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Stalo se v dubnu 1996

Obsah:

1.4. ODS (a ministerstvo zdravotnictví) uvažuje o zmene rozsahu standardní péce, odbory jsou' proti.
• Martin Bursík se na protest proti politice SD-LSNS vzdal své kandidatury
na poslaneckou funkci.

Slovo vydavatele

2.4. Ceskomoravská komora odborových svazu vydala elaborát, v nemž
'hodnotí vstrícnost politických stran
vuci odborum .• Jefim Fištejn se ujal
funkce šéfredaktora Lidových novin.
3.4. CSSD se rozhodla pro obstrukci
zákona o cesko-slovenské
hranici.
• Peticní výbor PS doporucil zrízení
institutu ombudsmana. '
4.4. Predseda Evropské komise Jacques
Santer jednal v Praze o rozšírení
Evropské unie.
5.4. Ceskomonlvský odborový svaz
pracovníku ve školství stupnuje mzdové požadavky.
6.4. Pres Jelcinuv príslib ukoncení vojenských akcí v Cecensku útocí ruská
armáda nadále proti civilnímu obyvatelstvu,
8.4. Setkání ruského a polského prezidenta v Moskve potvrdilo jejich rozdílná stanoviska k rozširování NATO.
9.4. Po severokorejských provokacích,
na demilitariz9vané hranici mají jihokorejští pohranicníci rozkaz strílet na
narušitele bez varování.
10.4. Vláda CR nepodnikne žádné kroky smerující k zákazu strany Štepánových komunistu.
11.4. Predstavitel beloruské demokratické opozice Zenon Poznak navštívil
CR a varoval pred restauracními snahami komunistu v bývalém SSSR.
• Izrael zaútocil na strediska Hizballáhu v Bejrútu odvetou za útoky této
organizace na sever Izraele.
12.4. Významný vliv v televizní stanici Premiéra získal Chemapol Group.
• V Cecensku bylo nalezeno telo zavraždené novinárky Nadeždy Cujkovové.
14.4. Václav Havel zahájil návštevu
baltských zemí. • V Libérii dochází
k eskalaci ozbrojených stretnutí mezi
zneprátelenými kmenovými frakcemi.
16.4. Poslanci PS CR na své poslední
schuzi neschválili její enormne pretížený program; jednání skoncilo po
trech hodinách debaklem.
17.4.Britský premiér John Major navštívil Prahu.
18.4. Hizballáh stupnuje teroristické
útoky na sever Izraele, ten podniká
protiútoky na Libanon. V tento den
jim padla za obet stovka libanonských
civilistu. • Egyptští fundamentalisté
postríleli v Káhire 18 reckých turistu.

• Chemapol Group ovládl vydavatl1lský dum Melantrich.
19.4. Summit zemí G7 jednal v Moskve o jaderné bezpecnosti.
21.4. V predcasných parlamentních
volbách v Itálii zvítezila levicová koalice .• Džochar Dudajev, vudce cecenských separatistu, padl.
22.4. Pri etnických nepokojích v Kosovu zahynulo sedm lidí..
Polská vojenská prokuratura zprostila bývalého
premiéra Józefa Oleksyho obvinení ze
špionáže .• Televizní stanice Premiéra
reprofiluje svuj program.
23.4. Ceská národní banka uvalila nucenou správu nad brnenskou COOP
Bankou.
24.4. Boris Jelcin pri návšteve Cíny
prohlásil, že je treba pozdvihnout rusko-cínské vztahy na novou úroven:
Cína se na oplátku vyslovila proti rozširování NATO na východ. • Poslanecká snemovna CR neprijala zákon
o hranici se Slovenskem.
25.4. Den pred desátým výrocím cernobylské katastrofy došlo k úniku radiokativity na jednom ze dvou bloku
cernobylské JE. • ODS nemuže prokázat, že sponzorské dary ve výši dvakrát 3.75 mil korun ji skutecné poslali
pan Lajos Bács z Budapešti a pan
Radjiv M. Sinka z ostrova Mauritius.
26.4. Historicky první parlament CR
ukoncil 'svou práci. Snemovna zrušila
vyplácení odchodného pro poslance,
kterí budou znovu zvoleni,.• Za pomoci francouzské a americké diplomacie se podarilo uzavrít prímerí mezi Izraelem a proiránským hnutím
Hizballáh, operujícím na území Libanonu.
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29.4. JUDr. Vladimír Rezác, sociálnedemokratický poslanec, druhý na volební kandidátce CSSD v severních
Cechách, spáchal sebevraždú .• Nový americko-izraelský
protiraketový
systém má zajistit ochranu Izraele
proti útokum Hizballahu.
30.4. Zelimchan Jandarbijev, nástupce
cecenského prezidenta Dudajeva, se
ukázal v cecenské televizi a vyvrátil tak
zprávy o své smrti .• Bývalý slovenský
policista Robert Remiáš, zainteresovaný v afére únosu Michala Kováce, zahynul pri výbuchu svého vozu. Pravdepodobne se stal obetí pumového atentátu.
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Naše nedostatky, naše rešení
Blížící se volby otevírají prostor k diskusi. Tím spíše prekvapuje, jak málo se dosud mluví
o tom, co z minulých volebních slibu zustalo nesplneno, co se nepovedlo. Zkrál;ka o tom, co
se zrejme bude dít poté, k.dyž ti, co slibovali, opet zvítezí. Okamžikem voleb nejspíše i tato
skromná diskuse ustane. Ani autori tohoto "predvolebního" císla NP si tyto otázky nekladou. Z toho soudím, že naše demokracie - politici i volici, novinári i analytici - dosud teprve dospívá. Na druhé strane jsme už docela svetoví v bohorovnosti, s níž prehlížíme vážné
globální zmeny, v stále pevnejším presvedcení, že politici nestojí za nic a že i naše obcanská úcast v politice je k nicemu, protože my prece nic nevyrešíme. Svetového standardu
v lhostejnosti jsme již dosáhli.
Vetšina z nás patrne soudí, že nedávná revoluce byla tou hlavní zmenou v jejich živote. A dopadlo to prece dobre, takže co vlastne chtít? avíc se zdá, že máme štestí i v tom, jak se vyvíjí a dozrává náš politický
systém: ocitli jsme se totiž v jakési "mezerce dejin", ve které nás nic a nikdo akutne neohrožuje, takže vítezové voleb budou mít nejspíše celé další volební období na to, aby prosadili své programy. Ale jaké?
Václav Mezrický naznacuje, že hlavní, i když. dosud skrytý problém vlády, je v ko'munikaci s verejností.
Taková komunikace vyžaduje pojmenovat to, co má tvorit jádro vládních Progranu, naši konkrétní, nejbližší budoucnost Kolik bude duchodcu v roce 2000, kdo se o ne bude starat a kolik to bude stát? Kdy si
obcan bude moci pujcit na byt ci dum a kdy se vyreší soucasná bytová krize? Co vláda hodlá delat se soucasnou krizí ve zdravotnictví? Jak bude vypadat školství za pet let? Konkrétní odpovedi na tyto otázky stále
chybejí.
Lze jiste namítnout, že vláda nemela na všechno cas. Prednost muselo dostat rozdelení státu, transformace ekonomiky, prihláška do EU, vstup do NATO. Pan premiér také ukázal, že dokáže radit priority presvedcive jak pro vnejší svet, tak i pro volice. I srovnání se sousedy uklidnuje - vyznívá totiž pro nás dobre.
Muže se tedy zdát, že pro volice, nám blízké a "státotvorné", není otázka korektur ci zmen na poradu dne.
Když nebudou tlacit na zmenu volici, máme na nedostatky upozornovat my? Ano, musíme. Evropa má
petactyricet let náskok. Zejména práve otevrená a konstruktivní debata o našich nedostatcích pomuže tento náskok zmenšovat A pak, takové debaty jsou palivem demokratického procesu. Poukazujeme-li na naše
dnešní nedostatky neznamená, že jsme horší než jiní, ale že máme smysl pro realitu, že dokážeme videt,
jací opravdu jsme, v jakém stavu je naše spolecnost Nesmíme se stát, jak píše v tomto císle Cenek Adamec'
- "nemyslícím organismem". Naše dnešní úcast ve volbách, ale i naše zítrejší otázky a poukazy na nedostatky, to je to, co naši svobodu potvrdí a naši demokracii upevní.

-

Ad: "Peroutka jako dramatik"

Obrana bezdecného
laureáta

Jirí Ješ
Kdyi mi prekvapive mnoho lidi gratulovalo k udeleni vubec prvni ceny
Ferdinanda Peroutky, odpovídal jsem
polovážne a poloironicky, že tato cena
mi asi byla udelena z nouze, proste
proto, že nikomu jinému být udelena
nemohla. Zásluhu na tom má jednak
muj vek, jemuž vdecim za to, že jsem
psal už do Peroutkových casopisu
pred únorem 1948. Za druhé se mi po
petq.iedesátcesplnil muj detský sen být
"lim pánem, co mluvi do rádia", což
me v tomto veku privedlo k cinnosti
natolik hektické, že to mne samotnému nekdy pripadá jako silné bzuceni
podzimni mouchy v mistnosti, které
tesni predcházi jejimu náhlému a definitivnimu pádu na podlahu. Kdo se
v živote necim nadchl, mou senilni hyperaktivitu snad pochopi a omluvL

MARTIN

JAN

STRÁNSKÝ

Ale lim samozrejme všechny podminky k udeleni Peroutkovy ceny nebyly splneny. Prišel tu zrejme ke cti
i velice správný názor kohosi pro
udeleni té ceny prý duležitého, že
alespon ten prvni laureát by se mel
podobat Peroutkovi v jedné zcela zásadni veci - že ho totiž nikdy nemohlo napadnout spojit se s jakýmkoliv
totalitnim režimem nebo s jeho vedouci stranou - a( už z blbosti, z prospechárstvi nebo treba ze skutecne
zlých úmyslu. Takže kdyi tyto tri veci

t

dáte dohromady, pak se opravdu mohl najit mezi novinári sotva nekdo jiný než já. Je mi samozrejme jasné, že
kvalitou svého novinárstvi nesahám
Peroutkovi ani po paty, ale nasadim-li takto prisné meritko, pak se mi nezdá, že by mu odpovidal kterýkoliv
z tech, kteri si to možná o sobe myslL
Spiš bych hledal v tiskovinách, jimiž
práve tito lidé hluboce pohrdaji;
mým tipem by byla napriklad taková
Jana Lorencová, Jan Zdraillek, Josef
Mlejnek a Emanuel Mandler z Ceského týdeniku. V jeho predchudci Ceském deniku mi také v listopadu 199J
vyšel clánek "Listopadová tabu", který by byl asi jinde nevyšel a který
snad jako jediný mohl sloužit Danielu Kummermanovi k tvrzeni (Nová
Pritomnost c. J, str. 17-18), že jsem
svuj návrat do žurnalistiky zcásti postavil na "agresivni bagatelizaci"
okamžiku listopadové zmeny, kdy
jsem prý usuzoval na jakési podvodné spolceni režimu a disentu.
(dokoncení na str. 51)
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Stát pastorem
Práve vrcholíci predvolebni boj
umožnuje seznámit se s programy,
hesly a vubec slovni zásobou jednotlivých politických stran a jejich
predstavitelu. Jedni nás nabádaj[,
abychom volili pravou rukou, druzi slibuji humanitu a solidaritu,
dalši prisahaji, že vycisti spolecnost
docista do cista a jednou provždy
se vyporádaji se všemi, jejichž barva kuže neni zárive bltá. Ve všech
prlpadech se pritom jedná o soucást politické strategie k dosaženi
moci ve státe a možnosti urcovat
spolecenský a politický vývoj.
Diky predvolebni kampani tak
poznáme ty, kdo usiluj[ o prlzen obcanu a kdo chteji ve státe vládnout.
Krome toho je však na miste položit
si také otázku po povaze samotné
státni moci, která je predmetem politického boje. Taková otázka muže
mnohým pripadat neduležitá, banálni a zbyte~ná. Vždyt' prece volby
jsou u nás demokratické a ústavni
orgány jsou utváreny na principech
omezené a delené moci. Stát reprezentuje prezident, kterého nám leckde ve svete m.ohou jen závidet. Dokonce se zaciná projevovat i nezávislá justice, jej[ž do budováni je
spiše úkol pro prišti generaci.
O to prekvapivéjši je však zjišteni,
že mezi obcanem a orgány státni
moci stále jakoby pretrvávala neduvera. Musime se proto ptát, jsmeli pri tom toliko objekty docasných
záchvevu staršich vrstev naši vlastni politické minulosti nebo jestli se
jedná o jev obecnejši, prekracujie[
rámec jednotlivých politických režimu.
I dnes se totiž obcan ve vztahu
k suverénni moci e[ti mnohdy jako
podrlzený, podradný element, který
navic pocináni státniho aparátu
vubec nerozumi. Hruza z byrokratických procedur a styku s úrednictvem je nejspiš každému z nás velmi
dobre známá, a to nejen jako obUbené téma ci metafora svetové literatury tohoto stoleti. Státni moc se
sice v našem každodennim živote
neustále projevuje, ale presto nám
casto zustává cizi, neproniknutelná
a nedosažitelná. Suverenita státni
moci se v moderni dobe stala jakýmsi zdánlive presažným principem, bužkem, který po nás chce,
abychom se mu neustále klaneli.
Zdá se pak, jakoby se svobodná
spolecnost od nesvobodné odlišova-

Trojí
VZ
Vladimír Beneš
Mýchv

petasedmdesát
let je kapka
mori
historie. Nepostrehnutelný okamžik. Presto jsem stacil
zažít trikrát historické vzepetí svého
národa, trikrát jsem s ním byl osvobozen. "Vzepetím"myslím to období,
kdy po úplném zlomu národních dejin, po zlomu, na který všichni s napetím cekají, jsou po nem naráz jiní,
lepší. Popolibcích nadšení vybuchujícího jako šampanské zustává na
tvári dlouho úsmev, lidé jsou na sebe náhle hodní, na ulici, v tramvajích, ba i v zamestnání, srdecneji se
zdraví, pomáhají si, práce je baví,
plýtvají nastrádanými silami jako by
neco dlužili - prestože vedí, že konecne delají pro sebe. Vnadšení prehlížejí, že v doupatech cekají hyeny,
aby se na troskách starého režimu
priživily.
Snad hlavním znakem osvobození
je slastná úleva, volný výdech se
sluvkem "konecne!" Morální vzepetí není pro mne jen synonymem
osvobození s jeho právnickými výsledky, ale i to, co následuje a trvá
ruzne dlouho.
Nevím, zda se mne v krátkosti podarilo vysvetlit a obhájit pojem "morálního vzepetí". Vetšina z nás však
alespon jedním takovým obdobím
prošla, prožila je a ví tedy, co takovým vzepetím míním. Já mohu porovnat tri taková údobí, mohu se pokusit najít jejich shodné i rozdílné
rysy. e všichni, zvlášte ti mladí, budou s mým hodnocením souhlasit

Prvé
osvobození,
novéosvorepubliky
a morálnízrod
vzepetí
bozeného národa jsem prožil vlastne jen v ozvenách, ponevadž jsemse
narodil tri roky po válce a po vyhlášení Masarykovy republiky. Než
jsem rozum nabral, mohlo být po
vzepetí. Ale nebylo. Nadšení ze vzniku nového státu po "trista letech poroby", kteréžto úsloví vešlo do dejin,
vydrželo až do mých školních let.
Možná práve úmerne té délce nesvobody. Chodili jsme nadšene do Sokola, bratr vzdelavatel nám stále pripomínal Koniáše, Bílou horu, ponemcování rakouskou monarchií. Cetli
2

'roda
jsme Nemcovou, Jiráska, Raise, rostla Obec barácníku, 7.brezna jsme se
scházeli na námestích, abychom
s dojetím zpívali Tatícku starý náš,
pri hymne mela vetšina slzy v ocích.
Ani boje politických stran, ani sociální otresy v dobe nezamestnanosti
neprerostly - alespon v nás tehdy
mladých - ono morální vzepetí obcanu nového státu. Výjimky,hlasy proti Hradu, jsme tenkrát nebrali na vedomí. Brát jsme je nechteli, zamkli
jsme se do klece svého vlastenectví.
Kdybych mel charakterizovat vzepetí po prvé svetové válce, které jsem
prožil jen v ozvene, rekl bych, že bylo nejvetší, nejuprímnejší a nejdelší.
Pripouštím, že velká cást mého nadšení jde na vrub mládí, v nemž i cerné se zdá ružové.

Verím, že toto poslední
vzepetí není sice požár
z roku 1918, ani ohen
roku 1945, je to jen
plamínek pri zemi, ale
pri troše trpelivosti se
dá udržovat hodne
dlouho.
Druhou svetovou válku s okupací
republiky Nemci jsem prožil naplno. Musím priznat, že válku jsem
neprožil zle. Po zákazu Sokola jsme
se soustredili ve sportovním klubu,
hráli vrcholovou odbíjenou a témer
pet let jsme prožili v malé drevené
klubovne u reky Radbuzy. Musím
kacírsky priznat, že nejvíc legrace
jsem užil za okupace. Soucasne nejvíc vzteku, ponížení, strachu a bolesti. Proste mládí! V kine bežely nemecké týdeníky s vítezstvími nenávidené armády, do divadla se mohlo
jít jen na operu, noviny se nedaly
císt, a tak jsme se bavili v sevrené,
spolehlivé parte. Vím, že takových
part bylo mnoho, vzpomente jen na
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Škvoreckého Zbabelce! Z naší party
odešlo nekolik chlapcu do koncentráku, nácelník byl stat v dubnu 1945
v Berlíne. Gestapáci nám chodili kolem klubovny, a dokonce nám pocítali kánoe a kajaky, abychom snad
neutíkali po vode. Mládí nás preneslo pres všechny hruzy okupace. Po
osvobození se kamarádi vrátili
z koncentráku, skoro všichni jako
apoštolové komunismu.

Druhé
mne

vzepetí
po kvetnu
1945
dnes
pripadá
jako hluboký, ale ocekávaný oddech, vyplnená
nadeje na návrat do idyly první republiky. My vedychtiví jsme naplnili sály univerzit, poctivé studium
jsme brali jako dan nové republice,
a ješte jsme chodili na špatne organizované brigády do rozbombardovaných továren. V prvých svobodných volbách zvítezili komunisté.

Dodnes to považuji za logické. V té
dobe rozhodovaly emoce (i to neštastné vyhnání Sudetáku k nim
patrilo), informovanost vetšiny byla
nízká, nekdy nulová. Tenkrát sotva
koho napadlo, že vítezství komunistu je signálem predcasného konce
druhého morálního vzepetí národa.
V historicky neúmerne krátkém'ca~
sovém úseku následoval únor 1948,
brzo po nem procesy s popravami,
studená válka - a bylo po vzepetí.
Bylo slabší než to prvé a predevším
krátké. Bylo doslova udušené.
Než se dostanu k tretímu vzepetí
v poradí, musím vysvetlit, proc rok
1968 s Pražským jarem nepocítám
mezi "svá" vzepetí, i když jsem
pevne presvedcen, že jeho význam
je dosud nejen našimi historiky
a politology nespravedlive podcenován.
~ str. 4
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la pouze v tom, že obcané nejsou
k tomuto klanenl bezprostredne
nuceni.
Suverénnl moc se v modernl dobe
neustále snažl prerust a pohltit obcanskou autonomii, od které mel
být puvodne donucovaci aparát liberálnlho státu odvozen a ze které
také mel cerpat svou legitimitu.
I v ústavne liberálnlch režimech
jsme tak dnes svedky toho, jak se
moc prostrednictvlm nejrozmanitejšlch regulativnlch mechanismu
snaŽ[ obcana stále vlce kontrolovat, vychovávat ho a dohližet nad
nim. Modernl stát, jak rlkáfilosof
\ Michel Foucault, se stává státem
pastoracnlm. Tato zásadnl promena mimo jiné znamená, že hranice
mezi svetem soukromým a verejným se stlrá, ba mizl.
Pqstoracnl stát je státem, který
již nenl budován jako jedna ze sociálnlch organizaci, jež má zajištovat svobodu a stabilitu obcanské
spolecnosti. Nejvetšlm nebezpeclm,
které plyne z moci takovéhoto státu, je hrozba, že se staneme zcela
závislými na jeho organizaci. Obcanstvl proto dnes nenl možné
chápat jen jako možnost spolurozhodovat v parlamentnlch volbách
o tom, kdo bude vládnout, ale krome jiného také jako trvalou výzvu
k obrane proti stále dokonalejšlm
technikám státnlho dohledu nad
životem jedince.
Jirí Pribán

Úskoky
Zmena na kapitánském mustku
v Lidovkách me ponoukla, abych to
tam zase zkusil. I napsal jsem repliku, která si vzala na mušku clánek
Václava Belohradského z predchozlho dne, presneji: úskoky tohoto ,
autora. Jeho text vyšel dávno již tomu (LN 79/1996), má replikp, zrejme
takové štestl nemela a mil nebude,
protože oboji mezitlm trochu vychladlo. Zde je strucný výlah:
T/esnaze poucit nás o velké politice nám Václav Belohradský pretlumocil rozhovor mezi Clintonem
a Jelcinem, kdy prvý požaduje po
druhém ,uvolneni dovozu arkansaských kurat, pestovaných Clintonovým prlznivcem. Toto je prý vysoká politika, chce nám sdelit Belohradský, aby nám pripomenul,
"o cem je demokracie". - Tedy kauza kurat, jakožto pars pro toto. Autor tu kdesi mezi rádky nenápadne
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vymenil "také" za "pouze", což je
závažný pošun, nebot vysoká politika i demokracie je prece jen ješte
o cemsi jiném. Lec nedosti na tom.
Vzápeti cteme: "V každém pripade platí, že cim je zeme demokratictejši, tim je zkorumpovanejši." Demonstrováno zámery prezidenta
snad nejdemokratictejši zeme. Ctenár má být zrejme vyveden
z klamu. Nevšimne si ale, že autor
neprozradil, co mini slovem "korupce", a že vzápeti mlži: korupce
prý neni než rešenim konfliktu loajalit. Nikdy prece nemáme jistotu,
cemu oprávnene dáti prednost, zda
rodine, obci, strane, stavu, tride,
národu. - Jakékoli rozhodnuti tohoto typu údajne nemuže být jiné
než korupcni. Váháte-li bolestné,
váženi, zda dát prednost ceskému
uciteLstvu nebo ceskému národu,
a rozhodnete-li se pro jedno z toho,
jste na tom stejne jako ti dva kriminalisté, které nedávno zatkli pro
zneuživáni pravomoci; i oni pouze
intenzivne proživali pluralitu loajalit, aby posléze preferovali jednu
z mnohých. - Zdá se, že Belohradskému jde z neznámých duvodu
o to, aby se to, co je svou povahou
nestejné, zdálo stejným.

Náš život prý má diky proživáni
této plurality "smysl". Autor nám
však zapomnel vyložit, co je "smysl",
co je "drama" a co je "bohatstvi". TYto predikáty prý má náš život vyšši
merou práve v demokracii, v niž intenzivne žijeme pluralitu loajalit
(a která je tim zkorumpovanejši,
cim je demokratictejšf).
Meli jsme dosti casu k seznámeni
se s timto stylem myšleni. Na prvni
pohled je chaotický: autor nevymezuje význam jim užfvaných kUcových pojmu, behem úvahy jej navic
pozmenuje. Ona zmena však neni
nahodilá. V inkriminovaném élánku se pojem morálni (korupce) stal
hodnotove neutrálnim (vyrovnáváni se s pluralitou loajalit); pojem
v podstate ontologický (smysl) se
ocitl v množine pojmu toliko estetických (dramaticnost, bohatstvi
jakožto rozmanitost).
V obou pripadech jde o redukci,
o staženi na rovinu, kterou vnimá-

Od brezna do ríjna 1968 jsem
pracoval v Basileji, na události jsem
se díval zvencí kukátkem z novinových clánku, euforii národa jsem
proto bezprostredne neprožil. Bez
osobního prožitku je hodnocení jakékoliv události neúplné a nepres.né. Zažil jsem však intenzivne, jakou vlnu nadšení vzedmulo v cizine Pražské jaro a jakou další vlnu
obecného rozhorcení prinesla ruská okupace. Nesl jsem náhodne podanou ceskoslovenskou vlajku pri
velké demonstraci ulicemi švýcarsky chladného Basileje. Opakuji, že
podle mé zkušenosti je mezinárodní význam Pražského jara nedocenen.
Druhým duvodem, proc rok 1968
nepocítám mezi svá prožitá "vzepetí", je to, že zmena šla shora, jakoby
byla zarízena ci narízena ústredním výborem strany. Obcané zmenu nadšene prijali, nekterí dokonce
vstupovali do strany, ale podstata se
nemenila. Zmena ideologie nebyla
reálná, i kdyby ji nebyla zachránila
ruská armáda.
elze odhadnout,
jak by se u nás situace vyvíjela bez
chirurgického rešení Brežneva, urcite však v té dobe nebylo možno
ocekávat návrat úplné demokracie,
na který jsme si museli pockat dalších 20 let.
Poslední duvod vynechání Jara
1968 z mých vzepetí se muže zdát
populismem podle hesla "Po bitve
každý generálem". V dobe tání
a tím méne v dobe svého pobytu ve
Švýcarsku jsem nenašel ten obecný
obdiv k politikum Pražského jara.
Dubcek mne byl velmi sympatický,
ale za dobrého politika jsem ho nikdy nepovažoval. Byl to naiva snad
tím naivnejší, že byl vychován v Sovetském svazu. Na jeho osobe se
muže demonstroyat uvedené podcenování Pražského jara. Ješte po
25 létech byl pro Západ významnou politickou osobností, reprezentantem obdivovaného období,
ješte po 25 létech byl zván do všech
státu, aby dostal vyznamenání
a cestné doktoráty. Povestná fotka
Dubceka pri skoku do vody se stala
symbolem. Presto si já, obycejný
pešák svého národa, myslím, že
Dubcek byl naivní politik, jak dokázala i jeho cinnost po sametové
revoluci. Nekterí další politici té
doby byli vyslovene nespolehliví
amatéri.

Pražské
jaro by
byloo možno
kvalifIkovat
jakosnad
pokus
morální vzepetí národa. Pokus byl príliš
4

rychle udušen, presto nelze mluvit
o totální porážce. Semena zustala.
Zbývá tedy vzepetí národa v poradí
tretí, sametová revoluce. Nejsem politolog, abych se hádalo to, zda vubec šlo o revoluci, zda termín odpovídá definici (jestli vubec definice
revoluce existuje). Kdyby prvé vzepetí bylo bourí, druhé slastným výdechem, to tretí bylo asi jen slabým
teplým vánkem po mrazivém východáku. Nadšení se rychle rozmelnilo do mnoha proudu politických
stran, teplý vánek rychle chladnul
narustající závistí nad bohatnutím
nekterých, casto nepoctivých, príliš
brzo se objevilo rozcarování a nespokojenost. Nostalgické vzpomínky na pohodlné casy starého režimu
reprezentují ruští generálové, demonstrující ve slavnostních uniformách, kožiších a papachách na námestí, kterým vedli pred léty své divize pripravené na válku. Bodej( by
se jim nestýskalo, když meli auto,
šoféra, dacu a dokonce svou zvláštní
šatnu v divadlech. V demokracii vede k volbám svou stranu Štepán,
který by ji v nejlepším mel vést jako
mafián z vezení. Netrpeliví obcané
jsou zaskoceni a roztrpceni monetár;):í politikou kabinetu, obvinují
vládu z úniku miliard podvodnými
kanály, z krachu bank a velkých
podniku, z liknavého rešení nedostatku v citlivém zdravotnictví, jednání parlamentu podobné nekdy
hádkám konských handlíru rozhodne morální vzepetí národa nerozdmychává.

