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Obsah:

1.5. Nový vudce cecenských separatistu Jandarbijev vyhlásil Rusku válku
do posledního muže, pokud se Rusové
nestáhnou z Cecenska.

nabídku prijetí do SNS.• Ministr spravedlnosti J. Novák chce dekriminalizovat eutanazii.

Slovo vydavatele
Dopisy

1,24

20.5. V Praze byl zahájen kongres nejvyšších evropských kontrolních institucí .• Slovenská policie prerušila vyšetrování únosu Michala Kováce ml.
pro nedostatek dukazu.
22.5. Velká Británie, dotcená embargem na dovoz jejího hovezího, hrozí
omezit svou angažovanost v Evropské
unii
25.5. Islámští fundamentalisté zavraždili v Alžírsku sedm francouzských
mnichu .• Vrchní soud v Olomouci zjistil, že vražda Roma T. Berkiho ze
Ždáru nad Sázavou, spáchaná pred
rokem, mela rasový motiv.
25.5. V Norimberku byly zahájeny
Sudetonemecké dny. F. eubauer žádá, aby CR odsoudila vyhnání, Theo
Waigel vyslovil politování nad zlociny
nacismu na Ceších, páchanými ve
jménu Nemcu.
26.5. V albánských parlamentních volbách, o jejichž korektnosti jsou pochyby, zvítezila antikomunistická Demokratická strana.

O cem se (ne) mluví
Žebráci
Jan Sokol

2-12

2~5. Moskevská jednání cecenských
separatistu s ruskou vládou dospela k
dohode o prímerí s platností od 1.6. 96.
• Podle zahranicnepolitického experta
SPD Verhuegena je cesko-nemecká
deklarace prakticky hotova.
28.5. stavní soud zrušil rozhodnutí
Ústrední volební komise o tom, že SDLSNS je koalicí. •. Nekolik tisíc zamestnancu Poldi Ocel Kladno demonstrovalo v Praze na Václavském námestí na podporu generálního reditele
Poldi Vladimíra Stehlíka .• Prezident
Jelcin navštívil na nekolik hodin
Cecensko. V Grozném uzavrel dohodu
o zvláštním statutu Cecenska v rámci
Ruské federace.

Revue Skutecnost
aneb Democratia militans
Jakub Camrda

18

Za OUou Urbanem
Zdenek Beneš

20

2.5. Slovenský poslanec František
Mikloško oznacil smrt Roberta Remiáše, který zahynul pri explozi ve
svém aute, za politickou vraždu.
5.5. V Mongolsku zachvátily lesní
a stepní požáry území velké jako
Ceská republika.
5.5. Ceští hokejisté získali ve Vídni titul
mistru sveta.
6.5. Rusko a Cína uzavrely dohodu
o vojenské spolupráci.
7.5. Dušan Tadic, bosenský Srb, stanul
jako první pred haagským tribunálem
pro válecné zlociny .• Moskva obvinila devet britských diplomatu ze špionáže .• Zemrel historik Otto Urban.
8.5. Jihoafrický parlament prijal ústavu odstranující apartheid. Belošská
Národní strana hlasovala pro ústavu,
ale oznámila, .že vystoupí z vládní koalice.
9.5. Ceská národní banka zvýšila úroky na mezi bankovním trhu, aby celila
zájmu o dovážené zboží, tedy i dalšímu poklesu obchodní bilance .• Strana Indický národní kongres utrpela
težkou volební porážku.
10.5. První slezské bimce byla odnata
licence .• Inflace za první ctyri mesíce
roku dosáhla 4% (poloviny celorocního odhadu) .• V Praze byl zahájen kongres Nové atlantické iniciativy; navštívila jej mj. Margaret Thatcherová.
• Krajský obchodní soud shledal zmenu stanov SPT Telecom neplatnou,
címž zpochybnil i vstup zahranicního
partnera.
11.5. V Sarajevu došlo k prestrelce mezi Muslimy a Srby.
15.5. U príležitosti udelení cestného
doktorátu pasovské univerzity dostal
Václav Klaus osobní dopis od Helmuta
Kohla.
14.5. Rusko a Belorusko uzavrely
smlouvu o vojenské spolupráci. • Elie
Wiesel navštívil Prahu a promluvil zde
o fanatismu.
15.5. Cecenský vofevudce Basajev rekl
o chystané Jelcinove návšteve: Bude
uvítán tak srdecne, že už Cecensko neopustí. • Radovan Karadžic odvolal
bosenskosrbského
premiéra
Rajka
Kasagice pro jeho umírnenost; ten
však svuj úrad neopouští.
16.5. Mimorádné dešte zpusobily záplavy, zejm. na Bruntálsku.
17.5.Radovan Karadžic predal nekteré
ze svých pravomocí viceprezidentce
Plavšicové, • Moskva vyhostila ctyri
britské diplomaty, Londýn reagoval
stejným zpusobem ..
18.5. Pobaltské státy odmítly ruskou

29.5. Ve 14 hodin skoncila v CR predvolební kampan. Podle odhadu spolecnosti Media Relátions na ni ODS vynaložila 120-140 mil. Kc, CSSD 80 mil.
Kc, KD -CSL 50 mil. Kc a ODA40 mil.
Kc.• V izraelských volbách porazil
kandidát opozicního Ukudu Benjamin etanjahu dosavadního premiéra
Šimona Perese (Strana Práce) a nahradí ho v jeho úradu. Nová místa v
Knessetu získají malé strany, a to na
úkor Likudu i Strany práce.
51.5.-1.6. První parlamentní volby v
CR. Do parlamentu se dostalo jen 6
stran. Vítezem se stala ODS (29.6%, 68
mandátu), nejvetší vzestup zaznamenala CSSD (26.4%,61 mandátu). Další
poradí: KSCM (10.5%, 22 mandátu)
KDU-CSL (8.1%, 18 mandátu), SPRRSC (8%, 18 madátu), ODA (6.4%, 15
mandátu). Pomer kresel koalice vs.
opozice - 99:101.
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Pravidla dejin
Jako malý kluk jsem nemel rád malé holcicky, pivo, a dejiny. Jak se dalo predpokládat,
moje názory na"první dve veci se postupne menily. U tech dejin, tam to šlo trochu pomaleji. Nejprve jsem zjistil, že povinné biflování všech tech dat nám pomuže rozdelit dejiny
na urcité historické epochy, aby byl jakýsi prehled. Pak jsem si uvedomil, že to 'co oddeluje jednu dobu od druhé, byly vlastne vždy významné zmeny, zlomové události v dejinách. A nakonec jsem prišel na to, že za veškerými zmenami stojí základní historický hybatel: stret zájmu. Když byly tyto zájmy spojeny s novými, konstruktivní idejemi, které lidé postupne a dobrovolne prijali za své, prinesly dobu pokrokovou, osvícenou. Když však
úzká skupinka jednotlivcu násilím vnutila své zájmy celé spolecnosti, nastala doba temná, plná konfliktu a válek.
Když dokážeme všechny dejinné karty rozložit na stul a otocit, abychom poznali kompletní sortiment
možností, zjistíme že se hraje jen s nekolika z nich. Ano, tady leží základní zákonitost historie, která koneckoncu vyplývá z pravidel lidského chování: dejiny se opakují.
Naši ucitelé dobre vedeli, proc nás ucí dejiny - abychom mohli císt v budoucnosti. (Zfalšování dejin komunisty byl a je pokus zmanipulovat budoucnost). Když porovnáme možnosti budoucího vývoje se známými kartami dejin, získáme odhad, která z nich je nejpravdepodobnejší. Navic, dejiny nám ukazují, že to nakonec dopadne vždy stejne: potlacované menšiny dosáhnou svých práv, závislý tisk se zbaví cenzury, svoboda a pravda zvítezí. Jejich vítezství lze ocekávat dokonce i tam, kde práve eskaluje dezinformacní kampan a masivní usurpace médií se zakrývá mlhou jakoby ušlechtilých zájmu.
euplyne den, aby se v denním tisku neobjevil titulek k politické situaci na Slovensku. V tomto císle
Nové Prítomnosti píše Ondrej Dostálo napetí, které vládne dnešním slovensko-madarským vztahum,
a Peter Tóth nabízí pohled na situaci slovenského mediálního trhu. Peter Greguš zase cituje reditele
Slovenské Informacní Služby Ivana Lexu, který tvrdí, že "...Slovensko je predmetom zvýšeného a zdá sa
i trochu nervózneho záujmu iných štátov ..~'.
Potud se pan Lexa vubec nemýlí. Tyto jiné státy totiž nezapomínají na ono zminené pravidlo dejin.
Otázka je, zda Slovensko najde dost sil a vule a vzpomene si vcas.

-

Proboha, co tím chtel
básník ríci?
Po letech, kdy jsem cetl a psal pouze
neurochirurgickou literaturu, jsem se
konecne v duchodu dostal k prominentním intelektuálským casopisum.
Precetl jsem neco z Literárek, neco
z Listu, z NovéPrítomnosti, jak mi to
prišlo pod ruku. Postupne jsem se
v tech textech ztrácel. Cetl jsem a cetl
- a porád nevedel, o cem to je.
Pripadal jsem si jako bobr, co se prohryzává kmenem stromu. Cetl jsem
znovu, vlaste jsem clánky studoval.
Nekdy jsem nakonec pochopil, co autor minil, a preložil si to do srozumitelnejší ceštiny.Nekdy jsem ale clánek
vzdal. Bylo deprimující, priznat si, že
mé vysokoškolské vzdelání na to nestací, že nerozumím.
Napríklad Pithártuv clánek "Moc,
anebo málo národa?" (NP 2/1996).
Kudrnaté vety mi pripomínají chrám
Sagrada familia v Barcelone. Nikdy se
mi nelíbil. Podivuji se tem, jimž se líbí, a zároven cítím neduveru v jejich
uprímnost Je mi bližší prostá gotika
plzenského chrámu svatého Bartolo-

MARTIN

JAN

STRÁ

SKÝ

meje. Pithart napíše vtipnou vetu:
"Pro takový národ mužeme vlastne
nejvíc udelat tím, že se do nej narodíme~ Srovnám ten bonmot s Werichovým: "Kamaráda si mužeš vybrat,
bratra ne:' Je to moudrejší a pravdivejší. Anebo jinou vetu, zduraznenou
opakováním v rámecku: "Národa jako nároku, který sdílíme a obracíme
jej sami k sobe, je vždycky málo:' Co
s tím, setsakra? Snad jsem z textu pochopil, že o národe se tu píše ve smyslu pocitu príslušnosti k národu. Je to
národovectví? Nebo vlastenectví?
Nebo je to "projekt jako program pro
budoucnost", "spolecenství otevrené

t

komukoli, bez ohledu na to, jak a cím
je práve urcen - krví, jazykem, temi
dejinami, které už byly"? - V té zachumlanine se prekvapene dovídám,
že jsou dejiny, které budou. Myslel
jsem si, že dejiny byly vždycky to, co
už bylo.Dejiny budoucnosti, to je spekulace, veštení. Mohu tipovat, zda lékari budou za mesíc stávkovat, ale
stávka vejde do dejin, až když se
uskutecnÍMyslím, že jsem smysl Pithartova
clánku nakonec pochopil a že s ním
souhlasím. Aleuž od neho nic císt nebudu.Pri takovém stresu jde o infarkt
Nebo o komplex ménecennosti.
V jiném císleNP (111996) je clánek
mého kolegy a krajana Miroslava
Holuba. Nerozumím ani jemu. Chtejí
to ty lidi, nebo nechtejí? Jak muže lékar a básník popsat s takovým nadhledem a chladem událost tak hruznou, jakou je skok mladé ženy
z Nuselského mostu? - I tímto clánkem jsem se prohryzal a nakonec pochopil autoruv úmysl, zamaskovaný
slovní ekvilibristikou natolik, že pro
vetšinu ctenáru asi zustane težko pochopitelným, ne-li odpuzujícím.
(dokoncení na str. 24)
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Jejich Madari
Kdo že byl v roce 1989 prvnl? OdmysUme-li Poláky, Madary v Madarsku, "enderáky" ve východnlm
Nemecku a Bulhary, byli v záveru
toho roku pred Cechy a Slováky ješte také slovenšt{, tehdy vlastne ceskoslovenšU Madari. Naši Madari.
Madarská nezávislá iniciativa
(MNI) vznikla již 18. listopadu
1989, tedy pred pražským Obcanským Fórem (OF) a pred bratislavskou VerejnosUproti násiliu (VPN).
Madari na jižnlm Slovensku demokracii potrebovali nejvlc. Menšiny
jsou totiž k demokracii, a Um sptše
k jejlmu manku, citlivejšl než i ty
nejdemokratictejšl vetšiny. Ochrana
menšin je nejzranitelnejšlm mistem
na tele demokracie.
Madari na jižnlm Slovensku byli pak také nejloajálnejšlmi Cechoslováky, nejduslednejšlmi obhájci
federace, tedy nejvytrvalejšlmi odpurci rozdelenl státu. Federálnl
dohled ze vzdálené a nestranné
Prahy nad národnostnlmi pomery
na jižnlm Slovensku byl vcelku
spolehlivou zárukou mlru mezi
Slováky a tamnlmi Madary.
Dnes již Madari nejsou menšinou
v našem státé, ale ve státe sousednlm -jejich problémy a jejich spory
s Bratislavou se nás docela nic netýkaj{.
I když kdysi...Když sepo prvnl válce stanovovaly v Partži a okoU hranice R.C.S.,žádnl Slováci u toho nebyli, nýbrž jen cešU zástupci.
- Francouzský generálnl štáb si prál
hranice vojensky hájitelné, tedy až na
Dunaji, protože s prtmoéarou štábnl
naivnosU predpokládal, že budouct
válka nemuže nebýt než pokraéovánlm té predchozL Zprvu se sice cešU
zástupci ošlvali, nakonec ale necekaný dunajský dar prijali, i se šestisettislcovou madarskou menšinou. Težko
zrejmé odmltat, když je ruka páne
tak otevrená, a když navtc naléhá
právem vtteze ztrestat poražené.
Problém, který je dnes slovenský, byl
však puvodne ceskoslovenský, za nové Ceskoslovenskojednali tehdy Ceši,
to oni nakonec kývli, že ano, že
Madary tedy chceme, hlavnl historická odpovednost byla pak na strane
Dohody. Rekl bych, že nejnevinneji
v tom tehdy byli Slováci.
Po druhé válce chtela pražská
vláda Národnl fronty. Madary vysldlit stejne jako ceské a moravské
a karpatské Nemce - na základe
(pokracování na str. 3)

paralely?

Erhard Busek

Nechme
statistikum,
aby co
v presných císlech
zkoumali,
mají
Ceská republika a Rakousko spolecné a v cem se liší. Emotivne prece
dobre víme, co nás spojuje a co nás
delí. Rakušané vedí, žé Cechu je
o trochu víc, a Ceši zase tuší, že vetší délka jejich jižních sousedu ve
smeru východ - západ vytvárí jiné
podmínky pro politiku i život. O našich spolecných dejinách, které nás
casto také delí, víme stejne dobre,
pritom však nedovedeme vymezit
naši existenci ve Strední Evrope, leda snad v predpovedi pocasí.
Skeptictí vuci tomu druhému i sebekritictí ve vlastní veci dovedou
být také oba národy. Tak mužeme
soudit, že Ceši i Rakušané jsou nesmírne pilní, i když delají všechno,
aby navenek vypadali jako lenoši.
Geopolitická poloha vedla k tomu,
že tudy chteli mnozí táhnout s armádami, at už ze severu na jih nebo
z východu na západ - ale také
vždycky nazpátek. Proto je tu veliká
touha, aby ti všichni zustali tam
venku - ledaže by chteli prijet jako
turisté a nechat u nás nejaké peníze. Ceši jaksi dávají Rakušanum najevo, že u nich mají ješte nejaký ten
historický vroubek, což Rakušané
zase nechtejí slyšet. Necítí se totiž
nutne být dedici Hábsburku, a ostatne svým severním sousedum také
nevycítají Premysla Otakara, který
Rakousko prece také "anektoval".
Pravda, už je to dávno!

Nechtené pruniky
Je tu však také pekná rádka rozdílu,
nejen v jazyce. Ale tady už to zacíná: tak se Rakušané museli teprve
vyvinout ve svébytný kulturní národ, aby se zretelne vymezili vuci
Nemcum. Kdežto Ceši tak dlouhou
dobu koketovali s panslavismem, až
se pred pár lety s plným vedomím
oddelili od sousedních Slováku.
Kdesi tu stále ješte straší i skutecnost, že v Cechách a 1..1 Morave bylo pocetné nemecky mluvící obyvatelstvo - a to nejen v Sudetech a na
jižní Morave - a konec koncu také
Židé, kterí se velmi pricinili nejen
2

o hospodárský rozkvet, ale i duchovní a kulturní význam obou zemí. Vytesnuje se i skutecnost, že
v reprezentacním mužstvu i ve vláde té které zeme cas od casu prevládají jména Z té druhé, která jsou
svedectvím techto pohybu ve
Strední Evrope. Príklady? Klaus
a Vranitzky, Lux a Busek, to by snad
pro dnešek mohlo stacit. V dejinách
je príkladu dost a dost.

Byli jste pred Rakouskem, ...
V dejinách poslední doby se však
stav obou zemí od sebe spíše vzdálil:
dík železné opone a komunistickému režimu tu vznikly rozdíly, které
ovšem po první svetové válce mely
spíše opacné znaménko. Zatímco
nástupnické Ceskoslovensko bylo
po roce 1918 hospodársky silný stát
a Rakousko otresené válkou muselo
žít z pujcek Spolecnosti národu, dovolily pozdejší politické okolnosti
Rakousku dlouhodobý vývoj k blahobytu, na nemž dnes Ceši tvrde, ac
úspešne pracují. Lze ocekávat, že se
v tomto ohledu Ceská republika bude brzy Rakousku podobat, dokonce
je možná i predhoní, pokud se poucí ze zkušeností svého souseda.

Váš liberalismus
a naše komory
Se zájmem pozorujeme promeny
velkého prumyslu v Ceské republice, který se podobá nekdejšímu zestátnenému prumyslu v Rakousku.
V obou prípadech jde o nejasné
vlastnické pomery, v Rakousku'
vzniklé z "nemeckého majetku"
a z válecného prumyslu, v Cechách
v dusledku socialistické struktury
hospodárství. Plná zamestnanost
a hospodárská stabilita zatím v ceských zemích nevedly k tomu, co má
v Rakousku dnes už velkou tradici,
totiž k sociálnímu partnerství.
Odborové a hospodárské komory,
ale i zastoupení zemedelcu se staly
jedním z urcujících prvku v alpské
republice, kdežto v postkomunistickém období CR nejsou zatím tolik
videt. Soucasný hospodárský rozvoj
se však musí vykupovat znacnými
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sociálními obetrni, takže se i zde
musí vyvinout taková úroven spolcování, která bude doufejme sloužit
nejen výkonu moci, ale i sociální
spravedlnosti v rozdelování statku.
Vzhledem k liberálnímu postoji vlády rozumejí dnes Ceši kapitalismu
možná dokonce víc než Rakušané,
zrejme také proto, že mají po komunismu hodne co dohánet. Kapitálová slabost Rakušanu vedla k širokému rozptýlení majetku, jak je
to v krajine patrné na stavbe rodinných domku. Ale i Ceši mají sklon
chovat se podobne.

KaJka v Praze,
Sehiele v Krumlove
V kulture vyroste Rakušanum
v sousedovi brzy silný ~onkurent:
o to se postará nejen bohatství architektury s jejím historickým pozadím, jež má nejenom v Praze dokonce vetší hloubku než ve Vídni,
ale také hudebnost, literární talent
a umelecké schopnosti, jež umožnízajímavou soutež. Ceši sice nemohou ovládnout knižní trh vetšího jazykového prostoru, jak se to.na cas
v posledních desetiletích podariio
rakouským literátum v nemecky
mluvící oblasti, je však asi treba pocítat s tím, že ze zmenené situace
a z nabromadených sil minulých
desítileti vzejdou zajímavé a strhující kulturní Výkony.Už dnes lze pozorovat, jak se vrací, co se ztratilo.
Kafkovy výstavy v Praze nebo
Schieleho centrum v Krumlove jsou
taková znamení. Co však má Ceská
republika ješte pred sebou, je nezbytné vyporádání s vlastními deji:
nami, což neznamená jen vypuzení
nemecky mluvícího obyvatelstva,
ale i s otázkou Židu, kterí tu chybí
práve jako kulturní kvas a kdysi tak
kulturne významná skupina. O tom
už Rakušané, nejpozdeji od diskuse
o Waldheimovi, neco vedí. Zajímavejší a zároven obtížnejší je v Cesku
i situace církví. Náboženské války,
spory a vyhánení tu mely daleko
širší rozsah než v Rakousku.
Komunismem se zdejší sekularizace dále posílila, otázka po urcujících hodnotách spolecnosti však zustává stále stejná. Zpustošení duchovne-kulturní a historické krajiny v Cesku dalo sice silný impuls
duchovedám, zároven je však patrná i jejich nedostatecnost. Na druhou stranu Rakušané problém
svých hodnot zatím spíš obcházejí...

Hallo Vienna, Hallo Prague!
Zbývá ješte Evropa! Obe zeme mají náramné evropské dejiny, cas od
casu však také sklon k provincialismu. Jako se Rakušané nekdy
tvárí, jako kdyby jediná spása
Evropy a dokonce i sveta byla
v tom, že se porakoušti, Ceši zase
sní o tom, že partnerem je pro ne
prinejmenším
Amerika. Pritom
mají také rozdílné sousedství: Ceši
mají jen ctyri sousedy, dva slovanské a dva mluvící nemecky, kdežto
rakouské sousedství je pestrejší,
nebot vedle severních a jižních
Slovanu sem patrí i Italové
a iadari. Shakespeare si sice myslel, že Cechy leží u more, vztah ke
Stredozemnímu mori však bude
u Rakušanu silnejší - nejenom
v turistickém ohledu.
~ str. 4

(pokracováníze str. 2)
stejných principu. S jejich vyhánením jsme zacali, ale nebylo nám dovoleno dokoncit je, n(lopak, museli
.jsme couvat. Úplný status quo ante
se pochopitelne nastolit nepodarilo.
Zdá se, že dnes si v Praze snad už
ani nemusíme mýt po pilátovském
zpusobu ruce - všichni jsou daleko
a v cizine: Slováci i ti jejich Madari.
Snad bychom ale meli o nich
a o znepokojivých problémech jejich vzájemných vztahu alespon víc
vedet. Proto NP v tomto císle prináší vycerpávající informaci o situaci
madarské menšiny, viz clánek
Ondreje Dostála "Slovenský "madarský problém"».
Anebo se nás to opravdu už vubec netýká? Vzdálené problémy lidí
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v kukuricných rovinách kdesi nad
Dunajem, Ipelem, kolem Košic...
Práve v dobe, když vznikal náš
samostatný stát, neoznacovalo slovo Balkán jen kus jižní Evropy, ale
spíše urcité pomery, obtežkané hrozícími národnostními
konflikty.
Kam až dnes sahá tenhle Balkán?
Nedotýkáme se Balkánu teprve až
dnes? Cemu jsme vlastne unikli?
(pit)

Co rádi cteme
Zaujalo me pred vánoci, jakému
úspechu se v étenárské ankete
Lidových novin tešil produkt Paula
Johnsona nazvaný "Intelektuálové". To snad není pravda, musíme
se štípnout, ríkal jsem si, vždyt ti lidé prece nemohli ztratit takhle
smysl pro míru a nalézt zalíbení
v tom brodit se stokou, jaká normálne tece kolem Blesku ci
Expresu, ale nikoli (až donedávna)
kolem vetšiny ceské inteligence.
Neznám reakce ceského tisku ani
na knihu ani na anketu, a tak me
trochu uklidnil cwnek Bohuslava
Blažka v Kritickém sborníku výstižne nazvaný "Kniha pomluv".

Na

ty pekné
a veselé
stránky
svobody
jsme
si zvykli
celkem
rychle.
Jako

kdyby to ani jinak nemohlo
tu i ty druhé,

nepríjemné,

být. Ale jsou
hrozivé

nebo

aspon trapné. Tak treba žebráci na ulicích. Nikdo z nich nemá radost a drív za Hitlera ani za komunistu
Lebrat se nesmelo.
ní zajištení.

pRITOMNOST

Otevrená
je
v
této
chvíli
v Rakousku otázka, co udeláme ze
svého clenství v Evropské unii.
Ostatní Evropané od nás hodne cekají, rakouské
angažmá se však
zatím jaksi nekoná. Konflikty na
Balkáne zatím vedly až príliš k tomu, že zustáváme radši doma, než
abychom se vydali na evropské cesty. Ceši se zase budou muset podívat na to, jak se prenést pres oficiální tahanice s Nemci o nedávných
dejinách a jak normalizovat
své
vztahy ke Slovákum. Zacíná se také
proslýchat, že ani dialog s Polskem
není tak docela hladký a s' námi,
Rakušany, že by také mohl být lepší. Byla by to vlastne dobrá výchozí
situace, kdybychom v sousedském
spojení spolu podnikali víc, aby nás
ti ostatní také lépe slyšeli.
Dorozumení
by bylo možné,
i když v Cechách spíš jen starší generace mluví nemecky a ve Vídni tu
a tam rozumí neco cesky. Stredoevropskou "lingua franca" je dnes
kupodivu anglictina: angloamerická sv~tová civilizace nám neprine-

Žebráci
na ulicích

- tu nebyli.

Máme prece sociál-

Pak se zacali objevovat,

cím

sla jen McDonalda a CNN, ale také
tuto rec jako most. Otázka je, jen jak
ji užíváme, abychom dokázali využít své vlastní bohatství. V Rakousku se už zase vyskytují literáti
a herci ze severního sousedství,
i zase odvážní nakladatelé, kterí treba neco duležitého z Masaryka vydají v Praze nemecky. Není to tak
trochu príklad té stredo- a východoevropské vícejazycnosti?
***

Jeden polský satirik dal kdysi, v težkých komunistických casech, do novin inzerát pro svoji zem: "Vymením
bohaté dejiny za lepší zemepisnou
polohu:' Pro Polsko to možná platí,
pro Cechy a Rakousko by však taková výmena asi nebyla vhodná. Ze
zemepisného
sousedství a z dejin
neco udelat - to je prece nejaká výzva, stací se do toho pustit!
•
E R H A R D B s E K - bývalý rakouský vícekanclér, dnes vydavatel mesícnfku Wiener Journal.
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Kdyby tu žebráci nebyli, asi bychom'
si všichni
chom

oddechli.

Ale možná, že by-

také o neco prišli.

staví pred oci tu smutnejší
ta,

kterou

Chudobu,

se jinak

Lebráci

snažíme

bídu, neštestí,

se to netýká. Lebrák ukazuje jen sám se-

a statistiky

be. Staví pred oci lidskou

Tutéž bídu s nouzí, které se jinak zuby

bídu. To, co

- rovnou, prímo z ocí do ocí.

nehty snažím nejak vyhnout,

se snažíme vypadat dobre, úspešne, se-

kazila tu hloupou

stávají u kostelu jako drív, ale spíš tam,

bevedome,

každý se prece dovede postarat

kudy chodí cizinci, turisté. Asi vedí proc.

a nikoho nepotrebujeme.

asertivne.

Nic nám nechybí
U žebráka je to

presne naopak. Vypadá špatne, zoufale,

iluzi, že
o sebe

sám - jen kdyby chtel! Potom se i doma
v rodine stává, že nekdo neco zoufale

beznadejne, a ke všemu se s tím obrací

potrebuje,

ostatních,

zrovna na mne. Co si s tím mám pocít?

na ulici mi to pripomene.

