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Naše cesta
Nedávno jsem v ceské televizi sledoval americký mm, který se zabýval rasismem vuci
cernochum, tak jak se projevoval v jižních státech USA v šedesátých letech. V jedné scéne,
krátce po vražde nevinného cernocha, se cernošští vudci rozhodli tomuto postavit Jejich
protest byl tíchý, dustojný, a dojemný - tisíc mužu, žen a detí krácelo za rakvi potichu
a beze slova, jeden vedle druhého. A každý druhý mel americkou vlajku v ruce.
Težko si lze u nás predstavit, že by pri protestním vystoupení clenové romské nebo jiné
minoritní skupiny drželi v rukou ceskou vlajku. Proc tedy cernoši drželi v rukou vlajku
zeme, ve které tehdy barva pleti rozhodovala nejen o práci, bydlení a vzdelání, ale i o živote a smrti? Protože pro ne tato zeme znamenala urcitý ideál a meli predstavu, že pres
všechny prekážky do ní patrí jako rovnocenní obcané a hlavne, ze všeho nejvice, že do ní chtejí patrít jako
rovnocenní obcané.
Dnes opet budujeme naši novou republiku. Mluvi se o transformaci, a( politické, ekonomické, nebo
sociální. Debata o roli ekonomických pravidel nejen v ekonomice, ale i v ekologii, církevních záležitostech, zdravotnictví, spolecnosti vubec, nemá konce. Nove posílená opozice teprve zasedá do svých kresel,
zatímco v novém Senátu ješte ani kresla nerozestavili. Nicméne píše se sedmý rok po revoluci. Moc se
zmenilo a moc se musí zmenit Kudy tedy vede naše cesta? Cím vlastne jsme? Co to znamená být Cechem?
Rešení lze nalézt v jednom slove, na které jsme, zdá se, uplne zapomneli - patriotismus. Patriotismus
(oproti nacionalismu) souvisí nejen s naší identitou národa a státu, s naší hrdostí v tom nejpozitivnejším
slova smyslu, ale také s pocitem, který musíme mít hluboko v srdci a v duši, že patrít k tomuto státu je
dobré, že ubližovat nebo pomáhat mu znamená ubližovat nebo pomáhat sám sobe. Potrebujeme, aby se
z nás individualistu bez hranic stali individulisté, kterí také respektují zájem celku. Potrebujeme vystoupit
jako národ jednotne, a do plného svetla - se vším dobrým a zlým. Tohoto cíle nedosáhneme jen tak napred ho musíme chtít Dokud ho ale nedosáhneme, zustaneme vždy malí a plamen naší svobody bude
vždy ohrožen vetrem nejistoty.
Žádný z národu sveta nespadl z nebe do svého hotového státu. Ceskoslovenský národ ale prokázal svou
státotvornost a první republika vedená prezidentem Masarykem se stala vzorem demokratického,
kulturního a lidského vývoje pro celý svet Dnes jsme na rade my. To, že v našem hlavním meste stále
chybí pomník našeho prvního prezidenta, není tak pozoruhodné jako to, že dosud stále chybí potrebný
smysl pro naši státnost Chybí nám, radovým, obcanum i tem, kterým jsme propujcili duveru, pokud jde
o budoucnost ceského národa.
Nedovolme, aby naše nové dílo bylo zniceno. Co je pro nás dnešek, bude pro naše deti jednou minulostí,
ale nyní je to základ jejich budoucnosti. A jestli se jim nebude neco hoit a pujdou do ulic, budou, jak
doufám, držet v ruce ceskou vlajku. Tak to b1).douchtít a tak to budou cítit v srdci.

-

MARTIN JAN STRÁNSKÝ

Odpredn.ášené referáty navazovaly na sebetak, že nastínily obraz
narustajících
protiromských
opatrení v Evrope, která ve svém
dusledku vytvorila reálné podmínky pro systematické vyvraždování a perzekuci Romu. (...)
Prestože byl seminár casove omezen dopoledním pietním aktem,
byl zde ponechán prostor pro
ocekávaná další vystoupení a diskusi. Pan Polanský však této možnosti nevyužil (za prihlášku
odborného referátu ci príspevku
jiste nelze považovat anonymní
vzkaz dorucený predsedající semináre "at vystoupí Polanský'').

Ad "Lety pred lety,
(\ dnes" (7/96)
Polanský mohl yysloupU
Muzeum romské kultury bylo
hlavním organizátorem obsahové
cásti semináre Neznámý holocaust, navazujícího na pietní akt
odhalení památníku v Letech 13.
kvetna lonského roku. Protože je
v clánku VáclavaTrojana zminován jako místo diskriminace pana
Polanského, kterému zde údajne
nebylo dovoleno vystoupit, chtela
bych toto tvrzení uvést na pravou
míru(. ..).

(pokracováni na stranl28)
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Opozice a rozpocet
Predseda rozpoctového
výboru
Snemovny nám nedávno vyrazil
dech prohlášenim, že rozpocet by
mel být ne vyrovnaný, ale nastojte prebytkový. Clovek pochopi, že
CSSD chce obcany presvedcit o své
konstruktivnosti a zbavit se odia
socialismu, to jest nehospodárného
vydáváni státnich penez s tendenci
k inflaci. Proto ji dnes muže komplex "vzorného žáka" sužovat ješte
vic než ministerského predsedu.
Nicméne zminená nehoráznost
svedci spiše o tom, že dotycný
hospodárský odbornik dosud nepochopil podstatu "hospodareni"
svobodného státu. V tom bohužel
neni sám: dokonce i nekterí novinári ho za to pochválili.
Na rozdíl od socialistického státu,
který skutecne (byt špatne) "hospodaril", to jest podnikal, žije svobodný stát pouze z dani a poplatku, které hospodárské cinnosti
vždycky nejak brzdi. Prebytek
rozpoctu tedy nemá nic spolecného
s nejakým "dobrým hospodarenim", nýbrž znamená vždy jen dve
veci:
1) stát pouštel hospodárstvi žilou
vic, než bylo treba;
2) Ministerstvo financi dostalo do
ruky vetši moc (nakládat
s "prebytkem") než mu náleži.
V zemich, kde principu danového
"hospodareni" státu všichni rozumeji, by "prebytkový rozpocet"
musel zlomit vaz každému politikovi (pokud by se nejednalo
o potrebu splácet príliš vysoký
státni dluh, což ovšem neni pri pad
CR). Že o tom mluvi predni hospodárský odbornik CSSD, muže znamenat pouze tolik, že tam financováni normálniho státu nikdo
nerozumi. To muže být paradoxne
dusledek toho, že se strana zdráhala prijímat bývalé komunisty:
financni odbornici vládnich stran
jsou vesmes "bývali". Budiž, to se dá
snad casem napravit.
Ale rozumi pan predseda, k cemu
je opozice? Každá "vule" v rozpoctu, tim spiše pak plánovaný prebytek, prece rozširuje postor pro
"volnou rukzi" vlády, zejména pak
ministra financi. Od opozice normálni obcan nemusi chtít, aby šla
vláde "po krku ", ale rozhodne ji
musi vždycky jit po rukou - zejména
tam, kde ty ruce drži penize. Nebot
penize státu pocházeji z té koule na
noze každého podnikáni, každé
hospodárské
cinnosti, jejiž nezbytnost normálni obcan pripouští,

