (únor 1995) mel
postrcit uvízlý cesko-nemecký
dialog
z mrtvého bodu. Obe zeme se skutecne
hnuly, jenže každá na svou vlastní dráhu.
Prezident chtel odmítnout (nemecké)
hlasy, které požadovaly odškodnení s odvoláním na jeho odsouzení vyhnání. Tyto
požadavky nebyly tak nepochopitelné,
uvážíme-li, že nemecká vláda obeti nacistického
bezpráví
odškodnovala.
Prezident však tyto nároky odmítnout
mohl a mel, protože požadavky na náhradu majetku otevirají otázku reparací
a znamenají skok do minulosti. Jenže
prezident oduvodnil odrnilnutí majetkových nároku urcitou interpretací dejin,
v níž deklaroval kolektivní vinu Nemcú
za rozbití cesko-nemeckého soužití. Tudy
ovšem cesta k dobrému sousedství vede
jen steží. Ta vede jen pres most, jehož oblouk tvorí symetrický postoj k minulosti:
bezpráví
spáchané
nacisty
nemúže
ospravedlnit bezpráví, kterého jsme se po
válce dopustili na Nemcích my.
a nemecké strane se po projevu rozhostilo rozpacité mlcení. Havlova autorita zabránila ostrejší kritice. Ceská verejnost byla nadšena. Šance, že prijme morální odsouzení dekrem založených na
kolektivní vine, se približila nule. Ješte
horší dúsledek melo oduvodnení nálezu

Jano: Peter! Tá krajina za tú novú hranicú

Ústavního soudu, v nemž soud zkonstruovitI "kolektivní odpovednost" Nemcú,
nejen sudetských, za nacismus. "... Je tfeba si položit otázku, v jaké mife a v jakém
smyslu odpovidaji za plynové komory,
koncentracni tábory, masovévyhlazován~
ponižováni, ubijeni a odlidšteni milionu
jen pfedstavitelé nacistického Nemecka,
nebo jsou za tyto jevy spoluzodpovldni
i všichni ti, ktefi z techto hnuti mléky profitovali, plnili jeho pfikazy a nekladli jim
odpor."..."Takjako na vzniku a vývoji nacismu se podtlely i dalšt evropské státy
a jejich vlády neschopnéa neochotné celit
již od pocátku nacistické expanzi, odpovidá za nej v prvni fade sám nemecký národ, ..." (Sb. 55/1995, str. 769). Ceský
ústavní soud smele opustil zásadu, že vina je individuální, a rozhodl se soudit dejiny. Ústavní soud - zretelneji než prezident Havel - vstoupil na zakázané pole:
v Nemecku, po strašné zkušenosti zneužití antisemitismu nacismem, se vypestovala alergie na myšlenkové figury, v nichž se hraje s kolektivní "odpovedností".
Exprezident Weizsiicker oznacil nález
soudu za "morální, politický a právní nesmysl".
Hrstka ceských a nemeckých (vcetne
sudetonemeckých) intelektuálu podepsala petici Smírení 95, která však obsahovala zase jinou interpretaci dejin, tentokrát
neprijatelnou pro znacnou cást Cechu.
Antje Vollmerová ji privítala,
Franz
Neubauer se o ní na sudetonemeckých
dnech ani nezmíníl, ceští signatári dostávali poštou obrázky šibenic. Projev prezidenta Havla rozbil zámek na Pandorine
skrince s "dejinnými pravdami". Jenže
mít jednu dejinnou pravdu znamená nazírat dejiny pod jedním úhlem. Je to možné - a rozumné - po Ceších a Nemcích
skutecne chtít?

Tajemná deklarace
SQucástí "ceské ofenzivy" se stala deklarace, kterou by mely prijmout parlamenty obou zemí. Deklarace mela obsahovat

sa volá Vladojeborec!
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Studenti v Británii
Poprvé v historii letos v Británii
klesl pocet žadatelu o studium na
vysokých školách. Univerzitní cinitelé konstatují, že duvodem poklesu, k nemuž došlo presto, že pocet
osmnáctiletých Britu letos vzrostl,
jsou obavy mladých lidí, že budou
jako studenti trpet chudobou.
Výbor rektoru britských univerzit
oznámil, že loni opustilo ci nedokoncilo studium deset procent britských studentu, tedy 54 000 mladých lidí. Z nich celých 34000 melo
dobré studijní výsledky. Po zverejnení techto statistik sílí tlak na
britskou vládu, aby reformovala
systém studentských pujcek tím, že
je integruje do danového systému.
Na britských univerzitách se sice
platí školné, britským obcanum ho
však platí vláda. Krome toho má
každý britský vysokoškolský student nárok na studijní stipendium
(do urcité hranice príjmu rodicu).
Avšak toto stipendium nestací na
celorocní živobytí. Britští studenti
se snaží šetrit na jídle, na ubytování, presto se behem studia dostávají
do znacných dluhu. Britská vláda
pripravuje zákon, podle nehož by
mely banky mít možnost poskytovat studentum dlouhodobejší pujcky. TY by se splácely poté, co student
absolvuje školu a nalezne zamestnání. Vláda trvá na konkrétním casovém limitu, do nehož by studentské pujcky musely být splaceny, a to
v peti velkých splátkách.
Jan Culík

Valdštejnský palác,
dosavadní Ministerstvo kultury, by
se prý mel stát sídlem Senátu. Což
o to, budova je to pekná. Na pekném
míste, blízko Parlamentu, vlády
i Hradu. Jenže bude to místo ješte
taky pekné, až bude celéjen blokem
úredních budov, vecer a o víkendu
pustých, hlídaných ochrankami?
Muže být pekná ctvrt, kde nikdo nebydlí, kde nikdo není doma?
Hojné zkušenosti z nejruznejších
mést dokazují, že vskutku nemuže.
Logika úradu, instituce, bezpecnosti
je neúprosná: uzavrít, vyloucit, zajistit. Blok Parlamentu, zcásti dosud
v lešení, už se jako takový ukazuje:
pustý, mrtvý, nevlidnÝ. Historická
kulisa. Palác už sice úrední je, ale
má i krásnou zahradu. Tu potom
ochranky urcité zavrou. A tak dále.
Rozšírí-li se tahle choroba na
pulku Malé Strany, co z ní ješte zbude? Nedala by se prece jen najít budova méne exponovaná, kde by nezbytné rádení institucních démonu
nadelalo menší paseku? Zabitou
ctvrt už totiž nikdo nevzkrísí.
(sok)
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vetu, v níž by se nemecká strana zríkala
všech majetkových nároku, cili tzv. "tlustou cáru". Soucasne s_e mel dojednat
vznik nadace, do níž by prispely obe strany, z níž by se vyplatilo odškodnení obetem nacismu na ceské strane a obetem
divokého odsunu na strane nemecké.
Nemecká strana zase požadovala morální
odsouzení Benešových dekretu, zrejme
i zákona o amnestii 115/1946 a vyjádrení
respektu ke "zranenému právnímu cítení" sudetských Nemcu.
Taková deklarace má ovšem úzká hrdla na obou stranách. Pro nemeckou vládu
je zreknutí se majetkových nároku choulostivou operací. Na druhé strane ceská
verejnost není pripravena Benešovy dekrety morálne odsoudit. Ministr Zieleniec
také narazil i ve vlastní strane. Premiér
Klaus sice prednesl pri priležitosti 50 let
od skoncení války ve Furth im Wald projev, v nemž pojevil lítost nad osudem odsunutých sudetských Nemcu, za tri týdny
v Cechá.ch však zase zaujal "tvrdý" postoj
a morální odsouzení dekretu vyloucil jako "absurdní, nesmyslné a nesprávné".
Jiste, premiér chce vyhrát volby. Má to
ovšem dusledky.
Ministr Zieleniec, zahnán do kouta, ve
svém "rozhovoru" voW velmi obezretná
slova: "Priznejme s~ že kolektivní pojetí viny a odplaty, at už založené na príslušnosti k urcité rase nebo k urcitému národu, vždy ukrívdí také mnoha nevinným
a pouze roztátí nová a nová kola príkoN' ... "rekneme otevrene, že neprijmeme
kroky, které by jakýmkoli zpusobem zpochybnovaly politický a právní systémdruhé zeme." Temito slovy ministr Zieleniec
steží požadoval od ceské verejnosti dospelý postoj k vlastní minulosti, spíš vyzýval nemeckou stranu, aby se vyhnula
kritice vyvlastnovacích dekretu. Nemectí
politici budou jiste souhlasit, že nelze
zpochybnovat právní systém jiné zeme,
ale mohou ho schvalovat?
Není divu, že se príprava deklarace stá-

hla do stínu diplomatických kabinetu,
z níchž na verejnost pronikalo jen minimum zpráv. Podivný prístup k deklaraci,
která má odstranovat predsudky ve verejném mínení.
Když skoncila - a za daných okolností
to težko mohlo dopadnout jinak - patem,
politické strany ve vzorné shode svalily
vinu za neúspech
rozhovoru
- na
Nemecko. Teoretický argument už pred
casem zformuloval Zdenek Mlynár: nemužeme prý mít k Nemecku stejné vztahy jako má Francie nebo Polsko, protože
to jsou velké zeme a my jsme malí.
Zatímco Nemci ohrožovali naši národní
existenci, my jsme nemeckou nikdy neohrozili. Co z toho plyne? Nemecká politilm na nás musí brát zvláštní ohled. To je
sice chytrá, ale velmi falešná vábnicka.
Co má znamenat? Že my se nemusíme
distancovat od nespravedlivých zákonu,
protože jsme maJí? Proboha, jak si lze za
techto predpokladu predstavit evropskou
integraci?

hodnotí: hraní s nemeckou kartou popuzuje i ty Nemce, kterým sudetští
emci
k srdci níjak neprirostli, ceský premiér si
svým chováním mnoho respektu nezískal, místo vecných informací se denne
setkáváme s predsudky, agentura DPA píše o krizi - ale u nás je prý všechno v porádku.

Ministr Zieleniec bez skrupulí svaW
odpovednost za neúspech jednání na
Nemecko. Vyvázl tak sice bez ztráty volicu z úžlabiny, do níž se cesko-neI)1ecká
jednání dostala, vztahy se tím však dál
poškodily. Je skutecne témer neuveritelné, jak je sdelovací prostredky povrchne

Muže Ceská republika vyplatit odškodnení, podobné, které vyplácela nemecká
vláda vysídlencum? Tady už budou na
ceské strane podstatné rozdíly: jen malá
cást ceské verejnosti je pripravena uznat,
že by Nemci meli mít na odškodnení vubec nárok! Zde je prímá souvislost s chápáním odsunu: byl dusledkem války, tedy
nemecké viny, nebo je odsun bezprávím
proto, že byl založen na principu kolektivní viny? To je doslova prubírským kamenem pro ceskou politiku i ceskou verejnost: jestliže se odsun bude bagatelizovat poukazy na nemeckou vinu, smírení
není možné. Rada celných nemeckých
politiku (napr. i Richard von Weizsacker)
je pripravena
obhajovat,
že sudetští
emci žádné odškodnení nedostanou.
Ovšem pouze proto, že Ceská republika
odškodnení poskytnout nemuže. Ne proto, že si sudetští Nemci za odsun mohou
samí!
Byl tzv. "zákon o amnestii·", tj. zákon
115/1946, urcen k zajištení právní beztrestnosti
rádení
revolucních
gard?
Zrušení zákona nebo alespon jeho omezení je jedním z požadavku, který klade
SKS, a bavorská vláda ho podporuje.
Odpoved není jednoduchá. Zákon sloužil
k amnestování celého odboje, napr. atentát na R. Heydricha by podle zákonu první republiky byl trestným cinem, ovšem
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Peter: Hm, ech ... Ako by som to ... Musím sa ti, Jano, zhovárat.

Volaco o tom viem, nie že neviem.