Co nám na tom

aby mi ne-

a nicemnou

tuaci snaží rešit tím, že se dovolávají nás
naší pomoci.

zou-

falství. A to docela jinak, než nejaké reci

chceme videt ze všeho nejméne. Všichni

Lidé, kterí se svou životní si-

nevidet.

bezmoc,

dál víc, a dnes už zase patrí k normálnímu obrazu rušné ulice. V Praze už ne-

Lebráci.

nám

stránku živo-

a já to proste nevidím. Lebrák

Protože

To je ovšem to nejtežší. Když clovek

si s nimi nevíme. rady. Nebo lépe - neví-

žebrákovi neco dá, ví stejne, že všem dát

ci skutecne

me si rady sami se sebou. Lebrák se to-

nemuže - a nekdy má i pocit, že tak tro-

aspon

tiž výslovne

chu naletel. Když ale nedá, je ten pocit

zkrátka tak docela nemýlí, když se na nás

ješte horší. Treba je to podvodník,

zdravé a úspešné obracejí proste jako na

vadí? Proc je tak neradi vidíme?

dovolává

mužeš - a nemusíš.

naší svobody:

dát

Užívá té pradávné

»záchranné síte«, nejstarší podoby sociální péce. Pravda, mohou
doterní,

ale to nejsou

bYt i žebráci

ti praví a aspon

to prece clovek. Vetšinou

ale je

A ješte jedna vec: že žebráci na té ulistojí, svedcí také o tom, že

tu a tam

neco vyžebrají.

Le se

nejak postiže-

lidi. Le je tedy mezi námi stále dost lidí,

_ ný, telesne nebo spolecensky, je v nejaké nouzi a obrací se na nás zdravé a ús-

kem, a když už to musí být, hodí do klo-

kterí se nouzi a bíde nevyhnou

oblou-

u nás nemívají úspech. Skutecný žebrák

pešné, to jest práve na mne. Co když mu

bouku

tiše stojí nebo leží, dává najevo svoji bí-

opravdu

A ted si

a žebráka nejspíš také nezachrání. Ale -

du a bezmocnoc:~, a nechává

clovek má vybrat - a at si vybere tak ne-

kdo ví - možná, že tím zachranl,Jjí svou

bo tak, vždycky

duši, a tak i lidskou

úplne na

nás, co udeláme.
. A to je nejspíš to, co nás rozciluje.

trochu

nic jiného

nezbývá?

bude mít sám na sebe

zlost. Nemohli

by to radši zase

Kdekdo na ulici neco nabízí, prodává, uka-

zakázat,

nebo je aspon

zuje. Treba i doterne, ale to nevadí: mne

abychom

už meli pokoj?

4

nekam

petikorunu.

Sebe tím nezruinují,

spolecnost.

To by

bez žebráku bylo asi daleko, daleko težší.

uklidit,
JA
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Jll3dars~a
"

" otá~~a
Ondrej Dostál
Madarom
na Slovensku
asimilácia s vacšinovým
slovenským
národom v dohladnej dobe nehrozí.
Necítia sa tu totiž tak dobre, aby asimilovali dobrovolne a spontánne,
ale nemajú ani také zlé podmienky,
aby asimilovali násilne a proti svojej vóli. Vonkajšie prostredie im dáva dostatok podnetov, aby nezabudli na svoju odlišnost a osobitnú
identitu.
Velká cast vacšinového etnika sa
voci madarskej minorite ešte stále
velmi ostro a casto aj negativne vymedzuje. Existujúce etnické napatia a konflikty však zatial nenadobudli taký rozsah a intenzitu, aby
bezprostredne ohrozovali identitu
madarskej menšiny. A hlavne menšina má ešte stále dostatok
možnosti bránit sa akýmkolvek podobným pokusom.
Termíny "menšinová otázka"
a "madarská
otázka" sa na
Slovensku používajú skoro ako synonymá. Madari tvoria takmer 11 %
slovenského obyvatelstva. K inej
ako madatskej menšine sa pri poslednom scítaní obyvatelstva prihlásilo len okolo 3% slovenských
obcanovo Problémy menej pocetných menšÍn súvisia s ich snahou
o zachovanie vlastnej identity a objavujú sa predovšetkým v kultúrnej
rovine. Osobitnú kapitolu tvoria
Rómovia, ktorých problémy sa prejavujú hlavne v sociálno-ekonomickej rovine. V jasne politickej rovine
sa spomedzi menšinových tém nachádza len "madarská otázka".

Pluralitná menšina
Výrazom toho je existencia madarských politických subjektov na
Slovensku. Bolo to tak pocas prvej
Ceskoslovenskej republiky a je to
tak i dnes. Madr 'ské strany zacali
vznikat hned po páde býValého režimu - najstaršia z nich (Madarská
nezávislá iniciativa - MNI) dokonca
už 18. novembra 1989. Istým špeci-

fikom Slovenska je pluralita menšinových strán. Kým inde v Európe
zvyknú mat menšiny nanajvyš jednu politickú stranu, na Slovensku
pósobí až pat madarských strán z toho tri relevantné so zastúpením
v parlamente: konzervativne Madarské
krestanskodemokratické
hnutie (MKDH), liberálna Madarská obcianska strana (MOS vznikla
z M I) a hnutie Spolužitie, ktoré
v národnostných otázkach vystupuje nejradikálnejšie.
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"Všech trináct kapitol má povahu
estébáckých svazku," upozornuje
Blažek, a v záveru konstatuje:
"Poznává-li tedy ceský ctenár - dalo by se r(ci cichem - v prístupu
anglického autora Paula Johnsona, pres jeho zurivé odsuzováni
všeho levicového, staré dobré rudoprávni
zvyky, pomáhá mu
v tom jeho dlouholetá východni
zkušenost s výmenami kabátu, pod
nimiž nemytost duše a rudá vyrážka tlm zpusobená zustávaj[ nezmeneny." Že by Blažkuv presný
text pretiskla nejaká publikace,
nerku-li list s vyššim až vysokým
nákladem, muže asi napadnout jenom pošetilce.
Zneklidnilo me po mésiclch znovu až vyjádreni Václava Klause, že
Johnsonova kniha ho posledni do-

Stav uchádzajúci, tendencia
znepokojujúca
Pri zbežnom, statickom a viac menej formálnom pohlade na postavenie madarskej menšiny by zrejme
Slovensko nedostalo zlú známku.
Madari na Slovensku majú svoje
politické strany i dalšie organizácie.
Majú v primemnej miere poslancov
v parlamente, mnohých starostov,
primátorov a poslancov miestnych
samospráv. Majú slušne vybudovanú siet menšinových škól s vyucovacím jazykom madarským - od
materských cez základné až po
stredné. Majú v madarcine vychádzajúci denník a množstvo dalšej
periodickej i neperiodickej tlace.
Majú svoj kultúrny zvaz s bohatou
kultúrnou cinnostou, dve profesionálne divadlá a dalšie kultúrne inštitúcie. Na kultúrne aktivity menšín financne prispieva aj štát.
Ústava garantuje niektoré menšinové práva, okrem iného i právo na
používanie menšinového jazyka
v úradnom styku.
Odvolávajúc sa na tieto skutocnosti zvyknú slovenskí vládni predstavitelia hovorit o to~, že. madarská menšina na Slovensku má také
postavenie ako máloktorá menšina
v Európe. Takýto pohlad je však velmi zjednodušujúci a prehliada prinajmenšom tri dóležité problémy:
1. ie je možné nivelizovat potreby povedzme pártisícovej, ~ str. 6

5

bou zaujala nejvice. Toje samozrejme vážnéjši a pripominá nejenom
to, co Johnson pripomnel Blažkov;'
V padesátých letech, a jmenovite
v jejich prvni polovine, na sebe
upozornily dva zaj[mavé typy pNslušniku ceské inteligence. Jedni,
intelektuálové, nebo možni intelektuálové, se bud z hlubokého stalinského presvedceni nebo aby se zaUbili, bili v prsa a zaprísahali, že
žádni intelektuálové nejsou, nebyli,
a pokud ano, byt sebeméne, tak se
jim to ted ošklivi a plivou po tom
tou nejhorši partajni slinou. Sem
zrejme dnes patN vetšina tech z ankety. A ovšem Paul Johnson, i když
z jiného kontextu.
A pak typ druhý. Inteligent, ale
nikoli intelektuál. Ac by strašne
rád, lec nelze. Mindrák zastlraný
sebevedomim. Procež po intelektuálech plive, kde muže, ostouzi je,
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rád si prisadí, a 'Ovšem i precte.
K vlastni šk'Ode ha ani nenapadne,
že se prit'Om sám ušpinl.
Oba druhy jste všichni znali,
a znáte zas.

A. J. Liehm

Sociální role státu
se stala b'Oj'Ovým heslem: jednem,
jak'O že an'O, druhým, že ta tedy ale
vubec ne! Jak už ta v b'Ojibývá, 'Ob'sah jde strana u, jen když se b'Ojuje.
A tak náš stát sv'Ou s'Ociálni r'Oli
jakž takž plní, ale pekne p'Otichu,
aby se nerekla a her'Old'Ové m'Ohli
hlasite pr'Okllnat každ'Ou s'Ociálni
star'Ost jak'O pec'Ovatelský
stát
a vlastne s'Ocialismus. Prit'Om každý m'Oderni stát pr'O ty, kd'O na tam
js'Ou nejhur, skutecne nec'O delá.
Pr'Oc ta tak je?
Pa druhé svet'Ové válce dem'Okracie k'Onecne p'Och'Opily, že se m'Oh'Ou
udržet jen tehdy, když v nich nikd'O
nebude mlt hlad, žádná významnejši skupina lidi se. ned'Ostane do
z'Oujalé situace. Pr'Ot'Ožehlad'Ovým
lidem sv'Ob'Oda a dem'Okracie P'Och'Opitelne zase t'Olik neriká: slyši
lépe na hlas demag'Ogu. O ty, kd'O se
d'Ostá'vajl d'Oz'Oujalé situace, se tedy
práve dem'Okratický stát musi nejak p'Ostarat. Když už ne z altruismu neb'O s'Olidarity, asp'On z pr'Ostéha pudu sebezách'Ovy.
Tlm se 'Ovšem stát d'Ostává d'Ovelkéh'O p'Okušeni, pr'Ot'Ože c'O je ta
"z'Oujalá situace"? Js'Ou v ni bezd'Om'Ovci, nezamestnani, penzisté, pr,ipadne ucitelé, železnicári, lékari aneb'O snad "my všichni"? Jak se ta
p'Ozná? Js'Ou ta všichni ti, kdo se
'Odhadla ji ke stávce? V mas'Ových
sp'Olecn'Ostech je nejsnazši
cesta
k p'Opularite rikat každému, že 'On
je taky v "z'Oujalé situaci". A tam
práve zaciná pec'Ovatelský stát. Ke
kanci clsarstvi d'Ostával každý 'Obyvatel Rima denni pridel 'Obilí, takže nemusel prac'Ovat: aby ne'Ohr'Ož'Oval stabilitu státu.
V tamta napeti je každá sv'Ob'Odná a zár'Oven mas'Ová sp'Olecn'Ost.
Nemuže si d'Ov'Olit,aby si v ni mn'Oha lidi skutecne z'Oufal'O - a vubec
neni duležité, jestli si za ta sami
ma ha u: pr'Oste má-li tu být sv'Ob'Oda, musi se jim nejak p'Om'Oci.A na
druhé strane, prist'Oupime-li na ta,
že p'Om'Ocstátu p'Otrebujeme všichni, je se sv'Ob'Od'Ou taky kanec.
Ostatne, jsme-li všichni jen ch'Ovanci, tak jakápak sv'Ob'Oda?
Pr'Ot'Oje k'Onecne d'Ost nebezpecné,

roztrúsenej a takmer už asimilovatovali. Ak si odmyslíme niekoIko
nej menšiny s potrebami menšiny,
odvolaných riaditeIov madarských
ktorá predstavuje 11% obyvateIstva
škol, ministerstvo naozaj nakoniec
dodržalo deklarovanú zásadu dokrajiny, žije na pomerne kompaktnom území a má silne vyvinuté nábrovoInosti. Hoci boli vytvorené
rodnostné cítenie.
podmienky pre zavedenie alterna2. Nie je možné pozerat sa len na
tívneho vyucovania aj pri minimálaktuálny stav ignorujúc vývojové nom záujme rodicov, reálne k tomu
trendy. Na ich základe totiž možno , prišlo len na jednej základnej, troch
stredných a 28 materských školách.
konštatovat, že situácia madarskej
Napriek minimálnemu záujmu romenšiny sa od nástupu súcasnej
slovenskej vlády sústavne a preukádicov, ich ostrým protestom, nesúhlasu uciteIov a celkovému fiasku
zateIne zhoršuje.
3. Snád najdoležitejším kritériom
akcie sa ministerstvo školstva myšsprávnosti menšinovej politiky tej lienky alternatívneho vyucovania
ešte stále nevzdáva.
ktorej vlády je pocit spokojnosti príslušníkov dotycnej menšiny - a ten
Podpora tých,
Madarom na Slovensku evidentne
co podporujú vládu
chýba.
Vážnejšie praktické dopady ako neOd hroz,ieb k cinom
šikovne realizovaný útok na menšiV roku 1995 prišlo ku kvalitatívnej
nové školstvo mal prístup vlády k fizmene polohy, v ktorej sa nachádza
nancnej podpore menšinových kul"madarská otázka" na Slovensku. túr. Vroku 1995 nastúpila v tejto obV predchádzajúcom období vznikalasti tvrdá reštrikcia. V porovnaní
li etnické problémy v SR najma pres predchádzajúcim rokom klesli
to, že slovenská vládna reprezentáprostriedky pre národnostné kultúrcia nerozširovala priestor menšinone zvazy z 24,15 mil. Sk na 12,89
vých práv tak rýchlo a do takej mie- mil. Sk. Pre národnostnú periodickú
ry, ako by si to predstavitelia
tlac z 29,5 mil. Sk na 12,045 mil. Sk.
madarskej menšiny želali. Konflikty Pre národnostnú neperiodickú tlac
potom vznikali z toho, že cast slo- z 11 mil. Sk na 2,41 mil. Sk.
venských politikov odmietala aké- Zarážajúce na celej veci je, že celkoIvek rozširovanie tohto priestoru,
kový rozpocet ministerstva kultúry
ci dokonca navrhovala jeho zúžesa v roku 1995 zvýšil. Priam ukážnie. Až do konca roku 1994 však kovým príkladom arogantného prízvacša neúspešne.
stupu súcasnej slovenskej vlády
Od roku 1995 však už vládna gar-_ k menšinám je pridelenie približne
nitúra zacala siahat na konkrétne
polovice z prostriedkov štátneho
rozpoctu urcených na podporu
vymoženosti madarskej menšiny.
Nacionalisti, ktorých vo vládnej ko- menšinových kultúr vláde blízkym
alícii nereprezentuje len extrémisslovenským periodikám na vydávatická Slovenská národná strana
nie príloh pre národnostné menši(SNS), ale aj pocetné krídlo v Me- ny. Takýmto sposobom bolo denníciarovom Hnutí za demokratické
ku Slovenská republika poskytnuté
8,75 mil. Sk, denníku Hlas Iudu
Slovensko (HZDS), prešli od hrozieb k cinom.
6 mil. Sk, a mesacníkom Slovenský
Dramaticky sa vyvíjala situácia
juh a Slovenský sever 5 mil. Sk. Ich
okolo tzv. alternatívneho, ciže dvoj- cítannost príslušníkmi
menším
jazycného vyucovania. Rezort škol(štatisticky je to overiteIné len pri
stva pripadol v koalicnej vláde namadarskej menšine) je pritom úplcionalistickej SNS, co nemohlo zos- ne minimálna. Vacšine madarských
tat bez následkov. Ministerstvo škol- periodík bola v roku 1995 odopretá
stva sa napriek zjavnému odporu
dotácia, v dosledku coho niektoré
madarskej rodicovskej a uciteIskej
z nich zanikli (A Hét, Nap, Keleti
verejnosti pokúsilo na školách s vy- Napló, Sansz, PriateI,
Sárga
ucovaCÍm jazykom madarským za- Szamár), iné museli zmenit periodiviest dvojjazycné vyucovanie. Ofi- citu. Madarský kultúrny zvaz CSEciálnym dovodom bola snaha zlep- MADOK musel prepustit takmer
šit úroven ovládania slovenského
všetkých zamestnancov. Vážne projazyka absolventmi madarských
blémy sposobené nedostatkom fiškol. Madari v tom videli prvý krok
nancií mali aj ostatné menšinové
k likvidácii ich školstva a v koneckultúrne zvazy a média.
nom dosledku k ich asimilácii, preVnovembri 1995 bol prijatý zákon
to proti týmto snahám ostro proteso štátnom jazyku, ktorý napriek
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ubezpecovaniu vládnych predstaviterov o opaku obmedzil používanie
menšinových jazykov. Vo viacerých
prípadoch úplne nezmyselne a pod
hrozbou vysokých pokút prikazuje
používanie štátneho (slovenského)
jazyka aj tam, kde to znanemá zásah
do slobody prejavu ci privátnej sféry
ako takej. Za základný nedostatok
zákona je považované, že zrušil zákon o úradnom jazyku z roku 1990,
ktorý príslušníkom menšín umožnoval používaf ich jazyk v úradnom
styku tam, kde ich podiel dosahoval
aspon 20%. Nový zákon túto problematiku nijako nerieši, cím vzniká
právne vákuum. Samosprávy niektorých obcí sa ho pokúsili prekonaf
tým, že odvolávajúc sa na ústavu vydali všeobecne závazné nariadenia,
ktorými povolili používanie madarského jazyka v styku obcanov s orgánmi samosprávy. Parlamentný výbor pre verejnú správu, územnú samosprávu a národnosti sa však už
onedlho bude zaoberaf návrhom na
ich zrušenie.

Madarská vacšina
v 2 zo 79 okresov
Oproti ocekávaniam sa menej dramaticky vyvíjala situácia okolo nového územnosprávneho clenenia.
Ešte pred dvoma rokmi to pritom
bola horúca téma, ktorá hrozila prerásf do nepokojov na južnom
Slovensku. Najvážnejšie obavy zo
strany Madarov, že príde k vytvoreniu severojužne orientovaných krajov, umelo "riediacích" podiel príslušnikov menšiny, sa napokon nenaplnili. Ani tak však v žiadnom
z nových osmich kraj ov netvoria
Madari vacšinu a schválené znenie
zákona nezohradnuje predstavy
madarských strán. Pocet okresov sa
rozšíril z 38 na 79 a zároven má zaniknúf 121 niekdajších obvodov.
Etnický aspekt tohto problému
predstavuje skutocnost, že v severných oblastiach sa obvody, hoci pomerne malé, castejšie zmenili na
nové okresy, kým na juhu nevznikli
nové okresy v niktorých prípadoch
ani z obvodov, ktoré spÍnali všetky
vládou stanové kritéria a kde takúto
voru prostredníctvom petícií prejavila vacšina obcanov alebo predstaviterov samospráv. Až na výnimky
zaostanú na juhu verké okresy z roku 1960 - len v dvoch z nich je madarská menšina v pocetnej prevahe.
Ak by boli akceptované návrhy na
vytvorenie nových okresov na juhu
Slovenska, pocet "madarských"

okresov by sa urcite rozšíril. Zákon
o územnom a správnom usporiadaní však ešte nenadobudol úcinnost,
lebo prezident ho vrátil spaf parlamentu a ten ho ešte nepotvrdil.

Dištanc, alebo spolupráca?
Postavenie madarskej menšiny je
uzlovým problémom aj v slovensko-madarských
medzištátnych
vztahoch. Práve rozlicnou interpretáciou ustanovení základnej slovensko-madarskej zmluvy, ktoré sa dotýkajú problematiky menšín, bolo
na slovenskej strane zdovodnované
rocné odkladanie jej ratifikácie.
Zmluva bola v marci 1995 podpísaná s úmyslom zlepšit slovensko-madarské vztahy. Za rok medzi jej
podpisaním a jej ratifikáciou v slovenskom parlamente sa však slovensko-madarské xzfahy dostávali
do stále konfrontacnejšej polohy.
ie je dovod si myslief, že za súcasnej vlády by moWi by( iné.
O to vacší význam majú preto
vzfahy medzi madarskými stranami
a demokratickou slovenskou opozíciou. Aj slovenské demokratické sily si totiž uchovávajú od madarskej
koalície istý dištanc. Neangažujú sa
príliš v kauzách, ktoré znepokojujú
madarskú menšinu. Bránia sa tesnejšej spolupráci. Poslanci opozicnej Demokratickej únie a Strany demokratickej ravice dokonca až na
dve výnimky hlasovali za zákon
o štátnom jazyku.
Napriek tomu je rozdiel medzi rezervovanosfou súcasnej opozície
a konfrontacnou líniou vládnej
koalície neprehliadnuterný. Demokratické sily už pocas svojho pobytu
pri moci v case vlád Jána Carnogurského a Jozefa Moravcíka ako aj
prvej vlády Vladimíra Meciara dokázali, že slovensko-madarské vzfahy mOžu by( aj pokojnejšie. Ani oni
síce neriešili menšinové problémy
k absolútnej spokojnosti reprezentácie madarskej menšiny, ale predsa len overa civilizovanejšie a ústretovejšie ako súcasná vláda.
Našfastie pre madarskú menšinu
i pre slovensko-madarské vzfahy
súcasná slovenská opozícia k sformovaniu alternativy voci existujúcej moci jednoducho potrebuje madarské strany. Na základe dlhodobých trend ov volebných preferencií
si totiž fažko možno predstavit taký
výsledok budúcich volieb, po ktorých by mala súcasná opozícia
v parlamente
vaMinu aj bez
Madarskej koalície.
~ str. 8
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když se tato prostá spolecenská násobilka prlliš ideologizuje: jedni
hot a druzi cehý. Nebot, jak vidno,
oboji vede do tmy. Jenže práve tohle žádný ideolog nemuže a nesmi
videt: proti cemu by pak ješte bojoval?
(sok)

Také ministr
Dosavadni ministr pro životni prostredi neslynul zrovna vehlasem, co
však predvedl onehdy v rozhovoru
pro televizi NOVA,predcilo všechna
ocekáváni. I velmi skeptickému divákovi tak mimodek vysvetlil, proc
nekteré ekologické iniciativy- vystupuji tak radikálne: nic jiného jim totiž nezbývá a nadeje žádná.
Pustošitele severoceské krajiny prý
nelze penalizovat vic, než cástkou 10
tisic za ctverecni kilometr, protože
by se tak mohla zvýšit cena energie.
Na pochopitelnou otázku novináre,
zda by to z jeho hlediska bylo dobre
nebo špatne, ministr pripustil, že

dobre, ale ne teá: obcané nemaji dosud možnost energii šetrit, až možná
jednou. .. Za svuj úspech pokládá, že
MZP má ve vláde "velice dobrou pozici". Ceho touto "pozici" dosáhlo krome setrváni ministra v kresle skromne zamlcel. Korunu všemu
nasadil, kdy:!.na otázku, proc se nebavi s žádnou z ekologických iniciativ, odpovedel, že s nim zato souhlasi vetšina našeho obyvatelstva. Na
tom bohužel neco je. Jen by se takové ministerstvo melo v nové vláde
jmenovat ,,Ministrstvo vetšinového
mineni" a venovat se tématum méne
palcivým.
(sok)
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Boj o ekologii

v ceských médiit;h zuri ekologická
válka - tedy lépe receno, válka o to,
co to vlastne ekologie je. Neni to veda, nýbrž ideologie, tvrdi premiér
Klaus. Za což byl ostatne po zásluze odmenen cenou nejpitoméjšiho
výroku roku. Je to veda a nic než
veda, oponuji jini vetami (bohužel)
neocenenými a dodávaji, že ti, kdo
si snad mysU neco jiného, maji dát
od ekologie radeji ruce pryc.
V naprosté vetšine techto textu
pak chybi byt jen minimálni úvaha
o okolnostech, za nichž se tento spor
odehrává. O dobe, kdy lidský rod
poprvé dokázal, že dokáže (premiér
promine) globálne ovlivnovat podminky své vlastni existence. A to do
té miry, že muže ohrozit vlastni fyzické prežiti. V pripade velké "smuly" i prežiti vetšiny biologických
druhu na této zemi.
Když se ovšem élovék timto zpusobem vnutil do takrka božského
postaveni, musi chte nechte nést
i božskou zodpovednost, pripadne
se snažit vrátit do své puvodni
podrizenosti vyššim rádum. Tak ci
onak je jisté, že musi diametrálne
zmenit svuj zpusob uvažováni.
Dokud ješte jeho cinnost ovlivnovala a menila nanejvýše nejbližši
okoli, nemusel uvažovat o trvale
udržitelném živote. Dokud nezacal
alespon zcásti chápat dusledky této
cinnosti, nemusel zavádet pojem
predbežné opatrnosti.
Ekologie musi tyto radikálne nové podminky odrážet: musi být vedou, aby dokázala verohodne
a overitelnf popsat dusledky konkrétnich lidských aktivit a mOf!elovala možná ohroženi, která z nich
plynou. Nechce-li se však stát jen
pouhou "kronikou ohlášené smrti",
musi aktivne zasáhnout ty, kteri se
na promenováni sveta podlleji, podllet mohou ci jsou timto vývojem
zasaženi - to znamená v konecném
dusledku všechny na této planete.
Musl je varovat, poucovat i hledat
možná rešeni - musl tedy být i literaturou, filosofii, sociologii, všlm.
Odecteme-li si klausovsky ideologickou nálepku, musi být do jisté
mlry i ideologii.
Nebude-li však tato "ideologie"
podložena dostatecne verifikovatelnými a vedecky zpracovanými podklady, nedokáže v této racionálnl
a vypocltavé dobe presvedcit dost
dostatecne vlivných lidi. Kruh se
uzavlrá.

To však neznamená, že všetky problémy zostanú visieí vo vzduchoprázdne ešte niekoIko rokov, kým
vládny palác v Bratislave nedostane
nového majiteIa.

Zodpovednost opozície
Na .slovenskú "madarskú otázku"
sú možné dve odpovede. Ak si slovenské i madarské demokratické sily uvedomia, že riešenie menšÍDovej problematiky je predovšetkým
záležitos(ou
demokracie,
budú
mocí postupovaí spolocne, cím sa
vytvoria predpoklady pre skutocné
riešenie existujúcich problémov
a postupné odstranovanie jestvujúcích napiití. Ak preváži cisto etnický
rozmer problému, zostane madarská menšina v konflikte so súcas-
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nou vládou pravdepodobne osamotená. Potom hrozí, že sa bude coraz
viac uzatváraí do seba a situácia sa
zacne radikalizovat.
Obe cesty sú rovnako dobre možné. Upokojujúce na celej veci je
snád len to, že pre vyriešenie slovensko-madarskej tajnicky nebude
rozhodujúca už vopred odhadnuteIná odpoved nacionalistov z vládnej
koalície, ale výsledok úvah demokratickej opozície.
•

o 'DREJ DOSTÁL (1971) je politickým komentátorom denníka SME,
zakladajúcim clenom
Dokumentacného
centra pre výskum
slovenskej spolocnosti a Obcianskeho
inštitútu Bratislava. Spoluautorom knihy "Ku korenom nenávisti v slovenských novinách".

NovA

Junk~riPeter Tóth
Situácia
na slovenskom
masmediálnom trhu
nie je vobec
klasická.
Znamená to, že tlac a elektronické médiá do velkej miery ovplyvnujú iné faktory, ako základné trhové vztahy. Je síce pravdou, že formálne existuje volné
pole pre sútaž médií, avšak táto je vo
velkej miere ovplyvnovaná politickými
a mocenskými záujmami. Slovenský
mediálny trh je deformovaný zásahmi
vedenia štátu do jeho prirodzeného vývoja. SÚ pri tom používané financné
prostriedky junkerskej vrstvy obchodníkov protežovaných štátom, sila parlamentnej vacšiny a znevýhodnovanie
niektorých novin pri rozmiestnovaní
reklamy najdoležitejšími reklamnými
agentúrami, ktoré boli vybudované tak,
aby slúžili súcasnej vládnej skupine
(HZDS, ZRS, SNS). S trochou ir6nie by
sa dalo povedat, že situácia na slovenskom mediálnom trhu je klasická
v rámci slovenského politického a kultúrneho kontextu.