aneb co jsem si odnesl
z jedné konference

do nepohody!
TenSteveprímer
profesor
Holmes,privezl
americký
sociolog pusobící na Stredoevropské
univerzite, která se prestehovala
z Prahy do Budapešti. Liberalismus podle neho pripomíná spíše
elegantní limuzínu než terénní vozidlo, címž mínil, že funguje tiše
a hladce na rovné silnici, prekážky
však zdolávat neumí.
Je-li tomu opravdu tak, potom ho
ve strední a východní Evrope neceká velká budoucnost, vždyt zdejší
politická krajina je hrbolatá až dost
Ovšem práve vyhlídky liberalismu
v nové Evrope, prožívající kolaps
komunismu na Východe a krizi
"státu blahobytu" na Západe, byly
tématem pražské konference evropských a amerických liberálních myslitelu, kterou porádala
Stredoevropská univerzita. Není
divu, že se její úcastníci, mezi nimiž
nechybela velká jména, museli
k této otázce stále vracet: Hodí se
liberalismus do nepohody? Muže
být úspešný v zemích, kde liberální hodnoty nikdy v historii nezakorenily? Je možný liberalismus bez
liberálu?
Jak je to tedy vlastne s liberalismem v P?stkomunistickém svete?
Zvítezil nebo byl na hlavu poražen?
Vetšina diskutujících se shodla na
tom, že se stalo vlastne obojí.
Presne to vyjádril Jacques Rupnik:
"Ekonomický liberalismus zvítezil
na úkor politického." Pripomnel
jsem si v té souvislosti onu zvláštní
selektivitu, s níž pristupují neliberální vlády stredoevropských zemí
(V Cechách "konzervativci", na
Slovensku
nacionálpopulisté,
v Madarsku a Polsku postkomuni sté) ke konceptu liberálního státu
a vybírají z neho jen ty rozinky,
2

které se jim hodí.
Ceši nejradeji loví ve vodách
"libertariaIiismu" F. von Hayeka,
kanonizovaného našimi vládními
intelektuály, a "neoliberalismu"
chicagské školy, kanonizované
našimi vládními ekonomy. Prof.
Šrubar z univerzity v Erlangenu
ukázal na zarážející podobnost
mezi Hayekovým ucením a marxismem. Oba se vyznacují ekonomickým redukcionismem,
presvedcením, že všechno krome
ekonomiky je neduležité, a tudíž že
hledisko politika musí vždy ustoupit hledisku ekonoma.
Proc z celé škály liberálních
orientací získal u nás takovou
popularitu tak úzký, a pomerne
extrémní proud? Protože ho lze
snadno zdogmatizovat (zleninizovat?), a tak muže posloužit chytlavému politickému programu:
"Privatizujme, a trh za nás všechno vyreší." To je ohromne pohodlné, vždyt se pak nemusíme starat
o skutecnou zmenu hodnot a institucí. Ne náhodou si úcastníci
konference všimli, že ceští predstavitelé nemluví na mezinárodním fóru o nicem jiném, než
o makro ekonomických
císlech.
Ani slovo o budování právního
státu, o stavu lidských práv, o nezávislosti médií, o ochrane menšin, o školské politice, o samospráve. Všechna tato liberální
témata jsou ceským neoliberálum
cizí.

Presvedcení,
reforma spolecnosti rovná že
se ekonomické
reforme, však zdaleka není jen ceskou specialitou. Vetšina východoevropských vlád nejruznejší politické orientace podniká kroky
k liberalizaci ekonomiky, zatímco
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v ostatních oblastech si pocíná
pomerne autoritársky. A je v tom
bohužel utvrzována nekterými
západními teoretiky. Hrabenka
Donhoffová (vydavatelka liberálního týdeníku DlE ZEIT, kterou
ostatne ctenári Nové Prítomnosti už
znají) vyprávela na setkání následující ilustrativní historku:
"Na zacátku devadesátých let
pozval DlE ZEIT do Hamburku
JefIreyho Sachse, enthusiastického
propagátora volné tržní ekonomiky, který se zrovna chystal
zavádet v Polsku ekonomickou
reformu. Sedelo nás s ním asi
deset, mimo jiné Helmut Schmidt
a také kolegové z ekonomické
rubriky. Na zacátku diskuse jsem
rekla, že si dovedu težko predstavit
prechod od centrálne plánované
ekonomiky k tržní ekonomice
a od totalitárské spolecnosti ke
spolecnosti otevrené aniž by byla
nejprve vybudována
struktura
základních institucí. Na to Sachs
odpovedel: ,To jste úplne vedle.
Chce to jenom dve veci: vytvorit
soukromé vlastnictví a deregulovat ceny. Trh se postará o všechno
ostatní.'"

17ladu
jaké míry
.l~jsmemy,si otázku,
tady v do
Cechách,
také
podleWi této nebezpecné iluzi, totiž
že svoboda ekonomická nutne
vytvárí svobodu politickou. Jak
nekolikrát zaznelo na konferenci,
taková souvislost se zatím nikde
neprokázala, naopak známe z historie i soucasnosti mnoho príkladu
nesvobodných (a mnohdy prímo
zlocinných) režimu, které se udržují u moci tím, že nechají obyvatelstvu prostor pro ekonomickou
iniciativu. Viz Francovo Spanelsko,
Pinochetovo Chile a dnes stále víc
také Cína. A Meciarovo Slovensko?
Z tohoto pohledu se mi zdá, že
transformace v bývalém východním bloku nejenže neskoncila, ale
naopak - usilování o skutecnou,
vnitrní (nikoli formální) svobodu
spolecnosti nás teprve ceká. Pres
všechno, co bylo receno, nevyznela
liberální konference v tomto smeru vubec pesimisticky. Steve Holmes citoval jednoho svého madarského kolegu, který rád ríkává:
"Ve strední Evrope nic nefunguje,
dokonce ani pesimismus ne."
JAKUB CAMRDA
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ale práve jen jako nezbytnost.
Základni úloha parlamentu, tlm
spiš pak rozpoctového výboru a ze
všeho nejvic opozice je pak v tom,
aby nás každý rok presvedcili, že ta
koule opravdu nemohla být lehci.
A ted prijde opozicni poslanec
s geniálni myšlenkou, že si k ni
pridáme ješte jednu men§i -jen tak,
vláde pro radost. O tempora,
o mores!
(sok)