Toslabší
poslední
vzepetí Snad
mámjezatoneja nejkratší.
dáno prehnanou kriticností starého
cloveka. Presto práve tato poslední
zmena pro mne znamená nejvíc.
Dockal jsem se pomyslného návratudo idealizované republiky mého
štastného detství, dockal jsem se konecne témer po 60 letech, to znamená po nejvetší cásti svého života, demokracie se všemi prednostmi
i chybami. Neprekvapily me, cekal
jsem je a chápu je.
Jsem konecne ke konci svého života optimista. Dalšího vzepetí národa se nedožiji, a ani dožít nechci.
Verím, že toto poslední vzepetí není
sice požár z roku 1918, ani ohen roku 1945,je to jen plamínek pri zemi,
ale pri troše trpelivosti se dá udržovat hodne dlouho.
•
Prof. MUDr. VLA DI M I R BEN ES, Dr.Se.,
bývalý prednosta oddelení detské neuroehirurgie Fakultní nemocnice v Praze - Motole.
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me jako nižšL v jiných textech tohoto autora se neexplikuje, nedokazuje, v tichosti se mení významové
kontexty, takže ctenár je posléze zaskocen. K cemu je vlastne tohle stíráni rozdilu a odmocnování významu, to zestejnování? Domnívá se
VáclavBelohradský, že když bude lidemfuk všechno, že si vzájemne nepujdou tolik po krku? Zpravidla se
deje opak: jest se míti na pozoru práve pred tim, komu je všechnofuk.
Petr Príhoda

Kravské šílenství

Petr Pithart

li

se sazenice
J.~dynitivne
ujme? demokracie
Kdy se novédefipomery upevní tak, že se nebudou moci zkazit - vrátit se k autoritárským
ci totalitním praktikám?
Úplnou jistotu bychom nemeli mít
vubec nikdy. Karl Popper na sklonku svého života nabádal (shodou
okolností v Praze koncem léta roku
1994), že demokracie je nejvíce
ohrožena tehdy, když se o ni lidé
prestanou strachovat Kdy ji zacnou
mít za samozrejmou, definitivní.
Snad si však mohou i starostliví lidé prece jen ponekud oddechnout,
dostane-li se demokratickou cestou
k moci - tretí politická garnitura. Tedy tretí v poradí.

Tri garnitury
Po autoritárském ci totalitním extempore nastupuje garnitura první:
revolucionári, vudcové prevratu,
anebo jen ti, co byli u prevzetí moci;
_ v demokratickéni merení sil spíše
dríve než pozdeji prohrávají. S mocí
to príliš neumejí, šlo jim nikoli o ni,
nýbrž o demokracii vubec. Presto je
to prekvapení: tak i tihle, které jsme
nosili na ramenou, mohou v demokracii prohrát? A tak snadno?
Na druhou garnituru, která práve
onu první v demokratických volbách vystrídala, to zpravidla uciní
velký dojem: tohle by se nám tedy
stát nemelo! Nic bychom nemeli ponechat náhode ... Proto bývá práve
druhá garnitura v mocném pokušení vystríhat se všeho, co umožnilo
porážku tech pred nimi: a to nejen
lehkomyslnosti, chyb a opomenutí.

Nikdy nelze zcela vyloucit, že se jí
to podarí a že se opevní v zákopech
moci tak dukladne, že žádná tretí
garnitura ji neohrozí.
Nemusíme si vubec prát, aby k tomuto tretímu vystrídání došlo v techto volbách. Nemusíme se ani trochu
ztotožnit s temi, kterí budoucí tretí
garnituru práve ted predstavují. Ale
meli bychom vedet, že teprve toto tretí strídán~ demokraticky provedené,
znamená, že se sazenice demokracie
v zemi ujala. Proto bychom meli neustále zkoumat, je-li možné dobýt zákopy dnešní moci bežnými demokra~ckými prostredky.

Partajnictví a korupce
Zakopat se v mocenských pozicích
lze predevším vhodným rozestavením lidí - nejlépe rovnou našincu,
anebo alespon lidí loajálních ci poslušných. A ovšem také koupených.
Tedy partajnictvím a korupcí.
S vymezením toho, co je korupce,
nebývají problémy, ty bývají s chytáním korupcníku. Partajnictví lze
ovšem sotva definovat jednoznacne. Je to jiste stranictví prebujelé,
ale ani "prebujelost" není snadné
presneji vymezit. Znamená nejspíše, že politické strany si pro sebe
zabírají víc, než vyžaduje plnení jejich funkcí: sjednocovat roztríštené
názory a hodnotové preference obcanu; prostredkovat mezi jednotlivými konfliktními zájmy; umožnit
vyrust politickým elitám; a zejména
soutežit s jinými stranami o moc
a tímto soutežením onu moc kontrolovat.
~ str. 6

je pro britské chovatele proste katastrofa. Evropská unie a stát jim
cást ztráty jiste uhradí, ovšem krávy
a živnost jsou pryc. Ale nejde jen
o krávy a zemedelce. Celá qféra zase
ukázala, jak je soucasné usporádání
"vyspelého" sveta krehké a choulostivé: miliony lidí najednou nechtej{
britské hovezí, jiní pro jistotu hovezi
vubec. Aby hysterie nepoškodila EU,
nesmí Británie vyvážet, a statisíce
krav možná pujdou do kqfilériL Jakéje skutecné nebezpecí? Nikdo presne neví, a ani nemuže vedet, alejde-li
o zdraví, jdou všechny pocty stranou.
Dokonce i kdyby to všechno nebylo
pravda, stacilo by pustit do vzduchu
fámu, zejména týká-li sezdraví, a ce"'
lé odvetvi hospodárstvi je najednou
ohroženo. Mediálni svet vystrašených lidi má zkrátka k hysterii
skloCI-.
Ale je tu i druhá stránka: jako
se šírífámya strachy, mohou se širit
také epidemie. f/é svete bez hranic se
šir{všechno stejne rychle.Bez zábran
a prekážek. Oblíbená predstava volného trhu a bez prekážek smenovaného, docela obycejného, zboži s sebou nese i tuto temnou stránku. Maji
pravdu ti, kdo doporucuji mistni
stravu? Ti, kdo se brání svetovému
trhu potravin? Jenže kdo dokáže postavit neprodyšné hradby? A kdyby
je nakonec postavil a uhlídal, co by
se asi zaclo dit za nimi?
Neni to spiš tak, že se budeme muset rozloucit s nebezpecnou iluzí
naprostého bezpeci? Dokonalé hygieny, asepse a stonásobných bezpecnostních koeficientu? Že se budeme muset zase ucit žit s nebezpecím, s rizikem, s nejistotou? Že budeme zkrátka vždycky potrebovat
kousek docela obycejné statecnosti,
abychom vubec mohli žít svobodne
- a to nejen za války, ale i v hlubokém miru, pohodlí a blahobytu?
(sok)
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Strídání stráží
Jirf Vácha v minulém císle NP ("Jaderná energetika jako zástupný
problém '') spocítal, že "obetí na lidských životech,
bezprostredních
ipozdnkh,budevprfpadehavárie
elektrárny o dva až tri rády méne
než v prípade historického jaderného útoku".
Jakje to však s casem, s dobou, po
kterou trvají následky? Srovnávat
následky napr. havárií pri motorismu s následky havárie jaderné
elektrárny jen pokud jde o pocet
"akutne" mrtvých (a práve to autor
ucinil: zdravotní
riziko jaderné
energetiky je prý až na dvacátém
míste, za .... motorismem, myslivos-

Politickéstrany si zabírají víc, protože
získávat moc - a pak si ji pokud možno ponechat - je jejich prirozeností.
Darí se jim to jen tehdy, když jim
v tom nic a nikdo úcinne nebrání.
Co si politické strany zabírají navíc? Jsou-li práve u moci, rozestavují své lidi i tam, kde by se melo prihlížet k odbornosti, neboli politizují
státní správu. Zavazují si samosprávu tím, že ji uplácejí: pridelují více
penez obcím, v nichž mají své starosty ci svá zastupitelstva. Státní zakázky (a také úvery a záruky od
bank, které kontrolují, príspevky
z fondu, v nichž mají rozhodující
slovo) umisfují tam, odkud pak mohou ocekávat podporu. Anebo docela konkrétne: soudce Ústavního

Volby cili
i~
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éapek,
typ to spisovetele
kavého
a znalého,
cert ví, proclasje
tento typ u nás ted' tak vzácnÝ, napsal
v roce 1920 apokryf Agathon cili
o moudrosti. Praví zde: "Boiotští akademikové pozvali z Athén filosofa
Agathona, aby jim prednášel ofilosofii". Dostavil se, usedl u katedry a rozvinul svitek, obsahujlcí všechny základní otázky filosofie, teorii poznání,
difi,nici pravdy, odmltnutí bludných
názoru, to jest všechfilosofií krome
Agathonovy, nárys nejvyššlch ideí.
Kdyi však zjistil, že se v posluchárne
tísnl pouhých devet posluchacu, praštil svitkem o stul a pravil: ..."Dámy
a pánové, ci spíše andres Boiétikoi, nezdá se, že by vaše mesto melo velký zájem o vznešené otázky. .. Vlm, ...že vás
práve zamestnávají volby do místní
bulé a že v takové chvíli není místa
pro moudrost, ba ani pro rozum; volby jsou príležitostí chytráku."
TU se Agathon zarazil: všechna trí
slova chytrost, rozum, moudrost znamenajl jakousi schopnost intelektu,
ale majl zcela ruzný smysl..." Chytrý
politik muže být docela dobre taškár
a škudce republiky; ale rozUmným
politikem nazveš jen toho, kdo dovede rldit veci k obecnému užitku ...
kdežto moudrý politik, pánové, to jis~
te cítíte všichni, zkrátka takovému se
ríká ,otec vlasti'; z toho je videt, že má
moudrost neco zvlášt srdecného." ...
"Ano, moudrost je tesknota jakási.
Rozum svuj muže clovek cele vložit
do svého dila ... Avšak moudrost vždy
zustane nad každým dilem .."
éapek v roce 1920 zajisté v'idél jed-

O

moudrosti

noho moudrého mezi tlupami zcásti
rozumných, zcásti chytrých krupanu. Predstavme si však, že by éapkuv Agathon pribyl do éeské republiky roku tohoto.
Na jeho prednášku o nejvyššlch
idelch a difi,nici pravdy by neprišlo
devatero obcanu, nýbrž asi ctyri, a to
se zbožným úcelem jej pouciti stran
neexistence pojmu onech, nikoli jen
skrze volby, nýbrž vube(}, nadcasové.
Pokud pak by se zepsutý Agathon
bUže rozhlédl po okolí, musel by si
priznat, že byl optimistou, rka, že
volby jsou prlležitostí chytráku.
Zvolal by: "Beda, mužové zdejšl,
vaše veci verejné jsou v mnohem vetším zmetení, než jakému jsme uvykli
v Atice.
Není tomu jen tak, že se vychytralci naucili predstírati rozumnost,
a jsou tací, kterí jim to verí, lec na
vašich agorách promlouvají i jédinci, v nichž cerná žluc vládne nad
ostatnlmi štávami télnlmi, jižto jsou
co vztekU psi a co žoužel polní, která
odpovedným za vše zlé jen ptactvo
držl, nebot, mužové ceští, cím vetší
blbec, tím vetšího a jednoduššího neprítele potrebuje."
"Kdežpak chytrost, obcané, i paranoia se tu v háv rozumu odívá a najdou se mezi vámi i lidé podivnl,
jimž se to nad jiné Ubí. Pokud pak
jde o veci verejné, jak se o cem shodnouti, když ani o vecech božských,
ani o vecech pozemských, o nichž již
mnoho ucenosti panuje, není zde jednoty, ba i teplota zemská jevl se
predmetem volebních sporu."

6

soudu navrhují poslanci podle vzájemne dohodnutých predstav jednotlivých stranických klubu, nikoli výlucne podle odborného hlediska.
I státotvornou opozici vyrazují z jakékoli spoluodpovednosti za rešení
nejzákladních otázek (napr. zahranicní politiky); rikají pri tom, že demokracie je prece vláda vetšiny.
A vubec: posilují stát, protože stát,
to jsou prece ti, kdo momentálne
vládnou. Ciní tak prímo, ale casteji
neprímo. To když pridušují, omezují, vytlacují vetšinu spontánních verejný<:h,cili ne-státních struktur obcanské sebesprávy, svépomoci a sebeobrany.
Partajnictví a korupce tak vyprazdnují smysl demokracie, nebof

"Mužové zdejšl, naskýtá se otázka,
není-li hodno muže moudrého takových sváru se straniti a nevoliti mezi
mlhovinami a za záclonami slov.
I táži se sám sebe, jenž moudrost za
vnitrní stav a prožitek pokládám;
není-li lépe jen v sobe samém prebývati ..."
TU se Agathon odmlcl a pozoruje
chvili ruch nosicu vody, ctyrsprežl,
hoplitu, tragických básníku, knežek
lásky, kupcu pocestných i drog prodejcu. Pak pravl:
"Nikoli, mužové zdejšl, není možno ani muži moudrému se temto vecem vyhýbati. Nebot vyhýbaje se, ponechává volný trh neUtostné chytros-·
ti, drzé blbosti a potvorným nemocem mocných. Nebot aspon tolik se
byl naucil, jak rozeznati ty nejvetšl
taškáre od tech menších. I pristoupí
muž moudrý k volbám do té vaší bulé, aby ochránil onen nejlepšl zpusob
ze všech špatných zpusobu vládnutl,
jak pravil onen zde chvalne známý
Anglosas."
"A proto pravlm vám, mužové, je
moudrost tesknota jakási, proto zustane vždy nad každým dílem, který
rozum ve štastné chvili vykonal.
A moudrost, dodávám, je nadto
špatným svedomlm tech, kdo vládnou, a aspon tak se do jisté míry i na
vláde podílí ..."
Tak praviv, Agathon sebere své
svitky a odjede do Ruzyne, aby stihl
let do Athén. Taxikár ho ovšem zkásne nad obycej tvrdé.
MIROSLAV

HOLUB
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tou není vláda vetšiny, ale vláda
pravidel, která umožnují strídání
vetšin. Partajnictví a korupce brání
tomu, aby se z dnešních menšin
mohla zítra stát vetšina.

Populismus
Partajnictví a korupce jsou zároven
vodou na mlýn populismu - zprava
i zleva. Nebývá málo tech, kterí nedokáží unést své zklamání, a ti pak
udelají s demokracií krátký proces:
ztotožní partajnictví a korupci se samotnou demokracií. Fašismus i bolševismus smetly nakonec parlamentní demokracii, ale zacaly prece
kritikou korupce, nefunkcního parlamentu, té Leninovy i Hitlerovy
"žvanírny", nekontrolovanou mocí
politických stran, bezmocností obcanu.
'
Pritom korupce a partajnictví spolu souvisejí víc, než je milo. Korupce je dvojí: do vlastní kapsy a do
stranické pokladny (jisteže lze obojí
zkombinovat). Když se ta první korupce tu a tam prokáže, korupcník
je proste potrestán. Provalený skandál se stranickou korupcí však vede
k masovému zklamání, rozhorcení
a k zásadním úvahám, zda nenahradit strany, a tedy vubec parlamentní demokracii, necím docela jiným. Efektivnejším, kontrolovatelnejším, méne sobeckým. Takové
úvahy vedou nakonec k ruzným variantám korporativismu - ale ten je
zpravidla jen prechodem k fašismu
ci bolševismu.
Každá alternativa parlamentní demokracie je však horší než jakkoli
nedokonalá demokracie. Dokonce
i než ta korupcní.
Ale tato parlamentní demokracie
není celo~ demokracií. A tak demokracii ohrožují nejvíce nikoli její
otevrení neprátelé, despotové a diktátori (na ty si dáme zpravidla pozor), ale ti, kdo ji omezují na pouhé
stranictví. Hned v patách jim totiž
krácejí lidé rozcilení, zklamaní. A ti
vylejí i díte.

Od korupce a partajnicrn
k Národni fronte
O tom vylévání po poslední válce
bychom meli neco vedet, pokud se
ovšem chceme rozpomenout
Odboj proti nemeckým okupantum byl u nás dobou pravdy: vždyt
jen ti nejlepší z nejlepších tohoto
národa nezustali pri.opatrném vyckávání, nerku-li pri kolaboraci.
A vetšina z tech statecných se konce
války nedožila. Jejich predstavy

a obavy tedy nelze zlehcovat: nikde
mezi programy všech odbojových
skupin, od krajní pravice po krajní
levici, nenajdeme projev vule vrátit
se k politickému systému meziválecné R.C.S. Tento politický systém
predstavovalo v ocích mnoha lidí nejspíše v nespravedlivé nadsázce práve ono nepovedené, rozbujelé
politické stranictví. Všichni proto
hledali meze, pravidla, jimiž by se
politické stranictví omezilo. S nedostatky parlamentní
demokracie
(kulminující v dobe hospodárské
krize a pak Mnichova) byla tak bohužel odmítnuta i demokracie.
Všichni hledali: od Benešova
"stranotvorného principu" (v knize
"Demokracie dnes a zítra"), který by
mel být podle neho prímo zakotven
v ústave, nebylo daleko k myšlence
a poté k praxi Národní fronty. A ta
vedla už prímo do totality.

Mírná zatácka
Spíše než pucem byl únor 1948 ve
skutecnosti toliko mírnou zatáckou,
projetou ovšem ponekud rychleji;
pri tom vypadli z vozu, ale to zdaleka nebyli ti první. Ty, co vypadli
predtím, sami totiž vystrkali. Nešlo
o náhlé vykolejení, jak se dosud
chce verit. Poválecná nechut k rozbujelému stranictví vedla v nové situaci do náruce bolševismu.

Obcanská spolecnost
a politické strany
Žádné právne definované stranotvorné principy, svévolné omezování poctu stran, nic z toho nepomuže,
leda na šikmou plochu autoritárství
a totalismu. Politické strany jsou nezastupitelné, ale pred degenerací je
chrání práve obcanská spolecnost;
paradoxne tím, že je omezuje, že
brzdí jejich sklony k rozpínavosti
a nenasytnosti. Brání jim uzmout si
víc, než je k naplnení jejich smyslu
nezbytne nutné.
Obcanská spolecnost, to je ono
neprehledné a neregulovatelné prostredí verejného mezi státem a jednotlivcem. Muže politické strany inspirovat, protože je to nesešnerovaný a neredukovatelný "život sám".
Pritom je dokáže omezit: obcanská
spolecnost se totiž dokáže o ledaco s
postarat sama; bez státu, tedy i bez
stran, které o stát vždycky usilují.
Tretí strldáni vyžaduje dát zastupitelské demokracii, co její jest. Práve tolik, ne víc.
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ti, domáclmi spotrebici. ..) nepripadá mne zcela výstižné. Mrtvé ze silnice prikryji zrizenci dekami
a rychle odvezou na prosekturu,
krev spláchnou vodou z cisterny,
rozlitý olej postrikaji detergentem
a nejpozdeji za hodinu po karambolu už to kolem zasefici, jakoby se
ani nehavarovalo.

Po havárii cernobylské elektrárny se však budou muset lidé starat
o to, co se bude dlt pod sarkofágem
(už dnes notne popraskaným)
zhruba ješte dalšlch 140 000 let. Pocty to jsou a už vždycky budou jen
približné: kdo to má, himbajs,
zkontrolovat? 24 000 let je poloéas
rozpadu plutonia 2J9, ale pro
praktické úcely (tzv. zbytkové zárení) nutno prý pocítat se šesti polocasy, tedy se sto ctyriceti tisíci lety.
Pak teprve se radiace toho, co je
zasypáno, definitivne vyrovná prirozené radiaci okoU.
Takovou dobu si nedokáži predstavit. Steží ji lze postihnout jakýmkoli násobkem rádu ci rádu.
Je to doba, která naléhave napovídá, že cosi tu zásadne není v porádku. Tento zpusob energetiky
prochází až dosud na této planete
svým strujcum hlavne proto, že
my lidé nemáme dost predstavivosti: jak dlouho se asi tak vlece
jedno tisiciletí?
Listnatý les se pestuje pres sto let
a máme z toho pomalu závrat. Kdo
vydrží v krajine, kterou bude treba
hUdat jako otrávené pramenište,
sedmdesátkrát delši dobu, než je ta,
která uplynula od narození Ježlše
Krista? Kdo se toho ujme? A když
všichni místní z té krajiny utecou
(a to bych sejim neodvážil nedoporucit), co se stane s tímto prerostlým záricem, kterému se definitivne polámal vypínac? S tímto prvním "trvalým úložištem", které
ovšem vzniklo mimo lidskou vuli?

5/1996

o

CEM

NovA

SE

(NE)MLUVí

Budeme my všichni ostatni od nej
provždy dost daleko?
Nebudeme. Vime, kam až tehdy
koncem dubna a zacátkem kvetna
1986 vitr zavál radiokativni prach
od reky Pripja(. Takie nezbývá, než
hlídat. mídat sarkofág, merit radiaci a ucpávat diry. Tyto škviry do
pekla. Nezbude, než se v tom hUdáni strídat. Prvni službu si zajisté
vezmou stoupenci jaderné energetiky. Ke strídáni stráž( dojde tak,
bratru, za 870 let.
Dobrá, dobrá, uberu: Jirí Vácha
a jeho druzi budou vystridáni již
za 860 let.
(pit)

Média vs. historici?
Posledni breznový vikend setkali se
v bubenecské víle Lanna historici
ze smíšených komisi -jrancouzsko-nemecké, polsko-nemecké, cesko-nemecké, slovensko-nemecké - na
spolecné konferenci. Pozvalo je
Francouzské stredisko pro výzkum
ve spolecenských vedách (CEFRES), diskusi moderovalJacques
Rupnik. Smyslem setkáni byla predevšim výmena informaci mezi komisemi, které se v houštine dokumentu, vzpominek, svedectví, legend, vztahujicich se k nedávné
spolecné minulosti Nemecka a jeho
stredoevropských sousedu, snaŽ(
prosekat k tomu, "jak to teda bylo",
k historickýmfaktum.
Ceské historiky jiste zajimaji
zkušenosti francouzsko-nemecké
komise, která pracuje už od dob
Schumannových a Adenauerových
a za tu dobu se ji podarilo natolik
pokrocit ve vzájemném sbližováni
stanovisek, že si dovolila sestavit
spolecnou ucebnici dejepisu (viz
násl. poznámka). Neco takového
zatím Cechum pripadá jako sci-f{,
nejen proto, že cesko-nemecká komise pracuje pár let, a tak je v nevýhode i vuci Polákum, kteri se do
toho dali v roce 1972.
Tohle hloupé zpoždeni bylo znát
i na záverecné diskusi. Ceští úcastnici "z pléna" casto odbihali od tématu, nešetrili emocionalitou, chybel jim nadhled, rozvaha, smysl
pro strizlivé hodnoceni.
V tom nad jiné vynikl dr. Brokl,
sociolog, clen edicni rady LN. Vjeho
krátkém, nervóznim vystoupeni bylo neco pro soucasný "LN-styl" sig, nifikantniho: obvinil cleny ceskonemecké komise z toho, že prispi va-
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Spor o verejné mínení
Cenek Adamec

Vdentský
roce 1936
na preziúradkandidoval
USAFranklin
Dela-

no Roosevelt za demokratickou stranu - jeho oponentem byl republikán
Alfred Landon. Casopis Literary Digest tehdy predpovedel vítezství Landona, a to pri použití velmi rozsáhlé
predvolební ankety; z deseti milionu
rozeslaných dotazníku se vrátila asi
ctvrtina. Predpoved byla mylná, protože výber dotázaných nebyl reprezentativní. Soucasne uskutecnili podobný pruzkum nezávisle na sobe tri
Americané Oeden z nich se jmenoval
George Gallup), kterí se dotázali pomerne malého poctu obcanu, vybraných však se zretelem k teorii výberové statistiky. Všichni tri oznacili
Roosevelta za príštího prezidenta
Spojených státu. To byl pocátek rozvoje pruzkumu verejného mínení
v mnoha zemích všech zemedilu.
Odhaduje se, že jen v USApred prezidentskými volbami zkoumá verejné mínení asi tisíc institucí.

Optimista Gallup
Nejvetšího vehlasu v tomto oboru si
vydobyl Americký ústav verejného
mínení, s nímž v soucasné dobe
souteží asi tucet podobných ústavu.
Jejich cinnost sponzorují sdelovací
prostredky. Prumerný American je
témer denne bombardován 'výsledky pruzkumu na ruzná, nejcasteji
predvolební témata. Nejinak je tomu v jiných prumyslove vyspelých
zemích; francouzský novinár nedávno charakterizoval demokracii
ve své zemi jako "vládu verejného
mínení". Vztah techto pruzkumu
k demokracii zaujal již od pocátku
velký pocet politických filosofu a politologu.
Gallup byl od tricátých let reditelem Amerického ústavu i autorem
rady'knih o svém oboru. Usoudil, že
pruzkumy se staly nepostradatelným doplnkem zastupitelské demokracie, protože radovým obcanum
poskytují možnost vyjadrovat své
názory prímo, bez toho, aby musely
být zprostredkovávány nejruznejšími organizacními meziclánky. Ob-
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can má tak možnost projevovat své
mínení i v období mezi volbami -.ty
ostatne poskytují obraz o názorech
obcanu jen v nepresné a neúplné
podobe. Zduvodnoval, že bez pruzkumu by se stala demokracie vládou subkultury politiku z povolání
a úvodníkáru. Na nekterých pruzkumech dokazoval, že radoví volici signalizovali vážné problémy dríve, než
se je vrcholné. demokratické struktury odhodlaly rešit. Ve svých spisech se odvolával na myslitele, jako
byl James Bryce, i na státníky, jako
byl Abraham Lincoln. Gallup šel ve
svých úvahách tak daleko, že požadoval na politické elite, aby se o pruzkumy ve svých rozhodnutích opírala. Gallupovu smeru myšlení odpovídaly i názory nekterých tehdejších
sociálních psychologu a sociologu.

Gallupovi kritici
Kladné hodnocení vztahu pruzkumu k demokracii doprovázela však
i kritika, jejímž nejhlasitejším reprezentantem byl politolog Lindsay
Rogers, autor knihy The Pollsters
(1949). Ten se opíralo teorii Edmunda Burka, konzervativního
britského politika 18. století, který
zduraznoval, že v reprezentativní
demokracii mají svrchovanou odpovednost za rozhodování volení
zástupci lidu a že volici ve svém
úhrnu nejsou schopni formulovat
rozumné návrhy na rešení závažných spolecenských problému. Filosof politiky Walter Lippman (zemrel
r. 1974) dovozoval, že verejnost není
"myslící organismus".
Jiní zduraznovali, že verejné mínení je cosi velmi složitého a že žádný pruzkum nerkuli jen jedna otázka položená reprezentativnímu
vzorku obyvatelstva, nemuže postihnout jakýkoli jev spolehlive
a úplne. Tato složitost je dána jednak
mnohostí stránek verejného mínení,
jednak neurcitostí samotnéh'o pojmu mínení; za projev mínení se dokonce považuje pouhá slovní ozvena
nebo jen neurcitý pocit. Pruzkumci
se vetšinou omezují na zjištování
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smeru verejného mínení (ano-nenevím) a zanedbávají studium jeho
intenzity, racionality, a v neposlední
rade si nekladou otázku, jak se toto
mínení vztahuje k chování.
Pruzkumcum se vycítá, že složitou problematiku zjednodušují, dichotomizují, a že tak bezdecne prispívají k zachování soucasného stavu. Cást kritiku nesouhlasí s daleko
prevažujícím používáním tzv. zavrených otázek, zavádejících svou
forplou, která pripomíná sverací ka·
zajku. Zpráva má povahu zboží, které se prodává, jehož výroba musí
mít co nejnižší náklady i za cenu
prehlížení požadavku na validitu
a presnost zprávy; šetrí se na náboru tazatelu, na jejich instruktáži
a výchove a na kontrole jejich integrity a ukáznenosti. Zamlcuje se riziko chyb výberových i jiných, systematických. V ctenárích zprávo pruzkumu se budí predstava, že jde
o presné cetnosti, jako kdyby byly
zjišteny vycerpávajícím šetrením.
O tom, zda pruzkumy verejného
mínení podporují ci podrývají demokracii, probíhá diskuse už asi pul
století zejména mezi teoretiky, vetšinou pusobícími na univerzitách,
ale také mezi novinári a politiky.
Winston Churchill na pruzkumy nedbal, Roosevelt se nechával pravidelne informovat sociálním psychologem H. Cantrilem, jak Americané
reagují na jeho pravidelné projevy

od krbu, a kritikou verejného mínení nepohrdal. Citován 'je výrok kanadského politika, pro nehož mají
pruzkumy hodnotu patníku (myslel
pritom na pejsky).