Rozhlas a televízia
- Darmo hovorit
Najnebezpecnejší vývoj zaznamenali
takzvané verejnoprávne inštitúcie Slovenská televízia (STY), Slovenský
rozhlas (SRo) a Tlacová agentúra
Slovenskej republiky (TA SR). Zákony
o týchto médiách ich pomenúvajú ako
verejnoprávne, ale práve tieto normy
vytvárajú zákonné podmienky pre to,
aby princip verejnoprávnosti bol iba fata morgánou. V prvom rade preto, že
STY, SRo a TA SR sú napojené na štátny rozpocet Rozpocty televízie a rozhlasu nie sú vytvárané z koncesionárskych poplatkov. Parlamentná - vládna
- vacšina vždy rozhoduje o tom, ako velký mešec penazí im bude pridelený,
a tým cinom samozrejme aj o tom, ako
majú pracovat.
Okrem tohto legislatívneho bludu
vydávajúceho štátne média za verejnoprávne je stav v STY, SRo a TA SR dotváraný politickou a obcianskou nekultúrnostou vládnúcich politických strán.
Nic ich nezastaví pred úplnou glajchšaltáciou týchto médií. Najma elektronické médiá sú vystavované neuveritelnému politickému tlaku. Parlamentná
vacšina zvolila rady pre rozhlasové
a televízne vysielanie iba zo svojich
prívržencov a tieto rady zase zvolili za
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šéfa rozhlasu poslanca za HZDS Jára
Tužianského a za riaditela televízie
Jozefa Darma, beznádejného nacionalistu a fanatického prívrženca vládnuceho HZDS.
Najma situácia v STY je katastrofálna. Okrem, eufemisticky povedané,
majetkových problémov, ktoré by mohli byt námetom na román o ekonomickej kriminalite, je televízia zatiahnutá
do politického boja vládnej koalície
s prezidentom republiky a opozíciou.
V tomto boji okTem iného velmi aktívne vystupuje aj slovenská tajná služba.
STY vysiela v spravodajských a publicistických reláciách materiály, ktoré
majú evidentne povod v analytických
dielnach Slovenskej informacnej služby. Každá hlavná spravodajská relácia
prináša informácie o úspechoch. slovenskej ekonomiky - najma v makroekonomickej oblasti - a infantilne reportáže z návštev predstavitelov slovenskej
vlády v roznych regi6noch Slovenska ..

SamoÚllosca Kovác ml.
Vo vymývaní mozgov sa však STY najviac vyznamenala pri informovaní
o dvoch najvacších škandáloch. Únos
syna slovenskébo prezidenta je pre jej
"investigatívnych" spravodajcov iba
"údajný únos" alebo dokonca "samoúnos" ci "fingovaný únos". Druhou kauzou je podvod voci firme zahranicného
obchodu Technopol, v ktorom je podfa
výpovede jedného z odsúdených za
tento prípad namocený aj Michal
Kovác mladší. STY do tohto škandálu
bez akýchkolvek dokazov zatahuje aj
samu hlavu štátu Michala Kováca. Je
pozoruhodné, ako televízia pri tom
používa tú istú argumentáciu, ako
predstavitelia HZDS, vlády, tajnej služby ci novinári denníka HZDS Slovenská republika.
Pracovníci STY, ktorí sa odmietajú
podielat na diskreditacnej kampani
proti prezidentovi, sú z televízie prepúštani na základe "hrubého porušenia
pracovnej disciplíny" ... Tento stav až
privelmi pripomina obdobie normalizácie, až privelmi transparentne naznacuje, z akých ideových a politických tradícií vychádza.
Riaditel STY Jozef Darmo bol zvolený do tejto funkcie po volbách v roku
1994, ktoré, mimochodom,
~ str.' 10
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Ekologie proste musi odrážet realitu: tato doba je prekomplikovaná, obcas nesmyslná a neuchopitelná, globálne provázaná. To vše
musi ekologie zahrnout. Je-li naše
soucasná situace navic "hop nebo
trop", musi takto promluvit i ekologie. Zmocni-li seji exklusivne vedec, bude zbytecná, zmocni-li se ji
ideolog, bude prázdná. Zmocni-li
se ji ... ale ne, nebudeme osobni.
Nekteri rikaji, nechme ekologii
vedcum a zkusme si u nás také zavést globálnejši pojem, jakým je napriklad
environmentalismus.
Proé? Opet by se násilne oddelovaly výše zminené nerozdelitelné
"kompetence". Hlavne však ekologie v puvodnim významu znamená
"veda o dome", a o to nám tu prece
jde: o náš globálni dum, o to, aby
vubec zustal stát. V tom pripade jej
však nesmejí dostat na hrani ani
vedci, ani ekonomové, ani premíérové.
Daniel Kumermann

Bez problému
Ctu si nadšené clánky o tom, jak
v novém kine llusion (ale nejen)
promitaji ceskéfilmy z konce padesátých a ze šedesátých let. Konecne,
rikám si, a jsem rád.
Málo se však piše o tom (nebo
vlastne vubec ne), že ty filmy vznikaly za penize z verejných, státnich
prostredku a že nejradikálnejšifilmová kritika komunistického režimu byla natocena za penize komunistických zemi, a nikoli na Západl. V Hollywoodu byl naopak za
Reaganovy vlády dokonce natocen
uspešný film podle Reedových Deseti dnu, které otrásly svetem.
Samozrejme nevznikaly ty ceskoslovenské, polské, madarské, rumunské, sovetské ci jiné filmy,
o nichž je rec, bez potiŽí. Bylo treba
o ne vést boje s cenzurou, s nomenklaturou i s netalentovanými poskoky ve vlastnich radách. Ale ty
filmy nakonec mohly vzniknout
a vetšinou se i dostaly do kin. Že
masového diváka priliš nezajímaly,
je otázka jiná.
Dnes takové problémy nemáme,
nic provokujícího nevzniká, žádné
boje vést nemusíme. Nanejvýš o to,
kdo zaplatí vulgární konformní
produkci, která diváka zase nezají. má a na níž se podlleji nejen netalentovaní, ale obcas bohužel i talentovani, kteri, tak jako jiní pred
nimi, "šlapou na hrdlo své písni".
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Nebot jist se chce. Obcas i žrát.
Když se nekteré z techto výtvoru
dostanou za hranice - v rámci kulturních akci, protože pro distribuci je pochopitelne nikdo nekoupí - ,
koukají tam na nás jako blázni, neveNce vlastním ocím: Co se to s vámi, proboha, stalo? Naposled po

pomohol Vladimíru Meciarovi vyhrat aj bývalý šéf tejto inštitúcie
I. Stadrucker. On umožnil v rámci volebného moratória v hlavnej spravodajskej relácii odvysielaf skec o tom,
ako "prenasledovanému" predsedovi
HZDS Meciarovi nebolo umožnené
voliL Stadrucker však nebol vystriedaný preto, lebo porušil volebný zákon, ale preto, lebo Darmo sa javil súcasnému vedeniu štátu loajálnejší.

"Pronárodnost"
súkromnej televizie

prezentaci soucasné ceské produkce v Bruselu.
Ješte, že máme llusion ..
A.J. Liehm

Plzenský prulom
Tak již i Pedagogická fakulta
Západoceské univerzity má nejakou dobu svoji aféru. Její dekan
doc. dr. Václav Havel jmenoval novým vedouclm katedry historie nemeckého vedce, cizího státního pNslušníka, literárního historika, bohemistu, doktora filosofie Univerzity Karlovy (plynne hovoríclho
cesky), samostatného docenta univerzity v Brémách etc., prof. PhDr.
Franka Boldta.
Pred nekolika lety jsem se velmi
kriticky stavel proti založení honosne znejícl Západoceské univerzity, zejména pro mizivý pocet výrazných osobností v mnoha vedeckých a pedagogických disciplínách,
které byly v té dobe k dispozici.
Proste jsem si myslel, že hektická
po listopadová doba není stvorena
k urychlenému zakládání nových
alma mater.
Všeobecne se uznává, že kvalita
poskytovaného vzdelání a spolecenská prestiž školy je dána predevším úrovní ucitelu ve smyslu výroku "exempla docet" (príklady ucí).
V bourlivé až útocné diskusi byla
prezentovana stanoviska k osobe
dr. Boldta a aktu jeho jmenování

Jedinou nádejou pre eliminovanie
zhubného ideologického vplyvu STY
bolo vytvorenie duálneho systému
v oblasti televízneho vysielania. Preto
pozorovatelia vkladali velkú nádej do
vzniku súkromnej televízie VTY.Tá zacala vysielat na zaciatku roka 1995 a už
v lete toho istého roku vyšlo najavo, že
jej vlastnikom sú vysoký okresní funkcionári HZDS. Zo zaciatku VTVprinášala pomerne objektívne a kritické
spravodajstvo a publicistické relácie.
Netrvalo však dlho a zacali zásahy do
výroby spravodajstva a publicistiky,
odovodnované malou "pronárodnostou" a nedostatkom štátotvorného prístupu redaktorovo iektorým z nich bola najprv pozastavená cinnost a v týchto dnoch vacšina z nich vo VTVuž nepracuje.
Takýmto
sposobom
sa
úspešne darí na Slovensku likvidovat
duálny systém televízneho vysielania.
Akou takou protiváhou v oblasti elektronických médií je vysielanie rádia
TWlST, ktoré vytvorilo konkurencnú
spravodajskú reláciu Slovenskému rozhlasu. Tu sa zišli viacerí bývalí redaktori STY a SRo, ktorý oblúkom cez VTV
zakotvili v rádiu TWlST, alebo sem
prišli príamo zo štátnych médií.

Junkeri z oceliaren
Za pozornost stojí skutocnos~ že súkromné rádio FUN, ktoré je jedno
z najvacších, je momentálne pod vlastníckou kontrolou železiarskeho koncernu VSŽ Košice. (Vlastníci VSŽ sú
akousi nomenklatúrou HZDS vybranou na privatizáciu železiarní a rozhodujúce slovo medzi ními má minister
spojov A. Rezeš.) Cielovou posluchácskou skupinou FUN rádia je mladá, viac menej teenagerská generácia. Preto
aj spravodajstvo tohto rádia je zredukované na minimum a má fejtónovú až
karikaturistickú podobu. Okrem Rádia
FUN VSŽ Košice vlastní aj denník
Národná obroda, ktorý bol spolu s dennikom SME najviac kritický voci súcasnej vládnej garnitúre. Národná obroda
po zmene vlastnika zmenila aj svoju
10

grafickú podobu a vnútornú štruktúru.
V redakcii sa sformovali akési dva subredakcné týmy. Jeden presadzuje technokratickú Hniu zamerania denníka
a druhý, zložený z mienkotvorných komentárov, si ešte stále zachoval kritický
postoj k vývoju politickej situácie na
Slovensku. Sám A. Rezeš pravdepodobne nemá velký záujem na tom, aby sa
z Národnej obrody stal plátok HZDS
alebo celej vládnej koalicie. Ako skúsený obchodnik vie, že Národná obroda
sa mu ešte raz može hodit ako prostriedok na vedenie obranného boja v prípade konfliktu s premiérom Meciarom.
Predseda vlády je totiž alergický na zbohatlíkov Rezešovho typu, a preto nie je
vylúcené, že medzi nimi može dojst
k vzájomnému stretu.
Za pozornost stojí fakt, že VSŽKošice
zverejnili vo všetkých sl~venských médiách svoju reklamu. A to vrátane dennika SME, ktorý je vo vládnych kruhoch považovaný za nepriatelské centrum. Táto reklama nemala z marketingového hladiska
žiaden zmysel,
pretože medzi cítatelmi jednotlivých
dennikov sa nájde mizivé promile záujemcov o kúpu ocelových plechov
z VSŽ Košice. Jej význam bol skór politickým gestom, pokusom o naznacenie
istej nezávislosti vlastníkov VSŽ. Je
doležité poznamena~ že dve najvacšie
reklamné.
agentúry
ART Media
a Donar, financné "potrubia" HZDS,
v tomto prípade nemali rozhodujúce
slovo pri rozmiestnovaní reklamy VSŽ.

Financné potrubia HZDS
Na Slovensku je zvykom, že vacšina velkých firiem, inzerujúcich v denníkoch,
si dvakrát rozmyslí, ci svoju reklamu
umiestni aj v denníku SME. Najvacšie
množstvo reklamy, a teda aj penazí, ide
cez spomínané agentúry, inzerujúce
firmy si tým kúpia náklonnost vládnych
kruhov, Donar a ART Media si vylepšia
svoju obchodnú bilanciu a HZDS za to
od nich vyberá desiatky vdaky.
Takýmto sposobom sa vylepšuje aj
obchodná bilancia denníka HZDS, ktorý nesie meno nášho mladého štátu.
oviny Slovenská republika vznikli ešte za druhej Meciarovej vlády ako denník vydávaný TA SR pod názvom
Republika. Hned od zaciatku naznacili
svoju inklináciu k Meciarovmu hnutiu. Po vyrobení vysokého manka
prebrala na seba vydávanie denníka
firma Salus, patriaca HZDS, a dala mu
názov Slovenská republika. V súcasnosti tento denník žije z dotácií HZDS,
Matice slovenskej, alebo vlády, ktoré
na jeho stránkach uverejnujú svoju
prílohu. Slovenská republika vyjadruje
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názory HZDS v tej najprimitívnejšej
podobe. Jej šéfredaktorom je Ján Smolec, poslanec NR SR za HZDS.
Ualším centrálnym denníkom, ktorý
je pod ekonomickou kontrolou podnikatelských kruhov blízkych vládnemu
hnutiu, je Pravda. Jej vlastníkom sa stala Harvadrská investicná spolocnost
(HIS), na cele ktorej stojí Vladimír
Lexa, otec šéfa slovenskej tajnej služby.
A aby bol výpocet periodik, ktoré má
viac-menej pod kontrolou politika, treba spomenút dva východoslovenské
denníky: Slovenský východ a Lúc, ktoré rovnako ako Národnú obrodu vlastnia VSŽ Košice. ajma prvý z menovaných denníkov je pomerne významný
a pred zmenou majitela mal pomerne
vysokú Cítanost.

Obcanovi SR ešte ostáva vybrat si
medzi súkromným denníkom SME,
odborárskymi
novinami
Práca,
Hospodárskymi novinami, bulvárnym
a najcítanejším súkromým denníkom
ový cas a Novou Smenou mladých,
ktorú vydáva slovenská vláda.

V formacnej
správe o služby,
cinnostiktorá
Slovenskej
inbol a pred-

ako štátny orgán, dokonca aj v zahranicí. Jeho nicím nepodložené a neod6vodnené útoky spochybnujú úsiavné
základy nášho štátu...
Protivládnu kampan, kriminalizáciu
štátnych orgánova vlády Slovenskejrepubliky, protislovenskénálady v zahranicí sa pokúša rozširovat navzájom
prepojenásiet oznamovacíchprostriedkov, najmii Rádio Slobodná Eur6pa,
Rádio Twist, denník Sme, TV Nova
(spolumajitelom spolocnostije bývalý
profederálny politik Fedor G. a jeho
predížená ruka na Slovensku novinár
Eupen K.). Okrem vyššie spomenutých
novinárov má skupina tykadlá v denníku Práca:Ivan c., známy aj pokusom
o vytvorenie konkurencnej tlacovej
agentúry,a v denníku Národná obroda
cez Jána F, ktory je s Igorom Cibulom
spolumajitelomniektorych"eserociek"...
O napojenítýchto os6bna spravodajské
za.hranicnécentrálysú zatial len indície,nie d6kazy..."

nesená pred slovenským parlamentom, jej riaditeI Ivan Lexa okrem iného povedal: "Naša geopolitickápoloha

je prlcinou toho, že Slovenskoje predmetom zvýšeného a zdá sa, že i trochu
nerv6zneho záujmu iných štátov, teda
ich spravodajských služieb. Ohrozujú
našu republiku prenikaním do jej politických, hospodárskych a bezpecnostných štruktúr. Práve predvídanie, odhalovanie a marenie ich aktivít je poslaním tak vnútomého ako aj zahranicného spravodajstva Slovenskej
iriformacnej služby. Máme poznatky,
že u nás p6sobia, ich cinnost monitorujeme,no dokázat ju je ohromný problém, leba medzinárodná komunikáciaje v podstate bezbariérová...
Konjrontacnékroky Michala Kováca
voci ilstavným orgánom Slovenskejrepubliky našli svoj odraz v nebývalejpolarizácii spolocnosti, jej politického
a spolocenskéhovedomia. Spolu s militantnou castou opozície,ako aj niektorými masovokomunikacnými prostriedkami, sa od aprlla 1995 pokúšajú túto militantnost a konjrontáciu vnášat
do spolocnosti aj úcelovou diskreditáciou a znevažovaním tajnejslužby ajej
predstavitelov.Situácia zašla tak daleko, že osobne prezident Slovenskej republiky sústavne, bez akýchkolvek
d6vodov a d6kazov obvinuje a kriminalizuje Slovenskú iriformacnúslužbu

* * *
a záver azda treba spomenút, že
vládna moc pristupuje k novinárom
ústretovo podIa toho, v akých masmédiách pracujú a do akej miery sa
v nich podarilo presadit vplyv HZDS.
Ale to už je iná téma.
•
TÚTII
(1971)-redaktordeníku SME, hlavní "investigátor" v kauze
Kovác ml.

PETER

Dalo by sa diskutovat o tom, ci
spósob, ako na takéto výroky reagovali opozicní poslanci, bol najvhodnejší.
Boli však výkriky "Urválek, Urválek"
neoprávneným
obvinením
alebo
presnou charakteristikou výrokov riaditela SIS? Treba si však položit inú
otázku, co bude nasledovat? Lexova
správa totiž predznacuje dalšiu eskaláciu vnútropolitického napatia.
•
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casto protichudná. Došlo již na
aspekty nacionálni, kvalifikacne
odborné a pedagogické, manažerské, legislativni... Mne však stále
chyb i ješte neco dosud nevysloveného, co se predevšim týká celé akademické obce, ale i jejiho okoli - je to
hledisko pfetrvávajici postkomunistické politické atmo~éry.
Znovu si pripomenme, že prevážná vetšina soucasných vysokoškolských docentu a profesoru získala svoje vedeckopedagogické tituly v dobe totalitniho režimu, a sice aktem jmenováni na základe
rozhodnuti státnich a stranických
orgánu. Zvlášte to plati o humanitnich oborech, kde·i zahájeni vedecké aspirantury a udeleni hodnosti
kandidáta ved schvaloval krajský
výbor KSC v tzv. systému nomenklatury. To predstavovalo pro
mnohé neprekonatelnou bariéru,
jejiž dusledky pocituji dodnes, nebot prakticky nemaji možnost habilitace a jsou v nevýhode pri konkurzech. Hlavnim predpokladem
pro oceneni teoretické úrovne byla
publikacni cinnost na úcelove zvolené téma (nejlépe neco z dejin KSC
nebo delnického hnuti v západnich
Cechách) a praxi v oboru nahradilo pusobeni ve funkci stranického
tajemnika, lektora VUML apod.
Stranická príslušnost a potrebná
dávka servility byly samozrejmosti.
Výsledkem pak byly "úci" z oblibené Vycitalovy písnicky, vštepujici
bez uzardeni školnim detem historii osvobozeni Plzne Rudou armádou. Všichni tito lidé nemohou samozrejme prekrocit svuj stin a težko se smiruji s akademickými svobodami, z nichž jednu uplatnil
práve dekan jakulty. Proc "cizák"
a nikoli oni, "zasloužili" odbornici,
jundovani vedci, nadšeni vlastenci,
plzenšti patrioti, zkušeni pedagogové...Pomoci polopravd a vágnich
informaci lze pak velmi snadno
manipulovat studenty i verejnosti.
Vubec by me ani neprekvapila interpelace poslancu KSCM nebo
Levého bloku v Parlamentu CR
k ministru školstvi.
Rozhodnuti nedávno svobodne
zvoleného dekana PedF ZCV doG.
Havla o nástupu dr. Boldta je proto
podle mne prulomem do dejinné
záteže strnulého, konvencniho a dobou prekonaného prístupu k posuzováni projesionálnich kvalit a obsazováni vedoucich míst ve školstvi.
Bohumil Tesarík

P ET E R G R E G U Š je slovenský publicista.
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Stojánek na mikrofon
Kdysi, pri oslave Mezinárodniho
dne žen, vyprável priopilý námestek ostravského ústavu výpocetni
techniky jednu z hrdinštejšich epizod svého života. Podarilo se mu
tehdy sehnat furu hnoje (to chtelo
dobré konexe) a privézt si ho na
svou zahrádku. f/écer, krátce potom, co se ze zahrádky vráfil, nekdo zvoni u dveri. Otevre, a hle: za
dvermi salutuje prislušnik. "Dobrý
vecer," riká. "Soudruhu námestku,
dostali jsme oznámeni, že jste si odpoledne na zahrádce skládal hnuj.
Mužete mi ricl, kde jste ho vzal?"
"Já jsem si ho na....," odpovedel námestek, rozhorcený
bleskovým
udánim. Vzápeti se strašlive lekl
své odvahy a trásl se, co bude za
pruser. Prislušnik si však udelal
poznámku, srazil paty, zasalutoval
a prohlásil: "Dekuji." A odešel.
Proc to pripominám? Mnohokrát
si na tuto scénu vzpomenu, když slyšim ci ctu "interview" našich publicistu s politiky. Neschopnost reagovat na mlhavé odpovedi, klišé i vyložené nepravdy je témer absolutni.
Casto premýšim, proc tam ti žurnalisté vlastne jsou? Stojánek na mikrofon by mel prece o hodne menši
mesicni plat - a výsledek by byl stejný. Úkolem žurnalisty je zabránit
politikovi, aby verejnosti sdeloval
jednostranné informace - verejnost
má být informována vyvážene.
Alespon teoreticky. Toby ovšem znamenalo, že by se publicista na interview musel pripravovat: shánet drivejši výroky politika, shánet stanoviska jiných politických stran, znát
"standardni" rešeni, jaká se uci na
vysokých školách ... No reknete: kdo
by to za ty penize delal?
Naši publicisté to maji jednodušši: maji politiky hezky rozškatulkované podle barikád. Toho svého
pochváli, toho protivného utrou.
Šéfredaktor vlivného deniku si pro
rozhlasový rozhovor s predsedou
vlády pripravil zásadni otázku:
"Reknete, pane premiére, odkud se
bere vaše hluboká znalost jazzu?"
Rozcílená žlucovitá nervozita,
která je pro dnešek tak charakteristická, a neschopnost verejnosti efektivne kontrolovat politické strany je
z vetši cásti zpusobena neprofesionalito u publicistu. Bez informaci,
které dovoluji skutecne racionálni
volbu, však budeme na racionálni
chováni verejnosti cekat dlouho.

z pred piitdesiatich rokov
o naši nedávné

minulosti toho stále ješte moc nevíme.
Ani se moc nechce ...Zejména o letech 1958- 1948.Byli jsme
do komunismu zavleceni proti své vuli, anebo jsme mu
sami vyšli kus cesty vstríc? Jak velký kus? Rozhodující,
anebo jen zanedbatelný?
Redakce NP se chce k této dobe vracet, a nejradeji bude
chodit rovnou k pramenum. Zacínáme rozhovorem se svedkem onoho podivného a do ceského nevedomí zatlacovaného deje: ackoli v kvetnových volbách 1946KSC prekvapive
(?) zvítezila, KSS (Komunistická strana Slovenska) presvedcive prohrála. Jak to tehdy prišlo, že ceská demokracie byla
rozborena i zevnitr, zatímco slovenská ješte vzdorovala?
A otázka už docela soucasná: je etnicky stejnorodé
prostredí výhodné, má-li celit nejakému ideologickému pokušení? Nebudeme-li hoU už asi nikdy docela všichni
moudrí a vyrovnaní, není lepší, abychom byli pošetilí na více než jen na jeden zpusob? Abychom nezhloupli úplne
stejne a ješte k tomu v jednu chvíli?
(pit)

poslovenskej
povojnovom
zákazestrany,
Hlinkovej
Ludovej
slovenskí komunisti (KSS) a Demokratická strana (DS) sa usilovali
získat hlasy slovenských katolíkov
(ktoré predstavovali okolo 50 % volicskej základne). KSSmala záujem
na založení tzv. tretej strany, hovorcu slovenských katolíkov, ale za
podmienky, že by túto stranu mala
pod kontrolou. Preto zacala vyjednávat so skupinou mladých,"pocas
vojny neskompromitovaných slovenských politikov, na cele ktorých
stál Dr. Ján Kempný. Títo preWiadli komunistický manéver a od založenia vlastnej, krestansko-republikánskej strany upustili. Tu prichádza na scénu DS (bola predovšetkým
hovorcom slovenských evanjelikov), ktorá s katolíckymi politikmi
uzatvorí tzv. aprílovou dohodu. Jej
podstata spocívala v odstránení náboženských nezhOd v záujme jednoty národa a v "záujme dobrého
nažívania nahradzovat osoby neznášanlivé osobami znášanlivými".
Takto zjednotení, v májových vofbách roku 1946 na hlavu porážajú
(na Slovensku) komunistov, s celkovým ziskom 62 % hlasov... Dr.
Kempnj sa stáva generálnym ta12