Debaty
MysUm ty televizni. o všem možném. Televizni obrazovka je pro
debaty jako stvorená. I když mám
osobne radši debaty rozhlasové,
protože mám pocit, že jejich úcastnici se prece jen na mikrofon predvádej{ min než na kameru.
Rekl jsem: o všem možném. O zahrádkárstvi, o literature, o chovu
kráUku, o detech a jejich výchove,
a vubec. Prirozene také o politice.
O té v televizi debatuj{ všude,
a pomerne casto. V predvoleb nim
obdobi obcas, i když málokdy,
politikové ruzných vyznáni v primé konfrontaci. Obvyklejši bývá
diskuse predniho politika - prezidenta, predsedy vlády, vudce opozice a nekolika dalšich, jimž se riká
osobnosti - s kvalifikovanými
novinári a komentátory, nikoli
nutne televiznimi, ale v každém
pripade nejméne stejného kalibru,
s povesti lidi maximálne objektivnich nebo prinejmenšim se schopnosti nezaujaté subjektivity. Nejobvyklejši jsou však debaty o politických aktualitách, mezi noviTfári,
komentátory, politology, pruzkumnikyverejného mineni, proste lidmi
od fochu. A také se zahranicnimi
novinári v zemi akreditovanými.
(V Nemecku to b;ylleta letoucijeden
z nejobUbenejšich
programu.)
Takové debaty bývaji nejzaj{mavejši, protože se tu pred divákem ci
posluchacem politika stává predmetem kvalifikované analýzy z úst
tech, kteri ji primo neprovozuji,
nýbrž pouze pozoruji, hodno ti,
interpretuji. Umožnuji tak tem pred
obrazovkou nebo u prijimace, aby
se lépe vyznali a nebyli odkázáni
na vlastni emoce, sympatie, anti-.
patie, nebo v nejlepšim pripade
laický soua, opiraj{ci se vetšinou
o útržkovité informace. Smyslem
. takových debat je výchova obcanu
k politice.
U nás se pod názvem DEBATA
pestuje, pokud jde o politiku, žánr
(pokracování na strane 6)

Svéhranicní,
projevy,

at domácl
nebo zaberu
- a nemohu
je
tak dost dobre nebrat -jako svého
druhu literární díla. Proto sije také
sám píši, piluji je a stále upravuji.
Jejich tvorbu chápu jako jednu
z nejintenzivnejších soucástí svého
"prezidentování". Urciteje tojakýsi
relikt mé spisovatelské minulosti,
který mi trochu komplikuje práci
v prezidentském úradu. Tu a tam
závidím jiným prezidentúm, kterí
své projevy dostanou od svých
písaru ci poradcu, prectou je
a o víkendech jdou hrát golf.
Od jisté chvíle jsem se napul sám
rozhodl a napul byl donucen
svými spolupracovníky
k tomu,
abych projevy prednášené v mezinárodním a predevším anglosaském prostredí nepronášel cesky,
ale anglicky. Ac anglictina nepatrí
mezi mé silné stránky, zvykl jsem
si na to a své projevy ctu anglicky.
Jsou to zacasté projevy filozofické,
vyskytují se v nich složitá souvetí
a lecjaká mne neznámá a zacasté
nevyslovitelná slova, a proto se na
jejich prednes vždy pripravuji.
Vpisuji si do textu ruznáfonetická
znaménka a oznacuji si i frázování, aby vety, které ctu, neznamenaly pravý opak toho, co jsem

chtel ríct, což se v anglictine
snadno muže stát.
Vždy, když projev v anglictine
pronáším, mám pred tím velkou
trému,jako školák pred maturitou.
Musím však ríci (a zaklepat), že
zatím vždy se mi kupodivu povedlo
projev s úspechem precíst. Sám
prekvapen zjištuji, že mi posluchaci rozumeli a že pochopili, co
jsem chtel ríct, a že se treba dokonce i smáli na místech, kde meli. Je
to vždy znovu a znovu radostné
zjištení, ale bohužel nikdy nevede
k tomu, abych pri príštím projevu
opet neprožíval onu fázi velké
trémy a nervozity.
Jeden z nejhezcích zážitku pri
prednášení projevu v anglictine
jsem prožil na Harvardove univerzite, kde jsem mel pri udelení
cestného doktorátu nárocný, filozofický trictvrtehodinový projev.
Ke svému prekvapení jsem zjistil, že
projev nebudu cist v dustojné
akademické aule, ale že ho budu
prednášet pred patnácti tisíci
studenty v jakémsi amfiteátrovitém prostoru, a co víc - že ho
nebudu prednášet ráno, pred cerstvým a pozorným akademickým
publikem, ale až pozde odpoledne,
poté, kdy celý den v univerzitním
4

areálu probíhalo cosi jako happening; vyrazování absolventu Harvardu má jisté rysy happeningu. Je
to veselá, radostná událost pro
tisíce studentu.
Projevu prede mnou bylo nekolik,
já jsem byl až jeden z posledních,
navíc poprchávalo a v duchu jsem
si ríkal: "Po tomhle velkém happeningu nemuže nikoho napadnout
z niceho nic poslouchat cizince,jak
lámanou anglictinou ríká jakési
složitéfilozofické vety." Vubecjsem
neveril, že by to mohlo dobre
dopadnout. Aby byla moje tréma
ješte vetší, v auditoriu sedela rada
významných osobnosti, napr. americký viceprezident AI Gore. Má
tréma byla pochopitelne silnejší než
kdykoli jindy.
Dnes vím, že to byl jeden z mých
n4ú~Mnejširnpr~ev~žeme~M
obrovské publikum napjate sledovalo a mnohokrát mi i tleskalo
behem reci. Posluchaci žive reagovali, na mnoha místech zaznel
i smích a po skoncení projevu mi
všichni gratulovali. Byl to pro mne
opravdu hluboký zážitek a po nem
jsem si musel chte nechte položit
otázku, zda náhodou neumím
anglicky.
VÁCLAV