Nuž, ricom picom, bol som pri tom, ked-tu hranicu ako tý pavúci. .. Kto? No tý politici.
história:

kompetencie,

štátna zmluva,

ratifikácia,

dvojdomcek

...
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Taká cudná

Otázky a odpovedi
Je na case, aby se i na ceské strane

diskutovaly odpovedí na otázky, které se kladou na strane nemecké. Co odpovedet na
otázku restitucí sudetonemeckého majetku? Že tento požadavek je spolehlivou
cestou do záhuby. Okamžite by se tím
otevrely válecné reparace a zpusobilo by
to prudké zhoršení cesko-nemeckých
vztahu. Jinými slovy, právní dusledky
Benešových dekretu trvají a nelze je menit. To je stanovisko, které ostatne sdílí
i velká vetšina odpovedných nemeckých
politiku.

N

doba, kterou pokrývá, tj. až do 28. ríjna
1945, naznacuje, že se mel vztahovat i na
"spravedlivé" revolucní násili. To je vec,
o níž bychom meli vést vážnou diskusi,
oprenou o fakta, jak se zákon skutecne
používal.
Meli by se sudetští Nemci úcastnit jednáni vlád? Cást sudetských Nemcu to požaduje, nekterí proto, že by prítomnost
zástupcu sudetských Nemcú mohla udelat psychologicky prijatelnejší jejich'zreknutí majetkových nároku. To je ponekud
naivní názor, který by vyjednávání pouze
zkomplikoval. Majetkových nároku sudetských Nemcú se mohou zríci pouze
ústavní instituce Spolkové republiky.
Lze napravit "zranené právIÚ cítení"
sudetských
'emcu? Pokud Bonn klade
tak mlhavé požadavky, lze pochybovat,
jestli k jednání pristupuje s dostatecnou
vážností. Jak by je šlo asi splnit?
A Benešovy dekrety? Již jsme rekli, že
ceská politil,a musí trvat na tom, že právní vztahy vytvorené dekrety nelze zmenit
Lidé, kter-í v pohranicí žijí, musejí mít naprostou právní jistotu, že je nikdo nebude
vyhánet z jejich domovu. Soucasne však
je treba ríci, že vyvlastnovací dekrety neplatí, protože Listina základIÚch práv
svobod zrušila všechny zákony, které s ní
nejsou v souladu. A proto, že jsou založeny na principu kolektivní viny, je treba se
od nich morálne distancovat.
Není však duvod, proc s touto distancí
nespojit požadavek, aby nemecká strana
prohlásila majetkové nároky za uzavrené.
Lze si totiž težko predstavit mírové vztahy
v Evrope 50 let po válce a cestu k integrované Evrope, kdyby nad ni mely stále viset nevyrešené otázky z druhé svetové
války. Lze mit pochopení pro problémy
nemecké'vlády. Bormská vláda by však také mela vedet, že její neochota uzavrít
majetkové ot.:-í.zkyje težko slucitelná s budováním duvery v evropském dome.

o v
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žité informace zamlcují, nebo se prezentují optikou, která až príliš zretelne ukazuje predpojatost autoru.
Málokde je ovšem populismus tak nebezpecný
jako
zde:
naše
vztahy
k Nemecku ovlivní na dlouhou dobu celý
další proces integrace Evropy. Publicisté,
kterí se neštítí jitrit staré rány, na sebe berou obrovskou odpovednost. Totéž platí
pro politické strany. Extrémní strany, jako jsou u nás republikáni a komunisté,
které se rozhodly ze strachu z Nemecka
žít, najdeme, bohužel, v rade zemí. Jenže
. kolili je u nás stran, které s nemeckou
kartou cynický poker nehrají?
Populisté nejsou pochopitelne poqze
na ceské strane. Pokud nekterí sudetští
Nemci vyhrožují tím, že se budou snažit
zabránit vstupu Ceské republiky
do
Evropské unie, pomáhají jenom ceským
populistum roztácet kolo krivd a výcitek.
Není náhoda, že výklad konce ceskonemeckého soužití vjel na slepou lwlej
hned vedle tzv. "vyrovnání s minulostí".
Zásada individuálního
posouzení viny
podlehla bezohlednému
politicko-mo-

censkému zápasu o hlasy volicu. Soudci
ústavního soudu, vybíraIÚ podle politických, nllioliv odborných hledisek, požehnali variantu "kolektivní odpovednosti",
která tvorí základ lustracního zákona
i zákona o protiprávnosti komunistického
režimu. Proc by se v prípade sudetských
Nemcu chovali jinak? Co na tom, že za fašismus udelají spoluzodpovedný celý nemecký národ, zatímco za komunismus
jenom KSC!
Prezident SR Herzog se krátce po nástupu zmínil o trech zásadách, z nichž by
mela zahraIÚcní politika pri obhajobe
"nemeckých národních zájmú" vycházet:
(1) je lepší žít se sousedy v prátelství než
v rozmíškách; (2) je lepší dbát na dustojnost souseda než vystrkovat do popredí tu
, vlastní; (3) je lepší právo dávat než trvat
na vlastním.
Není to i pro nás nejlepší zpusob, jak
hájit "ceské zájmy"? Mnoho Cechu si
myslí, že morální odsouzení dekretu je
jenom prvním krokem k požadavkum
na vrácení majetku. V zemi, kde "morálka" je nadávkou, je to pochopitelné.
Jenže neochota podrobit se soucasným
zásadám ochrany lidských práv vede
k tomu, že náš postoj prestává být srozumitelný
i lidem, jako je R. von
Weizsácker, kterí možnost restituce majetku verejne vylucují.
Zdá se, že i po roce "rozhovoru" je prijetí smysluplné cesko-nemecké deklarace zatím steží možné. Jsem presvedcen,
že cesta dopredu vede pouze pres dialog
založený na odvaze a respektu: na strane
nemecké politiky respektu vuci lidem,
kterým nacismus zpusobil nescíslné utrpení, a odvaze postavit se vuci nárokum,
které zatežují budoucnost; na strane ceské politiky na respektu k utrpení lidí, kterí naleteli propagande a zaplatili za to
ztrátou domova, a odvaze postavit se proti tradicnímu pocitu ohrožení ze strany mocného souseda.
VÁCLAV ŽÁK

•

Jak dál?
Rozhovory, bohužel, nevedly k tomu, aby
se prolomil stereotyp, do nehož cesko-nemecké vztahy upadly. Dominuje snaha
"pevne hájit ceské zájmy". A tak se dule-

Peter: Tak už vieš, preco Vladojeborec?
Vítazný I'adoborec.

Ide horem, dolem,

V ako Victory,

lúkom,

polom,

my chodme dole. V krcme je bezpecnejšie. Mosíme
vraj u Sabotov ... Ale to už je celkom iná rozprávka.

25

vítazstvo,

ladojeborec

ako I'adoborec.

kade sa mu zapácí. A vše cti sa klidjou.
všetkým

rozprávat,

CO

Aj

sa to tu šupoce. A to

2/1996

NovA

pRITOMNOST

Pekne podle
j
( N

;

a Š e par

I

e "

a m e n t n í str a n y p,j e d volbami)

Petr Príhoda
KOMUNISTÉ V CECHÁCH
ANAMORAVE
Nástupnická KSCMnení prostým pokracováním KSC,jak se casto zbežne
soudí. Formálne vzato, je jiste její dedickou. Zdedila cást jejího majetku,
clenstva i volicstva. Pokud se zdá být
její pokracovatelkou, tj. nositelkou
týchž intencí, pak jen velmi cástecnou: prevzala nekteré emocní, ideové
a rétorické stereotypy. Stací se ale
zbežne rozhlédnout, kdo všeehno byl
v KSCa v KSCMuž není, zjistíme, že
je to vetšina lidského potenciálu kdysi vládnoucí strany...
Zhroutí-li se pri zemetresení
dum, skýtají jeho trosky ješte dost
použitelného materiálu. Po jeho odvozu zustanou na míste hromady
a hromádky suti. KSCM lze prirovnat k té nejvetší z nich.

lecná CSSD príliš "nacionální"
(Šmeral). A tretí byli navrátilci
z Ruska. Nikoli legionári, ale ti, co
zustali v ruském zajetí a vstoupili
do Rudé armády (Muna). Po návratu agitovali pro bolševické Rusko,
jehož príklad v upraveném mediálním balení elektrizoval nejen naši,
ale celou evropskou levici. - S KSC
také sympatizovali, prípadne do ní
vstupovali revolucne naladení intelektuálové, zejména ti mladší a horkokrevnejší.
***

Když
hekticnost
prvních poininula
poválecných
let, ukázalo

se, že KSC, pocetne treti nejsilnejší
komunistická strana na svete (po
ruské a nemecké), jaksi postrádá
svuj vlastní raison d'etre. Sama od
sebe se v ní ustálila konstelace, která není ceské mysli nijak cizí: KSC
***
se tvárila, že je necím jiným
(a vskutku tomu verila), než doovznikla
rozkolem(1921).
v naší Ten
so- pravdy byla. Pod rudou slupkou
ciální
demokracii
mel nekolikeru pohnutku. Za kažbombastické rétoriky se skrývala
dou stála svébytná skupina lidí. Tu stará socdemácká dužina. Neušlo to
nejpocetnejší tvorili skutecní prolemoskevským soudruhum, kterí nutili stranu k revolucnosti. Strana se
tári, na než za první svetové války
dolehla bída s nouzí a po válce nepak krecovite poúštela do predem
prestala. Jejich trídní vedomí, pesteztracených akcí.
né tou populistickou frazeologií,
Rozháraným vnitrním pomerum
která byla pred válkou v sociální de- mel ucinit konec Gottwalduv puc
mokracii docela bežná, se nedoved(1929), vydávaný za "bolševizaci"
lo srovnat s tím, že se tato' strana
KSC. Následovala rozsáhlá cistka,
stala v nové republice státotvornou
ale jinak se toho moc nezmenilo.
a že "spolupracuje s buržoazií".
Strana, otrocky závislá na moskevDruhou skupinou byli presvedceské Kominterne, pendlujíc od krajní internacionalisté, jimž byla pová- . nice ke krajnici, stále hledala mezi

KSC

"úchylkami" svou "linii". Ze sousedního Nemecka už hrozil nacismus,
ale KSC stále vydávala za nejvetšího
neprítele
sociální
demokracii
a Masaryka oznacila za fašistu. Svou
nehoráznou rétorikou pripomínala
dnešní sládkovce. Nezanikla, protože mnoha nespokojeným skýtala
príležitost k protestní volbe.
Od nesmyslného revolucního manýrování upustila až v polovine tricátých let (její poslanci hlasovali
v prezidentských
volbách pro
Beneše). Dokonce se tehdy pokusila
o protifašistickou koalici levicových
sil. Pozde, protože krome verných
volicu (cca 10% hlasu) jí už nikdo
neveril. Stranu diskreditovaly i tzv.
moskevské procesy, za jejichž absurditou tušili nekterí už tehdy inscenaci.
V dobe mnichovské krize se KSC
postavila na protikapitulantskou
stranu. S pochvalou však nespechejme: po paktu Ribbentrop-Molotov
(1959) mnozí komunisté doma
a ješte více v exilu respektovali
moskevské instrukce. A pak znovu,
když Hitler napadl SSSR (1941).
Už za války se v ceském národním spolecenství zacala rýsovat
polarizace, pro budoucnost duležitá. Jedni poslouchali radeji vysílání
z Londýna, druzí z Moskvy.
Existovalo i dvojí podzemí: odboj,
v nemž na politickém stranictví nezáleželo, a ten druhý, komunistický.
Dokonce i v koncentracních táborech si komunistictí veznové vytváreli vlastní organizace.
Nacistická perzekuce v ceských
zemích mírila predevším proti
Židum, pak proti studentum, inteligenci, "benešovcum", sokolum atd.,
a také proti komunistum. Ti však po
roce 1948 ucinili ze svého odboje
bezkonkurencní legendu (Fucík aj.).
***