jomníkom DS, ale už v novembri
1947 je za mrežami a obvinený zo
sprisahania
proti
republike.
Rozhovor s ním pripravil Svatoslav
Mathé, nezávislý slovenský politológ a publicista.
Ako treba chápat aprílovú do,hodu?
Ja by som povedal, že treba v nej
vidiet spolocný pokus o obranu
kresfanských tradícií proti brutálnemu nájazdu materializmu z východu aj zo západu - z Ceska.
Proti dohode vystúpili svorne
všetky vtedajšie ceské a slovenské .
politické strany. Uvedomovali si
následky?
Veru máte pravdu! Bola to až dojemná svornost, s akou sa na nás
pre dohodu vrhli doslova všetky politické strany, aj ceské. Povedal by
som, že potom už v budúcnosti neboli v žiadnej politickej otázke také
svorné. Bola to podIa nich legalizácia "Iudáctva", "slovenského fašizmu" atd. My sme ale mali dojem, že
sme skutocne urobili nieco dobrého
pre Slovensko. Iste najnebezpecnejšia bola reakcia komunistovo Veru
vtedy sme si ešte neuvedomovali
tvrdost ich reakcií.
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Preco ceské politické strany stále videli v aprílovej dohode iba
"kriesenie rudáctva" a nie predovšetkým hrádzu proti komunizmu?
Myslím, že sa zasa prejavila chronická krátkozrakost ceských politikov, tak ako v rokoch 1918, 1938
a aj v nedávnej dobe pri ústavnoprávnych natahovackách. Žialbohu!
Spojenie katolíkov a evanjelikov na Slovensku ukázalo, kde je
jeho sila: v jednote. Možno ho prirovnat k spojeniu, ktoré v r. 1952
realizovali Hlinka a Rázus?
Aj ked obidve spojenia mali (a to
priznávam) svoje kazy, ktoré sa
ukázali v dalšom vývoji, mali jeden
spolocný znak: úprimnosl. My mladí sme vtedy verili v úprimnost
Hlinku Rázusa. Ja osobne som aj
v r. 1946 veril v slová Ursínyho
a Lettricha.
Nemali ste predsa len založit
vlastnú stranu, aj za cenu ústupkov, a nepridávat sa k lettrichovcom?
V našej prihláške a žiadosti
o uznanie tretej strany do F medzi
iným uvádzame: "ZatiaI, co v Cechách vytvorili sa politické strany
štyri, na Slovensku došlo k vytvoreniu len dvoch, potažne ak vezmeme
do úvahy Stranu práce, troch politických strán. Domnievame sa, že tento
stav sfažuje politickú konsolidáciu,
je na prekážku položenia správnych
základov v pomere rovnoprávnych
národov ceského a slovenského
a neslúži v žiadúcej miera k upevneniu štátnej jednoty ceskoslovenskej.
Zakladáme kresfansko-republikánsku stranu na Slovensku, aby sme
združili tých kresfansky, demokraticky a republikánsky cítiacich Iudí,
_rovnako zmýšlajúcich s nami, ktorí
nenašli dosiaI umiestnenie v dosávadných politických stranách:'
Podmienky, aké nám predostrela
KSS a Praha, sa jednoducho nedali
akceptoval. My sme neboli ochotní
hned od pociatku prijat mravnú kapituláciu, ani ceské peniaze.
Koalícia katolíkov a evanjelikov, zjednotených v DS, na hlavu
porazila komunistov vo volbách.
Skúste strucne uviest príciny, ktoré viedli k takémuto výsledku.
Národ vo svojej vacšine prejavil
lapidárne svoju volu žit krestansky
v demokratickej spolocnosti. Bolo to
posledné politické SOS nášho národa. Vycítil, že nejde o korytá, ale
o historický pokus vyjadrit svoju
orientáciu, svoje túžby.
V programe krestansko-republi-
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kánskej strany ste vyjadrili súhlas
so znárodnovanÍill. Bolo to vtedy
vaše presvedcenie, alebo iba taktika?
Nemože byt reci o presvedcení,
išlo o ústupok vtedajšiemu trendu,
ktorý ešte vtedy nepožadoval úplné
znárodnenie, ale len znárodnenie
klúcových odvetvL Možno povedat,
že náš súhlas bol len taktikou.
A otázka federatívneho usporiadania republiky?
Ano, my sme vychádzali z federatívneho usporiadania v novom
Ceskoslovensku. Také usporiadanie
bolo vtedy celkom reálne a bolo aj
programom oQidvoch povstaleckých strán. Isteže, bola to naša taktika "dosiahnutia možného".
,Ako mohla DS prijat tzv. tretiu
pražskú dohodu?
Pri rokovaní o tretej pražskej dohode som nebol, myslím si však, že
návrh komunistov našiel úplné pochopenie u všetkých ceských strán,
a tak pomer bol 1:5. Nesúhlas DS
jednoducho nebol braný na vedomie.
Koncom roku 1947 prišiel, ako
vieme, tzv. slovenský február.
Nedalo sa vtedy povedat komunistom jasné "nie"?
DS vlastne hned po volbách bola
osamotená v svojom slovenskom
programe a bez podpory ceských
strán bola donútená viest len "ústupový boj". Pod surovým nátlakom
všetkých komunistických hlásnych
trúb, tlacových orgánov (stranícky~h,
odborárskych, odbojárskych, ešte aj
plátku sociálnych demokratov "Právo
lidu") a za zlomyselného prihliadania ceských obcianských strán, strácala jednu pozíciu za druhou. Vosvojej sebaistote dr. Husák spustil svoj
"slovenský február", ako správne hovoríte. Osud Ceskoslovenska už bol
specatený, nikto z obcianského bloku
sa už na nic nezmohol. Iba potom, vo
februári, ked obcianske strany aj
s DS naleteli na manéver pochybnej
abdikácie. Až vtedy DS podIa vašej
otázky dokázala povedat jasné "nie".
A bolo po všetkom, aj po obcinských
stranách, až do r. 1989!
A ako by ste oznacili chovanie
sa ceských nekomunistických
strán pocas slovenského februára?
Už som v tej dobe bol vo vyšetrovacej samovazbe. Podla len odvodených informácií zacali sa im konecne otvárat oci. Predpokladám, že sa
pozostalým z DS aspon ospravedlnili. Neskoro!
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Konkrétnejšie, neuvedomovali
si, že sú teraz na rade práve oni?
Postoj všetkých ceských obcianských politikov voci Slovensku od zaciatku, ešte z Londýna, bol krátkozraký. Snád to bolo dané aj tým, že
na cele DS stáli bývalí agrární politici a ich strana bola v prvej republike
politickým vÍÍazom. Musím však
konštatovat, že my mladí katolíci
sme našli po case zhodné postoje
s vekove rovnými poslancami za lidovú stranu (dr. ing. Chytil, dr.
Chudoba) aj medzi národnými socialistami (Hora, Duchácek, Žácková,
Uhlírová). Ukázalo sa to aj pri hlasovaní o naše vydanie. Všetci lidovci
hlasovali proti vydaniu a tiež polovica národných socialistovoAjposlanec
Vojta Beneš, sociálny demokrat, brat
prezidenta, morálna autorita parlamentu. Na zasadnutí imunitného výboru, den pred plénom, ktorého som
sa zúcastnil spolu s dr. Bugárom, sami sme žiadali o svoje vydanie, aby
nestranný súd posúdil našu vinu.
Nerutujete, že ste vtedy vstúpili
do politiky? Alebo inác, nemyslíte
si, že Vám politika ako slušnému
cloveku znicila život?
Nemyslím si, že mi politika ako taká zllicila život, aj ked politika je
velkým lákadlom na mravné kompromisy. Neviem, ako by som bol
obstál v tzv. normálnych pomeroch.
V tých rokoch však neboli "normálne pomery". Znicila mi ho tá hrozná
ideológia, v ktorej sme všetci boli
nútení strávit dve tretiny svojho života. Celé generácie po 50 rokov
v tejto zemepisnej šírke mali rovnaký osud. Som presvedcený, že aj bez
mojej politickej angažovanosti bol
by som mal strastný život, možno
zatažený kompromismi svedomia
a mravnej rozpoltenosti z nich.
Viete, sú v živote okamžiky, že ak
máte velké štastie, dostane sa vám
jedinecná prfležitost podiela! sa na
veci, ktorá vás akosi prerastie - pretrvá... Zriect sa toho je to isté, ako
ked sv. Peter zaprel Krista Pána.
A mne sa tej príležitosti dostalo.
Myslím, že naša generácia v tom boji za kresfanský profil nášho národa
priniesla obetu a cestne obstála. Aj
ked sme potom skúsili svoje
v Jáchymove. Utrpenie' poskytuje
cloveku jedinecnú príležitos! duchovného rozvoja. Nerád by som,
aby tieto vety zneli pateticky, ale naozaj nelutujem svojich vtedajších
rozhodnutí.
•
Rozhovor pripravil Svatoslav Mathe
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Strední Evropa
Emanuel Mandler
Zdákomunistickými
se, že krome

Ruska
s postzememisi strední
Evropy nikdo neví rady. Ale i Rusko
má dnes ješte príliš nevyhranenou
zahranicní politiku na to, aby vedelo
víc, než že jim chce znemožnit vstup
do Severoatlantické aliance. Evropské a vubec západní nadnárodní
struktury (EU, NATO) jsou vyslovene
na rozpacích. Jejich predstavitelé jezdí do Varšavy, Prahy, Bratislavy,
Budapešti a vyjadrují se všeobecne
a hlavne mlhave. Celé toto otálení by
pro nás melo být více než znepokojivé; málokteré prísloví je však tak
príkre v rozporu se skutecností, jako
to, že dejiny jsou ucitelkou života.
Dokud neexistuje aktuální, ocividná
hrozba, potud verejnost zahranicnepolitické otázky málo zajímají - jsou
pro ne príliš odtažité. A ocividná prímá hrozba naštestí neexistuje. Jen
tak se mohlo stát, že v naší predvolební kampani zahranicní politika
proste vypadla ze hry - jako by šlo
o otázky nicotné a Ceské republiky se
netýkaly.
.

Jsme sami
Náš stát ovšem nemalé problémy zahranicnepolitické skrývá sám pred sebou: návštevami státníku v Londýne
ci Washingtonu, takovými akcemi, jako byl nedávný transatlantický kongres v Praze, a posléze halasne zduraznovaným polsko-ceským spojenectvím. Aktivity tohoto druhu opravdu
mohou ukonejšit (a poplést) verejné
mínení, ale práve nic víc. I kdyby to
ten ci onen anglosaský státník s naší
republikou opravdu myslel co nejlépe,
je jen prirozené, že se ztratí v horizontech státních zájmu své zeme;
Achillova pata transatlantických projektu je pro nás práve v existenci
Atlantiku. Cesko-polská spolupráce
byla pak narychlo spíchnuta až tenkrát, když jsme zjistili, že plány na
brzké a exkluzívni príjetí ceského státu do západních struktur jsou na vode.
Musela zakrýt - a to všem, dokonce
i samým autorum projektu - naši zahranicne politickou

izolovanost.

Kdybychom neznali jisté souvislosti, byla by tato zvláštní izolovanost
steží pochopitelná. Pád evropského
komunismu postavil prece stredoevropské postkomunistické zeme - rec

OBET?

je tu o státech Strední Evropy v užším
slova smyslu: o Polsku, Ceské republice, Slovensku, Madarsku, Slovinsku
- pred obdobné bezpecnostní i další
zahranicne politické výzvy. To platí
tím spíše, že západní demokracie dosáhly v té dobe již pomerne vysokého
stupne obranné, hospodárské i politické kooperace. Zdálo by se tedy, že
z hlediska spolecných zájmu stredoevropských zemí (mají dohromady
zhruba 65 mil. obyvatel) muže pripadat v úvahu jen jejich co nejužší spojenectví, a to jak v zájmu jejich co
nejrychlejšího prijetí do západních
nadnárodních struktur, tak pro prípad, že by takové prijetí narazilo na
obtíže. PoMtek visegrádské spolupráce byl z tohoto hlediska zcela logický.
Ta však po rozdelení Ceskoslovenska
rychle skoncila.

hranicnepolitické
spolupráce
se
Slováky a s Madary. Je to pohodlné.
Vždyt kupríkladu
náš vztah
ke
Slovákum je dosud cerstve poznamenán zápornými stránkami drívejšího
soužití ve spolecném státe. To znamená zejména odvekého paternalismu,
s nímž ceská politika docela samozrejme zasahovala do slovenských záležitostí, a to i po roce 1945, když už
šlo o zjevné zasahování do záležitostí
zcela svébytného národa. My u nás vyslovene prožíváme tíživé krizové situace slovenské vnitrní politiky a neuvedomujeme si, že by nám melo jít
predevším
o zahranicne politickou

Nové možnosti a staré spory

Madarská menšina
jako ceský problém

Neni težké domyslet se mnoha vážných prekážek, které stojí v ceste spolupráci visegrádských státu. V tak exponovaném geopolitickém prostoru
by ani nebylo možné, aby pamet jednotlivých národu nebyla naplnena
animozitami vuci sousedum, jakož
i pocity nejruznejších drobných i vetších krivd. Jenomže mezinárodne politické rámce svobody po roce 1989
dávaly nebývalé, a snad i neopakovatelné možnosti pro to, aby se staré
spory zacaly pozitivne rešit - a dobrý
zacátek je v takových prípadech ze
všeho nejduležitejší.
Jestliže jsme tuto príhodnou chvíli
zmeškali, pak mimo jiné proto, že nový ceský stát neprojevil ve sporných
otázkách vztahu se sousedy ani trochu velkorysosti.
Ale cím menší
a slabší stát, tím je pro nej velkorysost
duležitejší - a obvykle se ukáže, že
velkorysost v zahranicní politice úzce
souvisí s velkorysostí v politice vnitrní. "Spojenectví" s Polskem by napríklad bylo obtížnejší, kdyby sporné
otázky mezi obema státy (Tešínsko)
nepatrily v podstate již minulosti.
Také pokud jde o území na východ
od Hodonína, máme vetšinou pocit, že
od rozdelení republiky patrí všechny
problémy, kterých je v tomto prostoru
dost (a nekdy se zdá, že jich pribývá)
dávné minulosti. Spolu s nimi se
ovšem náš stát - a jak rád! - zbavil i za14

spolupráci

se Slovenskou

republikou

(po pravde receno: v rámci rádné stredoevropské spolupráce by Slovensko
prinejmenším mohlo rešit své vnitrní
problémy méne rozcilene).

Pritom si musíme priznat, že na
Slovensku je cosi podstatného, co
s ceským národem, a vlastne i státem,
úzce souvisí, at chceme ci nechceme.
Je to pocetné madarské etnikum, o jehož práva se v soucasné dobe vede
vzrušený
spor mezi Slovenskem
a Madarskem. V této veci však minulost - odjakživa škodolibá - zatahuje
spolu s námi do hry dalšího stredoevropského partnera, Nemecko. Ve sporu o proslulé Bencšovydekretyse dnes
už úplne zapomnelo, ~e príslušné dekrety prezidenta republiky se týkají
Madaru práve tak jako Nemcu.
Prinejmenším do roku 1946 usilovala
pražská vláda o vysídlení Madaru
stejne vehementne jako o vysídlení
Nemcu.
Oficiálne zahájila toto své úsilí už
v listopadu 1944 memorandem adresovaným
vítezným
mocnostem,
v nemž požádala o právo vystehovat
z Ceskoslovenska Nemce a Madary.
Vedeny vidinou, že Madari budou vyhošteni, zacházely vláda a úrady
s príslušníky madarské menšiny na
Slovensku obdobne jako s Nemci
v ceském pohranicí - vcetne toho, že
jim dekrety prezidenta
republiky
zkonfiskovaly veškerý zemedelský
a pak i ostatní majetek. Teprve o rok
pozdeji, v souvislosti s jednáním
o mírové smlouve s Madarskem
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(1946), zacalo být i v Praze zrejmé, že
vyhoštení Madaru z Ceskoslovenska
nebude možné. Pomalé, bolestivé
a nedusledné napravování toho, co se
už stalo, trvalo pak celá léta, právne
se však ceskoslovenský stát tehdejšího revolucního násilí na madarské
menšine nikdy nezrekl. Vrcholem
všeho je, že naše nynejší, Ceská
republika je nálezem ústavního soudu o dekretu prezidenta republiky
c. 108/1945 potvrdila.
Ve snaze obhájit kolektivní vinu,
základ konfiskacních dekretu, všímá
si tento nález z 8. brezna 1995 pouze
Nemcu, jenomže dekret, o který šlo
a jde, se týkal konfiskace "osob fyzických národnosti nemecké nebo madarské". Duvodová zpráva k dekretu
c. 108 to doložila takto: "Spravedlivé
odplate nemohou ujíti a povinnost
k náhrade mají predevším všichni
Nemci a Madari, kterí ztotožnujíce se
s programem Hitlera a jeho ochotných prisluhovacu v Madarsku, vzali
na sebe odpovednost za všechny zlociny, napáchané
jejich režimy ..."
U nás je tak platnost techto konfiskacních dekretu potvrzena, i když jen
vzhledem k emcum výslovne.

Stále zataženo
Že tyto stíny minulosti znesnadnují
a znemožnují spolupráci stredoevropských státu, dosvedcuje skutec-
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nost, která je v ohnisku stredoevropských sporu.
edávno se Madarsko
emecku omluvilo za vyhnání ctvrt
milionu Nemcu po druhé svetové válce, kdežto v Ceské republice prevládá
tvrzení, že v prípade vyhnání trí milionu ceských Nemcu šlo o spravedlivý
verdikt vitezných spojencu z Postupimi.
avíc Madarsko pochopitelne
nezapomnelo na Benešovy dekrety
a nejspíše ocekává omluvné gesto ze
strany Ceské republiky.
Vládní politika - a nelze ocekávat,
že se v tomto smeru po volbách neco
podstatného zmení - pokracovala dosud v politice, vymezené Benešovou
zahranicnepolitickou
doktrínou. Ta
ale vycházela z takového pojetí ceského národního zájmu, které bylo v protikladu k zájmu nemeckému (doplnme škodolibe: je-li ovšem dnes zájmem demokratického Nemecka rozšírení evropské integrace na východ,
jaký pak je národní zájem Cechu?).
Benešovy dekrety, spocívající na
principu kolektivní viny, umožnily
odebrat majetek trem milionum
Nemcu a vyhnat je z Ceskoslovenska
a pripravít k vyhnání tríctvrtemilionovou madarskou menšinu. Po padesáti letech ceská vláda na tehdejších
zpátecnických principech a aktech trvá; odtud tedy její volání po stvrzení
stavu po skoncení druhé svetové války. Dnes to však fakticky znamená

návrat, nikoli jen stvrzení techto výsledku. Svet kolem nás totiž nekrácí
zpátky; kdyby nekoho zajímal hlubinný základ neporozumení Ceské
republiky se sousedy, najde jej v tomto našem opacném smerování. Ceská
republika se tak ovšem dostává do
nepríznivé situace.

***

Je

nepríznivá
pro tu
celou
stredníovšem
Evropu.
Nepusobí-li
už dávno
integracní síla rakouské ci rakousko-uherské státní moci, muže strední
Evropa existovat jako relevantní geopolitický prosror pouze na základe
soudobého celo evropského integracního pohybu, který - založen na principech lidských práv a obcanských
svobod - prekonává nacionalistické
ruznice, nenávisti a krivdy minulosti.
Tehdy by nejen mohly vystoupit do
popredi odveké kulturní vazby a vztahy jednotlivých národu, ale teprve tehdy by se ukázalo, jak shodné jsou jejich zahranicne politické zájmy.
Nestane-li se to, strední Evropa jako
relevantní geopolitický prostor existovat nebude a to, co se tu bude dít, bude záviset jen na schopnostech a možnostech jednotlivých osamocených
státu. A ovšem také na náhode.
•
MANDLER,
historik, bývalý
šéfredaktor mesícníku Tvár, poslanec FS
v letech 1990-1992.

EMANUEL
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NA LUSTRACE
Kniha Tiny Rosebergerové získala dve významné knižní ceny
KnihaEurope's
The

Haunted
Land, CommuFacing
Ghosts After

nism vyšla loni v New Yorku a nedávno ji byly udeleny dve nejprestižnejší
knižní ceny USA: Národní knižní cena
a Pulitzerova
cena. Její autorka
T. Rosenbergrová
se snaží popsat
a srovnat to, co se zatím žádný
Evropan popsat a srovnat nepokusil:
lustrace v CSFR (resp. CR a SR),
Polsku a Nemecku. Již za tento pokus
a za originální pohled autorka zaslouží pochvalu. Navíc definitivne uvedla
ceské slovo "lustrace" do bežné anglictiny - tím, že jej používá i pro popis podobných situací také v dalších státech.
Jde ovšem o publicistiku, která místy postrádá dukladnejší argumentaci.
ejslabší cástí knihy se mi zdá práve
onech sto dvacet stránek o lustracích
v Ceskoslovensku a jeho následnických státech, nejpoucnejší je cást
o lustracích v Nemecku. Autorka priznává, že není historicka, že neumí
slovanské jazyky a že její znalost nemciny je minimální. Po ctyrletém pobytu
v Chile navštívila v letech 1991-94 nekolikrát CSFR, CR a SR, Polsko
a emecko. Byla do znacné míry závislá na tlumocnících a prekladatelích,
prípadne na míre znalosti anglictiny
svých stredoevropských partneru; ti
ovšem zase meli své vlastní predsudky.

Kavan podkopává
a zasluhuje si
Prípad Jana Kavana, klícový pro pochopení slabin i silných stránek lustracního
zákona a jeho dusledku, autorka jen naznacuje: "...Jan Ruml si stežoval na známou mezinárodní kampan jednoho poslance, který se snažil ocistit své jméno.
,Podkopává reputaci zeml,' rekl Ruml
Lawrence Wechslerovi z casopisu The
New Yorker, ,a to je dalši duvod, proc si
mi jasné, proc se
zaslouiílustraci.'Není
autorka Kavanem nezabývá. Snad proto, že "kavaniáde" se už dostalo široké
(nikoliv však vyvážené) pozornosti
v amerických médiích a autorka bud
nemela co dodat, anebo nechtela napadnout stanovisko Wechslera, prípadne dalších kolegu, a riskovat nepríznivé
recenze. Každopádne je to ponekud
zvláštní prístup.

"Kompro" a "verbovka"
Rosenbergová se soustredila predevším na prípad bývalého poslance

že byl mimorádne duležitým tajným
Rudolfa Zukala, idealistického komuspolupracovníkem
StB. Tento jinak
nisty, osmašedesátníka, pronásledovaschopný disident odešel z politické
ného chartistu a jednoho z tech poscény zacátkem roku 1990 a nefiguruslancu FS, kterí byli vyzváni, aby se
je na žádném zverejneném seznamu.
vzdali svého mandátu v dusledku pozitivních výsledku lustrací. Autorka
masy ze záhrobí
nechává Zukala vyprávet o tom, jak
Rosenbergová je nemile prekvapena
byl jako student ve Vídni zacátkem šesebejistotou obráncu lustracního zádesátých let naverbován do StB býva- cituje napríklad
Martina
lým spolužákem a tehdejším redite- ,kona
lem vídenské kanceláre Cedoku, dnes
Fendrycha: "Jsme si zcela jisti, že
už zesnulým Veroslavem Sobotkou. . o kategorii ,agent' netreba mít pochybnosti:' Všímá si paradoxního poJako agent mel Zukal sbírat informace
stoje tech zastáncu lustrací, kterí
o svých amerických spolužácích, se
predtím celá desetiletí StB neduverokterými chodíval do hospody. Zukal
vali, dnes však prostrednictvím lustpriznal Rosenbergové, že pod hrozbou
okamžitého nuceného návratu do
rací dávají možnost této již mrtvé instituci promlouvat a moralizovat ze
vlasti a zverejnení fotografií prozrazuzáhrobí. Autorcina interpretace postojící jeho mimomanželský pomer s rakouskou státní obcankou souhlasil se
ju tech, kterí obhajují lustrace, je vyjádrena ve trech základních hledisspoluprací. Ta byla však údajne krátcích: "Za prvé, skupina osvícených ví
ká, melká a nepríliš plodná. Jako polinejlíp, že to, o cem se masy domnívají,
stopadový poslanec FS Zukal podepsal
že chtejí, není v jejich nejlepším zájmu.
prohlášení, že nikdy nebyl informátoZa druhé, formality
demokracie jsou
rem StB. Jak rekl autorce: "Nikdy jsem
si nemyslel, že zahranicní vyzvedaéství
patrilo
k
práci
tajné
policie.
Domnívám se, že každý stát provádí
špionáž
proti
svým
neprátelum.
Nikomu jsem neublížil, ješte dnes se se
svým bývalým americkým spolužákem
ve Vídni de Jongem kamarádím.
Opravdu jsem na to zapomnel. Byla to
zanedbatelná epizoda. Nikoho jsem nezabil. Z právního hlediska promlcecl
lhuta už dávno prošla."

avzdory všeobecné neochote bývalých príslušníku StB podarilo se autorce presvedcit ctyri z nich, aby s ní mluvili: spoluzakladatele StB a chartistu
Vladimíra Šterna, exulanta Ladislava
Bittmana, prebehHka z ceské justice
Alojze Lorence a nejmenovaného ruzynského kapitána, který údajne všemožne pomáhal pronásledovanému
aktivistovi Pavlu Naumanovi. Rosenbergová píše, že se jí podarilo setkat se
s temito ctyrmi bývalými príslušníky
StB práve proto, že "všichni ctyri jsou
atypictí, tj. nebyli ani sadistickými dustojníky, kterí terorizovali svoje obeti,
ani obycejnými úredníky, kterí se zajímali jen o to, kdy mohou odejít drív
z práce, aby se mohli postavit do fronty na nedostatkové zboží".

casto zneužity bezohlednou starou
gardou tak, aby si udr:lela kontrolu.
Za tretí, aby zvítezili v boji, osvícení
musejí odložit i tyto formality, pokud
to vyžadují národní zájmy. Toto myšlení bylo kdysi v této cásti sveta známé
pod jiným
názvem:
leninismus."

Autorka dovozuje, že lustrace omezují svobodu, vynášejí rozsudky bez rádného soudního procesu nad obcany,
kterí se sice nedopustili žádné trestné
cinnosti, ale byli cleny skupin, které
jsou z dnešního hlediska neprijatelné.
"Je to opravdu ironie, že antikomunistický zákon muže být prímým potomkem komunistických
cistek z roku
1948 a normalizace po roce 1968. Tato
ironie je klícem k problematice budování demokracie v bývalém sovetském
bloku," píše autorka. Rosenbergová se

snaží vysvetlit nenávist k bývalým komunistum jako generacní konflikt, pri
kterém mládež údajne nechápe, že
v šedesátých letech byli všichni komunisty (sic!). Autorka koncí svou
studii o ceskoslovenských lustracích
slovy: "Lidé za sametové revoluce volali: ,Nejsme jako oni!', což byla ovšem
krutá lež, krutejší o to, že to byla jejich
vlastní lež."

Autorka mluvila s celou radou relaBohužel Rosenbergová dokoncila
svou knihu, aniž by mela prístup do
tivne dobre informovaných Cechu,.doarchívu MV CR, což by jí umožnilo lékonce prinejmenším v jednom prípade cituje kohosi, o kom zrejme netuší, , pe pochopit (kdyby umela cesky)
16
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a vlastními slovy vysvetlit fungování
StB a význam její agenturní síte.

Svazky, a ne registry svazku
Rosenbergová píše s dukladnejším ponorem o Stasi v ·NDR, mnohé z toho
ovšem platí i pro situaci v CSSR. Avšak
Stasi vedla svazky asi šesti miliónu
z šestnácti miliónu obcanu
DR.
V breznu 1990 východonemectí "fóristé", kterí získali kontrolu na.d archívy
Stasi, znicili ústrední registr svazku, aby
nepadl do rukou Bormu ci Washingtonu, svazky však nechali víceméne nedotcené. Svazky ovšem nejsou v rukou
ministerstva vnitra SRN, ale nezávislého Gauckova úradu. Nemecký lustracní
zákon platí na 15 let pro všechny úredníky, i když je ruzne interpretován podle jednotlivých spolkových zemí (napr.
v Sasku jsou lustrace daleko prísnejší
než v bašte PDS Braniborsku, kde dokonce predseda zemské vlády je bývalým agentem). Nemecký zákon umož-

a možnostem jejich potrestání
Politickým
zlocinum
venovala výrocní
konferenci
Evropská nadace v Krížové v polském
Slezsku. Domácí úcastníky nejvíce
vzrušovalo v Polsku nyní velmi aktuální téma zúctování s komunismem.
Predvolební
lež presidenta
Kwasniewského, který si prisvojil vysokoškolské vzdelání, ac je úplne nedokoncil, nemusí nekdo pokládat za tragickou. Vážnejší je obvinení' resignovavšího premiéra OIeksyho ze spolupráce
se sovetskou rozvedkou: muže pak obcan duverovat svému státu, když jsou
jeho predstavitelé platne zvoleni? Co
pak znamená vláda práva?
Pozvaní referenti strucne shrnuli situaci ve svých zemích. V emecku se
každý obcan muže seznámit se svýmj
akty a kdo se uchází o místo ve státní
službe, musí souhlasit s tím, že si jeho
nadrízený vyžádá dobrozdání, zda nespolupracoval s tajnou policií. Podle
predsedy tohoto úradu J. Gaucka tak už
vyrídili pres dva miliony dotazu a žádostí, krome toho jsou jisté informace prístupné i historikum. Dosavadní zkušenost vyvrátila predstavu, že by Stasi materiály falšovala, nicméne jejich správná interpretace není nijak jednoduchá.
avíc nemecký systém príliš zduraznil
roli tajné policie, kdežto otázka viny
stranických špicek zustala v pozadí.
O situaci v Madarsku referoval bývalý velvyslanec v Polsku A. Engelmayer
jako o témer zoufalé. Minulost zhruba

i
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nuje nejen pronásledovaným, aby nahlédli do svých svazku, ale umožnuje
dokonce i zamestnavatelum a novinárum, aby si precetlí alespon cást agenturního svazku. Na základe obsahu
svazku, a nikoliv jen jakéhosi seznamu,
tak mohou dojít k vlastním záverum
o tom, do jaké míry ten který clovek
spolupracoval se Stasi.
Podle MV CR jen 60 tisíc ze 160 tisícu svazku "zájmových osob", cili obetí
StB prežilo nekolik vln skartací po
17. list9padu (podle ~osenbergové obsahuje centrální registr svazku StB
700 tisíc jmen); svazky jsou ovšem na
mikrofiších, nikoliv v originále, a ty
pro dnešní soudy Ceské republiky nemají velkou dukazní hodnotu.