HAVEL

•

NOVÁ

9/1996

PRfTOMNOST

Havel na Hrad
Co se o prezidentovi dozvíme z prezidentových projevu
Jan Sokol
Václavu Havlovi velmi záleží na jeho projevech. To se sice vseobecne ví, ale na§i lidé je moc neznají. Kdo si
je precte v Literárních novinách, sporadicky v Lidovkách nebo dodatecne v knižních výborech? Stálo by
za samostatnou úvahu, proc jim ani média nevenují více pozornosti.
Je to paradox, nebo už ceská tradice? Prezidenta si prece dnes u nás lidé považují více než kteréhokoli
jiného politika, a ani v cizine není mnoho tak vážených prvních osobností ve státe. S Masarykem to bylo
trochu podobné. I k nemu, jako k dnesnímu prezidentovi, se chovala zdvorilá úcta, casto i víc než jen
úcta, ale poslouchán byl sotva na pul ucha.
Je to už takový náS hotový obraz prezidenta -filosofa na trunu: on je ten, kdo zástupne, jaksi za nás za
vsechny drží latku a delá si starosti o veci, které presahují náS lÍorizont, o mravní stav zeme predevsím.
A my pak mužeme s o to lehcím srdcem hodit podobné starosti za hlavu. Prevládá totiž mínení, že vést
takovéto vznesené a ucené a morální reci mají speciálne na§i prezidenti v popisu práce, a že je to tak
dobre. Na druhé strane vsak, at od nás nikdo neceká, že bychom si je meli brát nejak priliS k srdci. Oni na
tech Hradcanech patrí ke dni svátecnímu, zdobí jej a posvecují, my vezíme ve vsednosti, pri zemi, a to je
zase nás údel.
Redakce Nové Prítomnosti se chce projevum Václava Havla venovat dukladneji: co je to vubec za žánr?
\ Jak se v nich recník ukazuje? Ke komu promlouvá? Co a proc tématizuje? V tomto císle se soustredíme na
:~. nekteré z jeho prvních projevu, casto dosti osobních, v nichž také sám pro sebe objevoval roli
a odpovednost státníka. Príste se chceme stejne dukladne venovat tem projevum, které tématizují celkový
stav tohoto sveta a možnosti lidské odpovednosti za nej. V nekterém z prístích císel prineseme také
lingvistický pohled na prezidentovy projevy.
(red.)
;>'

Jeho velicenstvo
prezident

o bylo jedno z prvních hesel
Obcanského fóra, a plakáty
ním - dost už zažloutlé - dodnes
visí v nejedné dílne a kancelári.
Když se stal Masaryk prvním
'Videl jsem i takové, kde jakýsi
ceskoslovenským
prezidentem,
; dšenec rukou dopsal ješte písvstoupil jaksi nepozorovane do
enko, aby oslavil jeho naplnení:
tradice ceských panovníku. (Neavel na Hrade". Jenže, zdá se
dávno vyšlá populární knížka
ám, tím veci nijak neskoncily, nýo "Ceských panovnících" má Mabrž v jistém smyslu teprve zacaly.
saryka dokonce na obálce.) Svoji
......~~inejmenším pro Václava Havla.
roli pritom sehrála státoprávní
1"':romu, co následovalo, co se s ním
argumentace starocechu, ale mož.(;),iJligt.u mezi zvolením a dnešním . ná ješte významnejší byl prostý
:~;prezidentstvím na Hrade, je vefakt, že. se usídlil na Pražském
".~ován následující clánek. Má-li
hrade. Tak výrazne královské sídlo
.aspon trochu osvetlit zvláštní pomezi nebem a zemí totiž dnes
hu prezidentského
úradu na
nemá žádný monarcha na svete
ažském hrade a tajemný proces,
a vedle Hradcan jsou treba Louvre
....
Jýnž se obcanu stávají prezidenti,
nebo Hofburg jen procovskými
musí zacít od Adama.
paláci mestských
zbohatlíku.

i

A presto se jim tamní prezidenti
velkým obloukem vyhnuli, práve
z výše naznaceného duvodu. Neco
takového ovšem v Praze nikoho
ani nenapadlo: predstavte si prezidenta treba ve Strakove akademii
nebo - hruza - v Ceské sporitelne!
Práve samozrejmost, s níž se Masaryk na Hrade usídlil a s níž to
verejnost bez výjimky nadšene
prijala, usvedcuje obe strany z jakési tiché dohody, že tak to má být
a že tak to všichni chceme .
Na jiné zajímavé dusledky této
pozoruhodné tradice upozornil už
Ernest Gellner: že prezident je jaksi
vynat z bežného politického provozu a nad ním povznesen, že
prezidentský úrad má u nás vždy
jen jediného legitímního
~ str. 6
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(pokraéováni ze strany J)
v Evrope prakticky neznámý mimo výjimecná obdobi ci situace:
pravidelné debaty mezi politiky.
Tedy mezi lidmi, kteN jsou pro
takový úcel nejméne kvalifikovani.
Smyslem jejich existence je totiž
ziskávat volice, pusobit na verejné
mineni, hájit sebe,svuj názor a svou
ideologii a potfit nebo aspon znevážit protivnika, jeho názor, jeho
ideologii. Misto výchovy obcanu se
tu televize (i rozhlas) propujcuje
k verbováni volicu a k vytváreni
politických
táboru na základe
nikoli znalosti a pochopeni, ale
emoci, sympatii a antipatii. Navic
všichni vime, že politik pred obrazovkou ci mikrofonem, a navic ve
spolecnosti jiných politiku, povinne
bud propaguje, nebo zatlouká, bud
ziskává, nebo odrazuje. Objektivita
ci nezaujatá subjektivita nejsou
jeho obor. A ty si, obcánku, porad,
jak mužeš.
Což aby aspon jeden program
naši televize, jeden rozhlasový
vysilaé, prestal hrát tuhle hru na
našefuriantya vytvoril typ debaty
nikoli politické, ale o politice a jejich aktualitách. Byl by to prinejmenšim malý krucek smerem do
Evropy. A obcan i spolecnost by na
tom jen ziskali, už proto, že by
o politice museli zacit premýšlet.
(AJL)

Výzva k V1Utrostranické
diskusi,
navic z úst ministra Zieleniece,
hlavniho tvurce programu ODS
z roku 1992, nemohla zustat nepovšimnuta. Zvlášt když zaznela
práve v dobe predsedovy dovolené.
Neprekvapilo,
že ji sekundoval
M Macek, který se Zieleniecem držel
už pri predchozich podobných
pokusech. Prekvapilo však rozhodne, co následovalo, presneji nenásledovalo: totiž nic. Pokud to mel
být pokus uvolnit prostor pro odchylné názory jiných clenu ODS,
. pak nejspiš ukázal, že žádné nejsou.
Vtlrá se však i jiný, méne altruistický výklad: že šlo práve jen o pomerne laciné "zviditelneni", upoutáni pozornosti v okurkové sez6ne,
pfipadne vylepšeni vlastniho image. Krome mnoha ctverecnich
centimetru novinové plochy, zabrané jalovou diskusi o diskusi, však
ani v tomto pfipade pfiliš nezabral. Pred ODS tak stále zretelneji
vyvstává zásadni problém: z ceho
bude varit svou dalši politiku?
Minulé úspechy, skutecné i domne-