Licence na názor lidu
O syntézu protichudných názoru na
pruzkumy verejného mínení (poUs
oj public opinion) se pokusil v posledních letech Irwing Crespi, dlouholetý predseda Svetové organizace
výzkumu verejného mínení. I když
nezapre, že je žákem a spolupracovníkem Gallupa, nesouhlasí s ním
v názoru, že pruzkumy jsou jakýmsi
ztelesnením hlasu lidu, ci dokonce
obecné vule a že jsou pro volené zástupce lidu v jistém smyslu závazné.
Pruzkum je prinejlepším "okamžikový" snímek zpravidla jen jedné
stránky lidových názoru, nikdy nelze verne a úplne charakterizovat
onen složitý a promenlivý jev jedním pruzkumem ci dokonce jednou
otázkou. Protože pruzkumci, a pak
novinári referují o šetreních jen
strucne a vynechávají informaci
o znení položené otázky, jakož
i o poctu dotázaných, lze se obávat
trvalého dezinformování verejnosti.
Crespi je zneklidnen tím, že pruzkumy se v prevážné míre- soustredují na predvolební problematiku. Staly se doménou politických
bossu a slouží zájmum politických
stran.
~ str. 10
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jí k stupnování napetí mezi obema
národy, zároven se od svého výroku
distancoval (on si to nemyslí, lidé si
to myslí...), pridal nekolik nepravd
a polopravd a odvolal se.na císla,
která odmítl uvést. Vrcholem byl
výpad proti prítomnému prof. Ferdinandu Seibtovi a jeho Collegiu
Carolinu - seri6zní mnichovské
instituci pro studium historie ceských zemí - za to, že údajne hledají
v minulosti legitimaci požadavku
landsmannschaJtu. Proti stejnému
Seibtovi, který se tolik zasloužil
o vyvracení tradicních sude tonemeckých klišé o ceském národe. Naštestí zakrocil jiný clen komise,
prof. Kren, který p. Broklovi doporucil, aby si více všímal LN, "jež sice
zdárne upadají, ale presto mají na
ceskou verejnost stále znacný vliv,
v jejím vztahu k Nemecku bohužel
velmi negativní".
Ano, média dnes delají na obou
stranách ten "vztah ", a je treba se
ptát, co proti jejich treštení zmuže
strízlivý hlm nekterých historiku.
Jakub Camrda

Napoleon
nemeckýma ocima
Francouzsko-nemecké komise historiku zpracovávají spolecnou minulost už od konce války, pra,cují
v nich stovky odborníku a mají tedy znacné zkušenosti. Navazují
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astatne Trapráci dabravalníku už
z daby mezi válkami, ad pacátku
padesátých let pracují s padparau
abau státu. Pro.nás jsa u zvlášt zajímavé zkušenasti kamise, která se
zabývá ucebnicemi dejepisu a zemepisu: razdílné pastaje a razdílná
hodnacení se nedají vždycky preklenaut, je ale chyba tuto. skutecnast v ucebnicích zastírat. Už ve
strední škale se mají deti seznámit
s tím, že živat bývá kanfliktní a že
i v histarii casto.stají vedle sebe adlišná stanaviska, která je avšem treba bez zkreslavání vylažit. Treba
Francauzskau revaluci, Napaleana
nebo. Výmarskau republiku vidí
zkrátka Nemci jinak než Francauzi. V abau zemích už jsau ucebnice,
které padávají i pahled z druhé
strany - a není ta karikatura nebo.
persifláž. A druhá zkušenast pa padesáti letech: práce spalecných histarických kamisí prináší zretelné
výsledky, nikdo. je však nemuže acekávat behem nekalika let.
(sok)

Viezt sa, hoci cert
tahá káru?
Okalnast, že sa 14. marca asi 200
ludí zhramaždila pri hrabe Jazefa
Tisu a patam (napriek zákazu primátara) išla demanštravat na bratislavské námestie Slavenskéha pavstania by hádam nebala treba pavažavat za d61ežitú. Za d61ežitejšie
treba pavažavat, že 16. marca sa
v bývalam Dame adbarav za úcasti
zástupcu Matice Slavenskej kanala
kanferencia Cesta Slavákav k štátnasti, kde sa hlásal názar, že bez
Tisavej prvej Slavenskej republiky
by nebala terajšia druhá. Ked súkramná televízna spalacnast VTV
túta kanlerenciu va svajam spravadajstve skritizavala, reakcia vládneha denníka znela: "Slavenský
ltát bal fašistický - znie razsudak,
kterým sa táta epacha meni na ciernu dieru, pahlcujúcu nielen zverstvá (rasavé zákany, departácie),
ale aj pactivé úsilie miliónav jeho.
abyvatelav prežit pladný. živat
a vytvarit materiálne, duchavné
a spalacensky užitacné hadnaty"
(Slavenská republika 19. J. 1996).
Otázka tatiž neznie, kam presne
palitalagicky zaradit vajnavý slavenský ltát. Tisavým prvatným palitickým vzaram nebal naazaj Hitler, ale sk6r Dallfuss, Franca ci S~lazar. Otázka, nakalka bal režim

Volební štáby, složené ze specialistu
pro reklamu a marketing - tzv. analytiku - zamestnávají zase jen specialisty v pruzkumech. Podnikatelé
v oblasti pruzkumu prijímají objedná~ky speciálních šetrení, jejichž
úcelem je najít vodítka pro volební
strategii. Obsah techto pruzkumu je
utajován.
Kritika pruzkumu se zintenzivn uje, když se ukáže, že predpovedi výsledku voleb byly mylné. Tak tomu
bylo v USAv roce 1948, kdy všechny
prestižní agentury mylne predpovedely porážku Harry Trumana.
Mezi mnoha publikovanými úvahami, jak problematiku pruzkumu
rešit, se nevyskytl ani jeden návrh
pruzkumy zakázat. Navrhuje se
však formulovat vedecky koncipovaná pravidla pruzkumu (standards),
udelování licencí státem, jako je tomu u lékarských a právnických profesí. Strechová organizace pruzkumných agentur by pak mela zarucit
poctivost a kvalifikaci pruzkumcu.
Nebylo námitek proti návrhu, aby
príjemci výsled,ku,to jest ctenári vý. sledku, byli vychováváni k objektivnímu, kritickému hodnocení publikovaných výsledku. O metodiku
pruzkumu opetovne projevil zájem
zvláštní výbor Kongresu.
Crespi má na zreteli prevážne pruzkumy (poUs)publikované ve sdelovacích prostredcích, zamerené na
predvolební problematiku. V ohnisku jeho pozornosti nejsou skutecné

tO

výzkumy, jako byl Hadley Cantriluv
o tužbách a obavách lidstva nebo nedávno skoncený výzkum hodnot vyznávaných obyvateli evropských zemí. Crespi predvídá, že pruzkumy si
udrží zájem novináru a príjemcu
zpráv masmédií a že dokáží podporovat verejnou diskusi. Za posilu demokracie mohou však být považovány jen tehdy, prispejí-li k validnímu
porozumení verejnému mínení a obrazum, které o nem predkládá pruzkumce a novinár. Crespi uvádí príklady, kdy nekteré rozhlasové a televizní stanice i periodika príznive reagují na kritiku a uvádejí u výsledku
znení otázky a upozornují na rozsah
výberové chyby.
***

Jak je tom~ u nás? I u nás politické
strany chtejí znát názory verejnosti
a státní ústav IVVM a soukromé
agentury prijímají od nich objednávky. Také u nás zustává mnoho
vecí nejasných. Je nejvyšší cas alespon nekteré nejistoty odstranit.
Presto je možné, že se soucasný
sv~t, disponující elektronickou a pocítacovou technikou, približuje takovým možnostem mezilidské komunikace, jaké byly na námestí Athén, když tam bosonohý Sokrates
pátral po pravdivém mínení.
•
Dr. C E N E K A DAM E C, po válce vedouCÍ
pracovník tzv. Koptova Cs. ústavu pro
výzkum verejného mínení, v roce 1990
krátce reditel soucasného IVVM.
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Zpráva
jako

rozprávka
Komentár k zpráve MŽP
o stavu životního prostredí v naší zemi
Václav Mezrický

Nazemi
stavmužeme
životníhomítprostredí
v této
každý jiný
názor. To je jedna vec. Ale docela jiná
vec je oficiální zpráva o jeho stavu,
která má obsahovat spolehlivá, jednoznacná a relevantní data, aby bylo
možné srovnávat vychozí stav se soucasnými tendencemi. Teprve nad takovouto zprávou mužeme stav životního prostredí hodnotit a konecne se
zacít doopravdy prít.. Mužeme tak ale
ucinit na základe zprávy ministra
Bendy z letošního roku? Jak je to
vlastne s právem na informace, zaruceným Listinou práva svobod, která
je soucástí ústavního porádku Ceské
republiky? Jak obstojí tato zpráva ve
srovnání s informacemi,
které se
"pouštely" pred listopadem? .

o cem

nelze mlcel

"Vintenzite využívání nerostných surovin, vyjádrené srovnatelnou hodnotou težby na 1 km2 území, je Ceskoslovensko na desátém míste na
svete. Intenzita exploatace nerostných surovin pritom dosahuje patnáctinásobku svetového prumeru ...
V CSSR, v zemi s omezenými prírodními zdroji a 'vysokou koncentrací
spolecenskoekonomické cinnosti, byly již v urcitých oblastech vpodstate
rezervy a schopnosti prírody k obnove jejích funkcí vycerpány ... Další rozvoj spolecnosti je proto prímo závislý
nikoliv jen na cerpání, nýbrž predevším na obnove zdroju biosféry (voda, puda, vzduch) a v prípade neobnovitelných zdroju pak na jejich racionálním využívání ..."
To je ovšem citace z roku 1986. ešlo
tehdy o disidentský materiál, jak by si
dnes mohl nekdo pomyslet, ale o Zá-

sady státní koncepcetvorby a ochrany
životního prostredí. Impulzem ke
zpracování techto Zásad byl v zahranicí, a nakonec i doma, široce známý
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Rozbor ekologickésituace CSSR,který
již v roce 1983 zpracovala Ekologická
sekce Cs. biologické spolecnosti pri
CSAV. Tady byly skutecne poprvé
v historii Ceskoslovenska shrnuty základní dostupné informace o tom, jak
je na tom naše príroda, životní prostredí a prírodní zdroje.
Ackoliv mel tehdejší režim k liberálnejším postojum na mile daleko, dal
pod tlakem okolností zpracovat první
komplexní dokument o celkove velmi
neutešeném stavu životního prostredí.
Z neho vycházela koncepce rešení
nejpalcivejších
problému:
"Úkoly
8. petiletého plánu koncentrují pozornost na akutní opatrení, týkající se
predevšim cistoty ovzduší a vod a udržení biologické funkce pudy a lesa ..:'
Režim tehdy ustoupil, kam až musel: jisteže ani o píd víc.

vojnového slovenského štátu totožný s nemeckým nacionálnym socializmom, sa netýka podstaty problému. Svoju politiku totiž prezident
Tiso vyjadril lapidárne: Viez( sa,
hoci cert (ahá káru. lšlo o povestnú
politiku nmenšieho zla", aby som sa
vyhol imaginárnemu, subjekUvne
chápanému "viicšiemu" zlu, budem
kolaborovat s reálnym zlom, ktoré
vyhlásim za menšie. Na káre (ahanej nacistickým diablom sa chceli
viez( aj iní politici. Ako sa Hitler
odvdacil Polsku za pomoc pri likvidácii Ceskoslovenska a Sovietskemu zviizu pri likvidácii Polska?
Vari nacistickým diablom (ahaná
kára nesmerovala do pekla? Politikou "menšieho zla" bola ospravedlnovaná aj husákovská normalizácia.
Na Slovensku dnes prebieha spor
na aké ideály má nadviizova( dnešný slovenský štát. Ak by to neboli
ideály, z ktorých sa zrodilo Ceskoslovensko, ak poprieme, že vojnový
slovenský štát bolfašistický, postací
vari ideol6gia "menšieho zla"? Ako
znie odpoved na otázku, kto dnes
(ahá voz slovenského národného
osudu a najmii kam smeruje?
Peter Greguš

r

Žádný spech
Celkový obraz jsme si mohli ucinit
teprve po listopadu 1989, predevším
po té, co nove založené Ministerstvo
životního prostredí CR vydalo komplexní zprávu nazvanou Stav životního prostredí v Ceské republice (tzv.
Modrá kniha). Podle ní byla CR v té
dobe na šestém míste v Evrope v emisích S02, pres 57 % pitných vod nevyhovovalo príslušné
státní norme,
56 % povrchových vod bylo znecišteno nebo silne znecišteno. Ješte v témže roce zpracovalo ministerstvo tzv.
Duhový program, obsahující prehled
opatrení, jež mela vést k náprave. Vše
ve spechu, pri nedostatku úplných informací, neúplném monitorovacím
systému. Spoustu práce bylo ješte treba vykonat
Obrat pak skutecne nastal. To když se
novým ministrem životního prostredí
stal František Benda. S prepracováním
zmínených dokumentu však nijak nespechal.
~ str. 12
11

Slovenský
katolicismus dnes
Ceská verejnost chová k ceské katolické církvi už od pocátku tohoto
století spíše neduveru. A na tu slovenskou se dívá hodne skrz prsty.
Slovenský katolicismus pripadá sekularizovaným Cechum jako relikt
stredoveku, jako postoj poplatný
tradici, náchylný k hríchum integrismu, fundamentalismu, fanatismu, ochotný spolcit se s temi nejreakcnejšími politickými
proudy.
Soucasná slovenská realita svedcí
o necem jiném. Proti slovenskému
nacionalismu a proti tichému zavádení Meciarovy "per6nistické"
diktatury protestuje nejdurazneji slovenská katolická církev. Dlužno
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dodat: její cást, byt nikoli nevýznamná. Slovenská cirkev je totiž
rozpolcená. Odshora až dolu.
V dobách soumraku spolecné federace byla prevážná vetšina slovenských katoUku - laiku, kneží,
biskupu i politiku KDH - pro samostatný stát. Nikoli naráz, jako SNS,
ale postupne. Stalo se tak naráz.
V samostatném státe odpadly slovenským katoUkum trampoty se sekularizujicimi tlaky z ceské strany.
V posledních desetiletich to byl už
jen optický klam. Zdrojem techto
tlaku je totiž slovenské prostredí
samo. Ze je to nyní videt, o to se zasloužila hegemonie postkomunistického HZDS.
Mezi prvními verejnými protesty
proti okleš(ování demokracie znely
katolické hlasy (napr. salezián Anton Srholec). Znacná cást kléru
podporila prezidenta proti premiérovi. Jiná, také znacná, tak tehdy
neucinila. V cele demokratického
proudu stanul banskobystrický
biskup Rudolf Baláž. Zprvu byl
mezi biskupy sám, nyní už ne. Premiér Meciar se odhodlal k úskoku.
Nabídl církvi Trnavskou univerzitu, címž chtel zabít dve mouchy
jednou ranou: zavázat si církev
a nekonformní intelektuály pripravit o tribunu. Balážovou zásluhou
se to nepodarilo. Odbojný' biskup
mel být umlcen estébáckou praktikou: nastraženo u provokací, domovní prohlídkou a poté obvinením šéfa Biskupského úradu. Nepovedlo se. Biskupové se rozštepili;
nekterí se pridali k šikanovanému.
Jeho skoro-jmenovec,františkánský jáhen Ján Krstitel Balázs, v promluve pri mši dne 21. 1. 1996 neprímo pranýroval amorálnost režimu. S promluvou se díky prímému
rozhlasovému prenosu seznámila
slovenská verejnost. "Tradicionalisté" mezi biskupy se distancovali:
primas Ján Sokol, doyen biskupského sboru kardinál Korec a biskup Hrušovský. Energicky je podporil pater Anton Hlinka, dlouholetý spolupracovník Rádia Svobodná Evropa. Tito mužové vlastne
ztélesnují doznívajíci epochu dejin
slovenské cirkve; Hrušovský a ffiinka její exil, kardinál Korec její protivenství za komunistického režimu (byl léta veznen) a Ján Sokol inu, ten se s tím režimem trochu zapletl. Naproti tomu msgre. Baláž
a jeho stoupenci zakládají na novou epochu.

Teprve pod tlakem nevládních organizací (podobnost s rokem 1986 ciste náhodná) a jisté cásti sdelovacích prostredku dal zpracovat návrh Státní politiky životniho prostredi,jejíž soucástí
byla i zpráva o stavu životního prostredí. Mel k dispozici radu podobných
programu, které vznikly v zemích
OE CD nejpozdeji od poloviny osmdesátých let a byly založeny na osvedcených ukazatelích, institutech, nástrojích. Nejméne trikrát však vláda shodila dokument se stolu. Až v léte lonského roku byla Státni politika životního
prostredíprijata. Ovšem bez podrobné
analýzy stavu životního prostredi! Verejnost se tak nedozvedela, k jakému
skutecnému stavu prírody, zdroju,
médií se Státní politika vlastne vztahuje, z jakých dat a prognóz vychází.
O cem se to tedy vlastne rozhodlo?
O tom má zrejme dodatecne informovat dosud nezverejnená Zpráva o stavu životního prostredi, kterou ministr
Benda predložil vláde - v lednu 1996.
Zprávu o stavu životního prostredí za
rok 1994!

Nejasnosti
Co však nejvíce zaráží, je nesrozumitelnost Zprávy nejen pro radového obcana, ale leckdy i pro zasveceného odborníka. Jen jedna ukázka: podle
Zprávy došlo k 17 % snížení vypoušteného znecištení vod v ukazatelích
BSKs (biologické spotreby kyslíku).
Bývalý námestek ministra životního
prostredí Václav Vuclta zprávu komentuje: "Uvedené znecištení predstavuje asi 18 tisíc tun organícké záteže za rok, produkované napr. mestem
s více než 800 tisíci obyvateli. S tím
ovšem kolíduje sdelení, že za pomoci
podpor Státního fondu životního prostredí byly ukonceny akce, snižující
toto znecištení pouze o 697 tun." Vydelíme, a zjistíme, že jde o rozdíl témer
sedmadvacetinásobný.
Soucasný námestek minístra Bendy Ladislav Bízek
s touto pochybností polemizuje v casopise Týden a uvádí, že cistící stanice
odpadních vod uvedené do provozu
v roce 1994 ve skutecnosti odstranily
celkem 20 tisíc tun biologického znecištení a cca 16 tisíc tun nerozpustných látek. Nezbývá uzavrít, že bývalý
reditel Vodohospodárské
inspekce
a bývalý námestek ministra životního
prostredí Václav Vucka neumí informace Zprávy interpretovat, jak ho poucil matematik Bízek.
Jiná záhada se týká odpadu: ješte
v Modré knize MŽP uvedlo, že jejich
objem dosáhl v roce 1987626,7 mil.
tun, z toho nebezpecných odpadu bylo
12

14,65 mil. tun. Ruznými úpravami metodiky evidence odpadu došla Bendova Zpráva k tomu, že v roce 1994
vzniklo pouhých 50 mil. tun odpadu,
z toho 5,4 mil. tun odpadu nebezpecných. Odvolává se pritom na metodiku
OE CD a zároven udává, že pred užitím
této metodiky ciníl objem odpadu ješte
180 mil. tun za rok, z toho 21 mil. tun
odpadu nebezpecných. O verohodnosti takových záveru musíme pochybovat I pri poklesu produkce odpadu na
180 mil. tun za rok by se musila exploatace území snížit témer triapulkrát
Co ríci o Zpráve souhrnne? Nedefinuje výchozí stav, jak to dokonce provedla i predlistopadová
vláda, tedy
vývoj od údaju z roku 1989, aby bylo
zrejmé, které veliciny vykazují skutecný pokles, a nakolik se vývoj priblížil úrovni, jež není nebezpecná lidskému zdraví a životu prírodních
ekosystému. Zpráva nedefinuje jednoznacne standardy a limity, rada
údaju prokazatelne není spolehlivá,
nemluve již o jejich srozumitelnosti.
Vysvetlení prícin 'zlepšování nekterých u~azatelu je vyslovene voluntaristické, nebot jej nevysvetluje zejména poklesem výroby, ale úcinností
legislativních
nástroju, tedy jako
úspech vládní ekologické politiky.

K minulosti celem,
k budoucnosti zády
Co se tak ze Zprávy skutecne dovidáme? Predevším to, že stát vedome zanedbává jedno ze svých klícových poslání, tj. odpovídat primereným zpusobem na ekologickou výzvu druhé
poloviny tohoto, a bezpochyby celého
príštího století. Opatrení k ochrane životního prostredí ovšem vyžadují široký konsensus, jehož predpokladem
je to, že obcané jsou co nejúplneji informováni. Jen s jejich podporou lze
uskutecnovat úcinnou ekologickou
politiku. Proto také príslušné dokumenty OE CD vládám clenských zemí
doporucují
pripravovat
programy
ekologické politiky ve spolupráci s jejími hlavními adresáty: s prumyslovými odvetvími, s obcemi, s nevládními organizacemi. Soucástí techto programu jsou ovšem i zprávy o stavu životního prostredí, práve u nich má
tato spolupráce zacínat
Soucasná podoba vládní ekologické politiky má své sociální, historické
i osobnostní príciny a souvislosti.
Osobnostní souvislost je zrejme rozhodující - ve spolecnosti tradicne náchyhlé ctít "tatíckovské" autority. Ctitel Margaret Thatcherové naplnuje
její nedávný výrok: "Politici jsou tu
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Když parlament schválil zákon
"na obranu republiky", podepsala
vetšina biskupu prohlášeni, v nemž
cini vládni koalici odpovednou za
všechny budouci zlociny, k nimž ve
jménu tohoto zákona dojde. Vatikán práve nyni ucinil významný
krok: jmenoval biskupa Hrušovského nunciem v Belorusku. Tlm
oslabil tencici se promeciarovské
(nacionalistické) kridlo slovenského episkopátu. - Prostým slovenským vericim z toho zatim jde hlava kolem. Neni divu, slovenská cirkev procházi procesem, který by
pred pár lety predvidal málokdo,
i na ceské strane, neni-liž pravda?
(pri)

Co vedlo k válce

od toho, aby menili, co je nevyhnutelné:' Vždy ostatne pokládal ekologické
problémy za obtežující marginálii:
odtud jeho snaha starosti se životním
prostredím a ekologické výzvy bagatelizovat, vydávat je za výmysl mocensky neukojených hysteriku a potenciálních nositelu nových forem totality. Personální obsazení úradu ministra životního prostredí je pak už
jen dusledkem názoru, že hlavní váha rešení ekologických problému je
na znecištovatelích
a poškozených
samých ...
Odpovídá tento postoj ministerské'
ho predsedy nízkému "ekologickému
vedomí", nedostatku zájmu naší verejnosti o stav životního prostredí
a otázky ekologické výzvy vubec?
Tvrdívá se to. Nicméne podle pruzkumu STEM (zverejneného 23. brezna
napríklad v ZN) patrí mezi oblasti;
v nichž bylo za posledních šest let
podle názoru obcanu dosaženo nej-

méne úspechu, také životní prostredí.
Kdo že to tedy vlastne má nízké ekologické vedomí?
e, za to, co a jak se deje s životním
prostredím,
neodpovídá František
Benda, ale ideologie neolibetalismu,
tak jak ji interpretuje a praktikuje
premiér. Starost o pouhou úživu by
dnes nemela být jediným smyslem
politiky. Bez toho, že se budeme soucasne starat o prírodní zdroje, jde
o nebezpecnou jednostrannost, která
nepatrí do této doby.
Svým vyznavacstvím politiky "lais~
sez faire" se Václav Klaus pokouší celit výzvám jednadvacátého století politickým a ekonomickým instrumentárem století devatenáctého.
•
JUDr. V Á CLA V MEZ 1\I C K Ý , po listopadu 1989 námestek ministra pro životní
prostredí CR Bedricha Moldána, dnes
vedoucí Katedry práva životního prostredí na Právnické fakulte UK.

Na washingtonském setkáni úcastniku norimberských procesu s válecnými zlocinci vystoupil 23. brezna t. r. s diskusnim príspevkem jeden z amerických vyšetrovatelu Ted
Fenstermacher. Seznámil pritomné
s cásti výslechu, kterému pri priprave procesu podrobil jednoho z obžalovaných - Hjalmara Schachta,
nacistického jinancnihó experta
a rišského ministra hospodárstvi,
který se význacnou merou zasloužil
o znovuvyzbrojeni Nemecka. Fenstermacher položil Schachtovi krome jiného otázku, která událost
podle jeho názoru sehrála roz hodujici úlohu v tom smyslu, že vedla
k vypuknuti druhé svetové války.
Schacht na vyšetrovatelovu otázku
odpovedel jednoznacne: Mnichov.
Toto své presvedceni zduvodnil
tim, že v rozhoduHcich zárijových
dnech roku 1938 se sešel s armádnimi veliteli na spiklenecké schuzce,
na které se pritomni maršálové
a generálové domlouvali na svrženi Hitlera. Nemecká generalita nemela Hitlera jako bývalého jeldvébla v oblibe a nechtela akceptovat jeho rozhodnuti vojensky napadnout Ceskoslovensko. Nemecti
velitelé byli presvedceni, že Ceskoslovensko má nejlepši armádu
v Evrope a s nejvetši úctou hovorili
o zbrojni výrobe plzenské Škodovky. Soudili, že Hitler chce vést zemi
do nezodpovedného dobrodružstvi, které nemuže dobre dopadnout. Ze svého stredu vybrali maršála Wernera von Brauchitsche
a poverili ho, aby navštivil Hitlera
a tlumocil mu jejich požadavek,
aby odstoupil
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Nežli k tomu mohlo dojit, ohlásil
rozhlas zprávu o odletu Chamberlaina a Daladiera do Mnichova.
Západni velmoci prijaly politiku
appeasementu a Hitler opet triumfoval. Za techto okolnosti generálové usoudili, že nemaj{ šanci a od
svého zákroku proti Hitlerovi
ustoupili. Od Mnichova pak vedla
primá cesta k válce...
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Milácek Západu
Vladimir Šuman, predseda bezpecnostniho výboru Parlamentu, se
vrátil z Pariže z mezinárodni konference venované financni kriminalite a sdelil národu, že západni
zeme obdivuji naši legislativu proti
prani špinavých penez. Jsme proste
jednicky a Západ to uznaL
Clovek sice nevi, jsme-li v ocich
Západu tak zaj{mavi proto, že špinavé pen{ze zdárne potiráme, nebo
proto, že je hojne propiráme, ale nezbývá, než skutecne ocenit pokrok
od doby ješte pomerne nedávné, kdy
jsme - ústy premiérovými - vubec
odmitali rozlišovat mezi cistými
a špinavými penezi. Hle, nyni jsme
na špici peletonu a západnijinancnici stoji podél trati v úžasu.
Je to opravdu zvláštnifigura, do
které se tak rádi stylizujeme: Ceši
coby milácek Západu. Máme ji asi
v genech. Staci si pripomenout popis nálady po vzniku prvni republiky v Peroutkove Budováni státu.
Tehdy se psalo, že "celý svet na nás
pohUŽ[jako na národ nadprumerných schopnosti a velkého posláni". Italský ministr zahranici Orlando si (údajne) "prál být clenem
ceského národa" a francouzský
ministerský
predseda (údajne)
"hluboce pohnut Ubal ceský prapor a prohlásil ceský národ za nejušlechtilejši". Ceské noviny opakovaly rutinni diplomatické zdvorilustky, které se pak braly smrtelne
vážne a v politických kalkulacich
se stávaly bernou minci. Dokonce
samotný Národni výbor tehdy sdelil lidu, že "celý svet stoj{ v úžasu
nad vyspelosti ceskoslovenského
národa" ...
Peroutka to vysvetluje revolucnim nadšenim a opojnosti chvile.
Byla to zkrátka naše detská léta...
Budiž, ale zestárli jsme snad už natolik, že bychom museli zacit detinštet?
(zoo)
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Nedotýká se vás, když si s vámi povidáme v rubrice vyhrazené pro ty, jež vnimáme - v domácfm prostredi - jako "nežádoucí
osoby"? Mimochodem, tuto
rubriku práve rozhovorem s vámi v Nové Prftomnosti znovu obnovujeme.