Jaruzelski a Michnik
prátelé?
Cást knihy o Polsku je pro nezasveceného zajímavým ctením, avšak prinese
jen málo nového tem, kterí dukladne

500 nejvyšších státních úredníku se sice soudne proveruje, referent je nicméne presvedcen, že laxnost v této
otázce se madar~ké demokracii težce
mstí a vymstí. Absence jakéhokoli odstupu vuci minulosti u velmi "prOšvihnutých" predstavitelu režimu v Polsku
budí ve verejnosti pochopitelné pobourení. Demokratické vlády tu sice zabránily "honum na carodejnice", dnes
se však zdá, že úplná necinnost ohrožuje verohodnost demokracie a vyvolává na jedné strane cynismus, na druhé nebezpecné zoufalství.
Pres všechny známé chyby "Iustrací"
v naší zemi, pres ruzná politická zneužití materiálu StB a verejné zostouzení
lidí, jejichž "vina" je prinejmenším
sporná, se však zdá, že nedelat nic by
bylo ješte horší. Celkove ovšem platí,
že i u nás se pozornost príliš soustredila na tajné spolupracovníky a vyhnula
se špickám KSC. Po bitve bývá každý
generálem, prece však stojí za to pokusit se formulovat, co jsme snad mohli
udelat lépe - prinejmenším pro potreby našich sousedu, které takové rozhodování ješte ceká.
Základním cílem politického "vyporádání s minulostí" musí být posílení
duvery v demokracii. a místní úrovni,
která nejvíc bije do ocí, k tomu mohlo
prispet, kdyby tehdy všichni vedouCÍ
v podniku a v obci podepsali prohlášení,
že se na politické perzekuci sami nepodI1eli. Chápu, že to tehdy pametníkum
pripomínalo ruzná prohlášení loajality,
ale smysl by byl v tom, že dukazní po17

sledovali vývoj v Polsku jak v osmdesátých letech, tak v prvních letech po
pádu komunistické nadvlády. ejvetší
pozornost je venována analýze rozhodovaní, které vedlo k vyhlášení výjimecného stavu v roce 1981 a pak tomu, jak se toto vyhlášení vyšetrovalo
po roce 1989. Autorka se opírá o rozhovory s Wojciechem Jaruzelským
a o jeho pameti vydané polsky a francouzsky a sleduje sbližování (\i dokonce prátelství, vzniklé v posledních letech mezi Jaruzelským a Adamem
Michnikem. Polsko neprošlo lustracemi, protože návrh zákona o lustracích
neprošel polským Sejmem dríve, než
se postkomunisté vrátili k moci. Prípad
bývalého premiéra OIeksyho, který odstoupil poté, co byl obvinen ze spolupráce s KGB na základe udání ruského
diplomata, dokazuje, že Poláci za zanedbání tohoto problému platí dodnes.
JOLYON

NAEGELE

•

stup pri odvolávání kompromitovaných
osob by se tak podstatne zjednodušil a pritom by moW zustat v rámci práva.
Pri vyhledávání komunistických zlocincu jsme se meli více oprít o samy
postižené - politické vezne. Daleko vetší pozornost jsme meli venovat jejich
pametem a písemnostem: budování
demokratické spolecnosti je bude ješte
dlouho velice potrebovat
ajdou se
ješte nekde? Nicení archivu Stasi v bývalé NDR (cástecne) zabránili obcané
sami; pokud jsme to u nás tehdy neudelali, padá cást odpovednosti na obcany jako takové. Publikaci "divokých"
seznamu se dalo patrne predejít jen
svedomitou publikací úrední, doprovozenou vecnejším výkladem skutecnosti. Byl toho však tehdy nekdo schopen?
Konecne zprístupnení zachovaných
svazku postiženým osobám se melo
udelat daleko drív - obavy z osobní
msty byly patrne prehnané.
Konecne se sluší pripomenout i kroky, s nimiž mužeme být spokojeni
a které i naši sousedé vysoko cení.
Urcite sem patrí zákon o soudní a mimosoudnÍ' rehabilitaci, a do znacné
míry i ocista. policie a soudnictví.
Jakkoli s mnoha chybami a prehmaty,
prece jen dosáhla neceho, co se teoreticky zdálo být zhola nemožné: vytáhnout se sami za vlasy z bláta. a botách a nekdy i na šatech zustane ješte
bláta dost - ale najednou každý vidí, že
je to bláto. A práve o to jde.
JAN

SOKOL

•
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ROZHOVOR S PROF. SUDOU A DR. CERYCHEM
O "PRíTOMNOSTI"" PA~ESÁTÝCH LET A JEJíM VÝZNAMU PRO EXIL
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Zacne
to místo
vždycky
Skupina
politikou
zaujatých
lidí
hledá
prostejne.
otevrenou
diskusi
o velkých
tématech
doby. Protože ji nemohou uspokojit zavedené listy, u nás
zrídkakdy oplývající kritickým myšlením, rozhodne se pro
nový titul s menším nákladem a delší periodicitou, za to
však vetší mírou nezávislosti. Jedine tak si lze vysvetlitfenomén kulturne-politické revue, který neodmyslitelne patrí
k ceské politické kulture. Jako ponorná reka se vždy znovu
vynoruje tehdy, když mu to doba umožní. Týdeník ci mesícník, který není jen netrídeným sberem informací, ale má naopak zretelný profil. Prináší škálu názoru, jež spojuje nezaujate kritický pohled na soucasnost, odpor k jakémukoli
extrémismu na strane jedné, stejne jako k pohodlné autocenzure na strane druhé. .
Nejvetším pocinem tohoto druhu byla jiste predválecná
Prítomnost Ferdinanda Peroutky, nezustalo však jen u ní.
V pozdejších dobách našla radu pokracovatelu. Protože si
troufáme postavit náš mesícník na (prozatímní) konec této
rady, je naší povinností vzpomenout postupne ty casopisy,
které prišly s podobným programem pred námi. Budeme postupovat proti toku casu, zacneme tedy nejmladším z rady,
nezávislou revue Skutecnost.

exiHistorie
lovéhoSkutecnosti,
politického tohoto
mesícníku,
je zatím u nás témer neznámá.
Dochovalo se jen nekolik málo
exempláru, presto má její poznání
pro
nás
nesmírnou
cenu.
Skutecnost
vycházela
nejprve
v Ženeve a pozdeji v Mnichove
v temných letech 1949-55. To je doba nejhlubší beznadeje národa, který se jen težko vzpamatovával z poúnorového šoku, z toho krutého faktu, že se už podruhé za sebou vzdal
bez boje své svobody. Doma se arogantne roztahovali noví vládci
a mesíc od mesíce utahovali šroub
represe. Desetitisíce vydešených

uprchlíku živorily v preplnených
uteceneckých táborech IRQ v Nemecku, a i ti, kterým se podarilo najít nový domov za železnou oponou,
s obtížemi vzdorovali materiálnímu
nedostatku. Cítili se opuštení, izolovaní od ostatních, nebot exil se ješte
nestacil zformovat, a ty struktury,
které už existovaly - predevším
Rada svobodného Ceskoslovenska byly paralyzovány politikarením
a malichernými putkami predúnorových politiku, kterí se podle všeho
pramálo poucili ze svých predešlých chyb. Evropa se jen težko
vzpamatovÍívala z nedávno skoncené války a nový svetový konflikt vi18

sel ve vzduchu. Proti triumfujícímu
bolševismu se narychlo budovala
obrana na Rýnu, a zdálo se být jen
otázkou casu, kdy ji prolomí
a ovládne celou Evropu.
Za této situace se ve Skutecnosti
sešli lidé, kterí se predtím neznali,
kterí však spolecne chápali exil jinak: ne jako ránu osudu, ale jako
výzvu ke konkrétní práci. Profil
Skutecnosti byl urcen predevším generacne, jeho zakladateli byli stipendisté Ženevské univerzity, odvážní mladí lidé, kterí s velkou dávkou skepse sledovali pocínání starší
generace politiku tretí republiky, tu
smesici naivní víry v brzký konec
komunistické vlády a bezskrupulóznosti, s jakou si už rozdelovali
budoucí funkce. Skutecnost byla odvážným pokusem nové generace
prevzít iniciativu, dát exilu nový,
skutecne realistický program založený na obnove duchovního života
národa a prekonání jeho izolace od
demokratického sveta.
Pokusem v podstate úspešným,
nebot dal za složitých ekonomických podmínek vzniknout casopisu,
který jako jeden z mála nabízel prostor pro svobodnou diskusi o tehdejší národní situaci a jejích prícinách. Na jeho stránkách se mohly
alespon na dálku setkávat lidé roztroušení po celém svete a uchovat
tak kontinuitu národního vedomí
pro léta pozdejší, kdy už vysílalo
RFE a život exilu se mohl rozevrít
do vetší šíre. Skutecnost tak vlastne
suplovala roli ostatních sdelovacích
prostredku.
Jaká Skutecnost byla a o cem psa-
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la? O tom mohou nejlépe vypovedet
její tvurci. Hovorili jsme s profesorem Stredoevropské univerzity, spolupracovníkem
Svobodné Evropy
Zdenkem
Sudou
a reditelem
Strediska vzdelávací
p01itiky pri
Pedagogické
fakulte
UK
dr.
Ladislavem Cerychem, kterí pred
bezmála padesáti lety stáli u zrodu
Skutecnosti.
NP: Jak vubec vznikla myšlenka
vydávat exilový politický mesícník?
Z. Suda: Vznikla mezi ceskými studenty, kterí se sešli v jednom ženevském dome. Já jsem do Ženevy prijel v léte 1948, požádalo azyl a prihlásil se na univerzitu. Tam jsem
potkal Ladislava Cerycha a Petra
Hrubého, a tak vzniklo jádro budoucího okruhu lidí kolem Skutecnosti. Do Ženevy pribyla také
Meda Sokolová (dnes Mládková,
sberatelka
ceského
moderního
umení, které chce z Washingtonu
prenést do Prahy - pozn. red.), která

dr. Ladislav cerych

nám velmi pomohla v zacátcích casopisu, hlavne tim, že nám shánela
všechny formality potrebné k našemu pobytu ve Švýcarsku. Predevším
její zásluhou
se podarilo sehnat
univerzitní stipendia pro další profilující osobnosti casopisu: Karola
Beláka, Karla Sichrovského (v casopise užíval pseudonymu David - pozn. red.) a Alexandra Horavu, kterí
se do Ženevy dostali v roce 1949
z tábora IRO v Ludwigsburgu.
Mede a jejím diplomatickým schopnostem jsme vdecili za nový domov
- sehnala pro nás krásnou, _i když
ponekud zpustlou vilu Rigot, po-

6/1996

pRlroMNosr

zdejší sídlo Spolecnosti pro OSN.
Casem nás presídlili do prístavku
jednoho hotelu, obycejné stavby,
která však nabízela vetší komfort.
L. Cerych: S plánem vydávat casopis prišel Jirí Nehnevajsa. Prijel do
Ženevy i s penezi od Jaroslava
Boucka,
ceského
podnikatele
z Curychu, který mel pred únorem
48 prosperující
firmu na výrobu
presné mechaniky. Tenhle ceský inženýr, z nehož se v exilu stal profesor politologie v Ottawe, nás podporoval nejméne dva roky. Koncem
roku 1948 jsme rozeslali vybraným
lidem
programové
prohlášení
Skutecnosti a v lednu 1949 vyšlo
první cyklostylované císlo. Od listopadu 1949 pak Skutecnost vycházela tiskem.
NP: Na kolik tehdy vydávání exilového casopisu prišlo?
Z. Suda: Náklady byly minimální.
Casopis se sázel a tiskl v Paríži, jedno císlo v nákladu tisíc výtisku stálo asi 120 dolaru. Jediným dalším
výdajem bylo poštovné, Skutecnost
se rozesílala do ruzných koutu sveta. Honoráre ani redakcní práce se
neplatily,
dokonce ani cestovné.
Naši ctenári stejne nemohli pokrýt
ani tak nízké náklady. Rocní predplatné ve výši jeden a pul dolaru nestacilo, proto jsme s Ladislavem
podnikli
prosebnou
cestu
do
Londýna k rediteli Benešova ústavu,
dr. Smutnému. Odtud nám posílali
peníze v pozdejších letech, kdy redakce presídlila do Mnichova a výroba do Londýna.
NP: Které další osobnosti urcovaly tvár casopisu?
L. Cerych: Meli jsme nekolik profilových témat, kterým jsme se venovali systematicky. Spolecná stanoviska týkající se problému
exilu
casto formuloval Petr Hrubý nebo
Karol Belák. Ten také publikóval
obecne politické úvahy o charakteru svobodné spolecnosti. Sichrovský, ale i jiní autori se hodne venovali komunismu, tedy otázce, co je
to vlastne za režim. Já jsem v každém císle komentoval pokrok, jehož
bylo dosaženo v evropském sjednocovacím procesu. V té dobe evropské struktury
s výjimkou
Rady
Evropy teprve krystalizovaly, nicméne s evropským federalismem
jsme spojovali velké nadeje. Petr
Demetz otevrel jako jeden z prvních
diskusi
o vyhnání
sudetských
Nemcu a jeho dusledcích.

Z. Suda: K puvodnímu jádru se pak
pridávali další lidé, jako napríklad
skupina žáku profesora Cerného,
k níž patrili Jirí Pistorius, Antonín
Hrubý a Jirí Kárnet. V pozdejších letech se autorský okruh ješte více
rozšíril. Mezi pravidelné spolupra-

prof. Zdenek Suda

covníky patrili Ladislav Matejka,
František Bregha, H.J. Hájek a také
Pavel Tigrid, který pozdeji našel své
spolupracovníky
do první redakce
Svobodné Evropy vetšinou práve
v autorském
okruhu Skutecnosti.
Mohl bych vzpomínat i na další
jména.
NP: Ackoliv se Skutecnost
stala
tribunou
mladých
autoru, svým
názvem se hlásila k predválecné
capkovské
generaci.
Její vudcí
osobnosti
jako Ferdinand
Peroutka
nebo Jaroslav
Stránský
v ní obcas publikovaly.
V cem
jste se schodovali
a v cem rozcházeli?
Z. Suda: Neskromne priznávám, že
Skutecnost
jsem pojmenoval
já.
Líbila se mi ta vecnost, ale na
Peroutku jsem pri tom, prísahám,
nemyslel. Lidé tomu tak ale od zacátku rozumeli - spojovali nás s jeho Prítomnosti. My jsme se tomu nijak nebránili, s Peroutkou jsme se
vpodstate shodovali v názorech na
exil i treti republiku, presto jsme se
cítili být trochu jinde.
L. Cerych: Když Peroutka spolu se
svými spojenci odešel z Rady svobodného Ceskoslovenska
a založil
konkurencní
Výbor pro svobodné
Ceskoslovensko, nabídli nám úcast
na jeho cinnosti, Belákovi dokonce
clenství.
~ str. 20
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Odmítli jsme, protože jsme se nechteli vázat k žádné ze stran rozhádaného exilu; cítili jsme se dobre jako neformální intelektuální kroužek, bránili jsme se jakékoli formalizaci.

domí národa, to jsou všechno témata i po letech silne nabitá emocionalitou.
Jak reagovali lidé
v dobe, kdy osobní vzpomínky byly ješte cerstvé?
L. Cerych: Byli jsme programove
proti establishmentu, provokovali
jsme kacírskými názory, ale nemyslím, že jsme tím moc riskovali. Je
pravda, že nás nekterí lidé nemeli
rádi, ale krecovite nenávistné reakce nás spíše utvrzovaly v tom, že
jsme na stope.
Z. Suda: Když jsem si dovolil nesmele pochybovat o epizodicnosti

P: Skutecnost se programove venovala bolavým místUm naší moderní historie, kolem nichž se rozpacite prešlapuje dódnes. Slabiny
pred válecné demokracie a omyly
jejích vudcu, Mnichova unor, lesk
a bída druhého i tretího odboje,
odsun Nemcu a jeho odraz ve sve-

Za Ottou

Urbanem
(9. 12. 1958 - 7. 5. 1996)
Není
mnoho
kterí
v sobe
zcela historiku,
nedílne spojují
vysokou odbornou úroven s filosofujícím, porozurpivým a chápajícím vWedem do historické, ale
i soucasné reality. Jedním z techto
šfastných byl i univ. prof. dr. OUo
Urban. Siroká kulturní verejnost
nesporne zná jeho knihu o prusko-rakouské válce Vzpomlnka na
Hradec Králové (1986) ci první moderní ceskou monografii o císari
Františku Josefovi I. (1991). V odborných kruzích je ješte více cenena objemná monografie Ceská spolecnost 1848-1918 (1982) a zvlášte
pak pronikavá studie Kapitalismus
a ceská spolecnost (1978).

Všechny tyto tituly, spolu s dalšími drobnejšími studiemi, tvorí trvalý vklad do studia ceských dejin
19. století, jimž se Urban od pocátku své vedecké dráhy plne venoval. Jak hluboko jim porozumel,
prozrazuje již jeho první kniha.
Kapitalismus a ceská spolecnost je
brilantní strukturální analýzou
procesu zrodu moderní ceské spolecnosti (a tedy novodobého ceského národa). Urban tu využil
podnetu nemeckého sociálního
dejepisectví, s nimiž se seznámil
za svého studijniho pobytu u W.
Conzeho na konci šedesátých let.
Obohatil je však i podnety ceského
strukturálního myšlení, a dospel
tak k ucelenému konceptu ceských novodobých dejin. Kniha vy-
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šla v dobe pro jejího autora nelehké. Ac mohl zustat zamestnancem
tehdejší katedry ceskoslovenských
dejin pražské filosofické fakulty, .
vyucovat nesmel. U cásti (naštestí
jen velmi malé) ceských historiku
mu tato studie také nijak nEposloužila. Byla odmítnuta jako "nemarxistická" a její autor se pro ne
stal personou non grata.
Ovšem práve tato teoreticky založená sty.die umožnila dozrávajícímu historikovi napsat jeho nejrozsáWejší knihu. Urbanova faktograficky neobycejne bohatá a pritom
vrcholne koncepcní kniha o vývoji
ceské spolecnosti se dockala uznání i v zahranicí. Doplnena o poznámkový aparát vyšla v r. 1994
pod názvem Die tschechische
Gessellschaft i nemecky a je dnes
jednou ze základních prírucek pro
studium novodobých ceských dejin
i v mezinárodním merítku. Její autor dostal také rakouskou státní cenou A. Gindelyho, udelovanou za
význacmý prínos k poznání dejin
strední Evropy.
Urban nebyl ale jen jejich vynikajícím znalcem. Byl címsi víc.
Jeho spolupracovníci, žáci i prátelé budou mít v pameti stále živé
vzpomínky na Urbanovy prednášky ci prátelské diskuse s ním. Jeho
charismatická osobnost, schopnost aforistické zkratky, humor,
bytostné zaujetí probíraným tématem se neklamne odrážely v jeho ocích - at už šlo o zásadní vedecký problém anebo o naprosto
okrajovou záležitost, hrající duležitou roli práve jen v daném okamžiku. A všechny tyto neopakovatelné, osobnostne urcované rysy
jsou stejne' tak charakteristickými
pro jeho vedecké práce, jako pres-

komunistického režimu v CSR a odhadl jeho trvání nejméne na dvacet
let, kdekdo me považoval za defétis=
tu. Pozdeji by byli jiste rádi, kdyby
se splnila má predpoved. Nezaujatým stanoviskem k odsunu ceských
Nemcu jsme si naopak získali respekt u umírnené cásti vyhnancu,
predevším u Ackermann Gemeinde,
s nimiž jsme se pak v Mnichove
pravidelne scházeli. Po zániku
Skutecnosti bylo na ceské strane
dlouho ticho, mlcení prerušil až
Mlynárik alias Danubius koncem
sedmdesátých let.

né pojmové a historické myšlení.
Dnes mezi námi tento výjimecný
historik zustává - víc jak predcasne, a o to bolestneji - jen prostrednictvím toho, co napsal ci co bylo
zachyceno na magnetofonovém
pásku ci videomagnetickém záznamu. Pro doložení této neopakovatelné osobnostní roviny historické práce se mužeme dovolávat
práve jeho textu. Co všechno dokázal o habsburské monarchii na
pfelomu 19.a 20. století ríci v pouhých šesti vetách:
"Habsburská monarchie šla na
ceste pokroku svým volným tempem, ale šla. Merítka dynamiky
pohybu mohou být ruzná. New
Yorkdostal v roce 1886 monumentální Sochu svobody, Patíž o tri roky pozdeji neméne monumentální
Eiffelovu vež. Také Víden mela zanedlouho dostat svou novou dominantu - od roku 1897 se v tamním
Prátru s pravidelnou rychlostí tri
ctvrte metru za vterinu zacalo otácet pres 60 metru vysoké obrí kolo.
Mel kruhový pohyb "vpred" symbolizovat typicky rakouskou predstavu pokroku?
Obyvatel Kakánie (tj. RakouskaUherska podle R. Musila - pozn.
ZB) by nutne odpovedel: ano i ne."
Ano i ne ... Ouo Urban dokonale
žnal nejednoznacnost historického dení i soudu o nem. Odtud pramenila jeho pokora pred dejinami
i úcta pred clovekem a hluboké
porozumení
jeho
potrebám
i snum a touhám. Proto bude historikum chybet pronikavost jeho
historického myšlení stejne jako
bude všem, kdo ho znali, chybet
výjimecný clovek.
ZDENEK

BENES
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NP: Padesátá léta v Evrope jsou
mý utok totalitních sil, bývá vetšipoznamenána velkou neduverou
nou pozde.
v demokracii a její schopnost celit , Z. Suda: Dnes bychom asi leccos fortotalitarismu. Váš casopis se demulovali trochu jinak. Tenkrát ale
mokracie velmi dusledne zastábyla taková doba: západní Evropa
val, zároven však trval na tom, že byla prolezlá "fellow travelers", tedy
je treba tento pojem znovu proakademicky vzdelanými lidmi, kterí
na univerzitách a v médiích neúnavmyslet ..
L. Cerych: Byl to predevším Belá- ne propagovali sovetských režim.
kuv koncept "bojující demokracie",
Cítili jsme, že jako prímí svedci nákterý jsme prijali za svuj. Šlo o to, že stupu komunismu k moci musíme
demokracie se musí zbavit své nejdát Západu varovnou zprávu. Proto
vetší charakterové vady - pasivity. jsme vydávali pod názvem DEMOMusí sama vcas intervenovat, hrozí- ,CRATIAMILlTANS anglickou a neli jí nebezpecí. Reaguje-li až na prí- meckou mutaci Skutecnosti, proto

jsme upozornovali na knihy, které
odhalují pravou podstatu levého totalitarismu, jako je Orwellovo ,,1984"
ci Koestlerova "Tma o polednách".
L. Cerych: Myslím si, že je to i dnes
velké téma. Do jaké míry má být demokracie tolerantní vuci netolerantním? Tenkrát jsme psali, že demokracie nemuže obstát, pokud nebude založena na statecnosti demokratu potrebné pro její každodenní
prosazování. A na tom se, myslím,
mnoho nezmenilo.
•
Pripravil Jakub Camrda

Stádijní Vývoj
"U
.l~dysi
T.D.známá
Lysenkai o obávaná
stádijním

kniha
vývoji
rostlin obsahovala krom množství
pošetilostí i jeden zajímavý vhled, že
totiž ruzná ontogenetická stádia živých organismu pfedstavujíjenomény sui generis,-kvalitativne zcela odlišné a nesoumefitelné.Ještespíšeto
asi platí o lidských spolecnostech.
Pfi troše pozornosti si nelze nepovšimnout, že nekteré dejinné epochy
svou celkovou atmoifétou kopírují
myšlenkovou strukturu urcité casové
periody lidského života. Jedná sesamozfejme o metaforu bez univerzálního nároku na platnost, zejména
pak ne o nejaké železné zákonitosti
ve stylu Comtova vývoje spolecnosti
od "detství" k "dospelosti".
Nesto nelze pfehlédnout, jak blízko melo napr. osvícenstvík tzv. druhému detství, tj. k období mezi zhruba sedmým až jedenáctým rokem
(svým zpusobem pfipomíná stfedovek a renesancese svou duvefivostí
nekteré rysy detství "prvého").
Je tu podobná kritika myšlenkového odkazu minulosti, jakou uplatnují deti tohoto veku vuci pohádkám - historie o Cervenékarkulce se
znehodnocuje srovnáním šífky prumerného vlcího jícnu a prumerné
venkovské stafenky, popr. srovnáním casu potfebného k zadušení
uvnitf žaludku a doby uplynuvší do
myslivcova chirurgického zásahu. Je
tu stejná necitlivost k historicnosti
a minulosti, stejná snaha "rozumne"
manipulovat jiné, stejný nedostatek
soucitu a hlubších lidských dimenzí
vubec.
Podobnejako je tomu v prepuber-

tální periode, lze pozorovat naprostý nedostatek respektu k tajemství, autonomii, spontaneite, symbolu, pfitom o vlastních svrchovaných
schopnostechani stín pochyb. Všese
dafí snadno vysvetlit, problémy jsou
nanejvýš organizacní - ti hloupí venkovanéješte nepochopili, coje jim ku
prospechu. Spolecenská konverzace
je hravá, duchaplná a ploská.
Voltairuv Candide budí dojem, že
byl napsán geniálním dvanáctiletým
dítetem.
Období romantismu pak má celkovou myšlenkovou konstituci ryze
pubertální a postpubertální. Bohatá
fantazie se proplétá s hluboce existenciálními
citovými
prožitky,
vlastní kuže je nesenana trh, metaforicky i doslova. Doba sehemží lidmi, jejichž vrchol života i tvorby se
realizuje kolem dvacátého roku,
smrt se berevážne a ve skrytu sek ní
i smeruje. Otvírá se casová dimenze
do minulosti historické i geologické,
ožívá i exotická romantika, z otevfení techto perspektiv seprožívá závrat. Celková atmoiféra je ve srovnání s osvícenstvímlidštejší, ale i nezodpovednejší. Tajemství necíhají
jen v egyptských r07-valinách, ale
tfeba i za dvermi nejbližší taverny,
svet je náhle plný mystérií. Postpubertální struktura duše je ostatne
pro vedu asi to nejvhodnejší a fada
lidí fungujících v univerzitním prostfedí si i v dnešní dobe zachovává
psychickou strukturu osmnáctiletých. Tato "pubertas postcox" jim
umožnuje nejen podržet si do pozdního veku zvídavost a lehkost v navaz.ování meziosobních kontaktu,
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ale i snášet tlak ze strany nadfízených, byt s postpubertálním mrucením a nevolí.
Po polovine minulého století jakoby se težište "spolecensképsychiky"
pfesunulo do obrazu dospele mužského typu. Vedapro vedu ustupuje
vedotechnice, vážnost, ráznost, výbojnost a prakticnost vystupují do
popfedí. Druhá polovina století železa a páry je "dospelá", odpovedná
a do znacné míry myšlenkove sterilní. Grllnderská éra si váží souteživosti kombinované s usedlostí,hrdinou sev pfibývající mífe stává kombinace technika a prumyslníka.
Tato letitá a pomalu seprohlubující
vážnost je pak kolem pfelomu století roztfídena divokou invencí i bezhlavým odporem nastupující nové
generace. A tady pfehledná analogie koncí.
Je pravdou, že duch dvacátých
a tficátých let má cosi z duševní
struktury nadaného mladého psychopata, zdejormovaného dlouhou
kuratelou starcu. Bohatá a promenlivá nápaditost sestfídá se zbesilou
touhou po moci a zlu, doba je naplnena bezostyšnou lží i náhlými
podrazy a zmenami koncepceo 180
stupnu. V dalším období se pfíliš
nedafí zjevné korespondence naznaceného typu zahlédnout. Snad
proto, že tam skutecne nejsou, snad
proto, že casový odstup je zatlm
pfíliš malÝ. Haeckelovo pravidlo
v biologii je ostatne také výpovedí
spíš básnickou. Na spolecenské
úrovni tím spíše.
STANISLAV
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Nesvobodné, a navíc zpackané ...