První
nadeje, která svitla
protektorátního
dusnauprostred
úzkosti
a ponížení, mela .jméno Stalingrad.
Už v kvetnu 1945 se zacaly do KSC
24
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hrnout davy. Zapusobilo spektakulární vítezství SSSR, touha po bezpecneji usporádaném svete a v neposlední rade predtucha príští konjunktury této strany. Pocet jejích clenu se
záhy zdesetinásobil. Byla to vlastne
už trochu jiná KSCnež ta predválecná. Ovládla resort vnitra, informací,
školství a prostrednictvím Ludvíka
Svobody, formálne
nestraníka,
i obranu. A ovšem odbory. Zdenek
Fierlinger, prvnL poválecný premiér
a formálne sociální demokrat, byl
pravdepodobne agentem KGB.
KSC si získávala verejné mínení
propagandou nikoli revolucní, ale
sociálne reformní, protinemeckou
a "slovanskou". Manipulovala živelnou euforii mládeže a obcas se nechala slyšet o naší "vlastní ceste
k socialismu". Ve volbách 1946 získala pres 40% ceských hlasu. Potají
si vytvárela páté kolony v nekomunistických stranách a využívajíc nálady doby expandovala v tichosti do
státních struktur. Plnila tak instruk-

Živá

fosílie

C..,
íhavý pohled
ocí, hnevu.
z nichž Umí
obcas
vyšlehne
záblesk
se
tenhle clovek vubec smát? Prý ano,
ale jen mezi svými. Jeho mediální
úsmev je spíše úsmeškem,
Doc.
PhDr. Miroslav Grebenícek, CSc., historik, patrí v KSCM spíše k tem mladším, tedy ke generaci, která nalézala
oestu do vládnoucí strany v dobách
tzv. normalizace,
a to predevším
z konjunkturálních
duvodu. Dnešní
predseda KSCM tak ale ucinil z duvodu zásadních.
Na stranickém aktivu v Trebíci na jare 1990, když už se KSC rozpadala
a její zdravé jádro ztratilo orientaci
a pozbývalo nadeje, snažil se budoucí
predseda (tehdejším byl s. Mohorita)
pozvednout
mysl
prítomných.
Odsoudil Bil'aky a Jakeše za to, že vcas
nepredali moc mladší komunistické
garniture, provedl improvizovanou inventuru novejších dejin strany a o teroru padesátých let poznamenal: "Tech
174 politických procesu, které skoncily smrtí, to je pro nás nepríjemné bremeno." Vida, co všechno muže být nepríjemné a komu ... - Nezdá se, že by se
Miroslav Grebenícek od té doby príliš
zmenil. Neuhnul do soukromého podnikání jako Vasil Mohorita, ani do
Levého bloku jako Miroslav Capek.
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ce moskevské "Kominformy", která
byla prevodovou pákou expanzivní
sovetské politiky.
KSC obcas postavila své politické
partnery z Národní fronty pred hotovou vec, címž ztrácela jejich duveru, ale komplikacím predešla tím,
že v únoru 1948 vyvolala vládní krizi. ekomunistictí ministri podali
demisi v nadeji, že vyvolají predcasné volby. Komunistické páté kolony
v jejich stranách však provedly palácový prevrat (policie ovládaná
KSC obsadila jejich sekretariáty)
a prezident byl donucen demisi prijmout. Gottwald se stal premiérem
a nastal cas teroru, známý jako "padesátá léta".
***

Vuci
Moskve
se KSCNa
chovala
neobycejne
servilne.
tuto strategii vsadil Gottwald už pred válkou. Stalin ho nemel v lásce, spíše
jím pohrdal, ale pro hladký zpusob
prevzetí moci v CSR ho vzal na milost. Podlézavost vuci SSSR se u nás

stala imperativem, který si znacná,
možná i vetší cást verejnosti osvojila. Po Stalinove smrtí (1953) a zejména po Chrušcovove zverejnení
Stalinových zlocinu (1956) se satelitní komunistické režimy v Evrope
zakymácely. U nás (a v NDR) se podarilo kritiku stalinismu uvnitr KSC
potlacit politickými prostredky. Ke
slovu se dostala až v druhé puli šedesátých let. ptišl~ "Pražské jaro
1968", okupace, dosazení oddaného
Husákova vedení, normalizacní
cistky a hluboká demoralizace ceské spolecnosti.
ejduslednejší cistka probehla
v samotné KSC. Kdo predtím pomýšlel jakkoli na její reformu, musel pryc. Takových bylo témer pul
milionu. V jiných komunistických
stranách zustali, i v té sovetské.
I tím se KSClišila od ostatních. Byla
to vlastne zase trochu jiná KSC.
Když pozdeji zacal Gorbacov s perestrojkou, v KSC spríznenou duši už
nenašel.
(••

Portrét Miroslava Grebenícka
Mohl by klidne ríci s Lutherem: "Zde
stojím a nemohu jinak,"
Od okamžiku, kdy se komunisté kdekoli dostali k moci, snažili se pred verejností aranžovat legitimitu jejího prevzetí. Zpusobu bylo víc. Jedním z nich
byla konstrukce predstavy "poctivého",
"správného", tj. nejak idealizovaného
komunisty a trvalé úsilí vsugerovat
"masám" víru, že ti reální komunisté
usilují práve takovými být. Tato tzv. nárocnost k sobe samým nepozorovane
vyústila v sebeheroizaci. Vyjádril ji napr. soudruh Dzeržinskij, kte'rý od svých
cekistu vyžadoval "jasnou hlavu, horoucí srdce a naprosto cisté ruce".
Jeho šablona se stala mustrem pri výrobe image dokonalého komunisty, oddaného ideji a zcela nezištného, pred
jehož ryzostí pochybovaci umlkali a neprátelé se zahanbene vytráceli.
Také dnešní predseda KSCM se muže pochlubit temito ctnostmi, zejména
dvema posléze uvedenými.
Není
o nem známo, že by za bývalého režimu nekomu osobne ublížil nebo že by
si nahrabal. Nevyhýbá se ani kritice do
vlastních, resp. skoro do vlastních rad;
napr. Miroslavu Štepánovi vytknul nekriticky sebevedomé a pletichárské
hulvátství. Takto mluví clovek vskutku
zásadový, "principiální",
25

jak se ríkáva-

10; clovek veliké víry, Pripustme dohad: víry svého detství.
Soudruh predseda vyrustal v prostredí asi dost predestinujícím: jeho
otec, ,príslušník Sboru nápravné výchovy, byl známý mezi politickými vezni padesátých let, co prošli uherskohradištským kriminálem, svou - receno eufemisticky - rázností. Rodice si
nevybíráme a za jejich pochybení neodpovídáme.
Zdalipak
se docent
Grebenícek aspon pozdeji nejak vzeprel nikoli všem, ale aspon tem neblaze formujícím vlivum své mladosti ci
se od nich distancoval? Není známo.
Zato je patrno, že príliš spojil svuj život
se stranou, v jeho prípade vskutku
rodnou, a nemuže s tím nic delat, aniž
by se ztratil sám sobe,
Viktor E. Frankl tvrdí, že ani ve zcela
beznadejné situaci není clovek vydán
všanc absurdite, protože mu zbývá jistá hodnota, jíž je zaujetí postoje. Zdá
se, že Miroslav Grebenícek vsadil na
vernost, postoj sebepotvrzující, tedy
jaksi sebezáchovný, ale v tomto prípade i sebenicivý,
Uvážíme-Ii prestiž, moc a perspektivu
KSCM, nejsou šance jejího predsedy
príliš slibné; odtud asi zášt, jejíž plamének obcas vyšlehne z cíhajících ocí.
PETR
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Ten pulmilionový úbytek clenstva
KSC vbrzku dohnala. Zážitek bezmoci ze srpna 1968 (okupace)
a dubna 1969 (Dubcekuv pád a zacátek normalizace) vykonal své.
Vetšina ceské spolecnosti zacala nahlížet na KSC i na režim "reálného
socialismu" jako na nutné zlo a snažila se mu prizpus09it. Kdekdo si
radeji hledel svého a snažil se urvat,
co se dá. Clenství "ve strane" se stalo široce akceptovanou zárukou sociálního statutu a prestalo být vnímáno jako skutecnost mravne relevantní. V politice i ekonomice se
prosadily mafiánské zpusoby organizace a všeobecná korupce. tom,
jak to zpustošilo zemi i charaktery
(i když se nevešelo), bylo napsáno
veru dost. Cynismus, který se tehdy
rozmohl, trvá dodnes. Ríkáme mu
"pragmatismus"._
***

°

KSC
i se svými
parastrukturami
prežívala
jen setrvacností.
Bez
sovetské protekce postacila student-

A
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ská revolta k tomu, aby se rozsypala.
Zacalo prebíhání - nejprve tech chytrejších - do Obcanského fóra a odtud
pak do nove vytvorených stran (do
ODS, méne do ODA,do jepicích formací, jako napr. HSD-SMS, LSD)
a do obnovené CSSD. Prebíhali
"pragmatici". Není známo, kolik lidí
z KSCodešlo, aniž se dnes hlásí k nejaké politické strane. Dost jich tam
zustalo proto, že jim bylo trapné menit kabát, nebo že byli s KSC natolik
spjati, že jinam proste nemohli, anebo meli jednoduše delší vedení.
Tem práve dala rychlá eroze donedávna monopolní strany zabraL
Nemohli verit svým ocím. Ješte
v breznu 1990 tvrdil soudruh
Machalík na jednom venkovském
aktivu KSC: "Ono to bez nás pujde
dolu..." Vida, šlo to docela dobre nahoru. Nekdy tehdy se zacalo tvorit
velmi nezdravé, ale verné jádro
dnešních zatvrzelých.
Nekterí ješte nejaký. cas verili
v reformovatelnost strany. Chytli se

zaklínadla: "Staneme se moderní levicovou stranou!" Nepovedlo se to.
Když tedy nahlédli marnost svého
pocínání, šli si hrát na nejaký ten
postkomunistický písecek, který si
k tomu porídili (Levý blok, SDL)j
lze ocekávat, že si casem najdou cestu do CSSD.
Protože slovenští komunisté se
rozhodli pro vlastní cestu, KSC se
korektne prejmenovala na KSCM.
Dnes reprezentuje
ty, kdo se
s predlistopadovými pomery loucili nejobtížneji. Ancien régime má
nejvíce stoupencu mezi lidmi vyššího veku s minimálním vzdeláním, uvyklými sociálním jistotám
minulosti. Transformace jim nedává perspektivu a vyvolává v nich
pocit ohroženL Víc je jich na venkove. Rétorika KSCMpusobí primitivne a prkenne. achází však živnou pudu všude tam, kde se vytvárejí nová ohniska sociálního napetí a kde ožívá stereotyp "chudí bohatí".
c•••