kandidáta a že se od nej také
ocekává, že bude spíš sám sebou,
než predstavitelem typického obcana této zeme. Ceský prezident tedy
není pomazán a korunován, jeho
nástup se však nemuže obejít bez
jakéhosi obradu v katedrále (to
vedel i Gottwald). Tam by treba
francouzského republikána rozhodne vydesila podezrelá blízkost
korunovacních klenotu. Co kdyby
jednou nekoho napadlo otevrít ty
dvoje kované dvere ze Svatováclavské kaple a vydat se nahoru po
schodech ...
Ale kdepak! To by si dal! Stací j en
porovnat
neslýchané
svízele
a skandály, od tricátých let sužující
britské následníky trunu - obycejné
lidicky, které už od detství nesnesitelne svrbí práve koruna na hlave
a nutí pak ovšem stavet se na
hlavu, jen aby se toho protivného
pocitu na chvilku zbavili. Eduardovi VlIl. paní Simpsonová nakonec odpomohla, kdežto paní Diana,
zdá se, nepomáhá. Proti tomu je
pražské rešení proste geniální:'
prezident - ale na Hradcanech,
koruna.- ale za sedmi zámky. Jak
už to však u takových mazane geniálních rešení bývá, na samu
osobu rodícího se prezidenta se
pritom kladou nemalé nároky. Mel
by být lidový jako král Jecmínek,
a pritom vznešený jako Charles de
Gaulle. Na rozdíl od aristokratu,
kterí "se už rodí se stríbrnou
lžickou v ústech", jak ríkají Anglicané, není na tuto novou pozici
nijak vybaven a pripraven. Už
samy pruvodní a technické okolnosti tohoto postavení ho aspon
zpocátku lekají až desí: obrovské
chodby a koberce, cestné stráže,
vlajky a ceremoniári, diplomaté,
vence a statické povinnosti všeho
druhu. Masaryk sám ješte pristoupil na jízdy na koni, ty ostatní
naštestí už pokud možno redukoval
a samotný Hrad s geniální pomocí
Plecnikovou odmonarchizoval,
zcivilnil a modernizoval. Beneš si
dal postavit docela útulnou vilku
v blízké zahrade a nakonec Husák
prosadil, že muže bydlet nekde
jinde. (To ani Svoboda ješte I1esmel.) Co si ti všichni pritom
mysleli už se nikdo asi nedozví.
Jak tomu bylo s Václavem Havlem? Nekterých spíše vnejškových
drobností si už zlomyslní pozo-

rovatelé všimli - treba délky kalhot
pri první prehlídce cestné roty, jiné
se jaksi proslechly a vyprávely
dole v podhradí - treba povídka
o kolobežce, nedávno ostatne
úredne potvrzená, když se kolobežka objevila na výstave hradních
automobilu. Na rozdíl od svých
predchudcu však Havel tento svuj
prerod prubežne reflektoval a dokonce do jisté míry komentoval s opravdovostí a uprímností, která
je mu vlastní. Této vzácné príležitosti nahlédnout do Hradu by bylo
škoda nevyužít. Podívejme se proto
na nekolik Havlových projevu
z prvních prezidentských let, kde
autor sám dává najevo, jak se krok
za krokem stává prezidentem, a co
to všechno znamená.

Pohled z podzámcí
na Zámek ...
První fázi nesnadného prerodu
obcana v prezidenta dokumentuje
podekování za cestný doktorát
Hebrejské univerzity v Jeruzaléme
z dubna 1990. Havel tu dává zretelne najevo, že se ve své roli necítí
tak úplne doma: "Silný pocit celkové nepatricnosti", "potreba vysvetlovat a obhajovat". Za touto "absurdní dimenzí" autor stále cítí
prítomnost "povedomého pána",
který tomu uciní rázne prítrž, když
na chodbe zarve "budícek!". V této
souvislosti ovšem nemuže chybet
ani Katka, jemuž se Havel cítí být
snad ješte blíže než obvykle a popisuje to zcela presvedcive.
Nicméne je tu drobný, lec duležitý
rozdíl: na rozdíl od zememerice
Havel na Zámku už je. Ješte tu sice
nezdomácnel, je si vedom, "že do
prezidentské funkce nepatrí a muže z ní být kdykoli právem vypuzen", nicméne cítí, že je to pro
dobrý výkon téže funkce vlastne
výhoda. To všechno je naprosto
uprímné, jenže už jsou tu i poradci
a Havel si uvedomuje, že snad
"odkryl karty víc, než by mel"
a bude za to možná i pokárán. Ale
i to "ocekává a zasluhuje".
Takové až sarkastické hodnocení
sebe sama bývá sice známkou
charakteru
a osobní velikosti,
politikovi je však prísne zakázáno
- a to nej enom jeho poradci, nýbrž
z povahy veci samé. Není už totiž
jen sám sebou, nýbrž také a pre-
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devším zástupcem, predstavitelem
a symbolem - i kdyby sebevíce
nechtel. Zejména hlava státu je
predmetem identifikace, ztotožnení
poddaných - pardon, obcanu daleko rozsáhlejší, než je mu milé,
a hlubší, než by se na první pohled
zdálo. Prezidentem není jen v nejakých "úredních hodinách", v zasedací síni uebo pri televizním
projevu, nýbrž bez prestání dnem
i nocÍ. Snad kdysi, když mohl
panovník sundat korunu a v prestrojení vecer proklouznout
do
podzámcí, mohl si doprát chvilku,
kdy byljenom clovekem. Moderní
politik, kter)Tse vyskytuje vždycky
jen v civilu, nic takového nemá
a mít ani nemúže. Jeho role je totiž
nadmíru vúžná a v nekterých zemích sice snese ledacos, rozhodne
však žádné sprýmy. Ty jsou s ní
bytostne neslucitelné.
Tohle všechno si Havel bezpochyby brzy uvedomil a projev
v Jeruzalérne (podobne jako kolobežka) je jedním z posledních
pokusú na chvíli z role úplne vyskocit a podívat se na ni, jako
kdyby nebyla jeho. V dalším kroku
už pújde jen o masarykovsky prísnou, vážnou reflexi. To není jen
úspech poradcovské pedagogie,
nýbrž dúsleclek menící se vlastní
perspektivy: pohledu ze Zámku.
Dokud se z hradu a zámkú ješte
skutecne vládlo, než se z nich stala
místa prepychového lenošení, stavely se vždycky na kopci. V nejhorším prípade, když žádný nebyl
k mání, musela se postavit aspon
vež. To melo zajisté i své dúvody
obranné, ale nejenom ty. Z výšiny
kopce nebo veže vypadá totiž svet
úplne jinak: je to jiný svet.