Zdenek Suda

Byly
to zvláštní
volby,
jako byla tehdy
zvláštní
našetakdemokracie. První volby po zážitku války a
nemecké okupace a poslední pred
novým, více než ctyricetiletým preryvem.
Pozdejší generace o nich nemají
jasnou predstavu. Kdo je zažili, znají fakta, ale mnohdy si je vykládají
se zaujatostí podobnou té, se níž se
setkáváme u soucasníku reálného
socialismu. Zde i tam zretelná snaha najít omluvu za chování budící
rozpaky. S touto zaujatostí se výsledky tehdejších voleb (57,9% hlasu pro komunisty celostátne, na
Slovensku 50%, v ceských zemích
pres 40%, v samotných "královských" Cechách pres 42%) casto vysvetlují predurcením vnejšími silami, proti nimž volic nic nezmohl.
Bylo tomu tak?
Vnejší síly tu byly a leccos predurcily. Jejich zdroj však nebyl zcela
vnejší, jak se nekdy soudí. Prísne
vzato, "o nás bez nás" se rozhodovalo, jen pokud šlo o demarkacní cáru
okupacních zón vítezné koalice. I to
bylo závažné: kdyby Prahu osvobodil místo Koneva Patton, mohlo se
zmenit politické klima v západní
cásti republiky. Jednání o tom dalším, neméne závažném, se však
úcastnili dlouho pred koncem války
i predstavitelé našeho nekomunistického tábora. Už pri moskevských
rozhovorech v prosinci 1945 došlo k
osudným chybám.
K tem nejtežším patrilo omezení
poctu stran. Pravíme výslovne
"omezení", protože zákaz urcitých
stran, požadovaný komunisty pod
záminkou, že kolaborovaly s nacisty, by sám o sobe nemel takový dosah, kdyby bylo možno vytváret
strany nové. Podobne mrzacila naši
demokracii dohoda, že všechny existující strany se budou podílet na
vláde. Nasadila Národní fronte krunýr a znemožnila opozici. Jaroslav
Stránský, úcastník jednání, pak v
exilu napsal, že po ústupcích v
Moskve privezli predstavitelé zahranicného odboje národu hotovou
komunistickou revoluci.
Mnohé výhybky, urcující smer
našeho poválecného vývoje, byly tedy nastaveny už v zime 1945. Ale ne
všechny. V letech následujících pristoupili ti, kdo meli být strážci naší
demokracie, bez jakéhokoli nátlaku
zvencí na další omezení. Napríklad
na zákaz kandidování stran po celém území státu. Volicsmel hlasovat
v ceských zemích jen pro strany
ceské, na Slovensku jen pro slovenské. Pod maskou problematického
federalismu se tu opet ustupovalo
komunistum, protože to znamenalo
samostatnou existenci Komunistické strany Slovenska s nárokem
na kreslo místopredsedy vlády a na
ministerské resorty navíc vedle

tech, které mely pripadnout KSC.
Nekterá osudná omezení ani nevyšla od komunistu, zejména doporucení Edvarda Beneše, respektované
nekomunistickými stranami, aby
náš pomer k Sovetskému svazu nebyl predmetem volební kampane.
To ovšem agitaci nekomunistických stran ochromilo, a nejen proto,
že KSC se doporucenim nerídila.
Závažnejší bylo, že si daly vyrazit z
ruky hlavní zbran. Ukázat na správné místo, které v ceském a slovenském politickém živote patrilo
Sovetskému svazu na jedné a KSC a
KSSna druhé strane, melo být páterí nekomunistické argumentace.
Mohla uspet, kdyby dokázala oddelit jedno od druhého, protože veškerá síla a nadeje komunistu se tehdy

volby'46

zakládala na rovnítku a splynutí
sympatií k SSSR - v ceském a slovenském podvedomí k Rusum jako
slovanským spojencum -a podpory
programu komunistu.
Demaskovat tento trik, ukázat na
absurdnost tvrzení, že vítezství
Rusu dokazuje platnost názoru a cílu
KSC,
nebylo
nemožné.
Prosovetské, tj. proruské sympatie
byly velmi živé, ale povest komunistu jako neodpovedných demagogu,
kterou získali za první republiky, trvala. Nekomunistické strany však
toho neumely využít.
Že nepochopily, oc jde, prozrazoval duraz jejich tisku na to, že volby

nemají být plebiscitem o jediné zásadní otázce. Tvrdily, že z nich má
vyjít vláda, která bude sledovat politiku kompromisu podle podpory, jíž
se dostane stranám jako predstavitelkám zájmových skupin. Z hlediska demokratické teorie se tomu za
normálních podmínek nedalo nic
vytknout. Podmínky u nás však nebyly normální. Po všem tom ovlivnování a omezování byly volby de
facto plebiscitem. Kladla se v nich
nepsaná a nevyslovovaná otázka:
22

, Chcete, nebo nechcete, aby se v
Ceskoslovensku zrídil politickoekonomický systém podle sovetského vzoru za diktatury komunistické
strany?" Pochopit je takto, a podle
toho jednat, to byla jediná možnost,
jak zachránit jejich smysl. Vpraxi to
znamenalo podporit ty strany, které
stály nejdále od KSC.
Odpovednost za sklicující výsledky nelze ovšem pripisovat pouze politikum. V radách volicu vládlo tehdy veliké zmatení. Avšak nic z toho,
co vedení nekomunistických stran
podnikla, toto zmatení nemírnilo,
naopak je zvyšovalo. Z techto kruhu
jsme po roce 1948 slýchali, že i kdyby volby dopadly jinak, nebyly by
nás zachránily pred osudem Polska
a Madarska, kde v prvních poválecných volbách nedosáhli komunisté
ani dvaceti procent. Tedy opet teze o
vnejších neodolatelných
silách.
Nelze jí uprít jistou presvedcivost,
zejména v ocích národa, který zažil
Mnichov a protektorát. Presto neplatí zcela.
Na jare 1946 nestál na naší pude
jediný cizí voják. Zvrátit volební výsledky nepríznivé komunistum vpádem Rudé armády bylo témer nemyslitelné. Takový zákrok by vzbudil nesrovnatelne vetší pozdvižení
než intervence v srpnu 1968 - a i ta .
prišla Sovety draho. Je pravdepodobné, že Moskva by se byla s porážkou KSC ve volbách smírila. Pro
podobné situace mela ostatne vzorové rešení - finlandizaci.
Protože volby dopadly - zejména v
ceských zemích - tak, jak dopadly,
jsou tyto úvahy pouhou teorií. Stalin
postrehl, že tento komunistický režim je spolehlivejší než leckterý jiný
a že mu zjedná vliv na rozvinutý
prumyslový stát s velikým hospodárským potenciálem. Pevne tedy
sevrel dlan, do které mu obratná politika KSC a jí úmerne neobratná
politika ostatních politických stran
tuto zemi vložila.
Pro ta okleštení a dobrovolné i nedobrovolné zábrany nelze priznat
volbám 1946 opravdu svobodný
charakter. Ale jako ukazatel politické vule našeho volicstva - tato role
se jim presto všeobecne prisuzovala
- prokázaly tehdejší spolecnosti tu
nejhorší možnou službu: pod zdáním, že byly svobodné, ac nebyly,
legitimovaly komunistickou totalitu. Což nebylo jejich cílem.
•
prof. ZDE
E K S U D A - V letech 45-48
patril k mladé generaci, která kritizovala naivitu tehdejších nekomunistických
politiku. V tomto duchu psala také
Skutecnost, exilový casopis na pocátku
padesátých let, jehož byl spoluzakladatelem (viz rozhovor na str. 18). Redakcní
okruh Skutecnosti pozdeji z velké cásti
prešel do Rádia Svobodná Evropa, jehož
spolupracovníkem
je prof. Suda dodnes.
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TransforDlacnÍ únava
a krize kODlunikace
Petr Príhoda
V~sledek
letošních
replikou toho
z roku voleb
1992,není
ani jeho
r.repracovaným vydáním. Leccos je
JIné. Strukturování politického pole
je jednodušší, zretelnejší, barvy jeho spektra jsou snáze pojmenovatelné. Propadly stranicky s menavými názvy. Pár jejich výraznejších
reprezentantu
bude nejaký cas
bloudit a hledat politickou strechu
nad hlavou, ti tvrdohlaví zustanou
na ztracených vartách, nezazlívejme to jednem ani druhým.
Nejduležitejší je však to, že dosavadní vládní koalice už nemá vetšinu.
ejúspešnejším lídrem je Miloš
Zeman. Volicstvojeho strany vzrostlo víc než ctyrnásobne. Vítezstvím
CSSD se dodatecne ozrejmila dve
hlavní témata techto voleb. Prvním
je transformacní únava ("mám už
toho dost"). Je patrná ve všech postkomunistických zemích. Duveru verejnosti tam získávají postkomunistické strany. Ta Zemanova mezi ne
tak docela nepatrí, ale její vzestup
signalizuje týž posun. - Druhým tématem je otazník nad schopností
ODS ke koalicní spolupráci, presneji receno omrzelost stylem jejího
politického chování.
Sociální demokraté zmohutneli
diky eskalaci pocitu "mám už toho
dost", o niž se Miloš Zeman zasloužil dovednou demagogií. Jejich noví
stoupenci k nim priputovali z volicstva stran, které se predtím proklamovaly jako stredové (bývalá LSU,
SD-LS S, moravistické strany), což
by však k letošnímu zisku nestacilo.
Protože komunistu ani republikánu
neubylo (prvních je trochu méne,
druhých trochu víc), nezbývá než
usoudit, že Zemanovi dali duveru i
nekdejší príznivci ODS a ODA.Je na
pováženou, že na ceského "príznivce stredu" zapusobila rétorika, v níž
prevažovaly akordy populistické.
Zjednodušení ceské politické scény je neblaze vyváženo necitelností
náhle zbytnelé sociální demokracie,
nyní druhé nejsilnejší
strany.
Krome odjakživa zaprisáhlých antikomunistu se k ní pridali bývalí komunisté, slušní i znormalizovaní,
teoretictí obdivovatelé fikce "moderní levicové strany"; táboroví recníci i karatelé zlorádu, ale chybí typ
horákovský i battekovský, tedy lidé,
kterí by byli príslibem schopnosti
této strany rídit a vládnout.
Zemanovská predvolební demagogie, korunovaná necekanou výhrou,
navíc stranu i její volicstvo "rozdovádela" a není jisté, jak dlouho mu
bude trvat zklidnení.

Sociální demokracii lze verit, že je
demokratická, není však jasné, jakou vrstvu transformacní únavy
svých volicu oslovila. Patrne neodmítá transformaci jako takovou,
muže však odmítat její rozsah, její
tempo, její styl.
Transformace jako taková muže
cloveka zbavit sociálního statusu i
role a stavet ho do bezperspektivní
situace (jejím rozsahem se muže
takto cítit postižena urcitá skupina).
Tempo transformace muže cloveku
vnukat nejistotu, protože ohrožuje
jeho sociální postavení. Styl transformace muže urážet jeho cítení, jeho sebevedomí.
A toto práve cinila ODS jakožto
projektant i "dyzajnér" transformace. Václav Klaus, brilantní formulátor, ale nevalný komunikátor, podporil v ODS manýru "okresních jakobínu", tj. nekdejších volebních
manažéru OF, mužu sebevedomých, lec ne vždy moudrých a nezištných, jejichž zasloužený politický vzestup ucinil z ODS gravitacní
centrum konjunkturalismu všeho
druhu. Ted jí dali všichni najevo, že
toho mají dost. Pádným dukazem
budiž to, že tato strana si zneprátelila opozici, vyvolala rezervovanost
prezidenta i rozmrzelost svých koalicních družek. Pri vší uznalosti za
transformacní rozbeh to nelze pokládat za politický úspech ODS.
Letošní volby také odhalily opomíjený neduh ceské spolecnosti,

volby'96
jímž je krize komunikace, receno
proste: stav, kdy si každý vede svou.
Smutnou bilancí šesti let svobody je
fakt, že predáci dvou nejvýznamnejších stran chovají k sobe tolik antipatií, že si jejich kolegiální domluvu
nelze predstavit. - Krize komunikace se však netýká jen politických
stran; ty ji bezdeky priznaly už pred
volbami neochotou zasednout ke
kulatým stolum pred televizní kamerou - s cestnou výjimkou KDU.
Neméne se týká i médií, televizních
stanic predevším (at už podlézáním
nejsilnejší vládní strane, nebo zludracením diváctva). Naši šéfredaktori a komentátori si mnohdy hráli na
šedé eminence politických kuloáru,
ale nedokázali zprostredkovat politický diskurs, vystavit jej verejné
kontrole, a tím napomoci jeho kultivaci.
Nyní nás cekají pokusy o fungují25

cí menšinovou vládu, nejprve pravicovou, po prípadném nezdaru stredovou. Jedna i druhá bude v situaci
vydíraného tou ci onou opozicí.
První kolo bude príležitostí pro
CSSD, aby prokázala v osobe svého
šéfa schopnost. (nebo neschopnost)
dospet. Obe kola budou príležitosti
pro ODS osvedcit svou vstrícnost,
tedy i maturitou Václava Klause.
Není vylouceno, že ODS se nevyhne
personálním zmenám ve své prvnf
garniture; mohou být bolestivé.
Netreba zduraznovat, že na tom,
co se stane ci nestane v nejbližších
týdnech a mesících, záleží mnohé,
videno zevnitr i zvencí. Nelze odhadnout, jak pozornému zájmu jak
velké cásti verejnosti se bude toto
dení tešit. V tak krátké perspektive
nelze cekat podstatnou zmenu
stranickopolitických
preferencí.
Nemá-li dojít k dlouhodobé vládní
krizi, musí se zhostit tohoto úkolu
predevším vedoucí grémia politických stran, zejména jejich šéfové.
To, co ocekáváme od Václava Klause
a Miloše Zemana, lze bez nadsázky
nazvat heroismem.
Ostatní strany jsou na tom jen o
málo lépe. Na lidovcích muže spocinout bríme odpovednosti, která bude nad jejich síly. Težce frustrovaná
ODA nebude moci pri rešení této
krize spustit ze zretele otázku zpusobu své další existence. A co ty dve
zbývající strany, o nichž se ve slušné spolecnosti nemluví? Okázalá ignorance témer petiny všeho volicstva nemusí být tou nejužitecnejší
strategií. Možná, že více nepredpojatého mediálního zájmu tímto
~.merem by pomohlo všem, nejen
JIm.

ecekaným výsledkem letošních
voleb a zejména jeho nedostatecne
tušenými dusledky se ceská spolecnost ocitla na rozcestí. Nemám ted
na mysli dilema Klaus - Zeman.
Poznání, že mnoho duležitých vecí v
politice i žurnalistice bude treba delat jinak, je vymožeností, která by
mela završit soucasnou povolební
zjitrenost, at už má podobu kocoviny nebo eufórie.
Cas zamyšlení nad úkoly príští
vlády zatím bohužel nenastal.
•
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Pánové, pro koho ten casopis tisknete? Kolik lidi jej cte? Nepodobáte se
autobusovému dopravci, který jezdí
na linkách bez klientu? estálo by za
to pristrihnout ty kudrlinky a slevit,
aspon na cas, z té jazykové nárocnosti, aby lidé pochopili, jak zastavit morální úpadek, jak je to s lim národem
a jak to myslil lékar Holub? (...)
MUDr. Vladimír Beneš, Praha

Ad "Slovensko zvonka
a zvnútra" (1/96)

Více demokracie
je na Slovensku
( ..) Clánek Samuela Abrahama me
pobavil. Je'!o vývody týkající se trí
sloupu demokratického
státu, (.,)
okleš!ování demokracie vládnoucí
koalicí, absllrdity zdánlive nezávis.lých médií, ( ..) a zejména jeho lícení
fatalismu a cynismu (u nás bychom
rekli neoliberalismu)
intelektuálu
a neznalosti dejin se hodí slovo od
slova na pomery Ceské republiky
techto let. Od Slováku se lišíme tam,
kde je to v jejich prospech: jejich
soudnictví (zvlášte Nejvyšší a Ústavní soud) je zretelne nezávislejší na
politické
moci, jejich legislativa
zdárne reší problémy, nad nimiž jen
plane diskutujeme (regiony), vetšina
jejich médií dovede být kritická vuci
vláde (...). Proti nám jsou v nevýhode
nižší pocátecní ekonomickou úrovní
a danajským darem velké madarské
menšiny, která prosazuje svá kolektivní práva. V takové situaci by se
dalo cekat více centralismu než demokracie. Kupodivu - i když zde
i tam vládne koalice, která nezískala
mandát ani 50% volicu - té praktické
demokracie se mi zdá na Slovensku
víc. Lišíme se, ale zase se nelišíme.
S. Abraham nenastavil zrcadlo Slovákum, ale nám ...

pRfTOMNOST

Ad "Treštíme" (5/96)

Príliš rozcílený text
Váš list se mi líbí, ale zamýšlím se nad
sloupkem "Treštíme" Kdo si preje dobré vztahy s Nemeckem, ale má duvody
k obavám, ten prece netreští. Netrpím
na strašidla, ani psychózou, ale sleduji, že se neodsunutí brnenští Nemci nezmenili: prejí si dorozumení, ale jiné
než my. Mnichovskou krizi bych neoznacovala uvozovkami, protože skutecne byla; a nebyla to psychóza.
Zmínené obavy ješte nejsou necím, co
by se prícilo demokracii a lidským
právum (...) Ješte jsem necetla tolik výrazu odsuzujících odlišný názor, než
je ten pisateluv. Snad se tu do jeho
myšlení vloudila prílišná rozcilenost ...

Prof. Mudr. V.Schreiber

V.Bednárová, Brno

Ad: Obrana bezdecného
laureáta (5/96)

Inkrimínovaný sloupek neodsuzuje
obavy, objevující se v našich úvahách
o budoucnosti
cesko-nemeckých
vztahu. Ty jsou pochopitelné, nebot
toto sousedství je nám - zejména v posledních dvou stoletích - údelem nesnadným. Sloupek se energicky, na
necí vkus možná až príliš vehementne
ohrazuje proti notorické jednostrannosti nekterých našich komentátoru
(nekteré jmenuje), kterí referují o cesko-nemecké tématice zaujatým zpusobem a vykreslují i dnešní a budoucí
Nemecko jen a jen jako zdroj ohrožení naší národní existence. - Uvozovky
mají ješte jinou funkci než ironizující.
A pokud nekdo stojí o usmírení, ale
"jiné než my", pak je na míste dát
s ním o tom rec,
(pri)

Jed nebývá bezdecný
Pan Jirí Ješ (NP é.5) se podivuje mému
velmi negativnímu hodnocení jeho
textu z roku 1993 a nabízí jej proto
k opetovnému posouzení. Budiž: lze
snad prijmout jeho názor, že bití na
Národní tríde zorganizovala jakási
perestrojková skupina KGB. Za žádných okolností se však nelze smírit
s jeho potmešilým kupením "náhod".
Kdyby J. J. vedel cokoliv o disentu,
vubec by mu neprišlo jako divná "náhoda", že Jan. Vrban byl ten vecer
u Uhlu, býval tam totiž casto. Kdyby se
jako novinár zajímal o fakla, položil
by správnou otázku: proc tam ten vecer Jan Vrban nebyl (on tam opravdu
nebyl). I tak by však byla nesmyslná,
stejne jako jeho tvrzení, že "jako z udelání" odjeli skoro všichni disidenti ten
pátek z Prahy. Kdyby se trochu zajímal, vedel by napríklad, že mezi prvními zbitými byli ješte na vltavském
nábreží John Bok a Lenka Marecková.
A mohl by si nakonec odpustit potemnelé náznaky, že jím uvádené "náhody" mají co spolecného s následujícím
vývojem ve spolecnosti ("koTJ'lunisté
nic neudelali zadarmo").
Vrcholem nechutnosti je ovšem
Ješova narážka, že odvysílánímfalešné zprávy o smrti Martina Šmída se
Petr Uhl kvalifikoval na misto reditele CTK. Podobným vecem se bežne ríká denunciace a nevím, jak dalece je
lze považovat za "peroutkovské".
Možná je pan Ješ skvelý novinár,
ale jak známo, kapka jedu dokáže otrávit i hektolitry
nejcistší vody.
Bývalo by stacilo tak málo, jen aby se
za svuj text omluvil, a vše mohlo být
srovnáno. Takto se on sám priradil
k Dolejším, kterí otravují vzduch.
Nikdy však není pozde. Jsem si jist
že Nová Prítomnost jeho prípadnou
omluvu Petru Uhlovi, Janu Vrbanovi,
Mirce Litomiské, Janu Payneovi a potažmo všem, kdo 17. listopadu 1989
zrovna nebyli v Praze, ráda otiskne.
00.

MUDr. Ludvik KycWer, Valtice

Ad "Kravské šílenství" (5/96)
Ano, lišime se i nelišíme. Existují však
Slováci, kterí odcházejí - za demokracií! - do CR, zatímco opacné prípady
známy nejsou. Kriticnost vetšiny slovenského tisku kontrastuje s postojem
tamejších elektronických médií, které
zase tolik nezávislé nejsou - a ovlivnují, jak známo, verejné mínení neskonale vic. Pro skutecnou demokracii není minorita danajským darem,
ale výzvou, úkolem. Pravda: sud Buh,
jak by si poradila ceská demokracie
s ceskými Nemci, kdyby tu byli zustali. Á propos: slovenský parlament nedávno schválil "zákon na obranu republiky", nechme se prekvapit
(pri)

Nesouhlasím s tezí, že "se budeme
muset rozloucit s nebezpecnou iluzí
naprostého bezpecí (...)" že "se budeme
muset zase ucit žít s nebezpecím, rizikem, nejistotou ...". Nesouhlasím hluboce: nechci být statecný, když jím hovezí
steak. Chci ale statecne ŽÚ ve stretu
s totalitními nebo jinými politickými
tlaky. Takže mi jako obéanovi nezbývá
než doufat, že na to nekdo dá pozor.
Lékarská veda nepochybne najde
obranu proti nemoci šílených krav tak jako proti cerným neštovicím,
detské obrné. Pomuže jen dokonalý
(státem kontrolovaný a placený) hygienický dozor, ockování, osveta. (...)

Nemeli bychom
se vzdávat!
Nemoc šílených krav je zrejme pro
britské chovatele hovezího katastrofa. Co bych chtel vedet, zda na tom
nevydelají chovatelé drubeže ci prasat. Nicméne jsem studiem pramenu
pochopil, že to riziko je reálné. (...)
Jaké máme my lidé možnosti se temto
zvírecím nemocem bránit?
Naši hygienici by nám meli brzo ríci, zda dobre propecené hovezí je lepší než polosyrové haif-done steaky.
O syrových tatarských biftecích nemluve! Pri dobrém hygienickém dozoru klesá napr. riziko salmonelóz,
stejne tomu muže být i u hovezího.

24

Daníel Kumermann
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Nezávislost a kvalita
na poli se nerodí
Duální systém ve velké Británii
Máme
rivalizující
pány
Mathého
a Zelezného,

ale máme s nimi také standardní duální systém v elektronických médiích? Práve
ten by mel být zárukou nezávislosti a kvality vysílaného a také ohledu na menšinové zájmy. Požádali jsme
prispevatele NP ve.svete, aby
nám napsali, jak to delají
jinde. Prvý se ozval Jan
Culík z Glasgow.
V Británii se historicky vyvinula duální, tedy verejnoprávní a komercní
struktura rozhlasového a televizního
vysílání, kterou odborníci považují za
velmi efektivní a spravedlivý systém.

Nezávislost

i na reklame

Dva celoplošné televizní okruhy patrí
verejnoprávnímu gigantu, rozhlasové
a televizní spolecnosti BBC. Musí být
naprosto nezávislá na jakýchkoliv komercnich ci politických vlivech, a proto nevysílá reklamu. BBC je financována výhradné z koncesionárských
poplatku. Poplatek za barevnou televizi je 86-liber rocné, tedy asi 290 korun mésícne. Za rozhlas se neplatí.
Televizní program BBC 1je víceméné zábavný, televizní okruh BBC 2 má
výrazné kulturní zaméreni. Na obou
okruzích se však zároven vysílají
i casté publicistické a politicko-analytické programy a diskuse.
Pokud jde o rozhlas, rriáBBC kroml
mnoha regionálních studií pet celostátnteh okruhu. Radio 1vysílá rockovou hudbu, Radio 2 hudbu stredního
proudu, zábavné porady, zpravodajství a sport, Radio 3 klasickou hudbu,
divadelní hry, prednášky a jiné nárocné kulturní porady, Radio 4 výlucné
slovo, predevším zpravodajství z domova i ze svéta, zábavnljší rozhlasové
inscenace, politické debaty (vcetné politické satiry) a také analytickou publicistiku velmi vysoké úrovne. Nedávno
zrizené Radio 5 velmi úspešné vysílá
ctyriadvacet hodin mluveného slova,
a to predevším zpravodajstvi
V oblasti komercního rozhlasu existuje v Británii kolem 150 mistnteh stanic, vysílajících prevážné rockovou
hudbu a lokální informace. V posledních letech bylo udlleno i nlkolik licencí pro celoplošná komercní rádia.
Nejzajímavljší z nich je stanice Classic
FM Velmi inteligentní programovou
strukturou získala rychle pét mili6nu

posluchacu. Classic FM prezentuje vážnou hudbu, ale i velmi neformálné:
prostrednictvím bezprostrednich diskdiokeju a jejich hostu. Zpocátku vysílala jen nlkolikaminutové
pasáže
z klasických skladeb, jako by šlo o rock.

Sledujeme, co sledujete
Tretí a ctvrtý okruh terestriálni britské televize je financován
výlucne
z reklam. Tretí program - ITV, tzv.
Nezávislá televize - je predevšim zábavnÝ. Podilí se na ném patnáct soukromých
regionálních
televizních
spolecností, které spolu casto tvrdé
bojují o špickový vysilací cas.
Jako ostríži sledují reditelé konkurecních komercních studií pocty diváku, které se dívaly na daný špickový
seriál. Pokud poklesnou pod hranici
10 mili6nu, muže se stát, že je seriál
z obrazovky predcasné odstranén.
Pruzkum sledovanosti poradu se
provádí na základé sociologicky presné vybraného vzorku obyvatelstva.
Tito lidé mají svou televizi nebo rozhlasový prijímac napojený po telefonní lince na ústredni pocítac, takie jsou
hned druhý den k dispozici presné informace, které jsou jednou týdné publikovány v tisku.
Ctvrtý. televizní kanál - Channel
Four -je komercné velmi úspéšný, presto však kulturní okruh, který vysílá
i experimentální a menšinové porady.
Je neziskovou organizací, takie veškerý profit musí investovat zpét do výroby poradu.
Channel Four je vlastné jakýmsi nakladatelstvím. Jeho hlavními pracovníky jsou tzv. Commissioning Editors,
odpovední redaktori pro jednotlivé
programové oblasti. Tito redaktori si
objednávají programy od nezávislých
malých i vétších televizních spolecností, jichž je v Británii kolem tisícovkya nyní pracují i pro BBC.

Volný trh vers. regule
Jakým zpusobem se televizní vysílání
ve Velké Británii reguluje? Vysvétlila
mi to Susan Prancová, tisková mluvcí
lndependent Television Commission,
Komise pro komercní televizi.
·Komise vznikla podle britského zákona o rozhlasovém a televizním vysílání z r. 1990. Jejím úkolem je vydávat licence pro komercní televize a regulovat jejich vysilání.
Cleny Komise jmenuje na dva roky
britský ministr kultury, jsou to však
politicky nezávislé osobnosti z nejruznéjších V'ér verejného , života: z prumyslu, ze školství, z médii Komisi nefinancuje britská vláda, ale samy ko-

mercní televize. Proto je Komise nezávislá na vládni politice.
Na rozdíl od ceských stanic musí se
v Británii za udllení licence draze
platit. Výši poplatku, která nezrídka
dosahuje mnoha mili6nu liber, urcuje
verejná dražba. Zároven jsou stanoveny prísné podminky kvality.
Komise dohlíží na dodržování presných predpisu o sponzorování poradu.
Komercní stanice maji také povinnost
vysilat konkrétní pocet hodin ruzných
typu poradu, napríklad zpravodajství
a publicistiky, poradu pro Mti nebo
sportovniho vysíláni Musejí dodržovat
pevné dané zásady ruznorodosti a kvality programové skladby. Komise každorocné vypracovává analýzu cinnosti
každé komercní televize, kde hodnotí,
jak dodržovaly podmínky licence.
Susan Prancová vysvétluje prísnost
Komise: "V každé zemi existuje jen urcitý omezený pocet celoplošných televizních okruhu. Komercní stanice,
která pro nlj dostane licenci, tím obdrží výsadu. Proto nemohou v této oblastifungovat zásady volných tržnich
vztahu. Udllením licence vzniká tedy
jejímu držiteli povinnost dodržovat
zásady kvality. Tyto zásady plati
v Británii už od roku 1955."