Do Evropy a z Evropy vlakem
nekteré setázaly, kolik že máme marek,
se ze svého oddllu netešil. Po pul hodido Evropy
je pojem moc
vhodný
ne jízdy se dostavilo ctvero cestujicích,
dolaru cijranku, príéemž nijak moc nežáky,
kterí geo{!,Tqfii
nedali. Ovšem ani tito nedbaU žáci nekterí chovali bumážky shodné s mou,
éekaly na odpovéd' a mizely s námésfése stejnými clsly, v témž tužkovém proným výrazem, následovány pasovými
mluvfvajf o návratu do A.friky, i když
kontrolami, z nichž prvnl si pas jenom
vedenf a bez razUka. Rádiovková pruby si pozdnf neandertálci mezi námi
vodcf okamžite rozhodla ve prospech
prohlédly, zatfmco druhé provedly oratakový návrat zajisté zasloužili.
ženf a navracenf do vlastnf ruky s výrapf{chozfch, s nimiž se byla evidentne již
V Evrope se proste je, i když to stojf
zem akutnfho znechucenf vrchnostenjistým materiálnfm zpusobem obeznáctyficet let života, Neco jiného je takový
ského. Celkem to bylo asi desetpffsných
mila. Cestou do Kyjeva se dostavily ješjako stupen Evropy, takový jako evropte dalšf tfi rodiny, vybavené inlstenkamužu, již nám pffsne zakázali zavrít
ský osmotický tlak, evropský hustotnf
mi tfetf až páté generace a na táž mlsdvefe, aby se ti dalšf pflsnf muži nezdrgradient. Evropa je tu hustšl, onde rídžovali. Nezdržovánf trvalo trí évne hota. Pruvodcfm byli vždy sympatictéjšf ti
šl, a tento gradient tu stává mnohem
novf pflchozf a ti staršf byli s vetšfm ci
diny, behem nichž jsem detailne prostudéle než to ci ono politbyro, tento gradoval chovánf železnicnfch holubu na
menšfm pravoslavným klením vypuzedient tu stává jaksi už od Trajána
ni. Byl jsem poucen ceskými montéry
a Merovejských. Tento gradient je také
stfešestanice Curtici. Nepozoroval jsem
z plyno- ci jiného vodu, v jejichž oddezásadnlm duvodem, proc v této zemi
ovšem, že by holubi v Curtici byli podelení jsem našel útulek na polici pro zanenf ani tak problém, kam sevracet, jalali uniformu pfednosty této stanice na
ko kam s lim dál.
vazadla, že si mlstenky pfše každý sám,
zpusob Ostfe sledovaných vlaku.
každý si oblomí nekolika rublíky pruGradient jsem si tuhle ozi'ejmil na ces- Holubi ti byli evidentne léta cviceni ve
te vlakem z Nemecka na Balkán. I/é
vodcf a šanci mají jen ti, ktef{ jsou proštábnf kultufe. Lec mohlo to být taky
ti novým mfstenkodržitelum v pfesile.
Funh im Wald pfišli Nemci, v poctu jetim, že jsem pfednostu neidentifikoval
Shledal jsem mechanismus celkem
mezi mnohými po peronu se bezcllne
den policajt a jeden celnfk, pozdravili,
jlákaj(cfmi cinovnfky.
logickým, ovšem logikou pomerne
požádali o pas, podekovali a odzdravili
Hustota ci ffdkost Evropy je zfejmá
avarskou. Shledal jsem, že Evropa už
jasným hlasem V Domažlicfch pfišli nanenf tam, kde neplat[ mfstenky.
i na prvnf vlakový pohled.
ši, taky dva a v adekvátnfch uniforChybicka se vloudf všude, ale v zásade
Zfedenf Evropy ai do relativnfho vamách, nepozdravili, požádali, podekokua jsem si kdysi ozfejmil také ve vlaje Evropa tam, kde zbyl po Helénech rovali a ledabyle odzdravili. Tb obé trvalo
ku, a to z Moskvy a za rozbujelé perezum, po lidech úcta ke Slovu a po
dvacet minut.
V Kútoch
prišli
strojky. Po heroickém úsiU u pflslušné- . Rfmanech pofádek.
Slovakovia, boZitraja, nepozdravili, poI/é smyslu mlstenek železnicnfch nás
ho okénka na Kyjevském nádraif se mi
žiadali, pod'akovali a nevravili ani sbopfed evropským vakuem chránil i pohom Trvalo to tridsat minút. Pak pfiSli
dostalo mlstenky na týž den. Papfrek
fádek dfevnf mysli byrokratické, která
ten byl vyplnen tužkou a nenesl ani
Mad'afi, byli ctyfi, brumlali cos na zpupodpisu, ani jakékoli peceti, byl jsem
.tu zbyla po irských mnišfch a keltských
sob Švejka v Sopronu a práskli dvefmi,
šamanech. J v jejich dobách si blbost
jako bychom byli z rodu sapéra Vodiék:y. nan nicméne nesmfrne hrd. V oznaceTaktéž na druhém konci zeme oné.
pfišla na svý, jak pravf Vctw, ale melo
ném vagonu jsem byl umlsten dvema
ženštinami v rádiovkách a s výrazem,
Ovšempak, tedy za dvacet minut státo své meze. A ty meze, to je práve ta
jaký mely Jezinky pojednávajfC{ se
Evropa.
nf ve stanici Curtici, dostavilo sepatero
MIROSLAV
HOLUB
•
ruzných kontrol rumunských, z nichž
SmoUékem PachoUékem. Dlouho jsem

Návrat
pro
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Bylo by zajímavé sledovat, zda
a jakou podporu skýtají této "strane
chudých" ti chytrí bývalí soudruzi,
kterí se stáhli z politiky a s tucným
závdavkem partajních penez podnikají v hospodárské sfére.
A pak je tu ješte jeden napájecí
zdroj: živelná ceská germanofobie,
jíž byla dána príležitost už v roce
1945. Celá desetiletí pak pretrvávala
a pusobila v latentní podobe. Tehdy
to stacilo. "Revanšistický argument"
pusobil i na mnoho tech, kdo jinak
nemohli KSC ani cítit. Promena
stredoevropské politické mapy po
pádu berlínské zdi a rozpadu SSSR
oživila tento atavismus hlubin ceské
duše. Dnešní ceskomoravští komunisté to vedí. Jsou vlastenectí. Víc
než ti druzí (s výjimkou sládkovcu).
***

U
SCMjen
je do
tedy
.lusc
jistépokracovatelkou
míry. Skutecné
manažery bývalého režimu, oné
"ríše zla", v jejích radách težko pohledat, vytratili se jako pára. Pouze
ty kdysi nejviditelnejší dnes stíhá
Benduv úrad; pár desítek jich
sdružil ve svém bratrstvu Miroslav
Štepán. Vetšina tech, co zustali
v KSCM, nebyla sloupy bývalého
režimu, ale spíše jeho klakou.
Nelze ríci, že by byli zcela izolováni. Nenávistné emoce je približují
sládkovcum (Špígl, dne 4.1.1996,
dopis ctenárky: "Jestli pujdeme
k volbám ..., budeme volit stranu
pana Sládka nebo komunisty."
Poznámka redakce: "Vážená paní,
i když jste svuj dopis nepodepsala,
pochopili jsme, že se Vaše názory
kryjí s našimi...").
Prognóza prežití KSCMje nejistá.
Prirozenou odúmrtí muže tato strana vyhynout, ale zatím k necemu
takovému nikde nedošlo. Pravdepodobnejší je, že nevyhnutelné sociální napetí i cesko-nemecké problémy jí budou prodlužovat stárí.
Je znát snaha realistictejších komunistu' uchytit se v uskupeních
s príznivejší politickou prognózou.
Nelze prehlédnout ani tíhnutí mnohých z nich k sociální demokracii.
Ta se tomu zatím vetšinou brání.
Protože ale komunistická minulost
jednotlivých lidí bude casem upadat v zapomnení, je možné, že tento lidský potenciál i s jeho postoji
a náladami bude zvolna vstrebávat
sociální demokracie, v níž budou
tyto "reinfekce" ješte dlouho živit
plápol populismu a ztežovat její
promenu ve spolehlive demokratickou levicovou stranu.
PETR
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KMIT • casopis
pro mediální kritiku
Vetšina zahranicních komentáru na téma Ceská republika (i sympatizujících)
se shodne na tom, že se nám mimo jiné nedostává kvalitních novin a kvalitního rozhlasového a televizního vysílání. Nékdy to vypadá, že se naše sdelovací
prostredky ješte neprobudily z letargie, do které je uvrhla léta normalizace uzavírají se do malých domácích problému, neposkytují dostatek- informací
o tom, co se deje "venku", v honbe za co nejvetší prodejností míchají bulvární
styl do seriózní žurnalistiky, informují tendencne a hlavne nejsou dostatecne
a dlouhodobe ostražité vuci prohreškum moci.
Selhávají tak ve své nejduležitejší kontrolní funkci, címž trpí celý politický
systém. Politici si tady casto dovolují vybocovat z pravidel více, než je na západ
od nás obvyklé. Nelze jim to ani príliš vycítat, nebot, jak napsal Ferdinand
Peroutka, "kdo má moc, drží se jí houževnate". Muže za to spíš verejné mínení
reprezentované tiskem, rozhlasem a televizí, že jim takové chování toleruje. Je
ovšem pravda, že toho toleruje podstatne méne, než je obyvklé na východ od
nás, tam si ale prece príklad brát nechceme.
Vypadá to s naší žurnalistikou skutecne tak špatne? Srovnáme-li Washington
Post s Mladoufrontou Dnes nebo BBC s Ceskou televizí, nevycházíme z toho zatím nejlépe. Chceme-li však být spravedliví, musíme srovnat také podmínky
"tam a tady". Rozdíly jsou obrovské nejen v technickém zázemí ci velikosti
a charakteru mediálního trhu, ale také v právním rámci, v nemž se svoboda
slova realizuje. U nás je vyvinut naprosto nedostatecne, takže napríklad státní
úredníci mohou být neomezenými vládci nad informacemi a nic na zpusob
amerického Freedom of Information Act je nedonutí k tomu, aby je poskytovali k zverejnení."
Proto je dobre, že od roku 1993 existuje cas'opis, který se problematikou médií
programove zabývá. Jmenuje se KMIT (složeno z klícových slov: komunikace,
média, informace, technologie) a vychází zatím trikrát do roka. Podílejí se na
nem jak profesionální novinári (šéfredaktor Jaroslav Jléis), tak pedagogové
z katedry žurnalistiky Fakulty sociálních ved UK (clenové redakce Jan Jirák
a Barbara Kopplová). Vydavatelem je Centrum nezávislé žurnalistiky v Praze
a Bratislave - instituce, kterou zrídily americké nadace na podporu a vzdelávání novináru ve strední a východní Evrope.
Základním úkolem KMITu, jak ho v editorialu predposledního cisla (léto
1995) deklarují jeho tvurci, je "kritika médií" v širším slova smyslu, tedyanalýza vývoje a problému mediálního sveta se zamerením na ceskou a východoevropskou žurnalistiku.
Sluší se ríci, že se redakci KMITu podarilo dát takto formulovanému pojetí
konkrétní obsah. Casopis publikuje teoreticteji zamerené úvahy o nové roli informací v dnešním elektronickými sítemi protkaném svete, s címž souvisí pozornost, kterou venuje etice a nové odpovednosti v žurnalistice. Je to problém
na jedné strane dobrovolných etických kodexu, na strane druhé závazného vymezení a omezení svobody slova zákonem, s címž si zatím v Cechách nikdo moc
hlavu neláme.
KMIT dále prináší hodnocení mediální situace u nás (v 5. císle se ve velmi kritickém pohledu na ceskou scénu shodují Jirí Hanák a Daniel Aný:i) i v nékterých jiných postkomunistických státech (Rusko, Slovensko, býv. Jugoslávie). List
krome toho uverejnuje objektivne napsané profily ceských periodik (Lidové noviny, Jfrávo) a venuje se i právním aspektum žurnalistiky (napr. problém zverejnování jmen). KMIT chce poskytovat i praktické informace a rady pro profesionální novináre, proto publikuje rozbory konkrétních metod novinárské práce - jako je užívání anonymních zdroju, vyhledávání informací, problémy skryté reklamy apod., stejne jako návody z oblasti pocítacové technologie a také nabídky vzdelávání v žurnalistice.
Redakci KMITu se podarilo najít prispevatele mezi redaktory našich predních deníku a týdeníku, a tak se vyvarovat nebezpecí prílišného akademismu,
který podobne zamereným casopisum hrozí. KMITu velmi sluší jeho prehledná
a pritom nápaditá grafická úprava. JIésvé dnešní podobe muže být cenným
zdrojem informací pro profesionální novináre a studenty žurnalistiky. Aby se
však pro ne stal nepostradatelným, musel by predevším vycházet casteji, minimálne jako mesícník. Jinak se mu nepodarí zachytit skutecne verný obraz naší
mediální scény. Dlouhá periodicita a patrne i výrobní lhuta také znehodnocují
nékteré clánky založené na aktuálních informacích. Problémem zustává i nevyrovnaná úroven jednotlivých príspevku a také ponékud jednostranná orientace na americký styl žurnalismu, který je sice osvedceným, nikoli však jediným
modelem, a mel by být prizpusoben stredoevropským tradicím a mentalité.
To všechno jsou ale výtky spíše dílcí. KMIT má šanci naši mediální scénu skutecne rozkmitat. Potrebujeme ho, i náš casopis ho potrebuje.
JAKUB
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(Ne )rešitelné situace?
Zacneme

príkladem:

Nelíbí se mi, že u nás na

sídlišti v jedné pujcovne videokazet

je detem do-

stupná kazeta se sadistickou
pornografií.
Co
udelám? Jde o trestný cin ohrožování
mravní
výchovy. Mohu upozornit policii. Je to nejen mé
právo, ale i obcanská povinnost. Jenže já vím, že
policie neudelá nic.
pracovníka pujcovny

Pujdu tedy a pokusím se
premluvit,
aby neporušo-

val zákon. Možná, že se mi vysmeje. Co ted'?
Jednou z možností je nejak pritlacit. Mohu tomu
cloveku vynadat nebo mu i pohrozit. Vzít sprej
a postríkat mu výklad. Privést si na toho travice
studní skupinu
"podat".

stejne smýšlejících

a drsne si ho

I ten nuž mužeme vytáhnout.