Vubec ne. Hned v devadesátém jsem
pochopil, jak se mnoha lidem, i kamarádum, ulevilo, když videli, že nezustávám. To se ovšem netýkalo jen me, ale
vetšiny lidí v exilu.
Pak je tu také souvislost s tématem
osmašedesátníku. Já bych ovšem radeji mluvil o "šedesátnících". Osmašedesátý, to bylo jen vyvrcholení predchozího vývoje, na to se dnes rádo zapomíná.
Jak by se jinak mohl treba Havel stát
jedním z nejznámejších dramatiku
v Evrope, kdyby tu byl až do roku 1968
existoval zcela uzavrený systém?
Pred rokem 1989 se ozývalo, také
z exilu, že hlavním nebezpecím by bylo
opakování pražského jara, Dubcek ...
Pozdeji jsem pochopil, že mnoho lidí se
nejvíc bálo, že osmašedesátníci zaberou pozice, které chteli 'obsadit sami.
Avšak my, co jsme v osmašedesátém
odešli, jsme nesháneli sinekury, chteli
jsme pomoct... Dnes již ten streh vuci
nám jako konkurentum polevuje, lidem
nakonec došlo, že nicím nehrozíme ...
Ješte k tem "šedesátníkum" a k jejich
roli ci významu: nedávno napsal Vaculík, že "zmeny k lepšímu mohou v diktature delat jen ti, kterí mají nástroje
a vliv, a ne ti, co byli odstrceni... Ti první jsou ovšem tem druhým za své jednání odpovedni". Sdílím Vaculíkuv ná14

zor. V exilu jsme se na všech stranách
snažili politické škatulkování relativizovat, bylo prece potreba každé hlavy,
ruky. Ale t~dy se škatulkovalo a ješte
škatulkuje o sto-šest Pritom, kolikrát se
tomuto národu jen v tomto století pustilo žilou. A ted zase kádrování? Takže:
nikdo o nás nestál, a ted už je pozde.
Ackoli vaše posledni novinárské "dite", evropská Lettre Internationale, žije
v Nemecku, Itálii, ve Španelsku, Rusku,
Madarsku, Rumunsku, Jugoslávii, Chorvatsku a v Bulharsku,
u nás (a také
v Polsku) umrela. Proc?

Na takový casopis potrebujete velkého nakladatele nebo list, pod jehož
krídla se schováte, resp. jehož infrastrukturu, vcetne distribucní síte, budete moci využívat. Pak muže vetšinu
techto nákladu casopisu hradit ten, kdo
takovou infrastrukturu již tak jako tak
má. Konkrétne u'nás a v Polsku casopis
neztroskotal na práci redakce, ta byla
dobrá, ale na nedostatecné distribuci,
a vubec infrastrukture.
Casopis jako treba Nová Prítomnost
musí stát na abonentech. Jedine ti vám
prinesou peníze, na jiných zpusobech
prodeje príliš tratíte. Prímý prodej (na
stáncích) je u malých casopisu duležitý
predevším pro reklamu: aby váš casopis bylo videt. Kolegové z príbuzných
periodik by se s vámi meli podelit o adresy abonentu po celé republice (a vy
s nimi) a pak ješte musíte zajistit, aby
abonenti meli nejakou privilej: predevším musejí dostávat váš casopis o týden, o ctrnáct dní drív, než se objeví na
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stáncích. Jinak se nutne naštvou: proc
já si to abonuji, když se to k jiným dostane drív? Jiste, duležité jsou také knihovny a spolehliví knihkupci. A pak,
dohodnete se s deníky, aby se o každém
vašem císle v nich objevila sebestrucnejší recenze, treba negativní - myslím
tedy nejen v Literárkách. A v televizi
a v rozhlase ... Vtelevizi by vám moc pomohla treba neco jako mesícní Volná
tribuna ové Prítomnosti. Co kdyby si
treba práve NOVAchtela porídit lepší
povest u inteligence? esmysl?

Jak jsou na tom srovnatelnécasopisy
jinde v Evrope?Patrne bychje oznacil
za "kulturni",i když se nesoustredujijen
na kulturu v užšim smyslu slova.
Pokud mluvíte o kulturních týdenících, ty vetšinou zmizely. Jejich agendu
prevzaly deníky. V Nemecku zustal Dle
Zeit, ale to je docela zvláštní prípad.
Abychom si rozumeli: nezmizely v tom
smyslu, že by zmizela jejich potreba.
Všechny velké deníky mají dnes rozsáhlé kulturní prílohy, jež zdaleka nejsou
urceny masovému ctenári. A jednou
týdne ješte vkládají mnohem objemnejší (a nikoli predevším zábavnou) prílohu samostatnou. Velké týdeníky jako
Express, Newsweek, Spiegel jsou už neco jiného. Specializované revue ovšem
vycházejí dál.
To není špatné rešení. Vždyt kulturní
témata se tak objevují v obrovských nákladech.

Sjakými predstavamijstepripravoval
obnovu deniku Lidové noviny v roce
1968?

Chteli jsme navázat na tradici Lidovek
predválecných: chteli jsme být deníkem
inteligence. Nestranickým, neideologickým. Poskytovat maximum informací
na úrovni nejlepších evropských novin,
aby si i nárocný ctenár mohl udelat názor sám. Abymu k tomu nic nechybelo.
Tady se dnes informace sdelují formou
polemiky. Treba o tom "vašem" korupcním procesu (P. Pithart jako svedek
v trestním rízení s bývalým reditelem
Agrobanky - pozn. redakce) jsem se pri
svých návštevách Prahy skoro nikdy nedovedel, o co skutecne jde. Zato jsem
znal názory všech redaktoru, kterí o tom
psali - psali, nikoli referovali. Napsat polemiku, to máte totiž hotové za deset minut. Zpracovat informaci dá casto hodiny práce. A pak, kdo to dnes umí?
Dnešní Lidovky jsou vyhranené, militantní ideologické noviny, které se starými Lidovkami, s jejich noblesou,
vzdelaností, snahou nestranit nemají
nic spolecného. Nemluví ke mne jako
k dospelému cloveku.

A ted co nejobecneji:noviny u nás
a noviny na Západe?

Takové celostátní noviny, jako máme
tady, v západní Evrope prakticky neexistují. V Nemecku a ve Francii jsou tri
celostátní deníky, v Anglii ctyri. Vetší
náklady mají deníky regionální - ty už
se spíše podobají našim novinám. V celostátních denících dostane ctenár
kompletní informaci, i když ne vždycky
o tolika drobných jednotlivých událostech jako u nás, a dostane se mu také
zevrubných analytických textu. Polemickými sloupky ci úvodníky se šetrí.
nás mají všechny noviny nekolik
sportovních stránek, což je na Západe
nemyslitelné, tam si proste zájemce
koupí specializovaný sportovní deník.
A pak, všechny naše deníky mají celé
stránky typu "ze soudní síne", "zlomené nohy" atd., a v bulvárním provedení
- jenže Blesk a Lidovky, to jaksi nejde
dohromady! To by na Západe bylo vnímáno jako tríhlavé tele.

Pocitámvás mezi patentovanéskeptiky, práveproto se zeptám: co vás tu neprijemneprekvapuje?
Ideologicnost spolecnosti. Místo, abychom se snažili vytvorit spolecnost
otevrenou, relativizující, znovu pestujeme propagandu, jen s opacným znaménkem, a prísaháme na "zastupitelskou demokracii". Jenže treba ve Francii má Juppé v cele pravice v parlamente vetšinu 4 : 1. Ale jak ukázaly poslední
velké stávky, v demokracii vetšina sama o sobe mnoho neznamená. U nás se
porád nechápe, jak spolu souvisí zaslupitelská demokracie a obcanská spolecnost. Zastupitelská demokracie je jen
jedna ze složek obcanské spolecnosti,
není její náhradou. - Také jsem cekal,
že významnejší roli sehraje v postkomunistické Evrope náboženství, že vyplní vakuum po staré ideologii. To se
však nestalo, dokonce ani v Polsku.
Místo toho zvedl hlavu nacionalismus.
A hrozí nám provincnost, ta svérázná
kombinace komplexu ménecennosti
a pocitu nadrazenosti.

Cim nás posledni desetiletípoškodila
nejvice ? Anebo presneji:cim jsme se
v nich my sami nejvicepoškodili?
Stalinismus u nás trval zhruba od roku 1948 do roku 1953-54. Pak sice zdaleka nenastaly ideální casy, ale jakousi
osmózou se všechno, co bylo v této zemi
dríve dobré, pomalu zacalo znovu objevovat. lezapomente, že tehdy tu ješte
byly celé dve generace, které aktivne
žily v normálních podmínkách, a ty pomáhaly pomalu oživovat tkán každodenního života. Proto mohla prijít šedesátá léta, kdy spolecnost zacínala znovu žít - po prestávce vlastne jen krátké,
byt neuveritelne surové, tupe brutální,
chcete-li kriminální.
~ str. 16
15
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Na horní palube
potichu zpívali
Prvni velvyslanec CSSR, kterého
po listopadové vedeni odvolalo, byl
Dušan Spácil z Bonnu. Tato fakta
a jejich pozadi, podobne jako
spousta dalšich informaci a vysvetleni bohužel zcela chybi na 357
stránkách "My z Cernina - pameti
ceskoslovenskéko diplomata", které
se nedávno objevily v knihkupectvich (vydány nakladatelstvim Periskop).
My z Cernina je vesmes smutnou
cestou po prumeru diplomacie
CSSR. Bývalý námestek ministra
zahranicnich veci a velvyslanec ve
Washingtonu a Bonnu, Dušan Spácil,je nereformovatelný komunista.
Nenechává ctenáre na pochybách
o svém postoji. Už na prvni stránce
tohoto rozvleklého dlla autor piše
o po listopadové ére, která "objektivne z hlediska historie znamenala docasné zastaveni .., vývojového
procesu (od kapitalismu k socialismu) a byla ne revoluci (sic), ale
kontrarevoluci".
Spácil priznává, že uvital sovetskou vojenskou intervenci v srpnu
1968.Když videl z okna svého modranského bytu na zbraslavské silnici dlouhou šnuru tanku, jeho
prvnim pocitem bylo ulehceni, že
napjatá situace skoncila: "Okamžite jsem vedel, že musim na ministerstvo." Avšak správne predvidal,
že "Íl vetšiny Cechoslováku již
SSSR nebude považován za pritele,
ale za agresora".
Druhý den už videl situaci ponekud jinak: "Citil jsem se Cechem,
a vedel jsem, že ceský národ tuto
pomoc neprijme." Dokonce údajne
rekl sovetskému chargé d'affaires
Udalcovovi, který se dostavil na
"zamini" s prvni demarši o neprátelském prijeti sovetského vojska
Pražany: "Ivane Ivanovici, mysllm,
že jste udelali osudovou chybu."
Udalcov prý mlcel.
Krátce poté Spácil jel jako c7encs.
delegace na zasedáni Valného shromáždeni
OSN lodi "France"
z Cherbourgu do New Yorku spolecne se sovetsko-beloruskou delegaci: "Nálada nebyla nejlepši..., rozumeli jsme si však. Casto jsme sedeli na horni otevrené palube a potichu zpivali ruské a sovetské pisne.
Naši spolucestujici - Americané,
Francouzi, Nemci a jini cizinci
- o nás vedeli, že jsme z Ceskoslo-
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venska - a divili se, že se po 21. srpnu práteUme se Sovety. Nám to
však bylo jedno. Já osobne jsem
vždycky citil, že Soveti mi byli bližšl, než jakýkoli západnl cizinec."
V OSN mel Spácil za úkol prerušit
jednáni, kdykoli padla sebemenšl
zmlnka o sovetské okupaci CSSR.
Po návratu do vlasti Spácil inicioval obnoveni SCSP na ministerstvu. Jednou z jeho prvnlch akci
byla prátelská návšteva u sovetské
posádky nove dislokované v Milovicich.
Spácil obdivuje Vasila Bilaka, ackoliv "je pravda, že byl impulzivnl
a nekdy podléhal emocim, avšak .
to nebylo vetšinou na škodu veci" .
"Rád jsem rovnež chodil k Lenártovi ... Považuji za štestl, že v dobe,
kdy jsem byl námestkem, byl mým
ministrem soudruh Chnoupek ...
Velmi jsem si vážil prezidenta Hu-

ormalizace napáchala v tkáni ceské
spolecnosti škody daleko vetší, protože
spolecnost uspala. Politických veznu
mnoho nebylo, ale presto si režim našel zpusoby, jak si vynutit poslušnost:
v nejširším smyslu se to delo korupcí.
Ovládal spolecnost strachem nejruznejšího druhu. A ten strach tu cítím dosud. Lidé dnes príliš brzy rezignují: nic
se nedá delat Nekdy dokonce: bojíme
se... Jak to, že napr. Literárky neotevírají na svých stránkách problémy ceské
kultury? Proto, že dostávají dotaci z Ministerstva kultury? Lidé zírají na televizi jako fascinovaní kobrou, a skutecná
diskuse o vážných vecech prakticky neexistuje. To jsou porád ješte ta sedmdesátá, osmdesátá léta: letargie, pasivita,
strach, konformismus.
Co je "kulturnl politika"? Je to vubec
necojsoucího? Jiste vtte, co si o tom mysU Pavel Tigrid.

Soucasný ministr kultury si sem prinesl americké predstavy, nikoli francouzské. Ve Francii sice žil, ale v jejím
kulturním prosU'edí zustal ideologickým Americanem. A pokusil se prenést do ceské správy vecí kulturních
neco, co je na tomto kontinentu cizf.
Onehdy se me nekdo zeptal: Jaký je
rozdíl mezi vámi a Tigridem? - Já se
mýlil v mládí, on ve stárí. Moje výhoda
je, že já to vím.
Stále se toclme kolem rozdtlností. Co
takhle podobnosti? Treba mezi Francii
a Ceskou republikou?

sáka a predsedy vlády Štrougala".
Postrehy ze sedmiletého pobytu
s. Spácila v Bonnu obsahuji dokonce i pár zajlmávostl: napr. o jeho
dost špatných vztazlch s madarským velvyslancem lmre Horváthem, který "byl zkušeným politikem a mel za sebou i stáž nekolika
let odpovedné práce ve stranickém
aparátu. Po rozhovoru s nim jsem
však citil, že si nerozumlme, a že
lmre hovorl jazykem, který mi byl
cizl, jazykem, který se stal obecným
dnes po zmenách, ke kterým došlo
po a.listopadu roku 1989".
Spáciluv pristup k spisovatelum
nebylo nic lepšl. O Pavlu Kohoutovi plše, že zklamal jeho generaci
."zrado a na ideálech". A o Václavu
Havlovi: "Jeho hry a knlžky se mi
proste neUbily a svou vulgárnl absurditou mne odrazovaly a nepovažoval jsem je za velkou literaturu ...." S tvorbou svého nástupce
v Bonnu, Jirlm Grušou, se s. Spácil
nikdy nesetkal a a mysU si, "že krome úzkého kruhu našich emigrantu ho v Nemecku nikdo neznal".

Ve Francii silná komunistická strana
dvacet let pouhou svou existencí blokovala opozicní politiku, Bez ní totiž nebylo možné vytvorit alternativní vetšinu nalevo od stredu. Teprve Mitterand
dokázal komunisty vyvést z ghetta,
címž je pripravil o predpoklad jejich síly. A dokázal možnost ve Francii nezvyklé demokratické alternace. Také
u nás, kde jako ve Francii byla KS mezi válkami silnou, masovou a za podmínek legality od shora dolu stalinizovanou politickou stranou, tvorí komunistické "zdravé jádro" tak velkou cást volicu, že to opozici paralyzuje. Je treba
vyvést je z ghetta. Teprve pak bude
v této zemi možná demokratická alternace mezi levicí a pravicí.
Co ukázaly nedávné stávky ve Francii?

Obnažily neslucitelnost anglosaského a evropského sociálního systému.
V západní Evrope je kolem dvaceti milionu nezamestnaných, kterí pravdepodobne už nikdy nenajdou stejnou práci.
Ukazuje se, že bude treba zkracovat
pracovní dobu - dejme tomu o 20 %
kratší pracovní týden, a o 10 % nižší
mzda. Lidé si totiž uvedomují, že ne16

zbohatnou, že jejich šance je volný cas,
zajištené stárí, urcitá sociální jistota.
Iluze, že každý muže zbohatnout, žije
po zkušenosti s tchatherismem práve
už jen v USA,bohaté zemi s nízkou hustotou obyvatelstva. Ke všemu ješte
všechny populace stárnou, .obyvatelstva pribývá, takže v rozpoctech chybí
stále více penez.
Ukázalo se, že vládnout jen s pomocí
zastupitelské demokracie není a nebude možné: mnohé duležité procesy
a posuny nedokáže proste zachytit
Kd:rbyste byl ministrem kultury, jaké
projekty byste podporoval?

Lidé, kterí pracují ve sfére kultury,
by si meli zacít zvykat na to, že se musejí dávat dohromady (treba v nejruznejších klubech) a projevovat se jako
neoslyšitelný, autonomní hlas. Treba
vuci státu, vuci jeho "kulturní politice".
Sponzori totiž mohou utáhnout sotva
15 - 20 % kulturního provozu, spíš mín.
Ostatní musí jít z verejných prostredku,
ale' samozrejme bez porucníkování
státu. To bych všemožne podporoval:
organizování prostoru pro neustálou
diskusi o kulturní politice, o stavu kultury - obecne i zcela konkrétne. Lidé
kultury musejí znovu nabýt sebevedomí. A kulturní politika? To je predevším vytvárení aktivních adresátu kulturní tvorby. Taková aktivita mu~í mít
težište už na stredních školách. Na
univerzitách ci proste v dospelém veku
musejí mít mladí lidé potreby kultury
už v sobe.
A jaké bysteza žádnou cenu nikdy nepodporoval?

Památkovou péci. Ta do resortu
a hlavne do rozpoctu Ministerstva kultury nepatrí, a když, tak s presnou defi- .
nicí a s oddeleným rozpoctem. Starost
o ni je zájmem celé spolecnosti, na to
musejí být prostredky docela zvláštní
a zajisté ne malé. Jenže památková péce je duležitou ziskovou investicí (vezmete jen Prahu).
Proc jste zustal v Partži?

Mel jsme tam za tech dvacet sedm let
americké a francouzské
emigrace
spoustu vecí, od nichž jsem nemohl jen
tak odejít Musel jsme si totiž vydelávat
na živobytí tím, co nemelo nic spolecného s Cechami. Casopisy a vubec aktivní exil, to všechno jsme delali ve volném case. Potreba téhle aktivity zaplatpánbuh zmizela, ale to ostatní vetšinou
zustalo. Tady? Leda neco napul. Kdysi.
Jenže nikdo po mne nic nechtel. Mel
jsme snad chodit po Václaváku s cedulí,
aby mi tu dali nejakou práci? Zrejme,
jak sám ríkáte, persona non grata.
(rozhovor vedl Petr Pithart)
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tu z roku 1953 nebo Einsteina
s vyplazeným jazykem), a podílí se
triceti procenty na firme Teledesic,
která hodlá za devet miliard dolaru vypustit ne méne než 840 satelitu a vytvorit tak globální komunikacní systém. Investoval i do filmového studia Dreamworks SKG,
jehož podílníkem ·je i Stephen
Spielberg.
Ve své knize, z níž Spiegel uverejnil
rozsáhlé ukázky, popisuje Gates
Zakladatel Microsoft
svoji
vizi budoucí informacní spoBUl Gates má vizi
lecnosti. Co prinese práve budovai""ormaéní spolecnosti
ná "informacní (super)dálnice",
používající širokopásmových rychlých tras pro prenos dat, jejichž kapacita bude tak vysoká, že umožní
prenos treba barevného televizního
týdeník
SPIENemecký
GEL v císlech
47 a DER
48/95 prinesignálu v reálném case? Vizionár
sl na okraj vydání nové knihy Billa Gates predpovídá, že náklady na
Gatese gottwaldovsky
nazvané .prenos dat poklesnou stejne draCesta kupredu (nem. Der Weg nach
maticky, jako se to už stalo voblasVorn) - obsáhlou zprávu o jejím
ti jejich zpracování. Pak se infordnes tak slavném au~orovi a o promacní dálnice stane necím stejne
bíhající informacní revoluci.
reálným a všudyprítomným jako
Gates, spoluzakladatel spolecdnes elektrina. (Zde si Váš observanosti Microsoft (prodávající softwatorista nemuže odpustit smutné
rové produkty jako MS-DOS, Win- konstatování nedávného zvýšení
cen telefonních hovoru. Pro srovdows, Word, Excel a další), si postupne vybudoval impozantní im- nání: v USA stojí mesícní paušál na
périum. Koncem léta roku 1995 místní hovory, tzv. fiat rate, mezi
uvedl Microsoft na trh nový proosmi a devíti dolary. Práve cena
gram Windows 95. Jeho "krest" byl místního hovorného má pro uživadoprovázen velkou lidovou pomtele Internetu zásadní význam. Jepou - Gates si dokonce zakoupil za jich mocnou protizbraní je ovšem
18 milionu dolaru písnicku skupisoftware umožnující "oIT-line"prány The Rolling Stones Start Me Up. ci s elektronickou poštou, napr. EuO Gatesovi jeho životopisec James
dora. Její základní verze je tzv.
Wallace mluví jako o cloveku, "kte- freeware, tj. volne a zdarma širitelrý vstoupí do ucebnic dejepisu jako ná.) Jeden megabyte na pevném
nejmocnejší muž dvacátého stoledisku pocítace'- ekvivalent sedmi
tí." Spiegel uvádí, že Microsoft do- set stran textu - bude zanedlouho
sáhl (k 30. cervnu 1995) rocního
stát pouhých patnáct centu (cca
zisku 1,450 miliardy dolaru a obractyri koruny dvacet). Jedna strana
tu 5,910 miliardy.
textu tedy prijde jen na dvousetinu
Microsoft se dnes zdaleka nenákladu xeroxové kopie.
Pripojení pocítace na informacní
omezuje na programové vybavení
pocítacu: investuje do oblastí jako
dálnici - Internet je pouze její predjsou datové síte, informacní systézvestí - uciní neužitecnými hmotné
my, zábavní prumysl a bankovnicpredmety (prírucní knihovny, stetví, a stal se nejvetším vydavatereopríjímace, kompaktní disky, falem encyklopedií na svete (jeho
xy, registratury), nebot jejich informacní obsah bude možné si snadencyklopedie na disku CD-ROM
Encarta, prodávaná v Ceské reno a okamžite vyvolat z príslušpublice asi za 3000 Kc, podle Spie- ných databází.
Pocítacové síte mohou usnadnit
gelu úspešne konkuruje Brockhausu a Britannice).
vznik ruzných obcanských iniciaGates si dále koupil "obrazová
tiv. Soucásti dnešní pocítacové kulpráva" na digitální reprodukce Ná- tury jsou i diskusní skupiny známé
rodní galerie v Londýne, peterburpod zkratkou BBS. S jejich pomocí
ské Ermitáže, Muzea um'ení ve lze zorganizovat obcanské petice
Philadelphii atd., Bettmannuv fo- poukazující na ruzné problémy
a dát tak obcanum vetší váhu v záto archiv (obsahující napr. slavný
snímek dobyvatelu Mount Everespase s byrokracií.