Nájezd barbaru?
Technický rozvoj však brzy umožní
vznik neomezeného poctu satelitnich
a kabelových stanic. Každá z nich se
bude moci podle libosti tematicky specializovat. lndependent
Television
Commision už od nich tedy nevyžaduje dodržování zásad kvality.
Verejnoprávní televizi BBC rídí
Rada guvernéru, kterou také jmenuje
ministr kultury. Jsou to také nezávislé
osobnosti z ruzných spolecenských V'ér.
Rada prímo spravuje BBC:jmenuje reditele BBC a má možnost i predem zasahovat do programové skladby verejnoprávní televize. To lndependent
Television Commission nedllá. Nároky
na kvalitu a ruznorodost poradu BBC
jsou ješté daleko prísnljší než požadavky na komercní televize.
V Británii existují obavy, že vznik
stovek nových satelitních a kabelových televiznich stanic muže velmi
uspokojivé fungující duální systém
znicit. "Uvidíme, co se stane," rekla
Susan Prancová. "Je pravda, že nikdo
neví, zda se stovky nových televizních
stanic uživí z reklam a budou mít
dost penéz na kvalitní porady. Stavét
se proti technickému pokroku by však
bylo pošetilé."
JAN CUL1K
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Po
volbách
Vevýrocí
Franciivítezství
se vzpomínalo
prvního
Jacquese
Chiraka v presidentských volbách.
Shodou okolností vyšly skoro soucasne dva svazky nedokoncených
Mitterrandových memoáru. Zatímco
Chirakova podpora za rok podle sondáží katastrofálne klesla a pohybuje
se kolem 50% (dost obvyklý dusledek bilance volebních slibu), ohlas
Mitterrandových memoáru ukázal,
že na hodnocení 14 let jeho vlády je
ješte príliš brzy. Mne se však zdá, že
na jednu otázku historie už odpoved
dala. Mitterrandovou zásluhou se totiž ve francouzské politice neco podstatného zmenilo. Tento nesporný
umelec politiky dosáhl toho, že se
francouzský politický systém beze
zmeny ústavy priblížil dnešní evropské praxi, to jest alternaci moci, strídání vlád levého a pravého stredu,
bez otresu a krizí. Symbolem se stal
sám Mitterranduv odchod, dvojí
stisk ruky s novým presidentem
Chirakem na nádvorí presidentského paláce, pred kamerami televize.
De Gaulle zmizel pred sedmadvaceti
lety bez rozloucení po prohraném
referendu. Jeho nástupce Pompidou
zemrel v úrade. President Giscard
d'Estaing odešel zadním vchodem.
Stisk ruky dvou tak rozdílných osobností jako Mitterrand a Chirac jako
by symbolizoval, že francouzské dejiny zacaly novou kapitolu.
Španelské volby probehly podle
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plánu, ale prece jen s prekvapením.
Pravice nezískala nadpolovicní vetšinu, jak se po trinácti letech vlády
Gonzalesových socialistu predpokládalo, a trvalo víc než mesíc, než získala podporu regionálních stran v cele s katalánskou a mohla tak sestavit
vládu. Jednu chvíli se dokonce zdálo,
že se to nepodarí, protože Katalánci
požadovali za svou podporu další
podstatné rozšírení své autonomie,
což bylo v prímém rozporu s volebním programem centralistické pravice. Na spekulace o tom, že by s katalánskou podporou mohli socialisté
dál vládnout, odpovedel jejich predseda
kategoricky:
"Nechceme
Aznarovi vzít jeho vítezství, chceme
jen, aby už zacal vládnout' Po težkých
zacátcích
zapustila
ve
Španelsku demokracie - a alternace
vlád jako její základní princip - zrejme koreny, a nikoho aní nenapadlo,
že by treba opozicní strany nemely
mít místopredsedy snemovny neLo že
by k vytvorení zvláštních výboru (napr. pro vyšetrování ruzných neplech)
bylo treba souhlasu vetšiny poslancu.
Ato presto, že vítezové se okázale prihlásili k poslednímu z velkých jmen
frankismu, jímž je predseda regionální vlády v Galicii Fraga Iribarne.
Nic takového nenapadlo ani nový
parlament v Itálii, kde po pulstoletí
bezpoctu vlád ruzných variant pravého stredu vznikla vetšina a tedy i vláda stredu levého. Vítezové,kterí mají
vetšinu v obou komorách snemovny,
dokonce nabídli pravicové opozici
predsednictví jedné z nich. To ztroskotalo ne na obavách z Finiho postfa'šistické strany, ale na tom, že opozice
trvala na kandidature bývalého presidenta Cosigy,príliš spjatého s politikou uplynulého padesátiletí a stoupence nedemokratického autoritativního rešení italské situace. Pres nedokonalost volebního systému se tak
poprvé v ital~kých dejinách podarilo
vytvorit dvoupólový systém,_spocívající v soustredení drtivé vetšiny volicu do dvou bloku, nalevo a napravo
od prostredka, a rozdelení stredu na
pravý a levý. To dává nejen šance na
vytvorení stabilní vlády, ale i na demokratickou diskusi a spor o základní otázky, jež budou v príštích desetiletích stát nejen pred italskou, ale
pred celou evropskou spolecností.
Rozdíl mezi španelskou a italskou
situací, pro nás nikoli nezajímavý,
spocívá v problému regionu. Ve
Španelsku nejbóhatší, nejvyspelejší
a navíc "nešpanelská" provincie,
Katalánsko, chápe význam velkého
26

centralizovaného státu a žádá jen
rozsáhlou politickou, ale také fiskální autonomii. V Itálii naopak nejbohatší severní Itálie, "Padania" (pádská nížina) dala hlasy strane žádající "sebeurcení až do odtržení" v nadeji, že totální emancipací .od
"rímského centralismu" a odpoutáním od chudších až chudých oblastí
lépe, rychleji a snadneji dospeje
k blahobytu a nebude muset na méne vyspelé "doplácet". Jak to zní
všechno známe. Tisk to nazývá "rozvod po ceskoslovensku".
Volbyse nedávno konaly i v nekolika nemeckých zemích, a ve velké
cásti britských obcí. Vobou státech je
pri ruzných volebních systémech politická scéna bipolární. Kanclére
Kohla povzbudilo vítezství koalice
k vyhlášení tvrdého programu úspor,
jmenovite v sociální oblasti, aby vzápetí zjistil, že vyhrávat volby nestací
a že k podobným reformám je treba
širokého konsensu nejen parlamentního, ale spolecenského. - V Británii
zase komunální volby potvrdily, že
zrejme neodvolatelne koncí vláda
konzervativcu, jež ve tretím volebním období nevynesl nad hladinu~ani
rozchod s Margaret Thatcherovou
a její rétorikou. - V Braniborsku
a v Berlíne referendum o spojení
obou, za než se stavely všechny strany bývalé Spolkovérepubliky, dopadlo negativne. To jest: politicky sjednocené Nemecko bude ješte dlouho
cekat na skutecnou spolecenskou integraci. V tom se bývalá NDR neliší
od jiných postkomunistických zemí.
Anglosaský bipolární systém se v tuto chvíli stává i politickým systémem
kontinentální západoevropské demokracie. To je zrejme duležité predevším proto, že se tak deje v okamžiku, kdy Evropa stojí tvárí v tvár globalizaci ekonomie. Ta je pro jedny
príslibem, pro druhé hrozbou.
Príslibem možného ekonomického
rozvoje, hrozbou sociální katastrofy.
V zá,padní Evrope s více než dvaceti
milióny nezamestnaných se bude
v príštích desetiletích hodne mluvit
o charakteru spolecnosti. Bipolární
debata a spor v rámci obcanské spolecnosti jsou tady jediJ].ýmžádoucím
rámcem pro hledání cest do jedenadvacátého století. Návrat k mnohocetnému partajnictví by v sobe nesl
nemenší nebezpecí než eventuální
"velké koalice", které - jak jsme videli v Nemecku i v Itálii - nutne vedou
ke vzniku násilné a ve svých dusledcích teroristické mimoparlamentní
opozice.
•
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Jenomne
malý
aplešatý
Kdo je dnes v USA
"prezidentábl"
osoba
Spojené
má rekordne
státy, pomerne
starou tradici:
mladýodstát,
samého prvopocátku v osmnáctém století, válka neválka, každé ctyri roky se
konají
prezidentské
volby. Bill
Clinton bude letos usilovat o znovuzvolení, senátor Bob Dole se ho pokusí
z Bílého domu vystrnadit.
Obcané mají tentokrát možnost si
vybrat nikoliv mezi osmnácti a dvaceti bez dvou. Platformy Demokratické strany a Republikánské strany se zjevne rozcházejí v rade významných bodu, napríklad ve sporu
o pravomoci federální vlády, o roli
státu v živote jedince (Demokraté
chtejí zachovat vetšinu státních pravomocí, Republikáni naopak zduraznují odpovednost jedince.)
Demokratu Clintonovi bude v srpnu 1996 padesát a pritom je o celou
generaci (23 let) mladší než republikán Dole. Dole bojoval za druhé svetové války, Clinton se válce ve
Vietnamu ne zrovna pocestne vyhnul. Ted je jako nevoják hlavním
velitelem všech branných sil - armády, letectva, námornictva, námorní
pechoty.
Dole utrpel na italské fronte šeredné zranení, strávil skoro dva roky
v nemocnici, než ho jakž takž vyspravili. Chybí mu de facto pravé rameno
a pravá ruka je k nepotrebe. Kdykoliv
ho vidíme na obrazovce, v této uscWé
pravici drží tužku, aby tak zabránil
trapné nepríjemnosti, že by mu jí nekdo mínil potrást. Vede život jednorukého invalidy, nosí boty bez tkanicek,
musí zápolit s knoflíky. Nedávno musel svuj projev improvizovat, ponevadž v levici držel mikrofon a pravice
nezvládala podržet pripravený text,
který mu padal z príliš šikmého podstavce.
Nebyl by ovšem prvním telesne postiženým prezidentem v historii zeme. Franklina D. Roosevelta, jak známo, obrna pripoutala do invalidního
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vozícku. Tehdejší sdelovací prostredky na handicap neupozornovaly - ba
naopak. Jak se casy zmenily!
Postupne ale tolerance pribylo.
Katolík Kennedy vyhrál v zemi s nepretržitou
tradicí protestantských
predchudcu. Reagan uspel vzdor tomu, že se rozvedl a znovu oženil.
Zatím co média mlcela o Kennedyho
prostopášnostech, jeho cetných milostných avantýrách, o generaci pozdeji s velkou vehemencí publikované záletnictví senátora Gary Harta
stálo šanci na prezidentskou nominaci. A Clintona ted v devadesátých letech mimomanželské odskoky již nijak príliš nediskvalifIkují. Ex-milenka Gennifer Flowersová moc neprekáží a soudní žaloba Pauly Jonesové
ve veci sexuálního harašení se odkládá až do doby, kdy Clintonovi vyprší
prezidentský mandát - cili bud do
ledna 1997 nebo nejpozdeji do ledna
2001. Nutno ale dodat, že mimomanželské odskoky mu na popularite nepridávají, jak by tomu moWo být treba ve Francii. Bourlivák kongresman
Robert Dornan ve Snemovne reprezentantu
napríklad
doporucil
Clintona vykleštit (to be spayed).
Oba kandidáti (dosud) zachovávají
dekorum: Dole zduraznuje zkušenost
svého soupere, zminuje se o jeho
charakteru, aniž by považoval za nutné jít do detailu. Clinton na oplátku se
nezminuje o veku svého oponenta ci
o skutecnosti, že Dole mel a snad ješte má trápení s rakovinou prostaty.
Kdyby se dneska nekdo pokusil vytrískat kapitál na konto rasy, je z nej
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okamžitá politická mrtvola (racism).
Totéž platí v prípade zlocinu zvaného
sexism Neco takov6ho ale už neplatí
v prípade stárí (ageism). Novinári, komentátori, televizní bavici si ze stárí
kandidátu ci presidentu delají krutou
legraci.
Dosud nejstarším prezidentem byl
Reagan - stal se jím ve veku 69 let.
Dole by ho tedy o tri, ctyri roky predcil. Reagan se dokázal s handicapem
svého veku vyporádat nejen ke svému prospechu, ale ješte i se šarmem.
V tom se mu zrídkakdo muže vyrovnat, a ani Dole ne, ac sám disponuje
znacným smyslem pro humor. (Tak
treba prohlásil, že by si mel za viceprezidentského
partnera
vybrat
Stroma Thurmonda, nestora senátoru
ve veku 93, aby prý mel po ruce nekoho se zkušeností). Treba tu patrne
vzít v úvahu, že prumerný vek se zvyšuje a že Dole v žádném prípade nedelá dojem chatrného starecka.
Clinton byl zvolen, když mu bylo
šestactyricet. Mimochodem, nejIhladším prezidentem nebyl Kennedy (43),
ale Theodor Roosevelt (42). Alexandr
Veliký se jako dvacetiletý junák stal
vládcem velikánské ríše. Napoleon se
jako ctyriadvacetiletý stal generálem.
V r. 1945, v posledních mesících války, témer sedmdesátiletý
Konrad
Adenauer byl prevezen do nemocnice, kde ho odmítli prijmout, že prý
v jeho veku už má život za sebou.
Odborníci se shodují v názoru, že
Dole by volby urcite vyhrál, kdyby se
mu podarilo získat generála Colina
Powella za svého kandidáta na viceprezidenta. Powel však odmítl. Kdyby
neodmítl a Dole se roku 2000 nedožil,
zeme by mela poprvé za prezidenta
cernocha a všechno nasvedcuje tomu, že by to Americanum nevadilo.
Mezi vítanými kandidáty na viceprezidentství
je casto' jmenována
Christie Whitmanová,
guvernérka
státu New Jersey. V ní by - za techže
okolností - mela Amerika prezidentku a rovnež by jí to moc nevadilo.
(Jenže Whitmanová
stejne jako
Powell poctu odmítla.)
Jsme tedy ted hodne, ale ne beze
zbytku tolerantní: už ne rasa, pohlaví
ci vek, ale plešatá Wava a nedostatecný vzrust dosud diskvaliflkují. Prcek
pod 180 cm nemá šanci. Posledním
bezvlasým prezidentem byl Dwight
Eisenhower, peti hvezdickami ozdobený generál ve vítezné válce, a po
nem pak na krátkou dobu Gerald
Ford, jinak muž drobné postavy, do
funkce však nikoliv zvolený, nýbrž
dosazený po Nixonove rezignaci.
•
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Praze

Ucitel
škole vnakonec
Camdenské
mé manželce
jazykové
poradil, aby všem Anglicanum pri
predstavování radeji ríkala, že je
z Prahy. "Když reknete, že jste
z Ceské republiky, bude to špatný
start. jakékoliv konverzace. Nikdo
vám tu nebude rozumet. Britové neví, kde Ceská republika leží.
Znervózní, budou se pro svou neznalost cítit trapne a hovor radeji
rychle ukoncí," pravil pragmaticky
Anglican a moje žena Gabriela si ve
školní lavici utrela slzicku ješte nenarozeného a již raneného národního sebevedomí. Navíc není z Prahy,
ale z Unhošte. Nikdy to neskrývala
a je na to pyšná. Vyprávejte to
Britum, jejichž zemepisná predstavivost nekdy koncí práve místem jejich letní zahranicní dovolené.
Ctyri a pul léta v ostrovní izolaci
docela poctive pátrám po své národní identite a snažím se od !3ritu (nezakrývajících sklony k ignorantství)
vyzvedet, jaký obrázek v mysli se
jim pojí s ceskými zememi. U vzdelanejších Britú zabírají Havel nebo
Kundera, u nezámožných ostrovanu
automobily znacky Škoda. Jindy nepomáhá vubec nic. Pak propadám
melancholickému smutku obcana,
který se narodil ve státe, jehož zakladatelé byli kdysi sdruženi ve
spolku zvaném Mafie. Což u vecne
pochybovacných Britu není žádné
velké plus.
Témer hned na pocátku britské
vetve své novinárské kariéry jsem
se dostal do školy ve strední Anglii,
ve které si osvícený ucitel zemepisu
na simuloval pro své žáky zasedání
Valného shromáždení OSN. Studenti zemepisu si vybrali zemi, jejíž
zájmy pak na pude OSN hájili.
Delegace teenageru zastupující tehdy ješte Ceskoslovensko me faxem
do mého londýnského bytu požádala o "naléhavé" konzultace.
Svetové spolecenství se práve chystalo jednat o nejvetších znecištovatelích ovzduší a ceskoslovenská delegace na valném shromáždení
OS ve škole v anglickém Derby cekala ostrý útok Skandinávcu. Podle

IVAN

KYTKA

londýnský zpravodaj NP
školních osnov jim totiž tehdy - pocátkem devadesátých let - popílek
z Tušimic a Prunérova nicil lesy
a otravoval pudu. Když se otocil vítr,
rozcilovali se na druhé strane hranic Bavori.
Sešel jsem se tedy s cs. delegáty ke
krátkému, srdecnému rozhovoru, pri
kterém jsem zjistil, že žáci deváté trídy anglické základní školy nevedí
o Ceskoslovensku zhola nic. Báljsem

se, že ve sporu o ceský popílek nad
skandinávskými hlavami prohrají
osud mé zeme a že prinejmenším na
školní pude v Derby bude Ceskoslovensko pro ekologický terorismus
ze svetového spolecenství vyobcováno. Budou na nej uvaleny nejprísnejší ekonomické sankce. Propadl jsem
panice: možná bude dokonce zmrazeno mé konto u londýnské banky.
Možná me ceká vyhoštení.
Snažil jsem se tedy cs. delegaci
složené z anglických školáku vysvetlit, co znamenalo pro mou zemi
ctyricet let vlády Moskvy. Když se
generace mých rodicu pokusila vymanit z kremelských opratí, preválcovaly jejich sny o svobode spojenecké tankové pásy, vysvetloval jsem,
abych vybudil jejich predstavivost.
Anglictí teenageri v barvách cs.
federace pokývali soustrastne hlavou, že vedí, co znamenají tankové
pásy a o co krácí. Pak se me s teenagerskou nevinností v ocích zeptali,
zdali má Ceskoslovensko teplé more, jestli vífu, kolik stojí v ceských
obchodech adidasky a na kolik prijde v kine pražená kukurice.
•

'Ceský dialog
mesícník pro Cechy doma i ve svete, prináší clánky
o aktuálních l:ldálostech v Ceské republice, o ekonomice, podnikání a možných obchodních a praktických kontaktech, zajímavosti o živote Cechu ve svete, clánky
z historie, kultury, informace o nových knihách, rozhovory se zajímavými osobnostmi z domova i ze sveta, mapování ceského zahranicního tisku, reportáže ze sveta,
kde žijí naši, bohatou inzertní rubriku, souteže, krížovky,
písnicky,
radu republiky,
nevšedních
clánku,
názoru
a ohlasuIzraectenáru Z Ceské
USA,
Kanady,
Švýcarska,
le, Afriky, Austrálie a všech dalších zemí všech peti kontinentu, kde žijí Ceši.
A také - i radu informací o živé podobe casopisu - Mezinárodním ceském klubu, který nabízí svým clenum radu
výhod a nových kontaktu.
Ceský dialog i Mezinárodní ceský klub privítají další spolupracovníky z celého sveta ke spolupráci.
Ukázkové císlo v CR a SR zdarma, v Evrope za 2 DM a
v zámorí za 2 USD žádejte na adrese: U Pergamenky8, 170 00
Praha 7, tel. a fax 42-2-80 36 97.
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Lhota

Valné
shromáždení
Ucené
spolecnosti

Lhota:
známe
toto Lhotice)
slovo predevšlm
mlstnl clsle
jméno
- nékdyLhotky).
též v odvozené
, podobe
(Lhotka,
nebo i vjako
množném
(Lhoty,
Soucástl

Valné
Ucené
nosti shromáždení
Ceské republiky
se spoleckonalo
ve dnech 19.-21. kvetna v Praze,
v Mícovne Pražského hradu a ve vile
Lanna. Slavnostní zasedání pozdravili velmi konkrétními a neformálními
projevy president Václav Havel i premiér Václav Klaus. Hlavní prednášku
prednesl prof. Rudolf Zahradník,
predseda US, na téma "Veda a spolecnost na konci 20. století", vystoupili
zahranicní hosté, predstavitelé akademií nebo ucených spolecností sousedních
zemí, jakož
i reditel
Národního muzea, a byly predány ceny US za rok 1995 peti zvoleným badatelum, vcetne dvou mladých úspešných vedeckých pracovníku, na
které statut cen US specielne pamatuje. V odborném zasedání, jehož jednací recí byla anglictina, prednesl referát cestný host, Sir Anthony Epstein
z Oxfordu (jeho jméno nese virus,
vyvolávající infekcní mononukleosu)
na téma ,,200 let po Jennerovi: ockování a zhoubné nádory virového puvodu"; s dalšími prednáškami vystoupili clenové US Jaromír Plešek
("Zeme,
lidé,
energie"),
Josef
Koutecký ("Medicína na prelomu tisíciletí"), Jirí Musil ("Stav a perspektivy sociálních ved") a Miroslav
Holub ("Moudrost ve vede a umení").
Na pracovním zasedání bylo zvoleno 7 nových rádných clenu z deseti
kandidátu a 2 novi cestní (zahranicní) clenové ze trí kandidátu. Ucená
spolecnost má tak dnes 53 rádných
a 9 cestných clenu.
Projevy V. Havla a V. Klause, jakož
i cást prednášek
prinese
Nová
Prítomnost v príštích císlech.
MIROSLAV

HOLUB

•

techto názvu bývá zpravidla prlvlastek; ten budto odkazuje k vrchnosti, již ta
která Lhota puvodne náležela (napr. Francova, Jenlckova, Nedašova, Rapotina;
též Kostelnl Lhota, Komornl Lhotka apod.), nebo k povaze odvádených naturálnich dávek (Hroznová, Máselná, Plsková, Vrbová), popr. ji bllže urcuje prostorove (Zálesnl, Dolnl, Hornl L., Vyšnl Lhoty; Dlouhá, Velká L.), casove (Nová)
anebo jinak (Bllá, Cervená, Zelená ...).
Netreba pripomlnat, jak rozšlrené toto mlstnl pojmenováni je. Nékdy pocátkem
80. let kdosi dostal nápad ustavit neco jako klub všech Lhot, Lhotek atd. z celé
tehdejšl republiky. Sešlo sejich tehdy skoro puldruha tlslce;jen slovenských Lehot
a Lehotek bylo kolem peti set.
Za zmlnku rovnež stoji, že se Lhota stala synonymem bezvýznamné a snad
i zaostalé vesnice: rekne-li se "je to v nejaké Lhote" nebo "prišel- ze Zlámané
Lhoty", vnlmáme to jako výraz zlehceni ci zesmešneni. Podobne i obllbené žurnalistické klišé "nékde v Hornl Dolnl" si spojlme se Lhotou ve stejne snižujlclm
významu. Mohli bychom se ptát, proc tato neuctivost potkala zrovna Lhotu; a jeji pojmenováni nám to vysvetll samo.
Sotvakomu unikne souvislost mezi slovy Lhota a lhuta. Lhutu dnes chápeme
jako neco zavazujlclho, ba tlživého; je to vymerená doba, termln ke splnení nejaké povinnosti. Avšak etymologicky souvlsl lhuta se slovem lehký a puvodne
(ve staroceské podobe lh6ta) znamenala úlevu, ulehcení od nejaké povinnosti,
ovšem úlevu casove termínovanou; dnes bychom asi rekli poshovenl.
Takové poshovenl se ve stredovéku uštedrovalo poddaným, kteri osazovali novou lokalitu. Osadníci dostali na urcitou dobu platební úlevu, než se na novém
míste postavili na nohy a byli s to zacít odvádet dávky vrchnosti, jejíž pudu osadili. Slovem lhota se pak vedle této úlevy nazývaly i osady, které tlmto zpusobem
vznikaly; rade z nich pak Lhota zustala i v názvu.
Rozdílná podoba slov Lhota a lhuta nenl prekvapujícl. Staroceské kollsání
kvantity samohlásek (lhota - lh6ta) posloužilo casem i k rozlišení významu, podobne jako u dvojic typu mesto-miesto,
devka-dievka,
delo-dielo apod.
Staroceské ie se zmenilo na í podobne jako 6 na u (ten kroužek nad u je pripomínkou období, kdy menící se 6 melo podobu dvojhlásky uo).
Lhota tedy puvodne oznacovala cosi jako termínované danové prázdniny.
Tento platebnl odklad se ve své dobe nechápal jen jako závazek, ale i jako výsada. Neprekvapí tudlž, že ve stredovekých zápisech se lhota vyskytuje ijako ekvivalentlatinského libertas, tj. svoboda (zde ovšem chápaná jako "osvobozeni od
neceho"). Tento význam ostatne zachovává (ac jen jako historismus) i Slovnik
spisovného jazyka ceského: jako výsadu osadníkum nove zakládaných stredovekých osad (a ovšem jako osadu takovými výsadami nadanou).
Zakládání lhot je hlstoricky relativne mladé. Tímto zpusobem se casto osazovaly chudšl, rldce osídlené oblasti, poprlpade mlsta, kde z ruzných duvodu (války, nájezdy, epidemie ...) došlo k úbytku obyvatel. Tyto osady tudíž nemely dost
podmínek k tomu, aby se staly necim vic - napríklad mestecky. Tak se staly
Lhotami i v onom zesmešnujíclm, meštácky povýšeném slova smyslu.
Nejsou však zosobnenlm jen nevýznamnosti a chudých pocátku. Jsou také prlkladem životaschopnosti a houževnatosti, a nejen to: vydávají svedectví o jistém
typu stredovékého podnikání. Zakladatelské vrchnosti pochopitelne zamýšlely
predevším vlastní prospech; potrebovaly zhodnotit pudu, již mely v držení. Tu
ale mohli zhodnotit pouze lidé a jejich práce. Ty lidi bylo zapotrebí odnékud prilákat. Castokrát i z daleka: napríklad Nová Lhota na Hodonínsku byla v 16. století osazena lidmi až se stredního Slovenska - dodnes se ten puvod na jejich mluve pozná. - Udílené výsady byly tedy náramne zdravou investicí.
Snad lze tento historický exkurs aktualizovat i pro naši žhavou povolební soucasnost. Vetšina zúcastnených stran slibovala snižení dani. Ty by jlste uvltal každÝ. Je však dobre si ujasnit, jaký prospech od danových úlev cekáme: jestli okamžité zvýšení koupe schopnosti, nebo podnícení investic, anebo treba podporu
tradice malých pivovárku. Staré zakládání lhot je pripomlnkou zkušenosti, že
dlouhodobé a oboustranne výhodné investice s úlevami neprinášívaji sice bleskovou návratnost a strmý rust, zato však stabilnl vzestup. Lec omlouvám se: vždyt
ono to zní skoro jako sociální smír a trvalý rozvoj. ..
JAN

•
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K TRHU
Ekonomická transformace
postkomunistické Evropy pokracuje
Jaroslav Fingerland
Evropského srovnávacího programu
(ECP) úroven HDP v CR prepocítamu se na pocátku 90. let zhroutil
ná podle parity kupní síly (PPP) dosahovala asi 50% úrovne EU Z clenspíše z nechuti lidí dále trpne snášet
aroganci moci a život v nesvobode,
ských státu EU za CR zaostávalo
než pro více ci méne žalostné výpouze Recko.
Srovnáme-li
tempo rustu HDP
sledky centrálne plánovaných ekonomik. Uplynulé petiletí umožnuje
zemí CEFTA v posledních dvot1 lebilancovat, ceho kdo na ceste k trhu . tech, vyjde nám následující poradosáhl.
dí: Polsko, Slovensko, Slovinsko,
CR a Madarsko. Pokud jde o inflaRuzné tempo a úspešnost
ci, dosahují
nejlepší
výsledky
Pocetná skupina postkomunisticSlovensko,
CR a Slovinsko, nekých zemí puvodne bez zretelnejjmenší míra nezamestnanosti
je
ších rozlišovacích znaku se stále vív CR, bilance státního
rozpoctu
ce diferencuje, tak jak se stále ostreje nejpríznivejší
v CR a Slovinsku,
nejnižší zadluženost
má Slovenji vyjevují zvláštnosti jednotlivých
sko, CR a Slovinsko, bežný úcet
zemí, dané výchozími startovními
platební
bilance se nejprízniveji
podmínkami i vlastním' prubehem
vyvíjí ve Slovinsku a na Slovensku,
transformacních
procesu.
prímé zahranicní
investice mírí
Na základe kombinovaných
ukazatelu dosažené ekonomické úrovnejvíce
do Madarska
(10 mld.
ne a pokroku v -tržních reformách
USD), nejméne na Slovensko (0,7
mld~ USD).
spolu s faktorem geografickým, lze
Celá skupina zemí CEFTA se nadnes pracovne vydelit ctyri skupiny
transitivních zemí:
chází v pásmu spolehlivého ekonoClenské zeme CEFfA (Central
mického rustu a pres všechny exisEuropean Free Trade Association), tj.
tující potíže má k splnení cílu
Polsko, Ceská republika, Slovensko,
transformace
nejblíže. Z ostatních
Madarsko a Slovinsko, tvorí nejpotranzitivních
ekonomik
dosahuje
krocilejší skupinu zemí z hlediska
srovnatelných
výsledku
pouze
Estonsko.
výše uvádených kritérií. Všechny tyto
Další skupinu, daleko méne souzeme jsou pridruženými
zememi
rodnou, tvorí balkánské
postkoEvropské unie, jejich národní meny
munistické
zeme, tj. Rumunsko,
jsou smenitelné podle VlIl. clánku
Bulharsko, Jugoslávie, Chorvatsko,
dohody o Mezinárodním menovém
fondu. Ceská republika je clenem
Bosna a Hercegovina, Makedonie
OE CD a v nejbližších mesících se
a Albánie. Nejvyšší ekonomické
pocítá
s prijetím
také Polska,
úrovne a nejlepších makroekonoSlovenska a Madarska. Zeme CEFTA
mických výsledku dosahuje Chorrovnež dosahují nejvyšší ekonomicvatsko, které spolu s Rumunskem
a Albánií vykazují také nejvyšší
ké úrovne, pokud je merena HDP
tempo rustu HDP. Co se týká pokro(hrubým domácím produktem), a to
ku v ekonomických reformách, mev poradí: Slovinsko, CR, Madarsko,
Slovensko a Polsko.
zinárodní instituce nejlépe hodnotí
Ekonomická
úroven
CEFTA
Chorvatsko, Rumunsko a Albánii.
ovšemznacne zaostává za úrovní ze- (Pokud jde o Albánii, je treba její
.formální výsledky posuzovat s vemí E U Tak napr. podle propoctu

Zdegenerovaný
systém východoevropského
reálného
socialis-
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domím, že se jedná o nejchudší evropskou zemi, která má k reálnému
uskutecnení tržní ekonomiky patrne nejdále.)
V osobité situaci se nacházejí zejména
válkou postížená
Bosna
a Hercegovina a od sveta po nekolik
let
izolovaná
Jugoslávie.
Podepsání
Daytonských
dohod
o mírovém
urovnání
v Bosne
a zrušení
ekonomických
sankcí
vuci Jugoslávii vytvárí novou situaci pro ekonomické
aktivity
v obou techto státech. Poválecná
obnova Bosny pocítá s masivní financní úcastí vyspelého sveta i islámských zemí. Zmenená situace
povede k obnovení ekonomických
vazeb s dalšími státy v oblasti, a(
už jde o bývalé svazové jugoslávské republiky (Slovinsko, Chorvatsko, Makedonie)
nebo o ostatní
balkánské
státy (Bulharsko,
Rumunsko a Albánie).
'Iri pobaltské
zeme - Estonsko,
Lotyšsko a Litva - tvorí další skupinu
postkomunistických
zemí.
Všechny tyto státy se po obnovení
své svrchovanosti energicky pustily
do transformace. Dosažené výsledky však zdaleka nejsou jednoznacné. Pobaltským zemím se nevyhnuly ani politické a bankovní skandály, a tím i jistá nestabiJita. Rizikem
jsou neurovnané vztahy s Ruskem
(s výjimkou Litvy), týkající se zejména postavení rusky mluvících
menšin v Estonsku
a Lotyšsku.
Nejlepších výsledku dosahuje nejmenší Estonsko. Úroven HDP na
obyvatele tam dvojnásobne prevyšuje výsledky
Lotyška
i Litvy.
Rovnež
tempo
rustu
HDP je
v Estonsku nejvyšší (kolem 5 %
v roce 1995). Duveryhodnost Estonska se projevuje i ve znacném prílivu zahranicního
kapitálu (1 mld.
USD pri 1,5 mil. obyvatel) .