Jiste chápete, že jde o ciste hypotetickou
hu, nikoli o nabádání k trestným cinum
žování, útlaku, ublížení na zdraví atd.
Prlklad

druhý,

nikoli'

bežný,

úvavyhro-

ale zase

nijak

vzácný: Trináctiletý rvác ve tríde brutálne napadá
slabší deti, bije je, kope, šikanuje. Vuci ucitelum
je vulgární,

na bežné sankce nereaguje,

trojkou

pAlTOMNOST

Násilí na vlastní
odpovednost

se; ani to

Tak to je: slušní lidé se jako ovce úzkostlive
vyhýbají

prestupkum,

jaké nestojí za rec, zatím-

co vlci jsou ve svém živlu. Snad v tom mužeme
videt i pozustatek komunismu:
bolševikovi
na
kádrovce nebo v ulicním výboru byla každá malickost dobrá, aby si ji na ovci poznamenal, za-

tomu v nekterých státech USA.
Predpokládejme
však, že telesný

tímco vlk to mel vždycky nejak zarízeno.
To ale není celé vysvetlení.

trest je za-

kázán, jak se domnívá pan ministr (který soudí,
že ve škole je zakázáno vše, co není výslovne

Proc rytíri vymreli?

povoleno). Pak se muže ucitel snadno dostatdo
situace, kdy musí volit mezi smernicí - a zájmem

Když byl rytír svedkem
sil mec a dotycného

detí, o než pecuje a jež jiným

zpráskal.

agresorem

ochránit

nemuže.

zpusobem

pred

Je na nem, zda

nejakého darebáctví, tašpinavce jím naplocho

Kde jsou muži, pro než byla jejich cest

a cest jejich

dámy duležitejší

než užitek? Muži,

de kapitulovat.

pro než jizvy utržené pri ochrane slabých byly
necím víc než kosmetickým
problémem?
-

Pr,klad tretí: Mladý herkules na ulici srazí starší paní, vytrhne jí kabelku a prchá. Kolemjdoucí

se neco delo, utec a do niceho

zvolí násilí na vlastní odpovednost,

nebo zda bu-

vytáhne pistoli a strelí ho do stehna.
Tyto príklady mají jedno spolecné:

Matky dorustajrcí

generace ucí své syny: "Kdyby
se nezaplet!"

O jizvách, které vznikají na duši, když utecu a nePrávní stát

žádá, aby se obcan - s výjimkou nezbytne nutné
ochrany života a zdraví pred bezprostredne hro-

v nedohlednu.

zícím nebezpecím

- od reditele školy až po

Nepereme

nerozum, kdyby naše školské úrady chtely vydat
pravidla regulující užívání telesných trestu, jak je

z mravu se chlubí. Soudní rozhodnutí o jeho prevedení do ústavní péce bez souhlasu rodicu je
Všichni

orgánu nestál za stíhání.
neumíme.

- zdržel násilí a jeho prípadné

chám slabého napospas násilí, nikdy
a pokud ano, nerozumely.

neslyšely

Vede vubec nekudy cesta k renesanci rytírství
ducha?

Pred padesáti

lety promlouval

František

ministerského
úredníka - jsou presvedceni,
že
hoch má nezadatelné právo na vzdelání a že jeho

použití delegoval
na stát. Takové je právo.
Obcan, který vezme spravedlnost
do svých ru-

Halas k mladým. Jeho projev kulminoval
výzvou: "Vaše urozenost - obet!" Dávno jsem nic

osobnost je nedotknutelná.
Právo ostatních detí
na bezpecí je jaksi nezajímá. Rešení, které by vo-

kou a prekrocí

takového neslyšel od tech, kterí chtejí vést dnešní mládež. - "Je treba zmenit stav ducha," na-

lil Komenský

etický problém, který má ovšem v našem case
a prostoru specifickou
podobu. Je zrejmé, že
u nás, stejne jako v celém civilizacním okruhu,

bez nejmenšího

absencí je malý rvác totálne

zaváhání (a jehož
zmaten),

naše osvícené století za barbarské,

považuje

prestože prá-

meze práva, musí nést následky.

Jak známo, jde o klasický,

ale stále aktuální

ve ono by bylo jedine srozumitelné.
Nemohu nadále predstírat, že jde o úvahu cis-

zvaném Západ, rok od roku pribývá

te hypotetickou:

(samozrejme i v médiích). Kdekoli se s ním setkáme, tam mu vetšinou uhýbáme. Chytáme se
sukne právního státu a nejradši bychom pred

V knížce o šikane a nedávno

v Mladé fronte Dnes (k prípadu moravské ucitelky) jsem otevrene vyjádril názor, že telesný trest
je legitimní
pedagogická
metoda; výjimecná
a nouzová (mimochodem

- psychologicky

velmi

nárocná), ale nepostradatelná.
Není u nás zakázána a není ani duvod, proc by musela být výslovne povolena.
Považoval bych dokonce za

O"blizzardu
se v než
USAzasáhl
vedelovýuž
témer týdenstoleti"
predtlm,
chodni pobreži. Vánice se dostala na
Manha/tan presne podle predpovedi kolem deváté hodiny v nedeli 6. ledna. Na
Upper WestSide, ctvrti mého detstvi a dozráváni, známé Cechum zejména z filmu
Woodyho Allena, mela knihkupectvi a lahudkarstvi otevreno už v dobe, kdy prvni
snehové vlocky dopadly na Broadway.
Nedele dopoledne na Manhattanu je rozhodne živejši než na Smichove ci na
Vinohradech. Avšak už odpoledne, protože snehu pribývalo až o sedm centimetru
za každou hodinu, se málokdo odvážil
jezdit autem - krome nekolika bláznu na
kolech a odvážných taxikáru byly ulice
prázdné. Autobusy se postupne zasekly ve
snehu a misty blokovaly križovatky. Šli
jsme po obede na procházku pres Central
Park do Muzeafotogrqfie. Technekolik lid~ kteri se odvážili jU ven, hlavne bežkaru, se vzájemne zdravilo jako na návsi.
Zpátecni procházka po predcasném uzavreni muzea bylaješte obtižnejši:silný vitr
zabodával ledové krystaly do tvári a zanechával na nich rudé skvrny pripominajici neštovice.
Vánice pokracovala pres celou noc až
do pondelniho dopoledne. Výsledkem
nadllky bylo mezi petapadesáti až si;dmdesáti centimetry snehu. V bariérách
snehu odklizeného z chodniku a ulic témer zmizela zaparkovaná auta. V New
Yorku jezdilo metro normálne, alespon

jak na ulici, tak ve škole a patrne

násilníky

všeho

druhu

násilí, a to
i v rodinách

pod ni zalezli. Zejména

my, tzv. 'slušní lidé. Nesaháme

k násilí, ani k tak

psal krátce pred smrtí Jaroslav Seifert. Mel sta,
rost o ztracený patos, o ono prahnutí po spravedlnosti a pravde, kterému se dnes pod vedením postmoderních
dekadentu umíme už jen
posmívat.
Vzpomenme
Nazaretského.

velkého
rytíre ducha Ježíše
Ten se násilí neštítil: vzal bic

a vlastnorucne

vymetl

ho vlastní odpovednost.

mírnému, jaké by bylo možno kvalifikovat nikoli
jako trestný cin, nýbrž nanejvýš jako prestupek;

ten nést následky.

navíc prestupek

lik rytírské

o

tak nepatrný,

že by žádnému

snehu

a zdvorilosti
na podzemnich trasách. Avšak vetšina
kancelári a úradu v pondeli nifungovala, protože zamestnanci, odkázani na
pozemni dopravu z predmesti, nemeli
témer žádnou možnost dostat se do
mesta.
Newyorcané, tradicne povestni svou nezdvorilos~ se chovali o poznáni slušneji
než jindy. Z Manhattanu se stala jedna
velká plši zóna. Mnozi ignorovali doporuceni starosty, že by meli zustat doma
kvuli nebezpeéí všudypritomných pluhu
a velkého mrazu, a šli se podivat na sice
slunecné, ale dukladne zasnežené velkomesto. Neustále blikajici semqfory na pozadi mrakodrapu se marne snažily usmernit lyžare na bežkách, deti tažené na sánkách rodici a nekolik odvážných chodcu.
Vestredu ráno bylyješte všechny rychlíky z New Yorku do Washingtonu vyrazeny z provozu. Odjeljsem prvnim rannim
osobákem a prijel do Washingtonu s vice
než trihodinovým zpoždenim Ovšem po
prijezdu do Washingtonu železnicári potrebovali ješte dalši cvrt hodinu na otevrení zamrzlých dveri osobnich vozu.
Venku byla streda odpoledne, ale stred
hlavniho mesta jediné svetové velmoci
byl mrtvý. Prešel jsem takzvaný Mail,
28

z posvátných

míst peleš

lotrovskou. Neptal se na obchodní konvence, na
obcanský ci trestní zákoník. Bylo to násilí na je-

svobody

Musel být ovšem ocho-

O to práve jde. Každý má tovzít spravedlnost

do vlast-

obrovskou zasneženou náves mezi
Capitolem - jednoprsatým
sidlem
Kongresu, trpyticim se na podzimnim
slunci -r a falickým obrysem Washingtonova památniku. Jen stred ulic
byl protažen pluhem. Semqfory jakoby
fungovaly jen pro mé. Vozidla nikde,
a ani jindy všudyprítomní turisté nebyli
videt. Na roz dli od New Yorku úrady
a školy zustaly v tomto meste, kde je federálni vláda hlavnim zamestnavatelem,
zavreny.
V centrále Hlasu Ameriky panovala
menší panika, šifredaktorka totiž nevedela,jak obsadit nocni smenu, a obávala se
dalši vánice predpovezené na cvrtek vecer. V cizojazycných službách jednali reditelé o objednávkách hotelových pokoju
pro zamestnance, kteri byli sice odriznuti
od svých rodin v prilehlých predmestich,
nicméne byli ochotni pracovat, a tím zarucit neprerušené vyslláni.
Ve cvrtek 11. ledna federální úrady ve
Washingtonu zacaly fungovat normálne poprvé od poloviny prosince, kdy rozpoctová krize náhle zastavila pracovní cinnost zhruba 750 tisic úredniku. Krize byla sice prekonána už 8. ledna a úrady se
chystaly znovu otevrU, ale vánice mela
posledni slovo.
Pendlováni se stalo dobrodružstvim:
Polovina vlakových souprav washingtonského metra zustala kvuli snehu mimo
provoz a ty, kteréjezdily, byly beznadejné
preplnené. Cestujicise k sobe chovali jako

N

ních rukou, za kolik je ochoten
zapomenutá
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zaplatit. To je i ta

Halasova urozenost

obeti.