Až prijde

info rllla cní

potopa
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Informacní dálnice zatím nevynáší. I když je dnes témer padesát
'procent pocítacu v USA vybaveno
modemem nutným k napojení pocítace na telefonní sít, pouze deset
procent majitelu modemu využívá
služeb komercních pocítacových
sítí jako jsou Prodigy, CompuServe
a America Online. Mnozí abonenti
jsou však dosavadní úrovní jejich
služeb zklamáni a záhy dezertují.
Podle Gatese zacne informacní dálnice existovat až ve chvíli, kdy se
vetšina domácností a podniku - tedy desítky milionu uživatelu - pripojí na širokopásmovou sít. Prístup
na dálnici by meli mít prakticky
všichni - bohatí i chudí, obyvatelé
mest i venkova, lidé všech generací - a nikoli jen elity. Bud bude dálnice masovým fenoménem, nebo
nebude vubec. Podobne jako
v mnoha jiných prípadech, teprve
její plné rozšírení sníží náklady
natolik, že bude cenove dostupná
každému.
Dálnice nevznikne pres noc, nebude ;,náhlým revolucním výtvorem", nýbrž postupným vývojem
Internetu, ,pocítacu a software.
Microsoft do ní investuje rocne 100
milionu dolaru; ocekává, že se tyto
výdaje zacnou vracet zhruba za pet
let. Nejde jen o technický problém:
nikdo zatím neví, co uživatelé od
informacní dálnice ocekávají. Lékarské rady? ové druhy her? 0vé seznamovací možnosti?
akupování na dálku? Nebo jen více filmu? V soucasné dobe probíhá ve
vyspelém svete nekolik rozsáhlých
pilotních projektu s pocítaci a televizory napojenými na širokopásmovou sít, jejichž cílem je práve
toto zjistit.
.
Jako každá nová technologie,
i informacní prinese pozitiva i negativa. Prínosem bude nepochybne
lepší distribuce informací. Lidé budou moci pracovat doma nebo na
pracovištích stranou mestských
center (což však v nich muže vyvolat pocit osamelosti). To povede
k úspore prírodních zdroju, pohonných hmot atd. Informacní spolecnost bude mezinárodní; -prinese
hospodárský prospech tem zemím,
které se novým možnostem odvážne otevrou a získají tak nové trhy
a pracovní místa.
~ str. 18
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Gates však predvídá i znacné problémy: mnohá povolání zaniknou
a bude nutno nabídnout rozsáhlé
preškolovací programy. Napríklad
tím, že se kupující a prodávající dostanou do "prímého" kontaktu, ztratí práci mnoho zprostredkovatelu
a tvrde bude postižen maloobchod.
Závažnejším problémem bude
ochrana soukromí, obchodních tajemství a tajných informací souvisejících s národní bezpecností.
Pred padesáti lety desila svet predstava z Orwellova románu 1984, že
budeme sledováni všudyprítomnými kamerami. Nyní mnohde lidé
kamery vítají jako prostredek proti
zlocinnosti na takových místech,
jako jsou parkovište a ulice velkomest. Mnozí zrejme dávají prednost dozírajícímu státu pred ohrožením teroristy a zlocinci. To, co se
nám dnes jeví jako digitální Velký
bratr, se jednou muže stát bežným
zpusobem ochrany obyvatelstva.
Informacní
revoluce umožní
snadnou a levnou dopravu informací a nabídek pres hranice technicky vyspelého sveta do rozvoj 0vých zemí. Otevírá všem lidem, at
žijí kdekoli, nejduležitejší trhy svetového hospodárství, což vystaví
príslušníky vysoce kvalifikovaných
profesí v prúmyslových státech nové konkurenci. Informacní revoluce
muže zmenšit propast mezi chudými a bohatými zememi: kdo prijde
pozdeji, má totiž možnost preskocit
urcité fáze a vyvarovat se chyb prúkopníku. Nekteré státy tak mohou
obejít epochu industrializace a prejít prímo do informacního veku. Evropa zav~dla televizi pozdeji než
Amerika. Evropským divákum je
proto nabízena lepší kvalita obrazu.
Obdobne mohou nekteré dosud netelefonizované regiony zavést nikoli
tradicní telefonní systémy, ale již
mobilní sít, a tak dosáhnout znacné
hospodárské i ekologické úspory:
ušetrí se miliony stromu, tisíce tun
drátu, obrovské množství práce.
Moderní telekomunikacní systémy povedou k další politické a kulturní globalizaci: zmenší rozdíly
mezi zememi a sníží i význam státních hranic. Podobne jako faxy, prenosné videokamery a televizní zpravodajství ze sousedních zemí uspíšily konec komunistického režimu
a tím i skoncení studené války, muže informacní revoluce otevrít i další dnes jeŠte uzavrené spolecnosti.
MILOS

CALDA
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Neurážejte
Dlaterštinu!
S

evropskými
jazykydeje
se vneco
posledních
desetiletích
mimorádného. Duch globální kultury
svedcí nejlépe anglictine, která se
k ní hodí svojí jednoduchostí a univerzálností, naopak nepreje jiným
národním jazykúm. Ty nejen že anglictine vyklízejí pozice, ale navíc se
podle mínení mnohých "kazí", to
jest zjednodušují se, ztrácejí cisté
formy, plní se prejatými slovy a vazbami v míre dosud nevídané. Není
divu, že se dostavila reakce, a po celé Evrope se rozšírila vlna novodobého purismu. U nás zasáhla do debat o pravopisu, jinde však šla dál
a dala vzniknout ochrannému pzykovému zákonodárství. Protože se
v našich médiích objevila ponekud
jednostranná, z liberálních pozic vedená kritika takových "jazykových
cel", pokládáme za nutné nabídnout
i argumenty jejich zastáncu.
Jedním z nejpovolanejších je bývalý ministr a poslanec Maurice
Druon, permanentní sekretár Académie franc,;aise,ctihodné instituce,
která od casu kardinála Richelie
pecuje o klenot pro Francii nejcennejší - o francouzský jazyk a o jeho
cistotu.
Maurice Druon pred casem poskytl rozhovor týdeníku Der Spiegel. V nem se zastává francouzské°ho jazykového zákona, který má jinak ve Francii i mimo ni spoustu
kritiku. Vyporádává se s námitkou
Spiegelu, že se zákon snaží vytvorit
jakousi "duchovní Maginotovu linii", kterou stejne nikdo nebude
brát vážne. Podle Druona zákon nemá budovat bajonety streženou jazykovou bariéru, nechce bránit prejímání slov, které ve francouzštine
dávají smysl nebo existují už odjakživa. Vždyt napríklad v anglictine
jsou tisíce slov francouzského púvodu a naopak. "Vaše "Kravatte"
vdecí za své jméno nákrcníkum
královského francouzského jezdeckého pluku Royal croate," ríká Druon redaktorúm Spiegelu.
Význam jazykového zákona vidí
v praktické rovine. Je napríklad duležité, aby návody k použití dovážených prístroju, casto nárocných na
manipulaci, byly tišteny francouz18

sky. Stejne tak by mel treba metar
nebo stánkar v parížském Eurodisneylandu vedet, když uzavírá
smlouvu, která ho ciní clenem jakéhosi "castingu", co vlastne podepisuje. Druon nezpochybnuje svobodu slova, pouze ríká, že tak jako nemáte právo urážet druhého, nemeli
byste urážet ani jazyk samotný: násilne prejatými výrazy, neprirozenými slovními bastardy.
Pan sekretár mohutne kritizoval
francouzský ústavní soud za to, že
prohlásil za neplatné ty pasáže zákona, které mely chrártit proti anglicismum. Odborný posudek podle
neho nebyl objektivní, nebot jej vypracoval profesor práva, který pracuje pro reklamní agentury. Ty pokládá za jedny z nejvetších "prznitelu" jazyka.
Marcela Druona rozhodne nelze
považovat za "jazykového nacionalistu", jak bychom od "maticiara" ocekávali. Naopak, zpúsob, jakým rozumí materštine, mu umožnuje ocenit
prednosti jazyku jiných: "Italština je
muzikální, je to jazyk zpevu. Nemcina [...] má schopnost popsat rozmanité stavy mysli, a proto pronikla tak
silne do jazyka metafyziky. Anglictina je jazyk poezie a literatury, se
svou jednoduchou syntaxí, avšak je
to také strucné výrazivo hospodárství [...]. Ruština je zázracná: má nejvíce písmen a zvuku, je to hudba
a poezie. Francouzština vylucuje,
aby mohl clovek cloveka oklamat. Je
presná a jasná, je jazykem smluv
a dohod, protože je reci pravidel, definic, etiky:'
Pan Druon je konzervativcem
v puvodním smyslu slova, tak jak se
mu rozumelo pred Hayekem. Académie francaise srovnává s Vatikánem
a s britskou Horní snemovnou, neboJ stejne jako ony brání staré hodnoty. K nim patril i spisovný jazyk,
kodifikovaný a udržovaný na takové
úrovni, aby mohl být nositelem vysoké kultury, jednotícím prvkem celého národního spolecenství. Jeho
snaha postavit se do cesty mohutným globalizacním silám, jaké dnes
predstavuje svetový obchod, pristehovalectví, Internet ci družicová televize, muže pusobit ponekud sisyfofsky. Presto bychom ji nemeli prehlédnout, zamýšlíme-li se nad tím,
jakou váhu mají pojmy národní stát,
národ a jeho jazyk v dnešním všemi
zpusoby provázaném svete.
MIROSLAV
GALUSKA,
JAKUB
CAMRDA
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Rakousku
na záda
hledíme

Zkušenosti
nového clena EV jsou
pro nás poucné

V mesícníku
dubnovémWIE
císleERrakouského
JOURNAL
popisuje Franz Fischler, komisar
EU pro zemedelství a regionální
rozvoj, kterého do funkce nominovalo Rakousko, své první zkušenosti s vnitrním fungováním evropských institucí. Zároven vysvetluje,
jakým zpusobem má Rakousko
v Evropské unii jako nový clen vystupovat, jak má prosazovat své zájmy. Rakouské zkušenosti s EU, at
už z doby tesne pred vstupem nebo
po vstupu, jsou pro nás velmi instruktivní, vždyt všichni veríme, že
za ním zaostáváme jen o kousek.
Proto je s podivem, že je zatím nikdo
nepodrobil zevrubné analýze.
Franz Fischler predevším podtrhuje význam aktivního vystupování
Rakouska v EU. "Nejduležitejší je,"
ríká, "sám neco delat." Tím ovšem
nemyslí jen obcasná politická prohlášení vyslovovaná tu a tam, pri
ruzných príležitostech, na ruzných
fórech v prítomnosti evropských politiku - taková, jaká nyní slýcháváme i od ceských predstavitelu. Kdo
chce dosáhnout nejakého cíle
v rámci politiky Unie, musí pocítat
s tím, že jde o politiku dlouhodobou
(Langfristpolitik), kde konecnému
hlasování v Rade, Komisi ci v Evropském parlamentu predcházejí
dlouhotrvající diskuse a koncepcní
plánování na nižších úrovních.
K úspechu tedy vede jen dlouhodobá vytrvalá práce na všech stupních
bruselské struktury, vysvetlování
stanovisek, spoluvytvárení strategií
(tzv. Zelené knihy) pro jednotlivé
oblasti, nenápadné
"pašování"
vlastních predstav do pripravovaných programu.
Žádný clenský stát si podle
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Fischlera nemuže dovolit pasivitu,
není možné jen cekat, co EU narídí,
a pak ríkat, že jsme to vlastne nechteli. Rakousko musí ješte vychovat novou trídu kvalifikovaných evropských úredníku, kterí ho budou
dobre zastupovat nejen na vrcholných postech, ale i na úrovni stredního managementu bruselských orgánu. To mimo jiné vyžaduje od
pro evropských rakouských politiku,
aby nepolevili v úsilí priblížit Evropu Rakousku: stále znovu vysvetlovat, jak EU funguje a v cem je užitecná a proc muže být práce v evropských institucích pro mladé lidi
atraktivní.
To, co platí pro Rakousko, platí
primerene i pro Ceskou republiku,
a to i presto, že možnosti plného clena oproti asociovanému jsou nesrovnatelné. Dohoda o pridružení
ovšem i tak umožnuje dostat se
k mnoha informacím a projektum.
Daleko duležitejší než sebevedomá
prohlášení je ted práce drobná predevším detailní studium evropského práva stejne jako struktury

F

evropských institucí. Myslíme-li to
se vstupem do Unie opravdu vážne,
meli by nejen naši experti, ale i radoví politici, obchodníci, právníci
vedet, jaké jsou kompetence Rady,
Komise, Evropského parlamentu,
Hospodárského a sociálního výboru, jak jsou konstituovány, o cem
rozhodují, kdy jednohlasne, kdy na
základe vetšinového principu, atd.
Pro nás, pro všechny obcany prišel cas "mentálne" se pripravit na
evropanství a na mnohé zmeny, které prinese. Tak napríklad: ackoliv ve
výborech jednotlivých ministerstev
úspešne pokracují práce na harmonizaci našeho právního rádu s právem Dnie, málokdo si zatím dokáže
predstavit šok, který nastane, až
u nás - patrne ze dne na den
(a i kdyby postupne) - zacne platit
nekolik tisíc evropských právních
predpisu, z nichž velkou cást bude
treba prímo aplikovat u našich soudu, a to dokonce prednostne pred
domácím právem!
JAKUH

CAMRDA
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si našinec
vetšinou
predstavuje jako cinnost
teroristu, kterí strílejí a kladou pumy - samozrejme nekde daleko od
nás. Jenže terorismus je teprve vy- .
zrálý plod tendence, která se zprvu
projevuje zpusobem nám duverne
známým. Parížský casopis LIBER
publikuje dopis libanonského literárního vedce Assada Kairallaha
o tom, jak se fundamentalismus
chystá a jak nenápadne zraje zejména v Egypte, kde se o jeho budoucnosti nejspíš rozhoduje. Ukazuje to
na príklade verícího muslima, profesora N. H. Abuzeida, který jednoho krásného dne dostal dopis, aby
se dostavil k soudu. Provinení? Abuzeid se odvážil aplikovat na korán
bežné hermeneutické postupy (které mají v arabském svete svoji starou tradici ta'wil) a opatrne naznacil, že nekteré texty - treba o démonech - není možné brát úplne doslova, nýbrž vykládat s ohledem na
dobu, kdy vznikly.
Rozsudek: profesor Abuzeid je heretik, nesmí ucit a nemuže mít muslimskou manželku. Protože ta se
s ním odmítla rozejít, museli oba
emigrovat do Holandska. Prípad ne19

ní nijak ojedinelý, spíše naopak. ebot dosud bývalo odsouzení heretika vyhrazeno povereným lidem, urceným funkcionárum. Poslední dobou se však prosazuje predstava, že
rozlišovat heretiky je právo a povinnost každého verícího a o nejaké
presumpci neviny nemuže být rec!
Rada atentátu ha významné arabské vzdelance v poslední dobe Oediný arabský nositel Nobelovy ceny .
Mahfuz, liberální teolog F. Fudah
a jiní) dokládá, že s tím nejsou žádné žerty.

Liber
Profesor Kairallah je presvedcen,
že práve v Egypte se dnes roz,hoduje
o tom, zda celý islámský svet fundamentalismu podlehne, nebo ne.
Egyptská vláda se zatím snaží bránit, ale casto už váhá a ustupuje vehemenci náporu. Bez mezinárodní
podpory nejspíš podlehne, soudí autor smutne.
JAN

SOKOL

•

5/1996

NovA

pRfTOMN05T

v Bosne
Jolyon N aegele

Nedávno
jsem
severu Bosny

strávil
osm dnuHlana
jako zpravodaj
su Ameriky: ve mestech Bihaé, Bosanska Krupa a Thzla v muslimsko-chorvatské federaci a ve mestech Banja Luka, Brcko a Bijeljina v Republice srbské. Jel jsem vlastním formanem
a jediný doprovod po severní Bosne
a chorvatském pohranicí, tzv. Krajine,
tvorili stopari - bosensko-muslimský
voják se samopalem, chorvatský lékar,
srbští uprchlíci ze Sarajeva, srbský milicionár-uprchlík
z Drvaru, bosenskosrbští vojáci v rekonvalescenci,
ruzní stredoškoláci a jeden manželský
pár stredního veku, který už nechtel
dál cekat na autobus. Mluvil jsem
s ruznými predstaviteli jak IFOR, tak
mestských a kantonálních
úradu,
s místními
novinári,
navrátilci,
uprchlíky, presídlenci a s takovými,
kterí už nehodlají zažít další válku
a chteli by radši utéct nekam daleko
pryc z Evropy, než zacne další válka
na Balkáne.
Každý, s kým jsem mluvil behem
své cesty, at to byl Muslim (Muslimové.
si ted ríkají "Bošnjaci"), Chorvat ci
Srb, vyjádril velkou úlevu, že válka je
už minulost. Každý by chtel verit, že
válka už nebude, ale zároven priznává,
že bez prítomnosti sil IFOR je další krveprolití témer nevyhnutelné. Navíc
v etnicky cistém poválecném prostredí
je prostor pro menšiny, vcetne clenu
smíšených manželství, užší než kdykoliv drív. Každý, kdo není príslušníkem drtivé vetšiny, je podezrelý.
Mír, který nastal v Bosne a Hercegovine po Daytonské dohode, je krehký a je docela pravdepodobné, že po
odsunu vetšiny z 60 tisíc vojáku IFOR
nebude mít dlouhého trvání. Americtí
vojáci by meli být staženi z Bosny
koncem letošního roku, snad ihned
po amerických prezidentských
volbách zacátkem listopadu. Pokud odejdou Americané, odejdou také Britové
a Francouzi. Zatím masivní vojenská
síla s podstatnou americkou úcastí
a ochota ji použít bez výslovného souhlasu OSN predstavuje zbran, kterou
bosenskosrbští vojevudcové respektují.
Doposud jsou vojenské aspekty
Daytonské dohody dodržovány presne
podle harmonogramu. Avšak na všech

stranách nadále panují obavy, nakolik
jsou civilní cíle Daytonu dosažitelné
po celém území BaH jak v muslimsko-chorvatské federaci, tak v Republice srbské, at jde o nastolení plné svobody pohybu ci vytvorení podmínek
pro svobodné volby, nebo o repatriaci
dvou milionu uprchlíku do jejich puvodních domovu, odkud utekli ci byli
vyhnáni v letech 1992-95. Tyto domy
jsou vetšinou bud znicené, nebo obydlené uprchlíky z druhé strany.
Parlamentní volby by se mely konat
podle Daytonské dohody nekdy mezi
14. cervnem a 14. zárim letošního roku. Vzhledem k neexistenci platného
volebního zákona ukládá DaytoJ~3ká
dohoda Organizaci bezpecnosti a spolupráce v Evrope (OBSE) úlohu vytvorit po celé Bosne a Hercegovine sít volebních komisí, vybavenou 250 volebními odborníky z clenských zemí
OBSE. Ústrední volební komise se sídlem v Sarajevu, vedená americkým
velvyslancem Robertem Frowickem,
stanoví pravidla pro parlamentní, pre~
zidentské, kantonální (jen ve federaci)
a komunální volby na základe pomerného zastoupení. Poslanci zvolení do
snemoven v muslimsko-chorvatské federaci a v Republice srbské by meli
rovnež sloužit jako poslanci v dvoukomorovém parlamentu Bosny a Hercegoviny.

Neco málo historie
Po odtržení Slovinska a Chorvatska
z jugoslávské federace v polovine roku 1991 a následující válce došel bosenský prezident Alija Izetbegovié
k záveru, že Bosna a Hercegovina nemuže zustat v zmenšené, Srby dominované Jugoslávii. Bosenský parlament se rozpadlloni v ríjnu s odchodem srbských poslancu tesne pred
hlasováním o návrhu zákona o svrchovanosti Bosny a Hercegoviny. Bosenská válka vypukla až na jare 1992
jako reakce bosenskosrbské síly a jugoslávského vojska (J A) na odchod
BaH z jugoslávské federace. Proklamovaná nezávislost Bosny a Hercegoviny tvorila neprijatelnou prekážku
velkosrbským touhám po kompaktním srbském území vcetne tzv. Krajiny. Avšak puvodní bosenskosrbské
úvahy o dobytí celého území BaH
20

v prípade odtržení bosenských Muslimu a Chorvatu byly nereálné. Srbové
sice dobyli 70 % území BaH, ale ctyri
roky nebyli schopni dobýt ani Sarajevo, Goražde ci Thzlu na východe BaH,
ani v nejzápadnejším cípu republiky
obklícenou tzv. bihaéskou kapsu,
která byla strategickým klícem ke
Krajine. Práve tato neschopnost prispela k lonským srbským porážkám
v Krajine a západní Bosne. Po skoncení války zustalo 50 % území BaH pod
srbskou kontrolou v Republice srbské, zatímco tzv. Krajina je vylidnena
od srbského obyvatelstva a opet je integrální soucásti Chorvatska.
První a poslední svobodné volby
v roce 1990 prispely k rozpadu Bosny
a Hercegoviny, protože drtívá vetšina
volicu volila nacionalistické strany. Co
zabrání volicum znovu hlasovat podle
národnosti? Zatím žádná strana nepusobí po celém území Bosny a Hercegoviny.

Srbské strany:
všechno je relativní
V Republice srbské existují dva hlavní
politické proudy. Jeden je seskupen
kolem bosenskosrbského
predáka
Radovana Karadžiée, na kterého
haagský tribunál už vydal zatykac pro
podezrení ze spáchání válecných zlocinu. Tento proud je soustreden v horském mestecku Pale. O neco umírnenejší jsou príznivci srbského prezidenta Slobodana Miloševiée, který
zrejme v dohledné dobe zustane bez
haagského zatykace. Ti tvorí druhý
hlavní proud v RS a jsou koncentrováni v nejvetším bosenskosrbském meste Banja Luka. Miloševié, který podporil válecnou cestu k vytvorení prece
jen neudržitelného
Velkého Srbska,
nemá zatim zájem o další válecné dobrodružství a hraje ted mírovou kartu
v zájmu poválecné
hospodárské
rekonstrukce
a politického prežiti.
Avšak Miloševié vládne Jugoslávii, nikoliv Republice srbské. Steží lze mluvit o nejakém opravdu umírneném
politickém proudu v RS; spíš o masové únave z války.
Politický mítink na stadionu v Dobo- '
ji v breznu za podpory Radovana Karadžiée a generála Ratka Mladiée byl
orgií nacionalistické rétoriky. V proje-
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vech'recníku zaznívala hesla jako "neválcili jsme ctyri roky pro bratrství
a jednotu" a "máme ješte spoustu dalších Karadži6u a Mladi6u"; bosenské
Muslimy recníci nazývali prímo fundamentalisty. Zrejme druhým cílem
mítinku bylo udržovat masový odpor
k návratu bývalých muslimských spoluobcanu, kterí za války utekli a rádi
by se vratili do svých domovu.

~ádnoucísrranyjako

magnety stejných pólu
Politická situace ve federaci je ponekud složitejší - jednak v dusledku spo. ru mezi Chorvaty a Muslimy, jednak
kvuli existenci nekolika stran, založených v muslimských kantonech na obcanském a nikoli národním principu.
Tyto strany kladou duraz na multietnické kandidátní listiny vypracované
na základe kvalifikace. Nedávno takovou stranu založil bývalý premiér Haris Silajdži6. Další multietnická strana
'je Svaz bosenských sociálních demokratu (SBSD). Je docela možné, že tyto
obcanské strany budou kandidovat
spolecne v jakémsi demokratickém
bloku.
Generální tajemník SBSD a zároven tajemník obecního úradu v Tuzle
Jasmin Imamovi6 tvrdí, že mezinárodní spolecenství doposud uprednostnuje
vládnoucí
monoetnické

strany, jako je muslimská Strana demokratické akce (SDA), Chorvatský
demokratický svaz (HDZ) a Srbská
demokratická strana (SDS), na úkor
umírnených opozicních stran: "Tyto
strany se podobají magnetum se stejným pólem - nemohou se nikdy sjednotit, nemohou se dohodnout na budoucnosti Bosny ani na/dodržování
Daytonské dohody:'
Muslimský rebel, podnikatel a charismatický politik Fikrét Abdié, který
se pred dvema lety s pomocí Belehradu pokusil odpojit severozápadní Bosnu (kolem Veliké Kladuši ve zmínené
biha6ské kapse) od Bosny a Hercegoviny a vytvorit "Republiku západní
Bosny", po své lonské porážce utekl do
Rijeky v Chorvatsku.
edávno Abdié
registroval svou novou politickou stranu v chorvatské cásti hercegovské metropole Mostar. Je prinejmenšim sporné, do jaké míry muže Abdi60va angažovanost prispet k nastolení politické
stability v Bosne. Abdi6 má obdivovatele, avšak nikoliv volice mezi bosenskými Srby a Chorvaty, ale jeho nejvrelejší príznivci jsou vetšinou v exilu,
a to bud v chorvatském uprchlickém
tábore Kupljensko, nebo za hranicí
bývalé Jugoslávie. Ti méne horliví Abdi60vci, kterí se vrátili v prubehu posledních mesícu z Kupljenska s pomocí Vysokého komisariátu pro uprchlíky
21

OSN do Veliké Kladušy, budou mít steží príležitost hlasovat pro Abdi60vou
stranu.
Stranou doposud s nejvetší pravdepodobností vítezství v muslimských
cástech federace je lzetbegovicova
SDA. Podle Mirsada Veladziée, predsedy Unsko-Sanského kantonu se sídlem
v Bihaéi, "náš národ dobre ví, co jsme
(SDA) udelali pro prežití Bošnjaku,
a práve to bude rozhodující ve volbách". To platí ovšem podobne pro
HDZ mezi Chorvaty v chorvatské cásti
federace. Predseda Veladžié má vedle
bosenské vlajky na svém pracovním
stole malou saudskoarabsku
vlajku
a na stene visí velká fotka zástupu
poutníku v Mekce, symboly, které by
zrejme volice jiných národností príliš
nelákaly.

Doma jedoma
Právo zhruba dvou milionu uprchlíku
všech národností (témer polovina
predválecného obyvatelstva) na návrat
do svých domovu je témer neprekonatelným bodem: Srbští uprchlíci se zatím nehodlají vrátit do svých domovu
ve federaci, protože predstava, že by
museli žít pod muslimskou nadvládou, je pro ne neprijatelná. Srbové pohlížejí na vlny úteku a migrace pred
turecko-muslimskými nájezdy jako na
svuj historický osud,
~ str. 22
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pocínaje porážkou na Kosove poli
v roce 1389 pres osmanské obsazení
jejich území v prubehu peti staletí až
po odchod v posledních desetiletích.
z Kosova pred albánskou populacní
explozí, vloni z Chorvatska a západní
Bosny pred chorvatskými a bosenskorepublikovými vojsky a letos z predmestí Sarajeva kvuli predání Srby
okupovaného
území muslimskochorvatské federaci podle Daytonské
dohody.
Zhruba 70 tisíc Srbu opustilo svoje
domovy v sarajevských predmestích
v únoru a breznu nejen proto, že se nechali strhnout príkladem prchajících
úredníku RS, ale i pro opodstatnený
strach z toho, co bude, až se vrátí jejich
bývalí sousedé, kterí byli pod srbskou
palbou témer ctyri roky. Sotvakdo
chtel být posledním Srbem v predmestích Ilijaš, Ilidža ci Hadžiéi. Srbové tedy utekli ze Sarajeva a usadili se ve vylidnených obcích, kde ješte podle scítání z roku 1991 tvorili Muslimové
vetšinu: v údolí Driny (Srebrenica,
Bratunac, Zvornik, Bijeljina) a v Brcku
v Posavine. Mezi všemi cerstvými
uprchlíky, se kterými jsem mluvil,
jsem nenašel jediného, který by si dokázal predstavit návrat domu, pokud
jsou pod kontrolou Muslimu, tj. federace. Teoreticky by volby mohly tento
problém vyrešit zvolením odpovedných lidí, ale duvera k clenum jiných

národností než své vlastní je zatím minimální.
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'"fr

.

..:'J:1

.••.

!4.(::

o"

LN

pAfTOMNOST

Hotová vec v koridoru
Podle Daytonské dohody má být kontrola nad strategicky významným
mestem Brcko, které obklopuje jediný
pozemní koridor spojující dve hlavní
cásti Republiky srbské, dohodnuta do
konce letošního roku. Mezinárodní
pozorovatelé podezrívají bosenskosrbskou vládu, že pripravuje fait accompli
s osídlením Brcka srbskými uprchlíky.
Uprchlíci z posledních ctyr let tvorí'
zhruba 40 % dnešních 120 tisíc obyvatelu Bijeljiny a okolí. Pochopitelne velká cást z nich ted bydlí v domech a bytech uvolnených po muslimských
uprchlících, vyhnancích a obetech.
Starosta Bijeljiny Dragomir Ljubojevié
ríká, že lidé, kterí mezi sebou válcili,
rozhodne nemohou vedle sebe žít; navíc považuje za vyloucené, že by se
Muslimové do Bijeljiny mohli vrátit,
pokud jsou jejich bývalá obydlí oLjvána srbskými presídlenci. Takový návrat by podle Ljubojeviée mohl jen
rozpoutat ruzné incidenty a nepokoje.
Ale nikdo nemuže odhadnout, kdy, pokud vubec, se srbští uprchlíci navrátí
do svých puvodních domovu, i když je
to soucást Daytonské dohody. Zatím je
neduvera tak velká, že to neprichází
v úvahu. Eventuální návrat desítek tisíc srbských uprchlíku z tzv. Krajiny

do Chorvatska zatím není ani dohodnut a tvorí prekážku pro návrat Chorvatu a Muslimu do Srby kontrolovaných oblastí západní Bosny, zejména
kolem mest Banja Luka a Prijedor;
tento prostor praská ve švech v dusledku prítomnosti 280 tisíc srbských
uprchlíku
z ruzných cástí Bosny
a Chorvatska.
Napetí mezi Muslimy a Chorvaty
uvnitr nefunkcní federace rovnež hrozí
prekypet Oblasti obsazené chorvatskými oddíly vloni behem chorvatsko-bosenské ofenzivy v západní Bosne (napríklad kolem mestecek Kulen Vakuf
a Kljuc) zustávají vetšinou pod chorvatskou kontrolou. Mena v techto oblastech je chorvatská kuna. Všechny spoje
vedou pres Chorvatsko a muslimským
uprchlíkum, kterí by se rádi vrátili do
svých údajne osvobozených domovu,
v tom brání chorvatská byrokracie.
Ovšem situace na území rízeném
Muslimy se ruzní. Srbové, kterí by se
chteli vrátit do Tuzly, známé svou tolerancí, mohou, mají-li odvahu a cistý
štít. Ti, kterí by se chteli vrátit napríklad do Bihaée, Dayton-nedayton zatím nemají šanci. Jak ríká kantonální
predseda Veladžié: "Co se týce návratu
srbského obyvatelstva, to je vec, kterou rozhodne neplánujeme. Dobre vedí, co spáchali nám, Bošnjakum."
JOLYON

NAEGELE
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ACADEMIA
AKADEMICKÝ
. Kolektiv

SLOVNíK

autoru pod vedením

CizíCH

spojení,

vet a slov zkratkových.

a kontextech,
oborum,

i neprofesnímu

významu

jak výrazy

tak výrazy a pojmy, vztahující

remeslum

a Jirího Krause. Velký jednojazycný

na 100000

Zahrnuje

cizích a prejatých

vžívané

se úzce ke konkrétním

spolecenskému

vedním

Z celého díla 1905-1961

situacích

celoživotního

disciplínám,

SPISOVNÉ

Zpracoval

lexikografický

CEŠTINY
kolektiv

existenci,

F. Daneše, j. Machace,

V. Mejstríka

komplexní

ucení o jejich pravopise,
vodu. Velká pozornost

lexikografický

výslovnosti,
je venována

SLOVNíK
Zpracoval

informace

2., prepracované

o slovní zásobe soucasné ceštiny.

casování a u prejatých
a prídavným

predložkám,

jménum,

ze hlavní myšlenkové
zcela neobvyklým.

slovesum, ale i zá-

A IDIOMATIKY

prírucka pro všechny, kterí chtejí využívat

udelila

Jeho neocenitelnou

francouzské

bohaté vyjadro-

soucástí jsou cizojazycné

a ruské. Vynikající

objevu.

poprvé v historii

úvodem,

ekvivalen-

norem, nýbrž

vývoje.