NovA

Podle údaju MMF smerují nejvetší
prímé zahranicní investice v prepoctu na obyvatele do Madarska (671
USD), Estonska (295), Ceské republiky (289) a Slovinska (174).
Podle hodnocení expertu EBRD
patrí Estonsko spolu se státy CEFTA
k nepokrocilejším v transformaci
své ekonomiky. Rovnež Litva a Lotyšsko dosáhly v této oblasti dobrých výsledku a predstihují napríklad vetšinu balkánských státu.
Poslední a nejvetší skupinou je
Spolecenství nezávislých státu,
v nemž má dominantní postavení
Ruská federace. Tato skupina se vyznacuje opoždeným nastartováním
ekonomických reforem, ruznými
specifickými rysy plynoucími z historických zkušeností a euroazijského charakteru vetšiny techto státu.
Skupina je pritom znacne vnitrne
diferencovaná jak z hlediska ekonomického potenciálu, tak z hlediska
postupu ekonomických reforem.
Spolecným rysem vetšiny techto zemí je hledání svébytné podoby tržního hospodárství i posttotalitního
politického systému, který se bude
pravdebodobne i v budoucnu lišit
od euroatlantického modelu.
Nejvetší a ekonomický nejsilnejší
clen SNS - Ruská federace, podle
všeho prekonala hospodárský rozpad. Vletošním roce by mela nastoupit alespon stabilizace HDP. Co do
šancí zastavit pád, resp. obnovit rust
HDP patrí mezi další úspešné zeme
Arménie a Moldova. Pro letošní rok
pocítají mezinárodní agentury s ekonomickým rustem v Arménii,
Ázerbajdžánu, Gruzii, Kyrgyzstánu,
Moldove a Rusku. Podle hodnocení
postupu ekonomických reforem patrí do cela této skupiny Rusko,
Kyrgyzstán a Moldova, naproti tomu
napr. v Turkmenistánu se rizení ekonomiky od sovetských dob prakticky
nezmenilo. Ekonomická i politická
nestabilita regionu zatím príliš nepritahuje soukromý zahranicní kapitál, což podvazuje rustové možnosti
této oblasti. Významnejší, ovšem neadekvátne nizké investice zaznamenáváme prakticky jen v Rusku (kolem 5 mld. USD) a v Kazachstánu
(4,6mld. USD), predevším do ropného prumyslu a energetiky. V posledním období sili urcité integracní tendence ekonomik v rámci SNS.
Vcelku úspešne funguje celní unie
mezi Beloruskem, Ruskem a Kazachstánem a podle nekterých zdroju uvažují o pripojení i Kyrgyzstán
a Uzbekistán.
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Výchozí podnúnky
Rozdíly mezi jednotlivými skupinami jsou bezesporu dány rozdílnou
hospodárskou politikou a mírou politické stability. Boje na Balkáne, ci
tadžicko-afgánské strety bezpochyby výrazne ovlivnily postup ekonomické transformace v techto oblastech, stejne jako v jiných zemích pomalé (Turkmenistán) ci zpoždené
(Ukrajina) zmeny politického systému. Ukazuje se však, že ve složitém
a obtížném procesu transformace
hrají významnou roli i výchozí ekonomické podmínky.
Ukazuje se rovnež, že i v tech nejúspešnejších státech pujde o proces
zdlouhavý, provázený znacnou sociální záteží. Vroce 1995 podle údaju CSÚ dosáhl HDP v Ceské republice méne než 85 % úrovne roku
1989. I když vezmeme v úvahu jinou, potrebám daleko lépe odpovídající strukturu HDP, pozitivní posun v jeho kvalite, nedostatecne
podchycenou šedou a cernou ekonomiku nebo nedostatky v evidenci
produkce malých a stredních podniku, dostaneme se podle odhadu
nekterých expertu na 90-95 % úrovne 1989. Tyto výsledky se pochopitelne promítají i do reálné spotreby,
investic, výstavby bytu atp. Je zrejmé, že uvedené negativní jevy se
všemi sociálními i politickými dusledky se s ruznou intenzitou projevují ve všech postkomunistických
zemích.
Je však treba pripomenout, že
prudký pokles HDP ve všech techto
ekonomikách byl výsledkem soubehu
nejméne tríjaktoru: vyvrcholení hospodárských problému socialistických
zemí táhnoucích se behem celých
80. let, rozpadum "zažitých" vazeb
v rámci bývalé RVHP a nekterých
pozdeji se rozpadlých státu, a jen
z cásti vlastní traniformacní záteží.
Bl1douCÍ rizika
Obecne lze uzavrít, že ve velké vetšine bývalých komunistických zemí Evropy je zapocatý proces nevratný a že vetšina z nich již prekonala posttransformacní
propad
HDP a nyní se pohybuje v rustovém
pásmu.
Podle
reditele
Mezinárodního menového fondu
Camdessuse zaznamenala v roce
1995 poprvé vetšina techto zemí
rust a tento trend má pokracovat
i v letošním roce. Nekteré zeme se
približují standardum
platným
v zemích OECD (clenské státy
CEFTA) a zacínají se integrovat do
51
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evropských i celosvetových hospodárských struktur.
Treba však zmínit i nekterá rizika,
se kterými se v prubehu dalšího vývoje mužeme setkat:
Nejvetším mezinárodním resp.
globálním rizikem by byl neúspech
pri vytvárení systému celoevropské
bezpecnosti, resp. absence vzájemne
prijatelné dohody mezi západními
velmocemi a Ruskem o usporádání
vztahu v Evrope (rozšírení NATO,
úloha dalších evropských institucí
atd). Jinými slovy vytvorení nové, byt
"mekcí" železné opony na puvodním
míste ci východneji, by bezpochyby
nepríznive ovlivnilo transformacní
procesy. Samostatným rizikem je nestabilita a nízká predvídatelnost vývoje politické situace v Rusku, kde
hrozí návrat režimu s imperiálními
ambicemi.
Rada rizik existuje i ve vzájemných vztazích mezi postkomunistickými zememi, jejichž puvod je casto ve zdánlivých ci skutecných národnostních problémech - viz ruské
menšiny v okolních zemích, madarské menšiny v Rumunsku a na
Slovensku, balkánská oblast apod.
Národnostní nesnášenlivost muže
být i rizikem vnitrostátním - napr.
v Rusku nebo v Bosne.
Nízkým rizikem se naproti tomu
jeví návrat ke "starým komunistickým porádkum", nebot i jejich bývalí nositelé jsou zainteresováni na
novém režimu, zejména v dusledku
již uskutecnených majetkových presunu, na kterých se sami výrazne
podíleli. Neznamená to ovšem automatické nastolení demokratického
zpusobu vlády, v nekterých prípadech lze spíše pocítat s urcitou formou autoritativního režimu, což
ovšem nutne nemusí, alespon v pocátecních fázích, predstavovat prekážku tržním reformám.
Nejvetším ekonomickým nebezpecím by byla neschopnost reformních
ekonomik dosáhnout v pomerne
krátké dobe takového tempa rustu
(experti hovorí o 7 % rocne) HDP,
které by "zasypalo" hluboký ekonomický príkop, jež v Evrope nahradil
strženou politickou a ideologickou
železnou oponu. Prekonání více než
dvojnásobného rozdílu v dosažených
úrovních HDP na obyvatele mezi EU
a nejvyspelejšími transformacními
ekonomikami (CEFTA) je z ekonomických i bezpecnostne politických
duvodu v zájmu obou cástí Evropy.
ING.
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pozdrav!

Snad moje oslovení, pánové a paní, vyzní
aspon trochu stylove. Vždy( posílám pozdrav
z mesta, kde prošoupal kalhoty o gymnazijní škamny básník Rozmamého léta! Ne že by
Benešov (ten bez prívlastku) byl divukrásné
mesto. Zmínený Mistr o nem v Pekari
Marhoulovi napsal: "Mesto se podobá chlévu, v nemž se chovají svine..."
Do panoramatu Benešova patrí již šesté
století gotická ruina minoritského kláštera.
Vypálil ho bratr Žižka a za socialismu jsme
byli na jeho revolucní vítézství hrdi. Dnes husity pragmaticky proklínáme jakq levicácké
destrukty. Ješte,že nám Štemberkové dali zla-_
tou osmicípou do mestského znaku a arcivévoda Ferdinand propujcil jméno benešovskému pivu! Od jeho Konopišté je mesto odrízlé
silnicí Praha-Tábor asi jako Muzeum od
Václaváku. Jinak ovšem zámek zustává turistickým hitem Nedávno byly zprístupneny
komnaty obývané arcivévodou a knežnou
ŽqfiL Arcivévoduv zubní prášek, knežnin zápisník, nocnícky jejich detí privádejí naše i zahranicní turisty do nostalgického vytržení.
Jinak je nám Benešákum hej. Zatímco
ceský národ jako celek zpochybnuje Libušino
proroctví, že neskoná, my jsme populocne
jakttakt v plusu. V minulém roce zemrelo
v meste 116 obcanu, ale v porodnici zavrískalo 129 kluku a holcicek. A nezamestnanost? Ani ne 2%. Však také mnohé podniky si
vedou kapitalisticky mrštne. Výrobní závod
TRW (autoelektronika) se zahranicním kapitálem má rocní obrat 419 mil. a dává práci )50 lidem Stavební stroje pronikly se svými jeráby na zahranicní trhy, mají obrat 180
mil., zamestnávají 290 delníku a stále nabízejí volná místa. No a Danone a. s. jiste znáte - vždyf je nejvetším výrobcem jogurtu v republice. Také nemocnice Rudolfa a Stifanie
(zase ta nostalgie) má šikovného reditele,
zrovna minulý meslc otevreli novou nemocnicnl kuchyn. Vybavením prý patri do 21.
stoleli
Celé mesto menl drive ponurou až zpustlou tvár. Príkladem je '!Yršova ulice. Stály tu
barabizny na spadnutl, a co už tu od roku
1989 vyrostlo nových domu! Hotel Mojmlr,
honosný financní úrad ,a do budovy úradu
práce by se snad vešli nezamestnanl z celého
okresu (700). Dominantou této naši "avenue" bude budova Komercnl banky. Banka
ukázala, že kdy.ž muže sypat StehUkovi, má
i pro sebe. Za 85 mil. dala sobe, ale také mestu sebevedomou stavbu hodnou Klausovy
éry. A celá budova je prací Benešáku - architektu Ourednlcka a Hlavnicky a stavebníjirmy ing. Sládek.
Ale to víle, že se leccos nezdarilo.
Napríklad po "revoluci" zacala spolecnost
Mátra stavet hotel stejného jména. (Kolik ho-

Nová Prítomnosl
Jméno a adresa. .

.

od císla:

i

i

OB.I

.

Predplácím na dobu:

telu v Madarsku se asi jmenuje Snežka?)
A zkrachovala. Holá stavba už hezky dlouho trcí uprostred mesta, stavební ohrady
omezují dopravu, banky mame vymáhají
své neprozretelné pujcky. Ale našlo se rešení.
Stát uhradí pohledávky bank a získanou budovu dá mesto pro malobyty mladým rodinám a byty s pecovatelskou službou.
Bohulibý cin, ale prijde hodný stát obdarované mesto o hodne drát, než kdyby podobné zarízení stavely príma.
Th a tam proslaví malý Benešov skandálek celostátního ohlasu. Napríklad ifektní
zatýkáni pana Švarce za neplaceni pojišteni
svých zamestnancu. Kamera Novy poslala
tyto zábery do statisícu domácnosti Také
okresní soud má o slávu a práci postaráno.
Dostal tislce žalob podvedených vkladatelu
spolecnosti 1. I. A., s kterou podivne spolupracoval námestek reditele Ceské sporitelny
v Benešove.
Pan starosta ing. Mojmlr Chromý je
vzdelaný muž. Ac specialista na meliorace, je
kovaný také v historii, zvlášf v heraldice. 1't
svéjunkci je nadstranický (ac ódéesák), tolerantní, ale zásadovÝ. Podarilo se mu se zastupitelstvem prosadit rekonstrukci radnice.
Mnohým Benešákum se obnovená budova
neUbila - úzká okna, ošklivá vrata, svatebnl
sín podobná šatlave. A zacali ji posmešne rikat veznice parmská. Ale ouha! Architekt
Jos. Pleskot dostal za tuto rekonstrukci
Grand prix Obce ceských architektu. A mesto Benešov zvláštnl cenu za "osvícenost".
A nám se najednou zacala radnice také líbit.
V letošní dlouhé zime se v Benešove dýchalo mnohem lépe než drive. Vltšl cást mesta byla totiž plynofikována a úbytek stovek
coudících komlnu je znát. Nynl se radnl (vá-
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Veškeré objednávky zaSílejte na adresu
A.L.L Production P.D.B. 732, 111 21 Praha 1,
tel. (02)769837, fax (02)766040. Spolu S prvním
výtiskem Nové Prítomnosti obdržíte složenku.
Platbu lze provést i bankovním prevodem, bankovní
spojení: Cs. obchodní banka, C.Ú. 8010-0100304343
/0300, variabilní symbol: rodné císlo, konstantní
sýmbol: 0358
Mimo CR plafte šekem, poprípade kreditní kartou
VISA nebo MASTERCARO.

.
.

Rodné císlo:

ano

ne

Predplácím šekem nebo kreditní kartou
Císlo karty:
Datum expirace:

ano

.

Podpis:

.

CENY pAEDPLATN~HD:
V CR: 120 Kc/6 mesícu, 240 Kc/rok, 20 Kc/minulé
císlo. V SR: 192 SK/6 mesícu, 384 Sk/rok,
32 Sk/min. císlo. V Evrope (letecky): 9.00 USD/6
mesícu, 18.00 USD/rok, 1.50 USD/minulé císlo.
Ve SpojenýCh státech, Kanade a ostatních zemích
Dekujeme

ne

.

(letecky): 14.00 USD/6 mesícu, 28.00 USD/rok.
.
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Erich Renner
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Predplácím bankovním prevodem
2ádám minulá císla:

have] pripravuji na prodej bytu v obecnlm
vlastnictvl. Chtejl je prodávat za 55% odhadni ceny. Toje málo, kricl závistivci. Za ty
barabizny je to až moc, brání se nájemnici.
Toje ta relativita.
I kdy.ž v pražských divadlech jsme za 45
minut jízdy po dálnici, pyšnlme se vlastní
kulturou. Letos už byl šestý rocník hudeb nlho jestivalu Jaro Josifa Suka. Jeho vrcholem
je vždy koncert skladatelova vnuka houslisty
Josifa Suka. Druhý jestival vážné hudby Podblanický podzim - byl vloni venován dílu jubilanta J. D. Zelenky.
Mestskou galerii vede cipera pan Fassati.
Má známosti, uml umluvit sponzory a výsledkem jsou pekné výstavy. 1'tlký zájem byl
o
snímky
"momentního " jotografa
Ferdinanda d'Este Brunnera-Dvoráka na výstave nostalgickým názvem Krásné casy, míneno ovšem jako kunsthistorický pojem, bel
epoque. V meste jsou ješte dve soukromé prodejní galerie.
O tom, co se u nás deje, se dovldáme
z okresnlho týdenlku také s trochu nostalgickým názvem (Jiskra), z meslcnlku Benešovský kalendár a ze soukromé rozhlasové
stanice Presston. Ted se ovšem deje hlavne volebnl kampan, ale o té psát nebudu. Je všade
stejná a až budete dopis císt, bude dávno po
všem.
Pánové a panl, snad jste z mého listu vycetli, že se v Benešove nežije nejhure. Snad
náš svet je opravdu nejlepšl z možných svetu,
už proto, že každý z nás muže alespon málo, malinko jeho podobu ovlivnit.
S práním, aby se to Nové Prítomnosti také darilo, zdravl

za Vaši objednávku
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PREDPlATNÉ
Objednávám

a na rok za 520

a na pul roku

Vychází za podpory MK CR, FU D FOR
CE TRAL A D EAST EUROPEAN BOOK
PROJECTS, Amsterdam; DANWELL s. 1'.
o., AGROBANKA a.s.

Prítomnost
Vám nabízí inzerci
za výhodných podmínek

Naši
ctenári jsou
lidé,a kterí
sledují
dení ve
spolecnosti,
politiku
kulturu.
Casopis
je
rozesílán po celém svete.
Ceník inzerce:
1 strana
8.900 Kc
1/2 strana
4.895 Kc
1/4 strany
2.692 Kc
1/8 strany
1.480 Kc
1/16 strany
814 Kc
1/32 strany
447 Kc
Cena inzerce na 3. a 4. strane obálky dle
dohody.
Rádko~á inzerce:
do 25 slov (4 rádky)
245 Kc
do 12 slov (2 rádky)
135 Kc
Slevy:
jednou opakovaná inzerce
5%
(z celkové ceny)
dvakrát.
10%
trikrát.
15%
ctyrikrát.
20%
Uzáverka objednávek:
Do patnáctého každého predchozího mesíce. Nové císlo vychází vždy v polovine dalšího mesíce.
Objednávky zašlete na: Nová Prítomnost,
árodní 11, 110 00 Praha 1, tel. 26 62 16,
fax 266825.
Tešíme se na Vaši objednávku!

Kc (52 císel)

za 260 Kc (26 císel)

Jméno

Adresa redakce:
árodní 11, 11000 Praha
1, tel.(02) 26 62 16, fax (02) 26 6825. e-mai1: NP@netforce.cz. Odberatelum zasílá firma A.L.L. Production spol. s 1'.0., P.O. BOX
732, 111 21 Praha 1, tel.(02)769350, 769837,
769251, Fax (02)766040. Povoleno Ceskou
poštou, s.p., Odštepný závod Preprava, cj.
296/96, dne 23. 1. 1996.
Veškeré objednávky zasílejte na adresu
A.L.L Pl'Oduction P.O.B. 732, 111 21
Praha 1. Spolu s prvním výtiskem Nové
Prítomnosti obdržíte složenku. Platbu lze
provést i bankovním prevodem, bankovní
spojení: Cs. obchodní banka, C. Ú. 80100100304343/0300, variabilní symbol: rodné' císlo, konstantní symbol: 0358 (tento
zpusob platby uvádejte vždy na objednadm lístku). Mimo CR platte šekem, poprípade kreditní kartou VISA nebo MASTERCARD. V CR: 120 Kc/6 mesícu, 240 Kc/rok,
20 Kc/minulé císlo. V SR: 192 SK/6 mesícu, 384 Sk/rok, 32 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.

závazne predplatné
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Prijmení
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Adresa
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objednávky

zasOejte

Spolecnosti
pro Literámí noviny.
Národní tr. 11. 110 00 Praha 1.
tel. 24 22 90 88
(Predplatitelum

bude zaslána složenka)

Nová Prítomnost nove též na Internetu!
Adress: http://www.arts.gla.ac.uklSlavonic/stafT/NovaPritomnosthtml
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KDE DOSTANETE

Knihkupectví Ryšavý, Ceská ulice

NOVOU PRíTOMNOST

Knihkupectví,

Kapucínské nám.11

Leníšek, Kvelinárská 1
Knihkupectví Smilková, Arne Nováka 1
FF MU, Arne Nováka 1
PRAHA

Cesta, Rašínova 5

Praha 1 Topicovo knihkupectví,

Národní 11

Praha 1 Jan Kanzelsberger, Knihkupectví
a nakladatelství,

Václavské nám. 42

Praha 1 Academia, Na príkope 15

Kniha Ptácková - Šivucková, Palackého 66
Valmont, Hlavní nádraží
Victoria, Pekarská ul.
Zvon - knihkupectví,

Dominikánské

nám. 8

Praha 1 Knihkupectví Fišer, Kaprova 10
Praha 1 PNS, Jungmannova ul. 5
Praha 1 VD konsorcium 495, Na Florenci 3
Praha 1 Knihkupectví Samsa, V jáme 3

MIMOPRAžsKA

KNIHKUPECTVr

Benešov - knihkupectví

Daniela,

Masarykovo nám.

Praha 1 Knihkupectví Seidl, Štepánská 26

Beroun - Knihkupectví U radnice, Husovo nám.

Praha 1 Mladá fronta, Spálená 53

Ceské Budejovice - Knihkupectví ZI,atý klas.
Lannova 6

Praha 1 Knihkupectví Primus, Betlémská 14
Praha 1 U cerné matky boží, Celetná 34
Praha 1 Knihkupectví Dobra Bednárová,
Celetná 32

Ceské Budejovice - Knihkupectví Dmikron,
Nám. Prem. Otakara 1125
Ceské Budejovice - Gregorius, Lidická 34a

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

Jihlava - Knihkupectví Otava, Komenského 33

Praha 1 Trafika, Široká 9

Kolín - Ar!on, Na hradbách 152

Praha 1 Trafika, Templová 6

Kolín - Knihkupectví u Zlaté kosy, Pražská 2

Chomutov - Knihkupectví,

Ruská 86

Praha 1 Škvrna records, Purkynova 4

Most - Knihkupectví,

Praha 1 Trafika, Národní 9

Olomouc - Knihkupectví Tycho, Ostružinská 3

Praha 1 Naše vojsko, 28. ríjna 9

Ostrava - Ar!forurTY, Puchmajerova ul.
Plzen - NAVA univers. knihkupectví,
Sedláckova 31

Praha 1 Knihkupectví F. Kafky, Star nám. 12
Praha 1 Knihkupectví Karolinum, Celetná 18

Rozkvet budovatelu

Praha 1 Bohemia ventures, J. Palacha 2

Plzen - Prodejna knih, Keterovská 120

Praha 1 Kalich s. r o., Jungmanova 9

Podebrady - Knihkupectví, Turinského 44

Praha 1 Hrach - Fakult. knihkupectví,

Prerov - Knihkupectví u kostela, Kratochvílova 8

M. Reltigové 4

Príbram - Knihkupectví,

Pražská 128

Praha 2 Knihkupectví Vyšehrad, Karlovo nám. 5

Trebon - Knihkupectví Garpio, nám. TG.M. 93

Praha 2 Knihkupectví Paseka, Ibsenova 3

Ústí nad Labem - Knihkupectví university

Praha 2 Knihkupectví Jana Cechová, Italská 19

J.E. Purkyne. Brnenská 2

Praha 2 MATA, Lublanská 34

Vsetín - Knihkupectví Malina, Dolní nám. 347

Praha 2 Knihkupectví Rozmluvy,
Vinohradská 28

SLOVENSKO

Praha 8 Volvox Globátor, Dpatovická ul.

Bratislava - Ar! forum, Kozia 20

Praha 8 Knihkupectví Filip, Thámova 22

Košice - Ar! forum, Mlýnska 6
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Pohreb
"tak najednou, kdo by to byl rekl"

"pet krát a nikdy žádná odpoved'"

"nervy a cigarety, porád jsem mu to ríkal"

"to víš, že jsem mohl, ale i ty jsi mohl"

"ujde to, dekuju"

"dobre, že aspon ona mela to místo"

"rozbal tu kytku"

"to nevím, asi príbuzní"

"bratr taky umrel na srdce, to musí být v rodine"
"s tou bradkou bych vás vubec nepoznala"
"sám si za to muže, porád se do neceho pletl"

"ten knez je celej Belmondo"
"v téhle cásti hrbitova jsem ješte nebyla"
"zdálo se mi o nem pred týdnem, to byla predtucha"
"ta jeho dcera nevypadá špatne"

"má mluvit ten novej, ale nejak ho nevidím"
"všechny nás to ceká"
"Kazek je ve Varšave, Tadek je v zahranÍcí"
"tys jediná byla moudrá a vzalas deštník"
"co z toho, že z nich nejchytrejší"

"kondolujte vdove za me, musím utíkat"
"stejne to latinsky znelo slavnostneji"
"co bylo, bylo"

"ne, j~ to pruchozí dum, Božce se to nelíbí"

"nashledanou"

"ovšem že mel pravdu, ale to ješte není duvod"

"nekam na pivo"

"i s lakem, hádej za kolik"

"stav se, pohovoríme"

"dva žloutky a lžicku cukru"

"ctyrka nebo dvanáctka"

"to nebyla jeho vec, co se do toho montoval"

"já jdu taky tím smerem"

"všechny byly modré a jen malá císla"

"my ne"

Wislawa Szyborska je nejznámejší
a nejprekládanejší
polská básnírka.
Preklad Miroslava Holuba.