Sigmund Freud kdysi rekl: "Nejvetší pokrytectví naší doby spocívá v tom, že detem zatajujeme, jak rozhodující

O V

úlohu v živote hraje násilí'

a sex." - Dnes jsme úplne jinde. O sexu

Chyba

i o nási-

lí vedí naše deti až príliš mnoho, i když vetšinou
nikoli to nejpodstatnejší.
A pokud jde o praktickou prípravu na konfrontaci s násilím, o to, jak
se s ním vyrovnávat kolem sebe a v sobe, necháváme je vetšinou na holickách. Napríklad príprava na telesné stretnutí
by ústredním
detí slabých,

by mela být bezpochy-

tématem telesné výchovy, zvlášte
neobratných a bázlivých. Ale hle-

dejte neco podobného v návrhu osnov
školy! Najdete nanejvýš - pretahování

obecné
lanem.

Patrne proto, že každé násilí je špatné a nebudeme prece z detí vychovávat rváce. Jaký je výsledek? Vlcata s pomocí videa pilne trénují bojová
umení, zatímco beránci se ucí bezmocne prihlížet - nejdrív šikan'ování spolužáku ve škole, pozdeji násilnostem

skinhedu

na ulici.

Cisté ruce - anebo odpovednost
Skoncím tím, cím jsem zacal. Každé násilí, i to
nejušlechtilejší,
v sobe nese stín. Na tom, kdo
ho užije, cosi ulpí. Slušní lidé se násilí vyhýbají.
Mají na špinavou práci specialisty - "fízly", vojáky z povolání atd. Uchovávají si cisté ruce.
Jsou ovšem situace, jak ríká velký psycholog
mezi teology Dietrich Bonhoeffer, kdy máme jen
dve možnosti: cisté ruce, nebo odpovednost.
A v techto situacích lidé urcitých
ce" volí odpovednost.
(redakcne

kráceno)

PAVEL

R1CAN

"návyku

srd-

•

Autor p"sobí na Psychologickém ústavu AV
CR. Príspevek byl prednesen na 83. klinkkopsychologickém dni (11.12. 1995), který mel
na programu "Eticko-psychologické
problémy soudobé spolecnosti"~ DaJš! referáty budeme postupne uverejnoval.

dávni známi: vzrušene si sdelovali svoje
zážitky se snehem, hlavne však mluvili
o útrapách "cabin jever" cili samotkové
horecky (pocity úzkosti z nucené domáci
dovolené). Teprvepo pHchodu do kancelári se mnozi úrednici dozvedeli, že financni problémy spojené s rozpoctovou
krizi nejsou zdaleka prekonány a že budoucnost mnoha vládnich programu je
nadále nejistá.
TY:f. vecer zasáhla Washington dalši
vánice a v pátek se úrady znovu zavrely.
V New Yorku sice prisnežilo dalšich pet
centimetru, ale v pátek zacal padat
zmrzlý déšt a silne joukalo. Chuze po
meste se stala pro mnohé zkouškou ve
skoku pres kaluže, jež se vytvorily mezi
chodnikem a silnici. 1!Y, kteH se snažili
prekonat ledovou vodu autem ci taxikem, potkávala dalši neprijemná prekvapeni. Behem vikendu newyoršti popelári
zahájili rozsáhlou akci uklizeni zbývajicich hor snehu z hlavnich trid: uzavreli
bez varováni pulkilometrové úseky hlavnich tepen a snažili se manipulovat s pohorimi snehu. V nastalé zácpe taxikári
bojovali o každý centimetr.
Návrat do zamlžené Prahy neprinesl
žádnou úlevu, leda tradicni lednovou
chripku, doprovázenou krátkými temnými dny, tzn. stredoevropskou nizkou oblacnosti, nedýchatelným pražským vzduchem a osobitou nezdvorilosti, která zrejJOLYON
mé nedilneNAEGELE
patri k

zdejšlmu prostredl. •

"To bylo neco horšiho než zlocin, pane; to byla chyba!" Tento Talleyrandovi pripisovaný výrok bývá citován jako bonmot, jako roztomilá slovní hrícka.
Vyrcen byl zajisté v kontextu politickém; ale v takovém kontextu, domnívám
se, je prece jen necím víc.
Pokusme se to prokázat na naší materštine. Slovem chyba oznacujeme predevším zmýleno u, omyl, a také neco nesprávného, poklesek. Krome toho nežádouci vlastnost, vadu, nedostatek (nikdo není bez chyby) atp., to však už pro
náš kontext tak duležité není. Chybit znamená udelat chybu, zmýlit se. Také
netrefit se, minout cil: at špatným zamírením, at neštastnou náhodou nedosáhnout zamýšleného zámeru. Spojení "chyba lávky" od puvodu oznacovalo
sejíti ze správného smeru; naši predkové pro to meli i výrazy "chybiti cesty",
"chybiti brodu" (tj. sejít z cesty, netrefit správný prechod pres reku).
Ale proc by to, by(si jen v politice, melo být horší než zlocin? Vždy( "horší" je
druhým stupnem zlého, a zlocin nese "zlé" už ve svém pojmenováni. Zlocin je
porušením rádu; je svou povahou transcendentálnf. Lze se zan kát, prosit za
odpušteni, dostat a prijmout trest nebo rozhrešení; tyto kompenzace jsou pritom zástupné. Porušení rádu je nevratné - jako treba, s odpuštením, deflorace.
Chybou rozumíme neco napravitelného; chybicka se vloudi, errare humanum est. Jenže v politice jé to složitejší: politika je soucástí historie, tedy casotvorby; priliš mnoho skutecností a osudu,je každým aktem zasaženo, než aby
se mávlo rukou a nasadil nový šíp na tetivu. Nadto zrejme každá politická chyba plodí zlociny, jakkoli i nezamýšlené.
Rozdil mezi politickým zlocinem a chybou budeme nejspíš hledat v motivech
cinu. Chyby bývají motivovány relativne ciste: bez nenávisti, bez zištnosti, racionálne; prípadné zlo mají zakalkulováno - pokud vubec - jako zlo (se vším
politováním) nutné. Zamýšlený a uskutecnený zlocin, i v politice, nabude skrze .své naplnení jakéhosi smyslu. Naproti tomu mine-li se chybný zámer s výsledkem, zbude pouze zlo jako následek chyby; a protože jako cil nezamýšlené,
tedy pouze nesmyslné. Zbytecné. Nejmonstróznejší politické zlociny tohoto století byly pocaty jako chyby - ac ovšem nic neplati bez výjimky: napríklad nacistické "rešení židovské otázky" sotva vysvetllme jako pouhou chybu. Však se
z nej dodnes také rada Nemcu snaží vylhat. Ne už tak z "otázky ceské": co vlastne tem Cechum za nacismu hrozilo, co vubec se jim dálo tak zlého?
Tak nejak podobne hledíme dnes na své "rešení otázky nemecké", totiž na neblahý "odsun". Tehdejší ceské (své) motivy nevnímáme ani jako zištné, ani nenávistné: posilal "je" snad nlkdo do plynu nebo na Sibir? Nene; jenom tam,
kam je už od triatricátého srdce táhlo, totiž do "Ríše". Nešlo nám pritom o pomstu ani o majetek. Naopak: odstranila se tu hrozba pozdejších možných
komplikaci ze soužiti, které se jaksi (úradkem vítezu hodnoceno) neosvedcilo.
Ze pri tom obcas "lltaly trísky"? To už je života beh - ostatne kdovi, jak to tenkrát vubec bylo.
Toto je ovšem naše interpretace oficiální. Ovšemže tenkrát svou motivaéní
roli hrály i pomstychtivost, zištnost, zjitrená xenofobie, triumfalismus a kdovíco ješte - nejen pri excesech provádeného zámeru, nýbrž i v projektu samém.
Ale držíme se radeji oficiálního výkladu - pro ten se ostatne mužeme dovolat
i souhlasu vítezných Spojencu.
Co si s tím nadelením po tolika letech pocít? Musíme trvat na tom, že naše
motivy byly cisté - jinak bychom si museli napllt do tváricek. Trvat na tom bez
ohledu na utrpení naším rozhodnutím vyvolaná, bez ohledu na krivdy dodnes
pocitované. Z odstupu pak mužeme pripustit, že jsme se možná spletli - at proto, že nám naše zámery tak docela nevyšly, at proto, že nlkteré veci se proste
mezi lidmi, a ovšem ani mezi národy nedelají. Co však je hlavní: možná jsme
chybili, zlocinci však nejsme!
Jenže to práve je na politické chybe talleyrandovsky strašlivé: za zlocin se
mužeme kát, sužovat svedomím, prosit za odpuštení nebo být trestáni; ale chyba není transcendentní povahy, tu lze jen priznat nebo na ní trvat. Taky ji lze
napravit, napríklad pri strelbe na cil, totiž když se nám povoll nový pokus. Ale
historie nezná druhých pokusu.
Ano; zlocin je porušením rádu byti, v živote prostém jako v historii (a v politice). Naproti tomu chyba se jeví jako prostá nahodilost, z hlediska mravního zanedbatelná. Jako mylne zapsané matematické znaménko, jako nedbale
posunutá desetinná cárka. Nebo špatne zadaný príklad. Ale práve tím, že se
, mine cílem, a že ani její následky neyly zamýšlené, nýbrž pouze zbytecné, umí
být politická chyba horší i než zlocin. Nnesmyslná; pitomá. Tolik asi.
Talleyrand.
JAN

HORÁLEK

•
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Chemie

na sklon ku
cov jenížtb jdechemie?
Ptírodnínových
veda,
o prípravu
molekul a materiálu a o urcování
sretezení atomu v molekulách, tedy o urcování konstituce. Chemii
pred sto lety šlo o totéž. Jenže tenkrát jen málo prírodovedcu verilo
v reálnou existenci molekul a atomu. Mívám však pocit, že chemici
tehdy delali dílo úchvatnejší, dílo
casto vyžadující nevšední trpelivost a fantazii.
Jak je tomu s chemií na sklonku
tohoto století? To, co se sluší vytknout pred závorku, je dusledek
prekryvu fyziky s chemií - hranice
mezi obory v této oblasti dalekosáhle zanikla. Je to patrné i z názvu
a aktuálních oboru: fyzikální chemie, chemická fyzika a molekulová
fyzika. Pravdou však zustává, že to
nejvznešenejší (alespon pro mne),
co chemie má, oblast syntézy (prípravy) nových molekul a materiálu, je fyzikou ovlivneno nejméne.
Mám na mysli prípravu species obsahujících stovky atomu pomocí
mnohastupnové syntézy. Podarilo
se umele pripravit strukturne velice složité látky, vytvorené dosud
jen prírodou. Dnes nikdy nejde
o dílo osamoceného
virtuosa,
nýbrž pravidelne o úsilí casto brilantne organizovaného týmu o desítkách clenu. Tato skutecnost je
zárukou existence a prosperity
chemie i v Z 1. století.
Dusledky pruniku fyziky a chemie patrí do dvou kategorií. Za prvé ohromující promenu doznala
v prubehu ZOo století oblast, týkající se urcování konstituce molekul.
Cesta klasická spocívala v postupném, definovaném odbourávání
složité molekuly na postupne
menší species. Dnes má rozsáhlé
použití pro urcování konstituce velice složitých molekul, vcetne obrích biomolekul, roentgenostrukturní analýza. Z ohybu paprsku
X (Roentgenovo zarení) lze pomo-

cí zarízení za ZO až 30 milionu Kc
získat za nekolik dnu dokonalý
trojrozmerný obraz molekuly, tzv.
geometrii molekuly. Jde predevším
o vzdálenosti mezi atomy, tzv. délky vazeb, a o úhly, které tyto vazby
svírají. Získání kvalitního monokrystalu zkoumané látky, jež je
podmínkou pro roentgenostrukturní analýzu, však bývá casto velmi namáhavé.
Ohromné znalosti získali chemici a fyzici o interakci mezi svetlem
(elektromagnetické zárení o ruzné
vlnové délce) a molekulami a materiály rozmanité struktury. To je
oblast molekulových spektrosko~
pií. Prvá z nich, duležitá z hlediska
urcování konstituce, se nazývá infracervená. Podle vlnové délky zárení, kterou absorbuje vzorek látky o neznámé konstituci, se usazuje na strukturní rysy studované
molekuly. To umožnují znalosti
souvislostí jednoduchých strukturních elementu složitých molekul
a polohy absorpcních páru ve
spektru. Podobne se pracuje i v jiných oblastech vlnových délek
elektromagnetického zárení.