A JEJI DEDICTVí

Základní

na keltskou minulost

predstavách,

technických

ve svetle archeologických

o zpusobu života, kultovních

a umeleckých

schopnostech

zvycích,

nábo-

Keltu, kterí dávno pred

naši zem.
195 Kc

Ani císar, ani král
Albrecht

bibliografie

a rejstríkem opatril

F. Cermák

1.
jazykovedce

dílo obecných

(1857-

jazykovedných

1913) ze zápisku nekolika

studií doplneno

rozsáhlými

jeho

z Valdštejna,

mnoha generací historiku.

moravských

zacátku, jeho kariéry vojenského

vysvetlení

a mimo-

jedna z nejvýraznejších

tá pozornost

jeho pádu, pádu jednoho

postav ceské a evropské historiografie,

Autori piedkládají

ctenárum

podnikatele

z Cechu, kterí tvorili

224 str. - 8 str. kríd. príl. - váz. s prebalem

pou-

obraz Valdštejnových

a pokoušejí

se také o

rozumové

dejiny sveta.

168 Kc

lingvisty Tulia de Maura.

Pavel Spunar a kolektiv
KULTURA STREDOVEKU

KRIZE EVROPSKÝCH

2. pozmenené

VED A TRANSCENDENTÁLNí

Komplexní

FENOMENOLOGIE
Úvod do fenomenologické
Filozofická knihovna

filozofie

a doplnené

ceského puvodu

patrí k tem osobnostem,

ké myšlení 20. století. Ve své stežejní, byt nedokoncené
a podává úhrnnou
kulturnímu

bilanci

které nejvíce ovlivnily
"Krizi"

vykládá

svého filozofického

vývoji. Academia

obnovuje

a ctenári se mohou tešit na další významná

stredoveké

všemi hlavními

proudy stredovekého

nosti, filozofie,

teologie,

kultury.

pusobení

z historického

kultury a.umení:

práva, literatury, výtvarného

vývoje

otázkami

a zabývá se

školství, vzdela-

umení a hudby. Nové vydání je dopl-

a rozšíreno o radu kapitol.

PEKAROVSKÉ STUDIE
K vydání pripravila

a svuj vztah

Eva Kanturková

1. vydání (z puvodního

tímto svazkem svou Filozodíla, pripravená

Vychází

myšlení,

filozofic-

Husserl základní

vydání v samizdatu

Soubor studií deseti autoru

k vydání v té-

M. Machovce,

568 str. - váz. s prebalem

vydání

obraz o vývoji

neno o výsledky nejnovejších výzkumu
226 str. - váz. lamino 145 Kc
.

2. vydání (reprint)

modernímu

pohled

VALDŠTEJN

Edmund Husserl

své filozofie

a všestranný

prináší mnoho zajímavého

Josef Polišenský, Josef Kollmann

prednášek ženevského

fickou knihovnu
to edici.

z právních

a sociálního

260 str. - 60 obr. v textu - 49 str. kríd. príl. - váz. lamino

LINGVISTIKY

rádne cennými komentári italského
468 str. - váz. lamino 325 Kc

k celému

že právo nelze pochopit

ve své kni-

v naší literature

.

vzrušující

námi osídlili

dílo, kterému Jednota tlumocníku

tri díly 580 Kc

poznámkami,

filozof

jevu zpusobem,

cenu Slovník roku 1994.

2. vydání, reprint, v naklad. Academia

pojmy

Vychází z poznání,

Ctenárum

ženských

Ferdinand de Saussure

posluchacu.

v oboru rímského práva, vysvetluje

.

Zajímavý,

nezbytná

nemecké,

KURZ OBECNÉ

Nemecký

vedecký pracovník

KELTSKÁ CIVILIZACE

ceštiny. Na 2500 stranách prináší tento slovník frazeologie

obraz ceského jazyka.

Rekonstrukce

JEHO VÝVOJE

Nové rozšírené vydání

2500 str. - váz. plátno

Preložil,

PRÁVA VE TRECH FÁZíCH

bohatství tohoto velkého kulturního

Jan Filip

autor za vedení F. Cermáka a j. Hronka

slovník,

a prekladatelu

Sest-

jeho vztahové

vecech.

ze života dané spolecnosti, hlavne z jejího ekonomického
280 str. - váz. lamino 195 Kc

spojkám, cásticím a citoslovcum.

Výrazy slovesné A-P, R-L

kompletní

a psychoterapeuta.

duše cloveka,

vydání

Autor díla, renomovaný

slov i o jejich pu-

Výrazy neslovesné

ty anglické,

o skutecnosti

Bartošek

Doslov J. Bren

Velký trídílný

lékare, psychologa

194 Kc

DEJINY RíMSKÉHO

Prirovnání

vací možnosti

švýcarského

kapitol pojednává

o ríSi hodnot a posledních

Milan

vydání

popis 50 000 slov soucasné ceštiny. Prináší po-

podstatným

CESKÉ FRAZEOLOGIE
kolektiv

a doplnené

sklonování,

jmenum, nejužívanejším císlovkám,
648 str. - váz. lamino 390 Kc

E R Y

pro jazyk ceský AV CR za redakce J. Filipce,

2., opravené

Prírucka pro každý den. Všestranné jazykové
Slovník obsahuje

rozdelených

278 str. - váz. s prebalem

PRO ŠKOLU A VEREJNOST

Ústavu

L

vybrala a vydala Jolande Jacobi více než tisíc citátu z rozsáhlého

díla významného

náct tematicky

styku.

Díl I, 11- 843 str. - váz. lamino oba svazky 650 Kc

SLOVNíK

L

E

Carl Gustav Jung
CLOVEK A DUŠE

výkla-

citátových

v nejruznejších

S

T

SLOV, DíL I (A-K), II (L-Ž)

Very Petráckové

dový slovník obsahuje ve dvou svazcích

S

E
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A

U.

1987)

Hanzala, A. Jehlicky, M. Jelínka, E. Kanturkové,

R. Malého, J. Marka,).

Mezníka

tický pohled na osobnost a dílo vynikajícího

395 Kc

194 str. - váz. s prebalem

L. Kohouta,

a P. Pitharta), který podává neobycejne

plas-

ceského historika Josefa Pekare.

155 Kc

Milan Bartošek
ENCYKLOPEDIE
2., prepracované

RíMSKÉHO

NOVÁ

PRÁVA

vydání, v naklad. Academia

Rímské právo patrí k tomu nejvýznamnejšímu
soucasného

hesla latinských

termínu,nejvýznamnejších

právních

obrazy, právní pravidla

CESKÉHO VÝTVARNÉHO

UMENí

A-M, N-Ž

co odkázala antika moderní dobe. jeho zna-

lost je pro plné pochopení
právnické

ENCYKLOPEDIE

Pripravil Ústav dejin umení AV CR
Editorka Andela Horová

1.

právního

rádu nezbytností.

a rcení, definice

Encyklopedie

starorímských

Encyklopedie

obsahuje

právníku,

poskytuje

základní,

pohotovou,

rychlou

a snadnou orientaci

umení v ceských zemích od nejstarších dob po osmdesátá léta dvacátého

ustálené

sel zahrnuje

a slavné formulace.

obory: architektura,

grafie, design, pocítacové

472 str. - obr. v textu - 8 kríd. príl. - váz. lamino 380 Kc

malírství,

umení, fotografie,

socharství,

ve výtvarném

století. 3200 he-

kresba, grafika, užité umení, scéno-

kreslený a animovaný

film, dejiny umení, es-

tetika, výtvarná teorie a kritika.
1104 str. - váz. lamino 780 Kc

UMELECKÉ PAMÁTKY PRAHY
Staré Mesto

Zdenek Kudelka a kolektiv autoru

Josefov
Kolektiv pracovníku
Pavla Vlcka
První systematický
kým vývojem

Ústavu dejin umení AV CR a Fakulty architektury
soupis umeleckých

památek

osídlení pres sloh románský,

ukáže "obe mesta" z pohledu
rismu, secesi a kubismu.
a veže, budovy,

BAROKA NA MORAVE

A VE SLEZSKU

Fotografie Prokop Pau I
Prahy. Dílo seznamuje

Starého Mesta a Josefova v jednotlivých

ne stredovekého

UMENí

CVUT za redakce

barokního,

Poté následuje

gotický,

klasicistního;

etapách vývoje.

renesancní a manýristický.
jdoucího

popis jednotlivých

kašny a sochy, synagogy, hrbitovy,

a vyrizuje

zakoupit
obchodní

obrazová

s prebalem

ACADEMIA,

ACADEMIA,

kolektiv

Havírská

legerova

zkoumá

socharství, malírství

barokní umení Moravy
i umelecká

35 obr. pudorysu - 1 mapa - váz.

980 Kc (vyjde v zári)

ul., 11000

61, 12000

remesla jsou

historie kultury v dobe od 20. let 17. století.

624 str. - 550 foto

oddelení

ve které autorský

Slezska. Architektura,

670 str. - 110 obr. v textu - 340 bar. a cb. obr. v katalogu -

k histo-

- kostely, mosty, brány

v knihkupectví

publikace,

rakouského

zde ztelesnením

Dále pak

pres romantismus

objektu

Výpravná
a bývalého

pomníky.

Knihy si mužete

Objednávky prijímá

ctenáre s umelecOd pravekého a ra-

a obr. - váz s prebalem 450 Kc (vyjde v cervnu)

Praha 1, tel. 02/2441

6073/254.

Praha 2, tel. 02 2422 6453-6,

fax 02/2441

2582
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Pekne podle
(Naše

parlamentní

strany

red

volbami)

Petr Príhoda

OBCANSKÁ
DEMOKRATICKÁ
STRANA
Budiž
receno
ny nemilé

rovnou:
vlastnostipres- všecha tato
strana jich má dost - je to nejduležitejší tahoun naší transformace. Jako v pohádce o veliké repe: za
vnucku, pejska, kocku i myšku by
se možná našla náhrada. Ale mít
ODS o 10 % preferericí méne, podobali bychom se pri stávajícím potenciálu ostatních koalicních stran
jistým postkomunistickým zemím
asi trochu víc.
Není to príliš uklidnující zjištení.
Nemilé vlastnosti ODS vtiskují svuj
ráz i ceské transformaci. - Když Ludvík Vaculík provádel na sjezdu spisovatelu v roce 1967 inventuru naší
nejbližší minulosti, nemohl se nezmínit o socialismu. Rekl: "Jiný program tehdy (tj. po roce 1945, pozn.
aut.) na stole nebyL" Teoreticky byl,
prakticky ne. Nebylo úcinnejší vule.
Ani dnes není úcinnejší vule, než je

ta ODS. lnu, máme takovou ODS,jakou si zasloužíme.
ODS je nejzdatnejší cvalík vzešlý
z mnoho cetného tehotenství OF.Stalo
se manýrou mluvit o Obcanském fóru
s despektem. Podobne smýšlejí prvnácci o casech, kdy umeli curat jen do
plenek. OF bylojediným možným zacátkem, matecným louhem príštích
promen. Že se rozpadne, byt se tomu
srdce vzpírala, bylo záhy zrejmé. Nevedelo se jak. Kdekdo se domýšlel, že
vznikne spektrum podobné západním demokraciím, snad i proto se zacalo ríkat "pravice" a "levice". Ono se
však ustavilo podél silokrivky ve smeru transformace-retardace. Kvasem
tohoto pnutí se stali delníci poslední
hodiny: mimopražští volební manažéri OF, "okresní jakobíní".
Tito netrpeliví mladíci (prototypy:
pp. Cermák, Honajzr, Kovár, Macek,
Rubáš ...) už nechteli snášet gerontokracH strujcu listopadového prevratu, kterí vykonali své, budiž jim
vzdán dík. Ti mladí také vykonali
své: vyhráli volby 1990. Navíc vedeli,
24

jak dál: dopredu a - nahoru. Práve
tehdy nabyla slova osmašedesátník,
intelektuál, disident hanlivého významu, zustal jim dodnes. - Sveží
barbarská síla si našla mezi starešiny OF svého lídra: obdobne, byt jinak netrpelivého Václava Klause.

Ekonomika
má jako
pro látková
spolecnost
stejný význam
výmena pro živý organismus. Disidenti nemeli ekonomický program, nemeli mezi sebou makroekonomy.
Makroekonom Klaus ho mel. Mel
ideu i vuli, tedy predpoklad stát se
klícovou postavou transformace.
Mladí barbari - bez ideje, zato plni
vule - se mu dali k dispozici a on se
dal jim. "Jiný program ~a stole nebyl," opakujme s Ludvíkem Vaculíkem. Pocátkem roku 1991 se ODS
vyloupla z Obcanského fóra jako
sveží výhonek ze zmeklých cibulových plátku. Její volební vítezství
v ceských zemích v roce 1992 bylo
vlastne pokracováním zdárného nástupu.
Prácaty ODSv case jejího rozbehu

NovA

byli parlamentní i mediální antikomunistictí rétori; kdeže jim je dnes
konec? Brain-trustem se ale stali
ekonomictí technokraté. Obklopili
se pragmatiky všelikého zrna, které
je težko oddelit od konjunkturalistu
všeho zrna, jak jinak? Jsou mezi nimi i bývalí komunisté, což neprekvapuje, protože praktictí lidé se dríve stávali komunisty snadno. Navíc
platí, že jen oni "umeli". Zdatným
manažerem se stane nejspíš ten, kdo
byl manažerem i drív.

Presvedcivost
ODS tkví vaspekt
jejím
durazu na ekonomický
transformace, na tuto její conditio sine qua non. Je pozoruhodné, jak velkou cástí naší verejnosti t() bylo prijato, i když - Václav Klaus se tím nikdy netajil- to "bude bolet". Lze spekulovat o tom, že ctyricetiletá

I
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marxistická indoktrinace se svou
pojmovou dvojicí "základna-nadstavba" vykonala v národe své a že
tedy duraz na zmenu "základny" byl
shledán duvodným. Vedle této "poucenosti" však zrejme mnohem víc
zapusobila životní praxe. Kdo na bývalý režim dopláceli, trebaže by jim
jejich individuální iniciativa umožnila vyšší profit, kdo tedy byli predtím nuceni podnikat fiktivne, zástupne, ba nedovolene (od veksláku
pres meloucháre, chalupáre, záhumenkáre, lidi s vedlejším pracovním
pomerem až po námestky podnikových reditelu, kterí vystihli možnosti
"šedé" ekonomiky), byli osloveni novou racionalitou klau~ovské doktríny, potvrzující jejich dosavadní zkušenost, ospravedlnující jejich zájem
a skýtající novou nadeji.

L'état, c'est moi -

ODS se tak stala stranou prakticky
zamerených optimistu, toužících po
úspechu; tech je mezi námi hodne ..
I z tohoto duvodu zvítezila pri koncipování transformacní
strategie
"rychlost" nad "presností". Vzestup
strany pritahoval konjunkturalisty.
Je jich jako hub po dešti. Nezazlívejme to ODS príliš, tak je tomu vždycky.Kdyby avansovalo OH nebo ODA,
spocinuli by tito snaživci tam. Sama
ODS jim to nezazlívá, vždyt jsou jednou ze záruk jejího úspechu. Proto
je neúcinné vytýkat perspektivnímu
poslanci ODS, že-jako svazácký cinovník psal ješte koncem listopadu
1989 dopis na podporu tehdejšího
ÚVKSC,apod.
Za takový úspech je ovšem treba
platit. Napríklad tím, že se z minulosti nestane zásadní téma. ~ str. 26

portrét Václava Klause

prst", jak ríkává, at už je tím mementem

naturelu je i neschopnost strpet vedle sebe

Vydávat
sebevedomí
samolibost je zdravé
nesmysl,
soudí Janza Patocka

(neoprávnene)

ideologie, nebo (oprávne-

cloveka slibného formátu, ale s odlišným

ml. (Denní Telegraf, 19. 9. 1994), a bere

ne) filosofický,

resp. etický nárok ci dejin-

"paradigmatem",

si tím na mušku Klausovy kritiky. Soudí,

ný pohyb ubírající se jinam, než se šéfovi

lidmi, s nimiž nejsou problémy. Klausova

že ceské spolecnosti

ODS zamlouvá,

ješitnost je protivná, ale vem ji cert. Bohu-

vrátil ono zdravé se-

bevedomí práve ceský premiér.
To lze tvrdit

jen se znacnou

Ceská spolecnost

licencí.

se vyznacuje ledascím,

ale dostatek zdravého sebevedomí (nezamenujme je s holedbavostí)

nemá. Václav

Klaus však dal - alespon

její význacné

roku 1989 se na zdech

part-

žel je spojena

kážkou, kterou je treba anulovat, znevážit,

schopností

"shodit"

(zde lze tušit zdroj toho, co je

bežne známo jako "Klausova arogance").
Tato naléhavá

potreba

své Já z podmanujících
teritorium

cásti - nadeji.
Na sklonku

anebo nepohodlný

ner dialogu. Toto vše je mu nemilou pre-

emancipovat

vlivu a ovládnout

a snaha obklopovat

i s marnivostí

se

a malou

unést nezdar. Proto musí ces-

. ký premiér svého partnera nejprve znejistit
nebo i ponížit, a teprve pak diskutuje. - Být
silnou osobností

bez konkurence

je hod-

nota nepochybne estetická, muže však být

vydává vítané plody: nemít v

nepraktická:

otázka prípadného

cele takového tahouna, zmítala by se ODS

nástupnictví

muže být pro' ODS závažnou

Klausova

pražských ulic vy'skytl nápis: "Za Komár-

ve zmatcích. Jen si to predstavme:

ve vý-

krizí. A ješte neco: jedinec s komplexem

ka bude koruna jako marka." Tato rozto-

konné rade se to jen hemží postavami ne-

grandiozity casto vyvolává v tech druhých

milá ilustrace

príliš výraznými,

nepríliš vyzrálými, pone-

pocit ménecennosti,

kud svéhlavými,

nikoli zcela nezávislými

zavilé neprátele. Bylo by mrzuté, kdyby ji-

tomnost

Gellnerovy teze (Nová Pr{-

3/1996), že komunismus

zlikvi-

proto si snadno delá

dovalo konzumní myšlení, chybuje pouze

atd. Bez dirigenta by to byl orchestr dosti

mi meli být clenové výkonné

v oznacení garanta kýžené zmeny: nesta-

rozladený.

predáci jiných politických

Václav Klaus z nej vychoval

EU ci významní politikové jiných státu ...

ne se jím Valtr Komárek, ale - sebevedo-

zdatnou filharmonii

mý usmevavý chlapík Václav Klaus, který

Z vlády ostatne skoro též. Skoro. Obcas

ví, jak na to. On to "zarídí", jak se domnívá duše znacné cásti lidu. - Toto je zdroj

to tam zaskrípe.
Suverénní ovládání vlastního teritoria

scény. Le ze srovnání

klausovského

charismatu,

posíleného

je však spojeno s výkony, jejichž úcinek

nistických

pochlebnickou

žurnalistikou

(viz televizní

už není tak blahodárný.

nejlíp, to je v neposlední rade i jeho záslu-

film Igora Chauna Lécba Klausem).
Tím, co zrodilo Klause-ekonoma,
úporná snaha vysvobodit
to autonomní

byla

ekonomii jakož-

vedu ze smrtícího

objetí

(ci možná dechovku).

rady ODS,

stran, komisari

Zatímco

takový

ha. Jeho stoupenci

hou najisto pocítat s tím, že se mu dosta-

Václav Klaus mu háže rukavici: potouch-

ne význacného místa v ucebnicích dejepi-

lým a beztak skryte levicáckým

intelektu-

kantní buditelský

verzalistickými

nároky, odborum,

jen obstruují,

církvím, tem spolkum

Klausovy

osob-

nosti. Neco z toho úsilí kdysi osamelého

pomínajícím

rváce pretrvává i nadále v pozmenené po-

jich samosprávnými

dobe. Václav Klaus nesnáší cokoli, co vní-

politickým

má jako porucníkování,

jako "vztycený

zemí vycházíme zatím opticky

nezacíná a radeji o nem nemluví,

a moralistum

smerováním

naší politické

osudu postkomu-

ritorium

álum, filozofum

základním

postavou

Vladimír Dlouhý si s nikým mimo své te-

ideologie. Tehdy (šedesátá léta) to byl riscin, který rezonoval se

Tak ci onak, šéf ODS je nejmarkantnejší vudcovskou

turisty,

s jejich uni-

regionalistum
choutkami,

které
pris jejiným

plodem klausovského

25

proto mo-

su. Prežijí-Ii ho, budou ho jedni glorifikovat, zatímco

druzí mu nasadí psí hlavu.

Nehí vylouceno,

že ti uvážlivejší ocení je-

ho prométheovskou

iniciativu,

se ptát, zda v kolejišti

ale budou

doby nepochybne

zlomové zvolil tu správnou trasu.

stranám ...

Problematickým

i odpurci

PETR PRíHODA

•
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Nanejvýš mrknout do zpetného zrcátka, bude-li'vskutku treba (Václav
Klaus, autor bonmotu, netuší, že si
lze minulost vozit v kufru, ba i v sobe,
a tam není zpetným zrcátkem videt).
Také není radno príliš moralizovat;
tuto zásadu durazne prosazuje predseda i celé vedení ODS, vcetne nekdejšího disidenta Milana Uhdeho,
a zejména publicisté a komentátori
z deníku strane naklonených.
Nekomu je absence morálních
skrupulí handicapem, jinému predností; jak se kdo predbežne rozhodl.
Protože prevážná cást naší verejnosti
nemá zálibu v moralizování ani
v analýze minulosti, je "pragmatický"
postoj ODS politickou výhodou. Jiný
by jí zjednal méne sympatií. Strana si
této široké podpory cení a neminí o ni
prijít, aby si zajistila co nejširší prijatelnost svých - nyní již vládních - rozhodnutí. Dva nevyhnutelné šoky, prisuzované Klausovým mužum, verejnost zvládla: liberalizaci cen 1991
a rozpad Ceskoslovenska rok poté.
S tretím se už nespechá, at by jím mela být liberalizace nájemného, pacientova spoluúcast ci dusledné využití
konkurzního rízení; mohlo by totiž
platit "trikrát a dost".

venský rozvod byl události zásadního významu. Ti, které to dodnes mrzí, jí ho zazlívají. Dnes už je zrejmá
rozbežnost ceského a slovenského
politického sveta i to, že na Slovensku nebylo síly schopné prosadit
smer jiný. Díky ODS bylo rozdelení
cistým rezem. - Také relativne bezkrizový prubeh transformace je treba spravedlive pricíst mj. taktické dovednosti ODS (ta~é ovšem zatím rozvážnému vedení odboru apod.).
Nekteré zisky ODS, napr. vysoké
volicské preference, nejsou tak docela její zásluhou. Jsme už zkrátka takoví, fandíme silnejšímu, resp. slibnejšímu. Podlézavost médií i aplaus
verejnosti dodává strane chut k vý- .
boji, jak ukázaly komunální volby
1994. Také intelektuální a politická
slabost opozice vykonala své. Sebevedomí ODS, casto velikášské, není
cím krotiL Odtud pak bezmocná revnivost obou menších koalicních
stran. Jedno ani druhé nesvedcí :;polupráci. - Bylo by nespravedlivé tvrdit, že uvnitr ODS neexistuje "samocistící" mechanismus; pusobí tam,
ale pri hegemonním postavení bez
korektury verohodné opozice funguje neštastne pomalu.
V rade venkovských lokalit je ODS
jediná, která celí tamejším "starým
strukturám". Vzápetí je treba dodat,
že jinde poskytla místním koteriím
("mafie" je tu príliš silné slovo) príležitost využít stranických struktur
k prosazení jejich vlastních zájmu.
Ale ani pri tom bychom nemeli zustat: letošní primárky ukázaly, že
vnitrostranická demokracie v ODS
funguje; možná presvedciveji než
leckde jinde.

Snahou
nezatežovat
verejnost
liš si lze
vysvetlit, proc
ODS prídusledne respektuje nekteré iracionality verejného mínení, jeho preference, averze, ignorance, ambivalence
a predsudky, at už jde o decentralizaci správy ("další úredníky"), cesko-nemecké problémy, církevní restituce aj. ODS se v tomto ohledu casto viditelne neliší od CSSD.
Tato strana-zacátecnice si vydobyla nesporné zásluhy. Napr. cesko-slo-

COZákladní
muže být
Obycejnejší
výživa
chudých než
lidí, chleba?
kterí na
lepší nemají. Tradicní, prirozená strava
z obilí. Jenže obilí je sice rostlina, ale
velice zvláštní: roste jen tam, kde ji clovek seje a pestuje, protože si ji nejdrív
musel udelat, vyšlechtit. Predtím to byla tráva. Co to jen muselo být za lidi,
kterí se pred nejakými deseti tisíci lety ve východním Turecku, v Cíne, ve Strední Americe - zacali živit semeny trav?
Anebo že by jim nic jiného nezbývalo?
Travní semeno - a nic jiného to tenkrát nebylo - má jen dve prednosti: roste skoro všude, a dá se skladovat. Jinak
je zoufale málo vydatné, u nešlechte-
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Chleba
ných trav zraje a vysypává se postupne,
takže sbírání je velice pracné, jako takové se skoro nedá jíst a musí se složite
pripravovat. A prece se do toho tenkrát
ti neštastníci dali, naucili se sít, sekat,
vázat, mlátit, mlít a péct, pak také orat
a hnojit - a nakonec meli úspech. Trávy
ochocili a domestikovali, vypestovali
vetší zrno a vetší klasy, naucili je zrát
najednou. Z trávy se stalo obilí - Rusové
ríkají "chleb", kdežto "obilije" pro ne
znamená dostatek, hojnost, zásobu.
Dodnes to není jinak: ohromná vetši-
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Zkrátka
ODS je stranou nehotovou a problematickou;
nic na
tom nezmení vlajkosláva volebního
vítezství, jehož se jí zakrátko dostane. Pritom nám jaksi rychle zestárla,
zenit iniciativy má za sebou: "Transformace skoncila, zbývá jen doladit," naznacil její šéf, jehož charisrna znesnadnuje strane její inovaci. Pritom práve pro oblasti, kde je
"doladení" (zajímavý eufemismus!)
životní nutností, napr. právo a spravedlnost, bezpecnost, ekologie a celá duchovne kulturní sféra, nemá
Václav Klaus valné porozumení
a ODS se mu.v tomto ohledu podrizuje. V bezkonkurencním samobytí
se však tvorivosti nedarí. ODS si sotva vypracuje nové vize: Prebendy
jsou víceméne rozdány (poslední
inkasovala KDS). Politickým kapitálem ODS, který jí zbyde, bude možná už jen její hegemonie, zejména
etablovanost v médiích a v rídících
orgánech ekonomiky a státní sp~ávy, kam stacila vydatne vrust.
Její existence by se pak vyznacovala rostoucí nechutí k novým iniciativám (k tem v nestátním prostoru
je patrná už nyní) a hlavne postupným opotrebováním. Tak se delo
i jejím predchudkyním: Národní
strane svobodomyslné (mladocechum), Republikánské strane zemedelského a malorolnického lidu (agrárníkum) a samozrejme KSC. Ty
s ní sdílejí - pres všechny rozdíly,
i ty zásadní - znamení zrodu, nebot
obdržely mandát od smerodatné
vetšiny ve chvíli sociohistorického
prelomu.
PETR

•
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na lidí - i velká cást domácích zvírat - se
živí zrním, moukou, chlebem. Tou neuveritelne složitou a klikatou procedurou
nejstarší lidské techniky, kterou bereme
- jako chleba. A prece práve od ní se odvíjí celá kultura a celá civilizace, usedlý
život, majetek, pevná a stále složitejší
sídla, remesla, obchod, pokrok, pohodlí
a nakonec i blahobyt. To všechno stojí
na obilí, dnes jako kdysi, a nejspíš pri
tom i zustane. A to všechno kdysi zacali hladoví sberaci v anatolských horách,
kterým nezbylo než se zacít živit - travním semenem.
JAN

SOKOL

•
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Maximalizace zisku nicí solidaritu
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Marion hrabenka Donhoff

1

Bez
a sebekázne
nemužesebeomezování
žádné spolecenství
žít Každá
spolecnost potrebuje pravidla hry, potrebuje normy, jimiž se jednotlivec rídí; neobejde se také bez urcitých vazeb a tradic.
eomezená liberalizace, svoboda bez
sebeomezování vede k chaosu a nakonec
ke svému opaku: k autoritárskému donucování. Každá spolecnost potrebuje. minimální etický konsensus, bez nehož se
rozpadne. Liberál Ralf Dahrendorf vamje pred prízrakem "svobody, která se stane existenciální
nocní murou, kde je
všechno možné a na nicem už nezáleží".