a ze Zámku do
podzámcí
000

Svet obycejného cloveka se vždycky tocí okolo kuchyne a jeho obzor
koncí protejším panelákem, sousedovou garáží, v nejlepším prípade
stromy na zahrade. To snad jen
lovec, námorník nebo kovboj má
svet podstatne širší - proto se tato
povolání odjakživa tešila jakési
posvátné úcte. I vlastní kouzlo
televize spocívá hlavne v tom, že
jako iluzivní okno dává zapomenout na ubohost našeho skutecného sveta a predstírá vyhlídky

témer neomezené. Dokud televize
nebyla,
mel jcnom ponocný
a hradní pán ten povznášející
nadhled pres desítky a stovky soukromých svetú v podzámcí, jeden
vedle druhého tvorených domky,
chlívky a zahrádkami - a v každém z nich se odehrává nejaké
velice lokální drama.
Tahle dramata dvorkú, plotú,
garáží a popelnic ze Zámku sice
videt není, zato je však videt jakýsi
celek a jeho makrodrama. Jednotlivé osudy a epizody, pro prímé
úcastníky krajne závažné, vypadají
z výšky dojemne podobné, truchlive stejné, až nakonec úplne splynou - podobne, jako se kravál
a troubení aut na dálnici zdálky
slévá v jeden stejnomerný hukot.
Vyhlídka z Hradcan nabízí tuto
zkušenost v míre vrchovaté, a že
ji dávní obyvatelé paláce hojne
užívali, o tom svedcí cetné arkýre,
balkóny a parkány, zejména ve
stredoveké cásti. Co si z ní asi vzali
sami pro sebe a pro své vládnutí?
. Ke sluchu moderního politika
doléhá toto vzdálené hucení v podobe tisícu dopisú a stížností, tisícú
lokálních dramat lidí, kterým není
pomoci.
Havel-dramatik
musel být uprímne zaskocen obradností a byrokraticností svého úradu, na druhé strane pro pohled z výšky ho
jeho predchozí zkušenost vybavila
velice ostrým pohledem. Už jeho
divadelní hry totiž každodenní svet
komunistického
podhradí silne
zobecnovaly, hledaly v nem charakteristické, všeobecné sklony,
a mely tak blízko k filosofii jistého
druhu. Proto jsou i v novém pohledu z Hradu od zacátku silne
zastoupena témata mravní, zejména téma nepravdy, švindlu
a lži. Kolem lží a jejich dúmyslného maskování se tocí treba projev na svetovém summitu detí
(New York, 30. 9.1990): "Kolik zla
se už napáchalo ve jménu detí!"
Tady už ovšem nemluví jenom
kritik a dramatik, který pozoruje
a nahlas ríká, co uvidel. Ze Zámku
se ocekává víc: náprava, zásah
nebo aspon pokyn k rešenÍ. Proto
v témž projevu Havel vzápetí mluví i o nadeji, kterou cerpá z chování detí samých: deti "usvedcily
své rodice ze lži"
~ str. 8
7
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lé ("Dokázali jsme, že to dokážeme"), se zdají být vycerpány. Pri
známé nechuti premiéra a predsedy zabývat sejakýmikoli "mikrootázkami" a nevalných úspeších na
poli "každodenních" resortu (zdravotnictví, školství, dopravy atd.) by
meli prijít ke slovu - intelektuálové,
podporující ODS. Byla a jsou mezi
nimi i zvucná jména. Dokáží jí
pomoci ted, kdy je skutecne potrebuje?
(sok)

Jak se nánI stýská
"Jako v každé válce musí se obcané
ohrožené zeme vzdát nekterých
v míru zarucených práv. Minimum,
které by meli ihned prijmout, je:
pNsná evidence obyvatelstva, ješte
prísnejší dohled nad legálním držením zbraní, pronikavá kontrola
mezistátního cestování a snazší
procedura se soudním povolením
zasáhnout do soukromí osob ci
chodu institucí. V dusledku toho by
se meli obcané smírit s tím, že
náklady na všechnu tuto nutnou
obranu mohou snížit jejich tzv.
životní úroven. " Atd., atd.
Když jsem si precetl v Lidových
novinách z J. 8. 1996 Poslední slovo
Ladislava Smoljaka, zamrazilo mé.
Ani ne nad tím, že to muže nekdo
myslet a napsat, lidé jsou prece
ruzní. Trochu nad tím, že to mliže
seriózní deník uverejnit bez komentáre, ale už jsme si zvykli na ledacos.
Ne, zamrazilo me nad tím, jak se
nám najednou stýská. Vždyt toMe
jsme prece už všechno meli, a jak
dlouho. A ze stejných duvodu - byla
válka, tzv. studená, byli jsme zeme
ohrožená imperialismem,
který
k nám vysílal agenty ... dál si to
každý dopíše sám. Tak jsme zavedli
prísný režim, a jací byli teroristé
a imperialisté! Teroristé ostrouhali
a na jejich mis to nastoupilteroristický stát. Neuplynulo ani sedm let
a už se nám po nem stýská.
Pritom u nás zatím teroristé nepusobí. Neríkám, že co není, muže být.
Ale desí mepredstava, že bychom proti nim meli zacít bojovat tak, jak to
nedelá žádná demokracie, na jejímž
území teroristépusobí. Vzpomneljsem
si, jak me udivil volební úspech
republikánu v mírumilovné Telci.
"Proc?" ptal jsem se."Kvuli cikánum
a prostitutkám,"
odpovedeli mi.
"V Telci jsou cikáni a prostitutky?"
"Nejsou, ale jsou jinde. Takže ..."
Zvyk je železná košile. To platí
nejen o jednání, ale i o myšlení.
A mnohým, do nichž by to clovek
casto nerekl, se stýská.
(AJL)
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Banky a peníze
At se nám to líbí nebo nelíbi, jsou
penize, jak se ríká, "krvi" hospodárství a v moderní dobe cim dál
víc i celého spolecenského života. Dá
se za ne koupit to i ono a na rozdíl
od jiných zásob nezkysnou a nezrezaví - proto bývaly zlaté. Aby však
neležely ve slamnicích, nýbrž udržely si svoji tekutost, musi se penize
aspon trochu kazit: to obstarává
rozumná míra inflace. Penize tedy
musi obíhat a "pracovat". Udržet
peníze v tom nejlepším možném
obéhu je dnes vysoce odborná cinnost, kterou nikdo z nás neumí;
proto ji sverujeme bankám.
Od banky tedy jako vkladatelé
ocekáváme, že bude naše penize
spravovat tak, aby jich inflací
neubývalo, nýbrž pokud možná
pribývalo. Že nám je neukradne,
nýbrž jednoho dne v porádku vrátí,
pokládáme u registrované banky za
samozrejmost. Zisk je jiste spojen
s rizikem, a tak by si vkladatel mél
možnost vybrat, jakou míru zisku
(a tudíž i rizika) v daném prípade
ocekává. Potud je bankovnictvi
rízeno trhem. Aby však byly banky
prijatelné i pro nás obycejné obcany, kteN proste chtejí, aby se o jejich
(nevelké) peníze nekdo rozumne
postaral, má každý moderní stát
instituce, které banky ruzné kontrolují a udelují ci berou jim oprávnení
k této cinnosti. Každá registrovaná
banka - na rozdíl od ruzných inzerentu, ladí nabízejí vysoké úroky nese tedy neco jako punc, státem
udelenou známku své kvality.
Potud lecl.rnepochybná, lec šedá
teorie. Jak je na tom zelený strom
života? Tady se teprve clovek nestací
divit. i11ámesice zákony a bankovní
dozor, ktelý schvaluje predstavenstva, dozorcí rady i depozitáre
všech bank a pravidelne od nich dostává podrobné zprávy o jejich hospuda/·enl. P/'eslo se o bankách dozvídáme lIejdNv jen to nejlepší
(z jejich reklamy), a potom pfoijdou
tlusté I itulky, když zkrachují. Zasvecenci a ú/'edníci dozoru CNB a ministerstvafinancí se nejdNv zacnou
tváfoit tajemne a televizním reportérum foíkajíI'Ilzné moudrosti, lidove
zvané "dýmovnice". il1ezilítn se vedou tajná jednání, nicméne už I'll:::.ní
šíbri pi'esuuvají své peníze z páchnoucí ball!ly - a pak tojednoho dne
praskne. Banka se zaV1'e,pred budovou se shromáždí houf bezmocných
zákazníku, atd. atd.
A pak se v novinách po kouskách
do:zvídáme, kolik že miliard zase
zahucelo du "cerné díry", jak to
nedávno lrefne nazval Respela.