Udivujícího pokroku v mnoha
oblastech spektroskopie bylo dosaženo po objevení mocných zdroju
zárení, laseru. Ty mimo jiné dovolují studovat dosud ozárené molekuly bezprostredne po ukoncení
50

ozárení. Pted lety jsme se radovali
z dosažení miliardtiny sekundy
(nanosekunda), dnes i v CR jsou:
k dispozici lasery pracující v oblasti femtosekund (miliontina miliardtiny sekundy). Nejen to. Dríve každá oblast vlnových délek vyžadovala samostatný zdroj svetla. Dnes lze
generovat v zarízení zvaném synchrotron zárení témer libovolné vlnové délky, což predstavuje pronikavý vzrust možností. Je to drahé
zarízení - stojí stovky milionu korun. Dokáže kolem sebe soustredit
desítky badatelských týmu, pracujících na tématech z oblasti mezi fyzikou, chemií a biologií.
Je-li rec o spektroskopickém urcování struktury velmi komplikovaných molekul, nelze nezmínit
prevratnou roli jaderné magnetické rezonance. Její princip je jiný
než v infracervené spektroskopii.
Jde o dumyslné využití vnitrní rotace jader atomu v molekulách
(mezi nejduležitejší patrí jádro
atomu vodíku, proton) v poli silného vnejšího magnetu. Na zarízení
za 10 - 30 mil. Kc se reší rychle
strukturní hádanky, jež by klasickou cestou byly nerešitelné nebo
by vyžadovaly mesíce práce.
Merení spekter jaderné magnetické rezonance dosáhlo takové dokonalosti, že dnešní medicína má
k dispozici celotelová diagnostická
zarízení.
Z fyzikálních poznatku profituje
mimorádne i analytická chemie.
V prípade analýzy složitých soustav musíme nejprve separovat jejich složky. Toho se dosahuje
s pronikavým úspechem pomocí
širokého spektra chromatografických metod. V poslední tretine tohoto století dosáhly urcené dokonalosti a slouží jak pro analytické,
tak i preparativní úcely. Tyto metody dovedou skvele delit i složky
plynných smesí. Klasická analýza
plynných smesí byla casto málo
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úcinná a málo oblíbená cást analytické chemie. Dnes se ve vede
i v prumyslu využívá spojení plynové chromatografie s hmotnostní
spektrometrií, což casto dovoluje
rychlou a bezpecnou analýzu velmi složitých smesí.
Vratme se zpet k šlágrum organické syntézy v posledních letech:
stále casteji jsme svedky prípravy
vskutku bizardních molekul, jež
byly pokládány za nepripravitelné
a zhusta i nemyslitelné. Alespon
jedna ilustrace: jde o molekulu sestávající z 60 uhlíkových atomu, tedy C60. Zvetšíme-li myšlenkove tuto molekulu zhruba miliardkrát,
dostaneme útvar, který zná dobre
vetšina kluku: fotbalový míc sestávající z peti- a šestiúhelníku. Je
ovšem na míste se domnívat, že
dnešní chemici jsou o tolik šikovnejší než jejich predchudci pred 50
ci 150 lety? Nemám ten pocit.
Soudím, že dnešní udivující úspechy syntetické chemie jsou významnou merou podmíneny dalekosáhlým rozšírením podmínek,

o

za nichž syntézu provádíme. Mám
na mysli predevším obor teplot,
tlaku, rozpouštedel a katalyzátoru.
Padlo slovo katalýza. Je-li politika umení možného, lze oznacit katalýzu za umení nemožného.
Katalýza ciní dostupnými molekuly, jež, ac stechiorpetricky možné,
za rozmanitých podmínek nevznikají. Vzniknou však v prítomnosti
katalyzátoru. Ten umožnuje jejich
vznik tím, že reaktanty prevede na
jinou reakcní cestu, která je spojena s relativne nízkou energetickou
bariérou, vede však k žádaným
produktum. Katalýza sehraje, domnívám se, velikou úlohu v príštích letech: zavede nás nejen k dosud netušeným možnostem prípravy nových látek, ale sehraje též
velkou úlohu u tzv. bezodpadQvých
technologií.
_
Fyzika tedy príznive ovlivnila
rozvoj pokusné chemie. Snad ješte
vetší merou ovlivnila rozmach teorie chemických reakcí a popis
vlastností jednotlivých molekul.
Jde predevším o dve fyzikální dis-

je urcit príciny kardiovaskulárních chorob a zhoubných nádoru,
které dohromady odpovídají za
približne
80% všech -úmrtí.
Poznání jejich prícin je základním predpokladem úcinného boje s nimi. V obou prípadech jde
o patologické stavy, jejichž vznik
je vícefaktorový a vícestupnový,
to znamená z prícinného hlediska složitý a málo prehledný.
V souvislosti s tím sílí v lékarské
obci zájem o logické a filosofické
. zretele poznávání prícin. Tak jako
v jiných prírodovedných oborech
i v medicíne probíhají
spory
o úlohu indukce a dedukce v procesu poznání.
a jedné strane tzv. verijikacionisté navrhují a zduvodnují ruzná kriteria pro tvorbu kausálních
záveru pomocí indukcní metody,
na druhé strane tzv. falsijikaeionisté indukci odmítají a jednoznacne
sázejí
na
dedukci.
Nejvýznamnejším predstavitelem
druhého smeru je Karl Popper,
který svou metodou
dohadu

ciplíny, o "mechaniku" cástic mikro sveta (atomu a molekul), o tzv.
kvantovou mechaniku a o fyziku
obrovských souboru cástic, o tzv.
statistickou mechaniku. Uplatnením techto teorií v chemii v dobe
podivuhodného rozmachu pocítacu má za následek, že chemické
deje dokážeme studovat nejen experimentálne,
ale i výpoctem.
Kvalita tohoto prístupu je taková,
že jeho obratným využitím dokážeme provést pokusnou práci prímocarejší a hospodárnejší. Tyto teorie nejen vysvetlují pozorované
prubehy reakcí, ale jsou schopny
i bezpecných predpovedí.
Civilizace konce 20. stolétí je dalekosáhle podmínena výkony fyziky a chemie. Pokud to nekdy vede
k nežádoucím dusledkum, neobvinujme fyziku a chemii. Obvinujme
ty lidské vlastnosti, kterým sluší
oznacení mizerné.
RUDOLF

ZAHRADNIK

•

Preds~da Ucené spolecnosti CR
(z prednášky pri slavnostním zahájení
cinnosti cené spolecnosti)

v

prícinnosti

Nejvýznamnejším
úkolem
soucasných lékarských
ved
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a odmítnutí nove definoval vztah
mezi teorií a dukazem, a silne tak
ovlivnil soucasné
medicínské
myšlení. Nejprudší spory o to,
který z logických poslupu má
v lékarském
výzkumu
vetší
oprávnení, se odehrávají na pude
epidemiologie. Není to náhodou.
Témer všeobecne se uznává, že to
bude práve epidemiologie, která
rozhodujícím zpusobem prispeje
k odhalení prícin chronických
chorob. Krom toho má ze všech
lékarských oboru nejblíže k filosofii a jsou to hlavne epidemiologové, kterí se pokoušejí urcit kritéria, jejichž splnení ci nesplnení
by potvrdilo ci vyvrátilo etiologickou hypotézu a oprávnilo
praktické kroky v prevenci, diagnostice a lécbe nemoci.
Navrhovaná kritéria se odvozují
od asymetrie vztahu mezi prícinou a úcinkem. Nekterá z nich se
hodí spíše pro veriJ1kaci, jiná pro
falsifIkaci, a to v závislosti na povaze
zkoušené
hypotézy.
Vzhledem k tomu, že pri vzniku
zhoubných nádoru se uplatnuje
·sled prícinných událostí, jsou pri
51

overování etiologických hypotéz
možnosti deduktivní logiky rozsáhlé. Na vývoji studia role viru
v pathogenese zhoubných nádoru
je možné predvést sílu falsifIkace
a slabiny snah o verifikaci.
Nicméne dusledné uplatnení logiky vedy pri studiu prícin nemocí
má svá omezení. Pri zjištování
kausálních vztahu v medicíne lze
ovšem rozpoznal i rozmer etický,
protože jakýkoli nový záver o kausalite muže mít dalekosáhlé dusledky pro zdraví cloveka. Pri hodnocení kausálních hypotéz je proto treba priznat rozhodující roli lékarské vedecké komunite. Pokud
prijímáme její souhlas jako nutnost, ciníme tak s vedomím, že není zárukou správnosti. Takový
souhlas ci nesouhlas je vždy podmínen množstvím a kvalitou dostupných vedeckých poznatku,
a rovnež dobovými paradigmaty.
Ty vymezují zpusoby, jimiž každá
generace vedcu vysvetluje neznámé jevy a tvorí kausální závery.
VÁCLAV