2

Nebrzdený
hon za pokrokem,
stále
vetší svobodou,
za uspokojo-za
váním dalších a dalších požadavku znicí
každou spolecnost
a vede nakonec
k anarchii. Harmonie a stabilita nejsou
za takových okolností možné.

5

ejduležitejším
požadavkem
vuci
jednotlivci
i spolecnosti
je zachovávat mím. Dnes ale plati heslo maximalizovat - všechno musí být vetší a vetší,
musí být víc a více svobody, rustu, zisku.
Podstatou tržního hospodárství je sou-

tež a motorem souteže je vlastní užitek.
Když každý vyrábí a spotrebovává, kolik
jen muže, je to prý pro spolecenství to
nejlepší. Jenže nutnost maximalizovat
zisky nicí každou solidaritu a nejaké vedomí odpovednosti
už vubec nemuže
vzniknout.
Soustredí-li se každý jen na svuj výkon a na svuj požitek a odpovednost za
obecné blaho nechává na státu, jde spolecnost ke dnu.

4

na výkon,
výdelek
aPrehnaný
kariém, duraz
který staví
ekonomickou
stránku do samého stredu života, vytlacuje všechno duchovní, humánní a umelecké na okraj.
Naši dobu charakterizuje naprostý pozitivismus. Výlucná svetskost ale izoluje
cloveka od jeho metafyzických zdroju,
snižuje ho na úroven stroje a vydává ho
na pospas jeho vlastní ješitnosti a touze
po moci.
Takový systém jako jediný smysl života nemuže cloveka natrvalo uspokojit,
protože mu úplne chybí rozmer hloubky.
Max Weber mluvil o "spolecnosti kouzla

zbavené", do níž "byl propušten
vytržený z jistoty spásy".

clovek

5

Práve
v dnešním
svete,
tak bohatém
na svody
a nabízená
vzrušení,
roste
potreba základní mravní orientace a závazného systému hodnot Mnohé z toho,
cím trpíme - jako je rostoucí kriminalita,
brutalizace všedního dne, korupce až po
nejvyšší mista státu - souvisí s tim, že už
neplatí žádné etické normy a žádné
mravní zábrany.
Prezident Spolkového úradu pro vyšetrování Hans-Ludwig Zachert, mluvil nedávno v Berlíne na velice poucné konfljrenci, venované
problému
korupce,
o "hrozivé erozi právního vedomi". Prezident hessenského Kontrolního úradu Udo
Mi.iller, se pohoršoval nad "rakovinným
nádorem korupce, která otrásá právním
státem v samých základech". A vrch ni stát. ni návládni ve Frankfurtu nad Mohanem,
Wolfgang
Schaupensteiner,
referoval
o tom, že jen v jeho oblasti bylo od roku
1987 v 1500 prípadech zahájeno vyšetrováni proti úredníkum a podnikatelum pro
korupci (prevážne podpláceni).
~ str; 28
Foto: Jaromír Cejka
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Po dlouhéstátní
dobe moci
autoritativního
užívání
byla touha znepo
svobode pochopitelne silná, ale bezbrehá svoboda ústí nakonec automaticky do
autoritárního
rízení. Predevším v dobe
tržního hospodárství, kdy lidé zamerují
svoji ctižádost na to, aby vydelali co nejvíce penez - a to jakýmkoli zpusobem -,
šírí se mentalita obohacování do všech
oblastí. Proto je tolik filmu plných násilí,
sexu a zlocinu, protože zajištují nejvyšší
sledovanost a tím i nejvyšší zisk.
Americká
psychologická
asociace
tvrdí, že prumerný patnáctiletý American už videl na obrazovce
približne
6 000 vražd a 100 000 násilných cinu
a strávil více hodin pred televizorem
než ve škole.

7

Predevším schopnost
z hospodárské
oblasti
vymizela
uvážlivého
sebeomezení. Stále se ríká, že rust je nutilá
odpoved na chudobu a nedostatecný rozvoj. Pritom se nebere v úvahu, že rust
naopak ochuzuje, protože ekologické
náklady Gešte více znicených lesu, ješte
více CO2, ješte více jedu do zemedelství)
prevažují nad užitkem.
Rostoucím zadlužováním spotrebováváme kapitál budoucích generací a omezujeme tak možnost budoucí spotreby.
Bez rozmyslu jsme vystupnovali blahobyt spolecnosti
tak, že nekteré zeme
a mnohé obce stojí pred zhroucením.

8

Nikdo
dnes
ká, co se
má nemá
stát a vizi.
jak toNikdo
pujde nerídál.
Duchovní život charakterizuje
bezradnost a sklicující prázdnota. Po první svetové válce predpovídal
Aldous Huxley
v utopii Brave New World (1922) a George Orwell (1935) v ironické fikci 1984,
jaký bude vývoj naší civilizace. Dnes není nikdo, kdo by predpovídal.

Unie,
otevri se!
U bran EU prísne
proverovat zejména
kvalitu demokracie ...
Lord Ra{f Dahrendorf (66 let):jeden z nejvýznaénejšlch evropských liberálu. Profesor sociologie v Kostnici, v roce 1969 kandidoval
za FDP do Spolkového snemu. Byl státním
sekretárem na ministerstvu zahranici, komisarem Evropského spolecenství v Bruselu.
V letech 1974 -1984 byl rektorem Londýnské
ekonomické školy. Pozdeji rektorem koleje sv.
Antonlna v O:ifordu. Královna ho povýšila
do šlechtického stavu. V Homl snemovne se
Lord Dahrendorf venuje evropské politice.
1. Domnlváte se, že existence monetárnl
unie ovlivnl prijlmánl nových clenu do EU?
Cástecná monetárnl unie, zahrnující toliko pul tuctu clenu EU, by mohla prijetí cle-
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Marion hrabenka Donhoff je jednou z vydavatelek levicove liberálnlho týdenlku
Die Zeit. V casopise pracuje od jeho zaloienl v r. 1945, nejdrlve jako fejetonistka, pozdéjijako vedoucl politické rubriky. V letech 1968 -1971 byla jeho šifredaktorkou. Jeji zásluhou noviny po pádu Nikity Chrušcova pocaly uverejnovat samizdatové práce.
Jako prvni otiskly v roce 1968 známé memorandum Andreje Zacharova. DonhoJf do
Zeitu rovnei vnesla ekologickou problematiku.
Hrabenka DonhoJfová pocházi z východopruské liberálne-konzervativni
šlechtické
rodiny, vystudovala národni hospodáfstvi. Je verlci protestantka. V roce 1994 oslavila své 75. narozeniny. V roce 1971 ji byla udelena prestiini Mirová cena Nemeckého
kniiniho obchodu za zásluhy o smirovánl národu Východu a Západu.
J!ýdenik Dle Zeit, od jehoi prvniho vydáni v lednu 1946 uplynulo letos padesát let,
patrl v SRN k prominentnim
tiskovinám, spolu s Franlifurter Allgemeine Zeitung
a s týdeniky Die Welt a Der Spiegel. Jeho spoluvydavatelem je i bývalý západonemecký kanclér Helmut Schmidt.
Casopis od svého zaloieni je rozhodné proevropský, vidy prosazoval spojenl Nemecka se Západem, od zaéátku studené války byl pro znovuvyzbrojeni Nemecka. Od svého
vzniku je zastáncem principu sociálné trf.ni ekonomiky. Po stavbe berllnské zdi podporoval politiku "zmeny pnbldováni". Jako prvni méštansko-liberálni periodikum uvefejnil výzvu osmi evangelických intelektuálu k uznánl hranic na Odre a Nise.
Mezinárodnl vehlas týdeniku zaloiily politická a národohospodárská
rubrika afejetony. Mezi jeho významné spolupracovniky patnli mj. Rol! Dahrendorf, Zbigniew
Brzezinski, Henry Kissinger.
Dle Zeit v soucasné dobe kritizuje nehybnost vládnoucich konzervativnich stran
i nedostatek imaginace u sociálnlch demokratu. Strane Zelených vytýká nekompetentnost v ekonomických otázkách i ve vecech, týkajicich se rešeni nezamestnanosti.
Venuje mimorádnou pozornost sociologickým, filosofickým a ekonomickým rozborum budoucnosti soucasné evropské a zejména nemecké spolecnosti, v jejlmf. iivote
údajne stále zretelneji chybi transcendentni hodnoty. Úvahy na uvedené téma opakované obsahují vetu: "Nevime, cim tato spolecnost drf.i pohromadé."
mz

9

Dnes
jsou politici
a obcané otrávení,
velkéfrustrovaní
klasické strany
pritahují stále méne volicu, úcast ve volbách klesá a pribývá neduvery k demokraticky legitimovaným institucím státu.
Demokracie u nás není ohrožena extrémne pravicovými skupinami, nýbrž
výlucne sama sebou; prehánením svých
vlastních zásad, tedy bezbrehým tržním
hospodárstvím a neomezenou svobodou.
Bude-li tento vývoj pokracovat, dove-

nu nových ztížit více než cokoli jiného. To
by platilo zejména v prípade takové dllcl
monetární unie, která by znamenala, že
pevné smenné kursy by byly závazné pro
všechny cleny. Musíme tudíž doufat, že
rozšíreni prijde dríve a monetární unie pozdeji.
2. Dokázal byste popsat, k jakým nezbytným zmenám by muselo v EU dojlt predUm,
nei bude s to prijmout nové cleny?
Podle mého osobního názoru žádných
zvláštních zmen treba není - bude-li rec
o trech nových .clenech, tj. o Ceské republice, Polsku a Madarsku. Bohužel, unie se
rozhodla spojit tyto zmeny s celou radou
zmen dalších. Mimoto, já mám dojem, že
Nemecko dnes kategoricky podminnuje jakékoli rozrírení unie zavedením pravidla
o vetšinovém zpusobu rozhodování (v Rade EU je zatím pri vetšine rozhodování treba jednomyslnosti, cili každý clen má právo.veta - pozn. NP). A tak tedy muj postoj
zustane pravdepodobne postojem menšinovým.
3. Je EU pripravena na zavedení takového pravidla
o vetšinovém rozhodovánl
(hlasovánl)?
V nekterých otázkách pripravena je, dokonce snad i za rámcem dnešního usporá-
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du si predstavit, že za deset let kapitalismus zahyne stejne jako zahynul marxismus.

.1 O

Co
se muženezná
a musí recepty
stát? Politika
bohužel
jako
v kuchyni: Vezmi libru cukru a šest vajec ... Musí se zmenit merítka, klima a dokonce i lidé sami. To se ovšem nedá narídit zákonem nebo vyhláškou; muže se
to stát jedine oživením právního vedomí.
Lze si také predstavit, že toho budou mít

dání, ale v základních otázkách pro takové
hlasování pripravena zjevne není.
4. Co si mysllte o vývoji cesko-nemeckých
·vztahu? Proc jsou nemecko-polské vztahy jiné?
O nemecko-ceských vztazích nevím nic
a nemám na ne žádný názor.
5. Jak by mely zeme E U reagovat na populistickou politiku ve východoevropských
zemlch a v Rusku?
"PopuJismus" je jedním z onech zajímavých nových jevu, které jsou zrídkakdy jasne definovány. Jestliže to znamená pokus
mobilizovat city tam, kde je namíste racionální debata, pak je práve tak nebezpecný
ve východní, jako v západní Evrope. Obhájci otevrené spolecnosti musejí na toto
nebezpecí reagovat kdekoli na svete, a to
durazným stvrzením potrebností racionální debaty.
6. Mela by EUformulovat pro prijetí prlsné podmlnky, proverujlcl "kvalitu demokracie", nebo zvolit splše shovlvavejší postoj,
dejme tomu jako k detem v materské školce?
Cili vzlt tyto zeme rychle pod deštnlk evropských instituci, aby si mohly hrát na panl
ucitelku?
EU by nemela stanovovat pro clenství
žádné jiné než toliko nezbytné ekonomické

N O V Ap

obcané jednoho dne dost a budou chtít
neco docela jiného - pravdepodobne te- .
dy opak; na dialekticky zákon se stále
ješte lze spolehnout.
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Hrát fér
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Otázka
zní: A
zliberalizovali
jsme
se
k smrti?
odpoved: bezuzdná liberálnost vedla k obrovské nedbalosti. U úredníku, kterí mají rozhodovat
a vydávat povolení, mizí vedomí bezpráví. Když ostatne sám stát uznává takzvané užitecné odvody (tj. úplatky, které
platí prumyslo~é podniky, aby dostaly
zakázku) a sráží je z daní, kdo se muže
divit, že lidé vidí v danovém úniku jen
kavalírský delikt?

12

Právní
ciliojdelba
moci,
law, to
jsou plujen
ralismus,stát,rule
predpoklady a rámec obcanské spolecnosti. Rozhodující je, co z toho obcané
udelají, tedy smýšlení lidí a jejich chování. Ti, kdo nesou odpovednost, musí opet
prokázat tolik smyslu pro cest, aby nestaveli svuj vlastní prospech nad obecné
blaho.
Nemuže to prece být tak, že se ze sekularizovaného
sveta nutne vytratí
všechny etické zásady. Také není možné, aby se o reformách tržního hospodárství nesmelo premýšlet - z obavy, že
se pak octneme automaticky
v zajetí centrálne
rízeného hospodárského
systému. Jinými slovy: musí prece být
možné doplnit tržne-hospodárské
struktury tak, aby byli lidé motivováni chovat
se lidsky a nehnat se jako šelmy za koristí.
Záver techto úvah: všechno závisí na
cloveku - na každém z nás.
•
1Ytoteze napsala MA R ION II R A B E N K A
O U N II o F F pro sympozium na téma "Budoucnost Hberalismu", které se konalo v H- .
stopadu 1995 na zámku v Hambachu.

podmínky a mela by pripustit dlouhé prechodné obdob!. Zároven by ovšem politické podmínky mely být jasné a nedvojsmyslné. Bez nezpochybnitelné oddanosti demokracii by clenství v EU nemelo pripadat
v úvahu.
7.Jak byste modifikoval VáS"dopis ptiteli
do Var§avy", kdybyste jej psal dnes? (" Úva-

hy o revoluci v Evrope v dopise, který
mel být zaslán jistému pánovi ve Varšave" je - v parqfrázi slavného spisu Edmunda Burka o tzv. Velké francouzské revoluci·
1789 - titjJ.I Dahrendorjovy
knihy z roku
1990. U nás vyšla o rok pozdeji v nakladatelstvl Evropský

kulturnl

klub. Pozn. redak-

ceNP.)
Ve skutecnosti to nebyl "dopis príteli",
ale "jednomu pánovi ve Varšave". Myslíte,
že bych jej mel menit? Nepochybne mel.
Predevším jsem nepredvídal návrat tak významného poctu exkomunislu do vedouclch mocenských pozic. Klícovou tezi
o vztazích mezi ekonomickou a politickou
reformou pokládám však za platnou.
•
RALF

DAIIRENDORF

pro Novou Prítomnost.
(Pripravili VáclavŽák a Petr Pithart)

To,

éemu
ne zcela
ríkámejérovost,
spojujeme
v prvni tedyjérová,
rade sesportovánim.
Proto
také
casto spisovne
slyšet spojenijér
plej (psáno
téžjair-play),
tj. cestná,
slušná hra. Však ta slova prišla z Anglie, kolébky modemiho sportováni.
Anglickéjair
má radu významu; nejen "slušný, poctivý, cestný, spravedlivý, nestranný" apod., ale též "hezký, krásný, pekný'~ a rovnež "dobrý, jasný, cistý" (a ovšem
"slušne...", "pekné...", "ciste..." atd. - vejunkci jak adjektivni, tak adverbiálni je prevzala i ceština). Významy slova tedy mohou oznacovat hodnoty jak etické, tak estetické.
Zdá se,že širokou pozitivnost tohoto obsahu vnimá i našinec nFznalý anglictiny.
Opozitum našeho slova, nejérovost (urifér/urifair jednáni), má význam jednodušši
a prehlednejši: nesprávnost, neslušnost, necestnost,jaul. - Když je to ovšem natolik jasné, melo by sehrani (jednání) jér rozumet samo sebou. Zvlášt ve sportu, kde prece bý. vaji striktne stanovená pravidla. Pritom práve ve sportu tomu tak neni: jako jérovost
zaznamenáváme netoliko jednáni v rámci pravidel, ale neco navic. Napríklad když
v závode zaraz{te vfteznou plavbu svéjachty a vytáhnete z vody ohroženého soupefe.
Nebo aspon když prijotbale priznáte, že gól urifér vsitila ruka (a to ruka vaše, nikoli ruka boži; to sepak ale nesmftejmenovat Diego). 'ledy když vykonáte neco nad rámec pravidel - dokonce treba s utrpenou škodou.
Je to zvláštni: na jedné strane si ze sportu vypujcujeme oznaceni neceho nespravedlivého a necéstného ("to nenijér") pro každodenni život, zatimco pro pozitivni jednáni, jež by šlo nad obecneplatné regule, už tak bežnépojmenováni nemáme (ajestli, pak zase z anglictiny: džentlmenství). Snad je ten obycejnej lidskej život príliš složitej, jak ríkal Švejk.
Sport je ovšemjenom hra. Hra je zajisté cinnost konaná predevšim pro zábavu, radost, ze záliby. Proto je snadná a bytostne prirozená (mimochodem, u indoevropského základu slova hra predpokládáme význam "skotacit, tancit"). 7Ymse hra liši od'
práce. - Ke hfe však také casto patrí souteživost; od nepameti se hrává o neco. Aby'
mohli lidé mezi sebou hrát a soutei-it, potrebuji pravidla. A dodržovat je už znamená
kousek sebeomezeni i námahy.
Vedle toho je hra rovnež nápodobou. I tu provádime predevšim pro potechu: dité,
které si hraje na pruvodciho, sesvým konánim bavi daleko daleko vic, než kterýkoli
pruvodci opravdový. (Také hrani divadelni ci hudebni je motivováno stejné, i když se
provozuje spíšpro potechu druhých; a i ono je nápodobou - atjiktivniho deje, at tvurciho zámeru.) Nakonec i hazardni hry vznikly kombinaci zábavy s nápodobou pracného vydeláváni penez. - Souteživé hry, napríklad zminované sporty nebo treba šachy, jsou predevším nápodobou boje, bojových situaci a cinnosti. Protože však jsou
práve jen napodobenim, modelem (a jejich výsledky nebývaji tak difinitivni Jako
u skutecného boje), neni tak težkéjim dát pravidla a dokonce sejimi rfdit; a také ocenit jednáni, které je pfesahuje a mfrí nad ne. .
Ovšem mezi hrou a "normálnim životem" nevedepríliš pevná hranice. Celý život,
všechny životni situace jsou vlastne jen souhmem roli, které je zapotrebi nejak sehrát;
"zachovat se" vpodstate neznamená nic jiného.
Potiž je v tom, že "normálni iivot" je daleko huf vymezitelný regulemi, podle nichž
se má jednat, než jeho hravá nápodoba. Má k dispozici vlastne jenom konvence a pak už jen trestni zákonik; ale ten vymezuje, jak sejednat nemá. Krome toho je élovek puzen prirozenou potrebou se z okovu pravidel a reguli vyvazovat; ríká se tomu
touha po svobode.
Nejspiš spolu obojí hluboce souvisf. Vzpouzet seproti nutnostem a omezenim, a ve
volných chvílich -jet tak pro zábavu - si vymýšlet nové. Jiste v tom svou roli hraje, že
temto novým sepodrobuje dobrovolne. Možná práve proto dovede snáz ocenit (a pojmenovat jako jérovost), když nekomu nestaéi rídit sepouze regulemi.
V modemim sportu tedyjair play, drív se tomu ríkalo rytffskost; lze to taky proste
nazvat skrupulemi. Mne osobne se tento pojem zamlouvá nejvic; je totiž nejpoužitelnejši i mimo iféru sportovniho kláni. Ono možná opravdu nesejdetolik na tom, jaká
konkrétne má náš "normáln'i iivot" pravidla (normy) - totiž pokud si povaiujeme za
cestjit nad ne. Býtjérovi.
JA
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uhlíku

Vladimír Dvorák
Uhlík
- tento
lehký prvek, tabulšestý
v poradí
Mendelejevovy
ky, který je základem organické
chemie a biologických procesu, kterému vdecíme za existenci života na
naší planete, je již dlouhá desetiletí
predmetem základního i aplikovaného výzkumu. Dalo by se proto
ocekávat, že všechny formy, ve kterých se vyskytuje, jsou již známy.
V prírode nacházíme uhlík zejména
v karbonátových usazeninách, jílech, nafte a uhlí, a to v amorfní forme. Dobre známe dve krystalické
formy uhlíku: diamant a grafit - tuhu. V diamantu je každý atom uhlíku prostorove obklopen ctyrmi nejbližšími sousedy, se kterými je spojen pevnými vazbami, což mu dává
jeho neobycejnou tvrdost. V grafitu
vytvárejí atomy rovinnou hexagonální strukturu, v níž má každý jen
tri nejbližší sousedy. Roviny jsou
mezi sebou vázány pomerne slabe,
procež lze grafit snadno roztírat.
Nedávno byla objevena nová forma usporádání klastru atomu uhlíku
v podobe molekul s velkým poctem
atomu. Tyto velké molekuly se rovnež mohou stát základními stavebními kameny krystalové mrížky. Jde
o molekuly C60, C70, CS4 a další, s šedesáti, sedmdesáti atd. atomy. Mají
kulovitý tvar a jsou tedy do sebe dokonale uzavreny. Tak napr. molekula
C60, nejkulatejší z nich, je presnou
kopií kopacího míce sešitého z dvanácti petiúhelníku a dvaceti šestiúhelníku. Ve stycných bodech techto
mnohoúhelníku je umísteno celkem
60 atomu uhlíku. Prumer této témer
dokonalé kulicky je ovšem jen asi jeden nanometr. V 70. letech byla sice
možnost existence této molekuly
predpovezena teoretickými chemiky,
ale tyto návrhy zustaly bez povšimnutí. Myšlenka o existenci molekuly
C60 se objevila opet ve snaze objasnit
nekteré záhadné cáry v absorpcních
a emisních spektrech pricházejících
z mezihvezdného prachu, které nelze vysvetlit prítomností jednoduchých sloucenin (napr. CO, CO2,
H20). I když se tato interpretace pozdeji ukázala jako nesprávná, vedla
Anglicana H. W. Krota a Americana
R. E. Smalleyho k intenzivnímu studiu klastru uhlíkových atomu. Nakonec se skutecne podarilo existenci

molekuly C60 prokázat a nalézt úcinnou metodu její prípravy; používá se
elektrického oblouku v heliové atmosfére mezi grafitovými elektrodami. Na pocest amerického architekta,
inženýra a filosofa R. Buckminstera
Fullera (1895-1983), který projektoval budovy podobných tvaru (napr.
americký pavilon na EXPO '67
v Montrealu) byla molekula C60 pojmenována "buckminsterfulleren".
Pozdeji se podarilo pripravit další
fullereny, vždy se sudým poctem atomu: C70, který má tvar ragbyového
míce, C76, CS4 a další. Pred více než
200 lety matematik Euler dokázal teorém, že z 12 petiúhelníku a libovolného poctu šestiúhelníku lze vytvorit
dokonale uzavrený mnohostelJ. Asi
netušil, že se naucíme molekuly
techto tvaru vytváret a že se vyskytují, byt ve velmi malých množstvích
i v prírode, a to v uhelných vrstvách
a v sazích.