a "probudily v nich jejich lepší já".
Kdyby se takové veci vubec daly
zakázat zákonem, melo by být
dospelým "zakázáno ve jménu detí
a v jejich údajném zájmu lhát,
udávat, hrbit se a zrazovat", kdežto
"vrahum a diktátorum" by melo
být zakázáno "hladit deti po vlasech".

Za nenávistí hledej
krivdu
Hlubokou analýzu individuální
i kolektivní nenávisti rozvíjí projev v Oslu (28. 8. 1990). Nenávist
je tu predne videna jako aktivní
protipól lásky, "konkrétní vzedmutí duše", jehož nejsou schopni
lidé "dutí, prázdní, lhostejní". Její
koren hledá Havel- ponekud hegelovsky - v neukoj ené potrebe uznání ci sebepotvrzení, v "neprimereném pocitu ukrivdení", prípadne
nevdeku. To, co zde chybí, je "pocit
primerenosti", "smysl pro míru".
Odtud se dostává k tíživému problému kolektivní nenávisti, nebezpecné hlavne proto, že je "jakýmsi
trychtýrem, který do sebe posléze
vsaje všechny, kterí jsou disponováni k nenávisti individuální".
To je náhled vskutku pozoruhodný,
stejne jako popis spolecenských
výhod nenávisti skupinové. Jak se
v záveru projevu autor vrací na
politickou rovinu, zminuje jako
pravé semínko techto zhoubných
sil nekde v hloubi skutecnou historickou krivdu. A tech je ve východní Evrope k dispozici libovolné množství: težko najít jakoukoli skupi-
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nu, jež by ve své historii nejakou
nemela.
Vzhledem k tomu, co pak následovalo v Jugoslávii, byl projev
o kolektivní nenávisti a potrebe
neprítele vskutku prorocký. Snad
jen výklad nenávisti z pocitu neuznání a krivdy je príliš úzký: není
ješte vážnejším pramenem nenávisti pocit životního ohrožení, který
si pak jen hledá historická zduvodnení? Každé vedomí, individuální
i kolektivní, je prece predevším
prítomné a ke svým historickým
korenum se obrací, až když už je
k necemu potrebuje. A nejspíš jen
pocit prímého ohrožení dokáže
mobilizovat tak strašné a totální
síly, jaké se v jugoslávské válce
potom projevily.

Intelektuál
v politice
o mravních tématech, jakkoli
dnes zvlášte duležitých, se ovšem
obtížne mluví. Kdo o nich chce
hovorit, nemá se totiž v moderní
dobe o co oprít, krome své vl~stní
problematické
autority. Je-li to
navíc hlas ze Zámku, prímo si
koleduje o osvedcený return: a co
vy tam nahore? Co ty sám? Proto
se Havlúv kritický pohled musí
obrátit i dovnitr, do "vlastních
rad", meZi ty, kdo žijí na zámcích.
Tomu je venována kodanská prednáška (28. 5. 1991), která tehdy
vzbudila zasloužený ohlas. Je to
zase pokus, videt vlastní situaci tentokrát už jasne cloveka na
Zámku - s jistým
odstu-
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pem ("jsa u mocI, Jsem si permanentne podezrelý"), ale bez legrace.
Havel si všímá príjemností, spojených se životem politika, a vidí je
jako pokušení: opet jedno z jeho
tradicních témat. "Clovek, který
zapomnel rídit auto, nakupovat,
varit si kávu a telefonovat, není
totiž týmž, který to celý život umel.
(...) Stává se zajatcem svého postavení, svých výhod, své funkce."
Svetový ohlas tohoto projevu bezpecne prokázal, že tohle vubec není
problém specificky ceský, ale že
možná jen ceskoslovenský prezident si tehdy mohl dovolit takhle
mluvit o nahém králi.
Toto své zvláštní postavení mezi
politiky Havel neprisuzuje nejakým osobním prednostem, nýbrž
tomu, že prišel do politiky jako
outsider, a to jako intelektuál.
V prednášce k japonským intelektuálúm (Tokio, 23. 4. 1992) premýšlí o tom, zda by z nouze, v níž
se po pádu komunismu dostali ve
východní Evrope k moci casto
práve intelektuálové, nemohla vyrust i nejaká ctnost. Poctive probírá známé a mnohokrát publikované námitky - amatérství, váhavost, nesrozumitelnost,
neschopno'st vést a rídit -, prece se však
snaží ukázat, že proti nim stojí
i jisté výhody ci prednosti. "Jakýsi
nový vítr, nový duch" by mohli
intelektuálové do politiky vnést
práve proto, že víc a hloubeji
rozumejí tomu, co se dnes na svete
deje. "Soudobá civilizace se ocitla
na velikém rozcestí" a politiky tedy
ceká, že budou muset hloubeji
prožívat i "osud sveta". S tím však
mají zatím nejakou zkušenost práve jen vedci, básníci, filosofové zkrátka intelektuálové.