VONKA

•

(z prednášky na zasedání Ucené spolecnosti 21. 11. 1995)
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Z Bystrice nad Ol§[
Ahoj Petfe,
je po Vánocích, otevfel se Nový rok a tak
Ti v nem pfeji hodne zdravl, pohody, lásky,
spokojenosti.
A( se Vám všem v Nové
Pntomnosti dafi. Pro nás tento rok taky nebude lehkÝ. Udelat práci, kterou jsme si na. plánoval~ a zvládnout dvoje volb)' - dej pokoj. To bude zablraék.a.
BystNce nad Olši má 1700 ha a necelých
pet tislc obyvatel. Tady na Tfinecku je podle
poétu obyvatel nejvetši obci. .Z jednoho konce na druhý je to 9 km, a to na všechny étyfi
strany. Takie kdyi jdu kolikrát v zime na
návštevu a je hodne snehu, trvá mi to tfeba
hodinu - napflklad minulý týden jsem tak
dlouho šla od auta k panl Turonové - mela
85 let. S kopce' to šlo rychleji. Tech návštev
u jubilantu udelám za rok asi šedesát.
Pro BystNci bude nejduležitejšl konecne
zacit dostavbu školy. Však to znáš. Jak jsi byl
u nás, ješte jako premiér, tak jsi to slyšel.
'lenkrát se zdálo, že už zacneme. Vidlš, uplynuly ctyN roky a nic. Nevlm, kde je zakopa. ný pes. M;yslim si, že máme podporu všude,
pan pfednosta okresnlho úfadu
,'editel
školského úfadu noviná,'um fekli, že u nás je
situace se školstvlm zoufalá. Však ani nevlm,
jak od nového školnlho roku zajistime výuku
9. tnd. Mohla bych celý dopis vyplnit jen trápenlm se školou ...
'led máme kousek za humny státnl hranici
se Slovenskem Rázem jsme se octli na konci
republiky. Jako starostka cft{m, jak jsme najednou daleko od Prahy. Muslm vynaložit veliké úsil~ abychom neco urvali. Tady se nká:
• Pán Buh vysoko, Praha daleko." Je to v takových hloupostech, jako je televiznl signál:
chytneme jen CT1 a NOVU. Ostatne o nejvýchodnéjšl cásti republiky se v televizi skoro
nic nedoviš. Tak se mi zdá, že se tady na nás
zapomnelo. Nechci být prorokem, ale jestli se
to nezlepšl, tak se opravdu za pár let staneme
• Podkarpatskou Rusl" Ceské republiky. Vlš,
težký prumysl na seveml Morave živil celou
republiku. V Tfineclr:ých železámách, kde je
zamestnána vetšina obyvatel regionu a dal§[
velká cást je na prosperite tohoto podniku.závislá, problhá dnes restrukturalizace, v dohledné dobe bude mltjabrika nového vlastnlka a bude snižovat stavy. Proto jsme usilovali a usilujeme o pfestavbu komunikace 1/11
(E 75), aby se zlepšilo spojeni se Slovenskem
a mohla se rozvljet infrastruktura, a tim se
vytvofily
podmlnky
pro rozvoj menšlch
a stfednlch podnikatelu. Vznikla by spousta
pracovnlch mist. Zkrátka na této silnici závisl rozvoj celé zdejšl oblasti.
Aby nebyl celý dopis jen o starostech: máme
tu babicku, která sepfed koncem roku dožila
10J let. Delala jsem s ni rozhovor pro naši
mistnl televizi. V duchu jsme se divila, jak tato moudrá žena, která celý život tady na horách težce pracovala, pofád rozdává pohodu
a lásku všem, kten se s ni setkávaji. Dokonce
ješte pletla pfed námi ponožky! Narodila se
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na kopci Kycera. Odtud dolu do Bystrice to
bylo pešky hodinu a pul. A tak vzpomlnala,
jak to bylo, kdyi chodila už jako desetileté
decko bosky do Tešlna (14 km) na trh s husou
na zádech nebo do Jablunkova (8 km) s tvarohem Za utržené penlze nakupovali po ceste nazpátek obil~ aby si mohli upéct chleba.
Bydleli v domku, kde ješte nebyly kamna,
fflavne ale nejde porovnat radost, kterou
prožlvali deti tehdy a dnes. Babicka vzpomlnala na svuj nejhezcl vánocnl dárek z detstvl .
Tatlnek ji slibil, že kdyi se bude dobfe uéit,
pujde s nim za odmenu do kostela na jitfnl
(u nás v pet hodin ráno na Božl narozeni).
Bylo hodne snehu, tatlnkovi se nechtelo jit hodinu a pul pešky do Bytrice. Naše dnesjiž 10J
letá babicka celou noc nespala a hlidala hodiny. Vytáhla tatinka z postele a musel jit .
U kostela videla poprvé v živote ozdobený vánocnl stromecek. Pamatuje s~ jak se tfpytil
lesklými paplrky, a to byl takový zážitek, že
ješte skoro po stu letech na tu krásu vzpomlnala a ten vánocnl stromek ji jistNI v ocleh.
Castéji ale muslm poslouchat a fešit neurvalé nadávky sousedu nebo pnmo stfety
generací v rodine, tfeba o pld pudy nebo být
svedkem vešeni barevných pentli na ovocné
stromy, aby se rozlišilo, z kterého stromu
mohou brát ovoce rodice a z kterého mladl ...
Nemohu se nekdy zdržet a feknu jim to pekne od plic.
Také máme v obci dlouhotrvajlcl neshody
venclch, které nakonec vyvrcholily rozdelenim Slezské clrkve evangelické a.v. na dve
cásti, tj. na Luterskou clrkev evangelickou
(minimálne 85 % veflcích) a Slezskou církev
evangelickou a.v.. Majetek zustal ve vlastnictvl menšiny. Museli dokonce prijet zqstupci
Svetového luterského svazu až ze Zenevy,
aby mohla být uzavfena dohoda a spoluužlvánl majetku. Pfedstav si, že pfinutili
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l'ádám minulá císla:.

Luterské

clrkvi

telifon,

li pfepsat na nový název clrkve. Linka je ted
hluchá. Meli bychom mil v srdci zákony
Božl a misto toho chamtivost, nenávist, neústupnost ...To pfece nemá s kfes(anstvlm nic
spolecného. Ale zase plši o starostech.
Co se mi nestalo: pfišla za mnou na úfad
jedna stašl pan~ ale protože jsem mela
v kancelári práve návštevu, netroufala si zaklepat. Napadlo ji podlvat se kllcovou dlrkou. Sehnutá, s vypnutým zadkem a velkou
nákupnl taškou v jedné ruce, v druhé konev
mléka: z hlubokého pfedklonu s pritlaéeným
okem na klícové dlrce se prudce narovnala,
'kdyi ji pozdravil procházejlcl úfednlk našeho obecnlho úfadu. Ten seji hned tázal, jestli nechce s neclm pomoci - ona však bez roz.paku odpovedela, že nic, že se prý jen dlvala,
koho tam .Hana" má. Tak vidlš, jak jsem
pod kontrolou.
A kdyi už jsme u té kontroly: naše obecnl
televize je ohromná vec. Bylo by dobré, kdyby
všechny radnice mohly tlmto zpusobem promlouvat ke svým spoluobcanum Obcané si
mohou v klidu u kávy poslechnout tfeba celé
jednáni obecnlho zastupitelstva, nebo reportáž o tom, co se v obci práve deje. Druhý den
v autobuse pfi ceste do práce se pak rozeblrajl problémy obce a mohu Ti nci, že je to
u nás casto nejsledovanejšl televiznl pofad.
Vetšina našich lidljefajn
a mohu se na ne
spolehnout. Snad oni na me. To vlš, že majl
spoustu pflpomlnek a pfánl, ale to je dobfe.
Tim, že naše obec ocividne vzkvétá, slyšlm
jak slova obdivu (a tech je naštestl víc), tak
i slova nelichotivá, od závistivcu. Je pofád
hodne tech, kten nechápou smysl pflslovl, že
bez práce nejsou koláce. Jen to chce cas.
S pfánl všeho nejlepšlho
Hana Konderlová
•
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Rozlišujte originál (puvodní porad) a jeho opakování.
U každého poradu uvádíme v závorce trvání v minutách.
Události a názory (50): Orig. denne 18;-10, opak. týž den 23.10
a násl. den 06.10 (pouze v so a ne 12.10)
Hlasy a ohlasy (50): Orig. denne po až pá 17.10, opak. násl.
den 08.10 (pouze so 13.10)
Víra a svet (20): Orig. pá 11.10, opak. so 17.10, ne 13.40,
po 11.10
Úvahy casové a nadcasové (15): Orig. po až pá 12.45
Co se deje kolem

nás

(15): Orig. so 14.25, opak. ne 17.10,

po 08.10
Otázky naší doby (30): Orig. st 13.10, opak. so 17.30, ne 13.10
Demokracie v teorii a praxi (20): Orig. ct 11.10, opak. so
14.40, ne 17.25, po 08.40, út 11.10
Ekonomika pro každého (15): Orig. ct 13.25, opak. so 14.10,
ne 17.45, po 08.25
Prosíme,

opravte si

Spech i únava pri prepisování textu zpusobily, že ctenári minulého císla byli informováni

nesprávne.

Na str. 23 má znít první veta prvního

odstavce prvního sloupce (clánku o CSSD) takto: "Na brnenském
du (1947) zapusobil antikomunista

sjez-

Václav Majer a pri volbe predsedy

získal vetšinu Bohumil Laušman, bylo však už pozde." Omlouváme se.

Cesty

za výhodných podmínek

Objednávky
zašlete
na:
Nová
Prítomnosl,
árodní 11, 110 00 Praha 1,
tel. 26 62 16, fax 26 68 25.
Tešíme se na Vaši objednávku!
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ve spolecnosti,
politiku
a kulturu.
Casopis je rozesílán po celém svete.
Ceník inzerce:
1 strana
8.900 Kc
1/2 strana
4.895 Kc
1/4 strany
2.692 Kc
1/8 strany
1.480 Kc
1/16 strany
814 Kc
1/32 strany
447 Kc
Cena inzerce na 3. a 4. strane obálky
dle dohody.
Rádková inzerce:
do 25 slov (4 rádky)
245 Kc
do 12 slov (2 rádky)
135 Kc
Slevy:
jednou opakovaná inzerce
5%
(z celkové ceny)
dvakrát.
10%
trikrát
15%
ctyrikrát.
20%
Uzáverka objednávek:
Do patnáctého
každého predchozího
mesíce. Nové císlo vychází vždy v polovine dalšího mesíce.

TOM

dialog

mesícník pro Cechy doma i ve svete, prináŠí clánky
o aktuálních událostech v Ceské republice. o ekonomice, podnikání a možných obchodníeh a praktických kontaktech, zajímavosti o živote Cechu ve svete. clánky
z historie, kultury, informace o nových knihách. rozhovory se zajímavými osobnostmi z domova i ze sveta, ma·
pování ceského zahranicního tisku. reportáže ze sveta,
kde žijí naši, bohatou inzertní rubriku. souteže, krížovky,
písnicky,
radu republiky.
nevšedníchUSA,
Clánku,
názoru
a ohlasu Izraectenáru z Ceské
Kanady,
~výcarska,
le, Afriky, Austrálie a všech dalších zemí všech peti kontinentu, kde žijí Ceši.
A také - i radu informací o živé podobe casopisu - Mezinárodním ceském klubu, který nabízí svým clenum radu
výhod a nových kontaktu.
Ceský dialog i Mezinárodní ceský klub privítají další spolupracovníky z celého sveta ke spolupráci.
Ukázkové crslo v tR a SR zdarma, v Evrope za 2 DM a
v zámolí za 2 USD žádejte na adrese: U Pergamenky 8, 170 00
Praha 7. tel. a fax 42-2-80 36 97.

MALÝ OZNAMOVATEL:
• Úvery

8%, 10let,

J.Myšák.
• Koupím

malý

2-100

Krchleby
klavír

(krídlo)

mil.

12,

517

Kc., práce
45.

v dobrém

na HPP, VPP,

Rychnov
stavu.

n.Kn.

Kontakt:

redakce.
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Anna KamieIÍska

Konstanty Ildefons Galczyllski

(1920 - 1986)

(1905 - 1955)

Job nezemrel
pod vlak se nevrhl
za dráty nezdechl
komínem neproletel
zoufalstvím nedobit
dostal se ze všeho
z nouze špíny
svrabu samoty

PRCHÁME

o co pravdivejší býval by Job mrtvý
po smrti by hrozil Bohu bolu pestí
Job se však zachránil
omyl telo z krve potu vredu
a ulehl znovu ve svém vlastním dome
Kolem už byli noví prátelé
Nová žena s láskou dýchala mu v ústa
Rostly nové deti s hebouckými vlásky
aby kladl ruce Job na jejich hlavu
Byli noví osli, nové ovce, voli
bylo slyšet v chlévech jak retezy zvoní
klekali si v sláme
Štastný Job však nemel sílu býti štastný
bál se že svým druhým štestím zradí štestí
bál se že svým druhým žitím zradí žití
Nebylo snad pro te lépe štastný Jobe.
ve ztraceném ráji vprostred mrtvých hníti
než ted v noci na ne cekat až se zjeví
pricházejí ve snách, závidí ti život
Nebylo snad pro te lépe štastný Jobe
zustat povrhelem jako jsi jím dosud
vredy které' s umyl ze dlaní a tvárí
zažraly se nyní dovnitr tvého srdce
Zemreš Jobe
Nebylo snad pro te lépe umírati
jak druzí jen v jedné bolesti a žalu
než ted odcházeti od nového štestí
Jak svedomí špatné vprostred nových lidí
stojíš, ve tme chodíš, temnem zahalený
pretrpel jsi bolest, pretrp nyní štestí
A Job s úporností šeptal Pane Pane
(1974)

STÁLE.

••

Prcháme stále. Od mesta k mestu.
Inteligenti.
Hynoucí rasa. Lid plný stesku.
Nechtené deti.
Milion rodin. Gramofon s sebou.
Od zeme k zemi.
Všude se ptají:·Kde máte domov?
A my jsme nemí.
A my jen s morem spolecne vzlyknem:
Cožpak my víme?
Pod suchou palmou dopisy píšem
v nádražní špíne.
(1936)

(Prel. Františka Sokolová)