Molekula C60 se patrne stane základem zcela nové "trojrozmerné"
chemie a sehraje stejne duležitou
roli jakou hraje dvourozmerné jádro
benzenu v organické chemii. Narušením fullerenových vazeb se podarilo pripravit ruzné deriváty, napr.
C6oH60, C6oF60 a celou radu dalších.
Dokonce lze dóvnitr molekuly C60
umístit témer libovolné atomy, vcetne helia a vytvorit tak vlastne první
známou slouceninu helia. Shluky
molekul C60 vytvárejí krystaly, tzv.
fullerity, které mají krychlovou symetrii. Ve svých krystalových polohách se molekuly prakticky volne
otácejí kolem náhodne orientovaných os obrovskou rychlostí: stovky
milionu otácek za vterinu. Pri nízkých teplotách, asi sto stupnu pod
nulou, se chaotické rotace zmení na
komíhání kolem os orientovaných
50

podél telesných úhloprícek krychle.
Do volných izolovaných míst struktury fulleritu lze vkládat cizí -atomy
(napr. alkalické kovy) a kvalitativne
tak menit jeho vlastnosti. Tak napr.
z K3C60 se stane vodic, který pri velmi nízkých teplotách (asi do dvaceti
stupnu nad absolutní nulou) existuje dokonce v supravodivém stavu,
vede elektrický proud beze ztrát. Zacínají se již rýsovat první aplikace
fullerenu a fulleritu. Mohly by sloužit ke skladování ekologického paliva - vodíku, který snadno difunduje
do prázdných poloh krystalové mrížky mezi molekuly C60. Povrch fullerenu má podobné katalytické úcinky
jako platina. Vrstvy C60 pod tlakem
precházejí na diamantové vrstvy.
Vrstvy C70 se používají jako podložky pro prípravu diamantových vrstev. Duté struktury molekul fullerenu bude možná využito v lékarství
k transportu molekulléciv v lidském
tele, jejichž prímé podávání by bylo
nebezpecné.
Pri príprave fullerenu byly objeveny tenké uhlíkové jehlicky o prumeru nekolika nanometru a délky nekolika mikrometru. V elektronovém
mikroskopu se ukázalo, že se jehlicky skládají z do sebe vložených nanotrubicek ruzného prumeru. Jednu
takovou nanotrubicku si mužeme
predstavit v podstate jako svinutou
hexagonální rovinu grafitu. Trubicka
je zakoncena jakousi cepickou, takže
opet jde o do sebe uzavrenou strukturu. Do nanotrubicek je možné implantovat atomy kovu (napr. chrom,
nikl) a vyrobit tak nanodrátky s velkou elektrickou vodivostí. Nelze pochybovat, že nanotrubicky mají velmi slibnou perspektivu jak v základním, tak i aplikovaném výzkumu.
Bude možné zkoumat ruzné fyzikální jevy na atomární úrovni probíhající v malém prostoru vymezeném
nanotrubickami, katalytické event.
supravodivé vlastnosti atd.; nanotrubicky se zrejme stanou základním
kamenem nových nanostrukturních
materiálu s významnými elektrickými a mechanickými vlastnostmi šitýminamíru.
VLADIMíR

DvoRÁK

(z prednášky na zasedání
Ucené spolecnosti)

•
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(Dokoncení za strany 1)

Komise pro vyšetrování událostí 17.
listopadu, vedená mužem, který mi
Peroutkovu cenu predal, prý moje
"1ifmysly" o listopadovém spiknutí
vyvrátila.
Nemám jinou možnost obrany než
požádat redakci Nové Prítomnosti,
aby doslova otiskla muj clánek "Listopadová tabu" a ponechala na
ctenári, aby usoudil, zdali Daniel
Kummerman interpretuje nezaujate
a správne. Samozrejmé, že po triceti
mesících bych neco formuloval jinak a pripouštím, že Petr Pithart,
který me už tenkrát v rozhlase narkl
z paranoidních sklonu, mohl pri
"dobré vuli" vyCís.t z první vety
predposledního odstavce neco, co
tam není. Já jsem však tou vetou
chtel ríci presne to, co v ní skutecne
je, totiž, že u událostí samotného 17.
listopadu nebyl ani disent, ani tehdejší vedení KSC, ale spíše lidé Michaila Gorbacova, o nemž si (sympatie, antipatie stranou) dodnes
myslím, že spolu se svým predchudcem Andropovem a s prezidenty
Reaganem a Bushem mel (ovšem
pod vlivem beznadejných vyhlídek
SSSR ve studené válce) rozhodující
.zásluhy na zmenách všech komunistických zemí smerem k parlamentní
demokracii. Pokud se mýlím, necht
je mi odpušteno, nebot krome toho
jsem od roku 1990 odvysílal stovky
relací a napsal nekolik desítek clánku na úplne jiná témata, v nichž
jsem se "provinoval" jen tím, že na
rozdíl od patentovaných osmašedesátníku a prognostiku jsem chtel
mluvit za lidi, kterí prošli ponekud
jiným vývojem a ve vetší vzdálenosti
od strany vpravde zlocinné a zavrženíhodné.
A tady je ten inkriminovaný clánek z listopadu 1993 pro osvežení
pameti a možná i k následnému zamyšlení, když ne pana Kummermana, tak treba ctenáru tohoto casopisu:

Listopadová
tabu
Cím více se od listopadových
událostí 1989 vzdalujeme, tím méne se
zminují urcitá jména, která pro jejich prubeh mela nemalý význam.
I v dosti podrobném rozhovoru Rudého práva s historikem Milanem
Otáhalem, který otevrene pripouští
cetné nejasnosti tohoto historického
prelomu, se ani v náznaku neobjevují jména jako Mohorita, Zifcák,
Dražská,
Litomiská,
Payne, Uhl
a hlavne - Martin Šmíd. Jen ke strucnému pripomenutí
podle dostupných informací:
Mohorita
svolal
jménem SSM studentskou manifestaci na Albertov, Zifcák otocil u Národního divadla pruvod na Národní
trídu, u Voršilek sehrál zraneného
a pozdeji mrtvého Martina Šmída
odvezeného kamsi policejní sanitkou, pak v prázdné Ostrovní ulici
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potká jakási Dražská "náhodou" disidentku Litomiskou, které ríká, že
videla, jak její známý Martin Šmíd
zemrel pod rukama estébáku. Litomiská odvádí Dražskou k Payneovum, kde se tato její výpoved nahraje na magnetofon, s páskem se jde
k Uhlovum, respektive k Šabatovum,
kde je náhodou Jan Urban, ti všichni usoudí, že zpráva je verohodná
(ackoliv Milan Hulík, pozdejší obhájce Petra Uhla ve veci šírení "poplašné zprávy" tvrdí, že z pásku byl
na první pohled patrný projev psychopatky) a zasílají ji do zahranicí.
Svobodná Evropa poprvé za své existence vysílá nepravdivou
zprávu
a Petr Uhl je tím patrne kvalifikován
na pozdejší místo reditele CTK.
Teprve toto vše je impulzem k masovým demonstracím, které cinkáním
klícu smetly režim.

sveUit i ledacos z toho, cemu se celá
ctyri léta neprestáváme divit

Jirí Ješ

Cena Jirímu Ješovi
Josef Protiva, Praha
Pane Kummermanne, pan Ješ nepostavil svuj návrat do politické žurnalistiky na textech odhalujících
podivné shody okolností provázející
17. listopad, ale predevším na dvou
skutecnostech. Jednak umí delat
dobrou novinarinu a zadruhé se ve
svém živote nezproneveril demokratickým názorum a svým žurnalistickým zacátkum. Ano, k životním paradoxum patrí, že mu cenu udelila
nadace Lidových novin, jejímž predsedou je Jirí Ruml. Ale podekujme
životu za takovéhle paradoxy. - Ono
to v tom listopadu možná tak složité nebylo. Komunisté, jimž bylo pres
ctyricet, chteli vyhodit ze sedla komunisty, jimž bylo pres šedesát, ale
režie událostí se jim vymkla z rukou, což bylo a je dobre.

Ad:Zákopovíborci
a míroví andelé a Merit
stejným metrem
. (Nová Prítomnost 4/96)
Jirí Hanák, Jan Hon

K tomu nutno dodat, že·17. listopadu, ac v nevlidný listopadový pátek,
jako z udelání odjeli se z Prahy rekreovat
skoro všichni
disidenti
a skoro všichni predstavitelé
zpuchrelého režimu. Zato v Praze už od
rána dlela delegace vysokých predstavitelu KGB na táckách s nejvyšším estébákem Lorencem, který - také od rána - stále odbíhal k telefonu.
První komise 17. listopadu, cástecne
složená z agentu StB, se tomu alespon podivila, ale druhá to všechno
prohlásila za O.K. a radeji odvedla
pozornost k lustracím. Její clen Jan
Vidím ted ve stredecních Událostech
a komentárích ríká, že od té doby se
neprišlo na nic nového, i když - to
výslovne pripouští - souhra náhod je
to prapodivná.
"Verím,že listopadová tabu mají na
svedomí lidé snad i s dobrými úmysly, kterí se domnívají, že ušlechtilá
legenda je verejnosti prospešnejší,
než tvrdá a zatím ne zcela známá
pravda. Ta asi bude muset casem
priznat znacný podíl na konecném
odstranení
komunismu
i urcitým
Gorbacovovým lidem. I to ovšem byli komunisté, a ti, jako lidé zvláštního ražení, samozrejme neudelali nic
zadarmo. Tím bychom si mohli vy-
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(...) Nemužeme než znovu zduraznit, cástecne z vlastního prožitku, že
prvek války a holokaustu v hitlerovské politice byl již tehdy ocividný, že
její ne-li masove nadšené vyznávání,
tedy alespon nerozpoznání se jinak
než politickým selháním onech "našich Nemcu" nazvat nedá. Zejména
na pozadí postoje skutecných sudetsko-nemeckých demokratu, predevším sociálních ...
(...) Václav Žák nám má za zlé, že
nejsme vuci "našim Nemcum" shovívaví, ackoliv Ceši jiste také v roce
1946 nevolili Jáchymov, Leopoldov
a šibenice. Je to ovšem o necem jiném. Jáchymov a šibenice v roce
1946 neexistovaly. Norimberské zákony v roce 1938 byly už tri roky
a koncentracní tábory už pet let.
Hodnotit možnosti racionální
rozpravy o cesko-(sudeto)nemeckém
tématu a v té souvislosti i smysl
"Smírení 95" si dovolujeme proto, že
jsme byli (alespon jeden z nás) na
zacátku, kdy se toto rodilo, tak trochu u toho. V zájmu ceho se však témer konspirativne z onoho dokumentu stalo neco úplne jiného
a proc se okruh jeho signatáru omezil pouze na zcela specifické názorové spektrum (na rozdíl od nemecké strany)? Toje záhada, kterou by
snad mohl odhalit jeho ceský organká~~
•
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Vážený pane Pitharte!
Pfedem mého dopisu muslm vysvetlit, že
milejšlm oslovenlm bývá Milý pane Pitharte,
ale to se mne dnes zdá neuctivé, hojne použlvané tehdy, když pisatel k oslovenému žádný vfelý vztah nemá, naopak casto mu pak
celý dopis nadává a urážl ho. Jiste to znáte
.
nejen osobne, ale z tisku.
U nás v Hofovicich jsme se hádali kvuli
Vašemu odstupu od SD-LSNS a sympatickému pflstupu ke KDU-CSL. Jedni ftkali, že ke
strane se clovek dává z pfesvedcenl, a nikoliv
z loyality, o niž jste údajne mluvil Vy. Také ftkali, že loyalita se od konjunkturalismu špatne rozeznává. Druzi jsme namltali, že je naopak projevem cti, když politik opustl stranu, jejlž chováni, tedy chováni jejich pfedstavilelu se mu pfestane Ubit. A má snad kvuli
nim pfestat delat politiku? Proio je tolik politických stran, ackoliv rozlicných ideji mnohem méne.
Naše Hofovice jsou výhodne položeny na
r:ozhranl dvou krajinných útvaru - Brdska
a Kfivoklátska.
Teprve po dlouhodobejšlm
dukladném obzlránl clovek nejenže rozpozná ten svár krajinotvorný,
geologický, ale
jeho obraz zacne vnlmat
z života zdejšlch
lidi.
Na nedalekém
brdském
Plešivci

i

i

i

(654 m nad mofem) bývá horské povetfl,
a shUžl-li z neho clovek pfes hrady Žebrák
a Tocnlk severnlm smerem, zcela pfehlédne
feku Berounku, jež se mlrumilovne dere kanonem jak od andského veletoku. Dokonce
když clovek stoj[ na návršl jen pár metru od
feky, a pokud nevl, netušl tu prurvu fecište
do poslednl chvlle - tak tesne oba bfehy listnatých lesu, plných kUš(at, k sobe patfl. To
brdský masiv na druhé strane rozvljl se povlovne ze zemedelské krajiny, prý odvždy
chudé, takže zdejšl lidé museli ješte v dobách
Jana Nerudy jen nuzne cvockafit. Téjejich
tradicnl chudobe já nerozumlm - vždyt tu byly bohaté a dlouho kultivované lesy, težila se
tu železná ruda a tavilo železo (nejstaršl dochovaná hut ješte stoji v Jincich jako technická památka),
a polnosti Hofovicka
ležl
v pftznivém až lázenském klimatu. Chudoba ,
nebyla v kraj~ ale v lidech, jako by se pro nic
z tech možnostl neumeli rozhodnout, a nic
nedelali pofádne. Toje ten svár, který poci(uji už já, ackoliv tu bydUm teprve od roku
198J. Obávám se, že nikoliv objektivnl potlže, ale vlastni neschopnost kdysi vedla hofovické do náruce sociálnl demokracie, jejlž
pfedvolebnl
autobus Zemák st<m pfirazil
i dnes, pár dnu pfed volbami. Ale pftšlo jenom sedm lidi, bylo to pravé pfedvolebnl
.fiasko!
Vážený pane Pitharte, Vy jste tu ješte ne~
byl, ackoliv ministr Kocárnlk navštlvil naši
radnici a jednal se starostou Mgr. Janem
Hájkem. Já také jsem sedával na radnici
v minulém kamunálnlm obdobl v sedmiclen-

i

i

Nová PNtomnost
Jméno a adresa

Horovice
né mestské rade a mel lecjaký dobrý nápad.
Proto me tak pfekvapilo, že v následujlclch
komunálnlch volbách jsem nebyl zvolen na
doble volitelném mlste, vždyt jsem se tolik.
obával, aby me nezvolili z mlsta posledrdho!
Té nadutosti, toho úlevného rozcarovánU
Skoro mesíc jsem to nesl dost težce a casto
myslil na Vás,jak jste se mne strašne neUbil,
milý Petfe Pitharte, když se ve Vašich cláncích objevovallltostivý
t6n. Ale to už je pryc,
už jsme z toho oba venku. Já tehdy kandidoval za ODS, kterou zde na rozdll od ODS celkové pfedstavovali opacní lidé, než je Macek,
Cermák nebo od života oddelený Dyba.
Hofovice majl necelých sedm tislc obyvatel a protéká jimi Cervený potok, který se vlévá do Litavky, pfitékajlcl z jižnl strany Brd.
Nepropustné jllovité vrstvy a silný déšt zpusobily u nás minulého léta skutecnou povoden. Na hladine plaval mrtvý dobytek, voda
smýkala auty, naštestl ztráty na lidských životech nebyly žádné. Ze starých chalup na
návsi v Bavoryni (u Zdic) staft lidé VJ'nášeli
bahno, brodili se v nem po pás. To nešlo fotografovat.
Nejen berounštl míní, že hofovictl obyvatelé jsou podivne zavill. (Snad obraz toho
sváru v krajine?) Delají-li napfíklad Podbrdské noviny nejakou anketu, práve z Hofovic
nejcasteji zazni: Nic vám nefeknu. Co se staráte? To je moje vec. Dejte mi pokoj. - Jejich
odsudky této doby bývají kruté, zastupitelstvo se dohaduje obtlženeji než tfeba v nedalekém Žebráku. (Rozpocet dvakrát menšlho
žebráku je dvakrát vyššl než rozpocet hofovický, který cinl ...) Proc se naše mesto nemu-
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Predplácím na dobu:

.

od císla:

.

Váš Ondfej VacuUk
P.S.
Dienstbier zde pfed minulými volbami smutne proslul sloganem (za OH): "Volby vyhrajeme velkým stylem!" Nevlte, jak se slušnl lidé
majl slušne zbavit poslance Ortmana? Že ho
nevoUme, nepostacl. Demokracie je tak težká
vec.
•

í ST E I,
Predplácím šekem nebo kreditní kartou

Veškeré objednávky zasílejte na adresu
A.l.l Production P.D.B. 732, 11121 Praha 1,

Císlo karty:

ano

ne

.

tel. (02)769837, fax (02)766040. Spolu s prvním výtiskem Nové Prítomností obdržíte složenku.

Datum expirace: .......................•....

Platbu lze provést i bankovním prevodem, bankovní
spojení: Cs. obchodní banka, c.ú. 8010-0100304343
/0300, variabilní symbol: rodné císlo, konstantní symbol: 0358

Podpis: .,
V CR: 120 Kc/6 mesícu, 240 Kc/rok, 20 Kc/minulé

Mimo CR plal'le šekem, poprípade kreditní kartou
VISA nebo MASTERCARD.

Sk/min. císlo. V Evrope (letecky): 9.00 USD/6 mesícu, 18.00 USD/rok, 1.50 USD/min.císlo.

Predplácím bankovním prevodem
ládám mínulá císla: ....•...........•.......

že rozvljet jako tfeba Litomyšl? Je to v nás,
a nebo v okolnostech? Já se tady ani nechci
ptát, 'cte-li nekdo Novou Pfttomnost, v knihkupectvl u kostela Nejsvetejšl trojice (Hyšpler
+ Olšanová) jsem ji zatlm nevidel. Literárky
si prý kupuje Mgr. Jedlicková ...
Mestem se Hofovice staly roku 1322, jen
o 20 let pozdeji než Beroun. Máme tu dva
zámky - Starý, který byl z tvrze v roce 16J 9
vypálené Svédy barokne pfestaven, a Nový,
jehot dnešnl podoba je klasicistnl. 7Yto úpravy vznikly za nejvýraznejšlho panovnlka Friedricha Wilhelma, kurj'ifta hesenského, knlžete Hanau von Hessen, který celé zadlužené
panstvl koupil r. 1852. Dnes je zámek z velké
cásti obnoven a pflstupný vefejnosti - unikátní je napflklad expozice komárovské umelecké litiny.
Vážený pane Pitharte, zadem mého dopisu bych Vás chtel nekdy, až budete mlt cestu
kolem, ústy pana starosty Hájka pozvat
pfednlmi dvel'mi (rovnou z námestl) na radnici na besedu, nebo k nám do zahradnlho
domku (u zámecké Slunecnl brány) na kqfe
a na štrudl, který moje žena Marta pece už
z 98 % tak dobfe jako moje maminka.

Rodné císlo:

ano

.

CENY pAEOPLATNEHD:

císlo. V SR: 192 SK/6 mesícu, 384 Sk/rok, 32

Ve Spojených státech, Kanade a ostatních zemích

ne

(letecky): 14.00 USD/6 mesícu, 28.00 USD/rok.
.

Dekujeme

za Vaši objednávku

*
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Veškeré objednávky zasílejte na adresu
A.L.L Production
P.O.B. 752, lit 21
Praha 1. Spolu s prvním výtiskem
ové
Prítomnosti obdržíte složenku. Platbu lze
provést i bankovním prevodem, bankovní
spojení: Cs. obchodní banka, c. Ú. 80100100504545/0500, variabilní symbol: rodné císlo, konstantní symbol: 0558 (tento
zpusob platby uvádejte vždy na objednadm lístku). Mimo CR platte šekem, poprípade kreditní kartou VlSA nebo MASTERCARD. V CR: 120 Kc/6 mesícu, 240 Kc/rok,
20 Kc/minulé císlo. V SR: 192 SK/6 mesícu, 584 Sk/rok, 52 Sk/min. císlo. V Evrope
(letecky): 9.00 USD/6 mesícu, 18.00
USD/rok, 1.50 USD/min.císlo. Ve Spojených Státech, Kanade a ostatních zemích
(letecky): 14.00 USD/6 mesícu, 28.00
USD/rok.
Vychází za podpory M K CR, FU ND FOR
CENTRAL AND EAST EUROPEAN BOOK
PROJECTS, Amsterdam; IBM CR; DA WELL s. r. o., A'GROBANKAa.s.

Prítomnost
Vám nabízí inzerci
za výhodných podmínek

5/1

pRITOMNOST

Jirí Bílý: Jezuita Antonín Koniáš
(osobnost a doba)
Nový pohled na proslulého barokního .
misionáre a kazatele.

Vyšehrad
Bartolomejská 9,
11000, Praha 1.
Nakladatelství

Práve vycházejí Informace KRUHU
CTENÁAO se souhrnnou nabídkou všech
titulu. Chcete-Ii získat knížky z Vyšehradu
s 10% slevou a stát se clenem KRUHU,
kontaktujte nás na výše uvedené adrese,
nebo si Informace

vyzvednete v techto

knihkupectvích:
Knihkupectví

\f.áz., 164,- Kc
Jacob Kremer - Franz Kiinig: Krestan
na prahu tretího

tisíciletí

Dialog o otázkách krestanské víry
v moderním svete, vycházející z Druhého
vatikánského koncilu.
Brož., 72,- Kc.
Petr Pawlovsky:

Krestanství

v promenách dvou tisíciletí
Prehledná knížka prináší základní informace

Vyšehrad,

Karlovo nám.5, 12800, Praha 2;
Knihkupectví

996

o krestanství a popisuje všechny jeho

Úsvit,

významné etapy. Výklad postupuje v zásade

Prokopova 19, 301 35 Plzeii;
Knihkupectví Drdo Tar,
U cerné veže 4, 37001 Ceské Budejovice;
Knihkupectví Neptun,
Pražská 34, 46001 Liberec 1;
Knihkupectví Bartolomeum,
Zvonice, nám.Republiky, 530 03 Pardubice;
Katolické knihkupectví Zvon,
Dominikánské nám.8, 60200 Brno;

historicky, v krátkých kapitolách a je doplnen
tabulkami.
Brož., 64,- Kc

Nakladatelství
Vyšehrad
Bartolomejská

Knihkupectví Velehrad,
Wurmova 6, 771 00 Olomouc

11000,

9,

Praha 1.

Smilková, Jiráskova 1a

KDE DOSTANETE

Typos, F. Cernohorská

NOVOU PRíTOMNOST

Cesta, Rašínova 5
Knihovna právnické lit., Veverí 70

PRAHA

FF MU

Praha 1 Topicovo knihkupeclví,

Národní 11

Praha 1 Jan Kanzelsberger, Knihkupectví
a nakladatelství, Václavské nám. 42

Bartákovo knihkupectví, Jungmannova

6

Kniha, Palackého 66
Rovnost, Milady Horákové

Praha 1 Academia, Václavské nám. 38
Praha 1 Knihkupectví Fišer, Kaprova 10

Antikvariát, Rašínova 1

.

Valmont, Hlavní nádraží
Divadlo B. Polívky, Jakubské nám. 7

Praha 1 PNS, Jungmannova ul. 5
Praha 1 VD konsorciu'm 495, Na Florenci 3

Victoria, Pekarská ul.

Praha 1 Knihkupectví Samsa, V jáme 3

B. Novotný, Ceská ulice

Praha 1 Knihkupectví Seidl, Štepánská 26
Praha 1 Mladá fronta, Spálená 53

Naši
ctenári jsou
lídé,a kterí
sledují
dení ve
spolecnosti,
politiku
kulturu.
Casopis
je
rozesílán po celém svete.
Ceník inzerce:
1 strana
8.900 Kc
1/Z strana
4.895 Kc
1/4 strany
2.692 Kc
1/8 strany
1.480 Kc
1/16 strany
814 Kc
1/52 strany
447 Kc
Cena inzerce na 5. a 4. strane obálky dle
dohody.
Rádková inzerce:
do 25 slov (4 rádky)
245 Kc
do 12 slov (2 rádky)
155 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.
Objednávky zašlete na: Nová Prítomnost,
Národní 11, 110 00 Praha 1, tel. 26 62 16,
fax 26 6825.
Tešíme se na Vaši objednávku!

Praha 1 Nakladatelství Primus, Vezenská 7
Praha 1 Arbesovo knihkupectví,
Václavské nám. 55
Praha 1 U cerné matky boží, Celetná 34
Praha 1 Knihkupectví Dobra Bednárová,
Celetná 32

MIMOpRAžSKÁ

KNIHKUPECTVf

Beroun - Knihkupectví U radnice, Husovo nám.
Ceské Budejovice - Knihkupectví Zlatý klas,
Lannova 6

Praha 1 Trafika Voldánová, Pštrossova 29
Praha 1 Vcelka v.o.s. Truhlárská 33

Ceské Budejovice - Knihkupectví Omikron,

Praha 1 Trafika, Široká 9

Ceské Budejovice - Gregorius, Lidická 34a

Nám. Prem. Otakara II 25

Praha 1 Trafika, Templová 6

Chomutov - Knihkupectví,

Praha 1 Škvrna records, Purkynova 4

Jihlava - Knihkupectví Otava, Komenského 33

Ruská 86

Praha 2 Knihkupectví Vyšehrad, Karlovo nám. 5

Kolín - Knihkupectví u Zlaté kosy, Pražská 2

Praha 2 Knihkupectví Paseka, Ibsenova 3

Králuv Dvur - Knihkupectví,

Praha 2 Knihkupectví Jana Cechová, Italská 19

Most - Knihkupectví, Rozkvet budovatelu

Praha 2 MATA knihkupectví a velkoobchod,

Olomouc - Knihkupectví Tycho, Dstružinská 3

-

Opletalova ul.

Praha 2 Knihkupectví Rozmluvy, Vinohradská 28
Praha 5 Videopujcovna,

trafika, Lidická 20

Praha 8 Volvox Globátor, Opatovická ul.
Praha 8 Knihkupectví Filip, Thámova 22

Králuv Dvur 58

Plzen - NAVA univers. knihkupectví,
Sedláckova 31
Plzen - Prodejna knih, Keterovská 120
Podebrady - Knihkupectví, Turinského 44
Prerov - Knihkupectví u kostela, Kratochvílova 8
Príbram - Knihkupectví,

BRNO

Pražská 128

lrebon - Knihkupectví Garpio, nám. TG.M. 93
Knihkupectví Ryšavý, Ceská ulice
Knihkupectví,

Kapucinského 11

Leníšek, Kvetinárská 1

Ústí nad Labem - Knihkupectví university
J.E. Purkyne, Brnenská 2
Vsetín - Knihkupectví Malina, Dolní nám. 347

PATRIK
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Vzpomínám si
Vzpomínám si na dve poznámky z trídní knihy: "Pri matematice
nepracuje, zabývá se cinností, která do matematiky nepatrí
(karty)" a "Bez dovolení rozsvecuje a zhasíná svetlo".

V/17
Vzpomínám si, že Matuška emigroval pres Rakousko do Kanady.
Vzpomínám si, že se ríkalo, že Gott emigroval do NSR, ale že ho
Husák zaprísáhl, aby se vrátil, že mu dá na novou vilu.

V/2

Vzpomínám si, že v ZDŠ Mladé gardy jsem "zpusobil poškození
na mnoha místech steny ucebny házením kridy".
V/5

V/19
Vzpomínám si na historku o chlapíkovi, který emigroval tím
zpusobem, že "za Plzní" zacal natírat patníky, došel k hranicím,
ve dne natíral, vecer popíjel s pohranicníky, až se jednoho
krásného dne prenatíral pres hranice a zmizel v Nemecku.

Vzpomínám si na ucitele dílen Picka, který nám vyprável, že
v osmašedesátém roce si na neho pocíhali chuligáni, kterí ho
chteli zmlátit za to, že je komunista, ale že jim dal co proto.

Vzpomínám si na "šedý pas".

V/7

XVI/2

Vzpomínám si na ucitelku Schmitzerovou, která nám v deváté
tríde (v roce 71) ríkala, že ji mužeme oslovovat "paní ucitelko",
že jí to nevadí.

Vzpomínám si, že v Rudém právu vyšla jednou úvaha
o emigrantech, kterí prchají sami pred sebou, ale to práve není
možné.

V/8

XVI/5

Vzpomínám si, že jsem si vypisoval citáty z knížek do notesu A6.
Vzpomínám si, že tam byly výpisky z Malého prince, z Jarryho
Faustrolla a Krále Ubu, z Feuchtwangerovy Židovské války, ze
Stanislava Jerzy Lece, z Mrožka, z Holuba, z Eliotovy Pusté
zeme, z Alenky v ríši divu, z Morgensterna.

Vzpomínám si, že lidé zapisovali do poradníku na družstevní
byty své deti hned, jak se narodily. Vzpomínám si, že se lidé
navzájem udávali, že mají moc velké byty. Vzpomínám si, že se
tomu ríkalo "žít nad metry".
XVI/4

V/l1
Vzpomínám si, že nekterí lidé prohlašovali, že jsou surrealisté,
a jiní, že jsou existencialisté. Další ríkali, že jsou trockisti a že
Stalin byl zrádce. Vzpomínám si, že jedna má francouzská
kamarádka byla maoistka.
V/12
Vzpomínám si na papírové tríkoruny (modré) a petikoruny
(zelené). Vzpomínám si, že desetikorune se ríkalo "pionýrská"
a padesátikorune "budovatelská". Petadvacetikorune se ríkalo
"žižka" a stokorune "hradcana". Vzpomínám si, že novým
petihalírum se ríkalo "bilak" a "štrougalík".
V/15
Vzpomínám si na zápas Fischer - Spasskij (1975?). Vzpomínám
si, že Fischer vyhrál 6:2 a že to byl první American od konce
války, který porazil Rusa "v boji o šachový trun".

Vzpomínám si, že jedna má známá mela doma úplatkárský
ceník: kolík má dát automechanikovi za tu kterou práci, kolik
úrednici z ONV, kolik známé z Cedoku, kolik doktorum.
XVI/5
Vzpomínám si, že otec jednou nechtel prijmout peníze
("všimné") od nejaké pacientky. Vzpomínám si, že mu dekovala
a ríkala, že to tak nemyslela. Brzo potom si našla jiného doktora
a u otce se víckrát neobjevila.
XVI/6
Vzpomínám si na prísloví Kdo moc pracuje, život si zkracuje.
Vzpomínám si, že pohodlnému zamestnání se ríkalo žAVES
(žádný velký sraní) nebo VúžAs (vubec žádný sraní).
XVI/7

V/14

Vzpomínám si, že pracovníci koprivnické Tatry se zavázali
vyrobit deset podvozku navíc na oslavu kosmického letu
Vladimíra Remka.

Vzpomínám si, že Spasskij emigroval do Francie a Korcnoj do
Švýcarska.

XVI/8

V/15

Vzpomínám si, že let Vladimíra Remka byl nejkrásnejším darem
našim ženám k MDŽ.

Vzpomínám si, že Ludek Pachman emigroval do NSR.
Vzpomínám si, že jeho bratr mluvil pak v televizi o tom, že
Ludek byl už jako chlapec sobecký a nesnášenlivý.

XVI/9
Vzpomínám si, že nejvíc lachtanu na svete žilo v Ochotském mori.
Patrik Ouredník
(z knihy Rok ctyriadvacet,

Volvox"Globator, 1995)