Cas a instituce
K tématu globální odpovednosti
a globálních problémú, která potom v Havlových projevech zaujímá stále významnejší místo, bych
se rád vrátil jindy. Tento pokus
o pochopení geneze Václava Havla
jako prezidenta bych chtel uzavrít
tématem, které podle mého názoru
predstavuje další práh jeho vývoje.
Je to téma cekání, casu a trpelivosti. V dekovném projevu k Akademii humanitních a politických
ved (Paríž 27. 10. 1992) Havel
rozlišuje rúzné druhy cekání se

zvláštním zretelem k cekání na
Godota. Takové neplodné cekání
na "nejasnou záchranu zvencí"
není nadeje, nýbrž iluze, "záplata
na díru v duši". Jejím pravým
opakem je pak schopnost neco
delat bez ohledu na to, kdy anebo
dokonce zda se to nejak vyplatí.
Delat veci, o nichž je clovek pevne
presvedcen, že jsóu dobré samy
o sobe - a pak už jen verit, že se
snad jednoho dne ujmou. Kdy, to
není dúležité. Presto se Havel
priznává, že v dobe svého prezidentství jaksi propadal omylu
"zkázonosné nedockavosti soudobé technokratické
civilizace":
"Myslel jsem si zkrátka, že cas patrí
mne. Byl to ovšem velký omyl. Svet,
bytí i dejiny mají svúj vlastní cas,
do nehož sice múžeme tvorive
vstupovat, ale který nikdo z nás
nemá celkove ve svých rukách."
Také zkušenost, že nic se zejména v politice nedá uspechat, si
každý musí udelat zrejme sám. Že
dobrý politik pracuje nejcasteji
jaksi "do prázdna" a výsledkú se
málokdy docká, to je další dúležitý
krok v genezi prezidenta. Snad
bych si jen v této souvislosti dovolil
pripomenout významné téma, jež
v Havlove úvaze chybí. Trpelivému politikovi poskytuje evropská
tradice významnou pomoc, totiž
dúveru v instituce. Jakkoli to pro
cloveka s životní zkušeností komunismu zní prímo absurdne, prece
jsou to predevším instituce, o než
se svobodné zrízení spolecnosti
vždycky opírá. Pres všechnu svoji
težkopádnost, tupost a ztrnulost
jsou totiž práve ony místy, kde se
strádá zkušenost generací a kde se
soustavným napravováním omylú
múže budovat cosi jako praktická
moudrost.
Jako lidská díla nejsou jiste žádnými ideály: jsou tu jen proto,
abychom my obycejní a krehcí
smrtelníci meli co trpelive kritizovat a zlepšovat. Ztuhnou-li tak, že
to už s nimi nejde, musí jiste prycale teprve v okamžiku, kdy máme
k dispozici lepší. Život bez institucí, to jest být v holé alternative
mezi nedockavým lámáním pres
koleno (prípadne pres mrtvoly)
a hrdinskou prací pro nekonecno
(prípadne pro Godota), to není život
pro lidi.
JA'lSOJ\OL
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Všichni zúcastnení se totiž tvárí,
jako by nic. Vaše peníze jsou pryc a co má být? Dozorcí rada? Není
k mluvení. Predstavenstvo? Nehodlá se vyjádrit. Ministerstvo financí?
Vaše chyba. Nakonec tu sekeru zaplatí pro menší vkladatele stát, to
jest plátci daní, a ti vetší zkrátka
ostrouhají. Nanejvýš se dozvedí pár
otrepaných úsloví, která z úst zodpovedných znejí jako pekné drzosti.
Tak se treba mohou dozvedet, že
si na své peníze meli dát lepší pozor.
Jenže jak? Nedávno dokonce jeden
odborník prozradil, že banku prý
poznáte, když si prectete seznam
jejího predstavenstva. Pritom má
CNB a ministerstvo mesíc po mesíci
podrobné údaje o hospodarení
každé banky. Co s nimi delá? Proc .
nezavede nejaký jednoduchý rating,
treba overovaný nezávisloufirmou?
Jak je snadné si ovel'it bonitu banky predvedlo ostatne nedávno ministerstvofinancí samo: v plzenské
bance prišlo bratru o dve miliardy
státních penez, prý celní správy.
Proc jim nikdo neporadil, nedal
precíst seznam predstavenstva? Co
tomu ríká ministr financí, který se
ted tvárí ustarane a omezuje výdaje
ostatních resortú? Kdo bude krátit
tyhle "výdaje", rozpoctovou kapitolu "cerné díry"?
Nad prasklou bankou zacnou
všichni zúcastnení pochopitelne
"mlžit": je to prý složité, procento
rizikových úveru, kapitálová primerenost, portfolio ... Teprve pak se
ukáže, že banka uvádela nesprávné
údaje (kdo je kontroloval?), že
"rizikový" je-jen eufemismus pro
ztracený ci ukradený a že v predstavenstvu sedely všelijaké podezrelé
a dávno profláknuté veliciny. Jak
to, že tohle víme až ted? Co de1aly
CNB a ministerstvo?
Banky si staví ho nosné paláce
a platí nejvyšší platy. Mají je mít budou-li to banky a ne loupežná
sdružení. Rád bych veril, že tu takové jsou - ale proc se, hrome, žádná
neozve? Dobrodruzi a mafiáni prece kazí povest i obchody také jim.
A konkurence tu dnes už je - dokonce zahranicní. Dockáme se dne, kdy
nejaká domácí banka místo trapných reklam (za peníze zákazníku
-jak jinak) zacne uverejnovat srozumitelné a jasné údaje o svém hospodarení? Kdy k tomu stát donutí
i všechny ostatní? Takhle, soudruzi,
kapitalismus v tomto tisíciletí nevybudujeme.
(sok)
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Plecnikova výstava
na pražském Hrade znamenala
skutecnou událost, prinejmenšim
z dvojiho hlediska. Predne jako
dodatecný objev tohoto velkého
architekta, kterého má sice každý
Pražák na ocich pomerne casto,
a presto ho zpravidla
vlastne
nevnimá. Jeho pražská cinnost byla
totiž typickým plodem té neobvykle
velkorysé doby pocátku stoleti
(sverila mu stavbu kostela na
Vino hradech), která sice se vznikem
samostatného Ceskoslovenska nenávratne skoncila, avšak doživala
práve na Hrade pod primou patronaci Masarykovou.
Tak mohl Plecnik v Praze uskutecnit radu významných staveb,
které však vzápeti po svém dokonceni pusobily jaksi anachronicky
nebo prinejmenšim cize. Vi!lkorysost, s niž dal Masaryk v Lánech
i na Hrade volnou ruku cloveku,
který mu sv:fmi názory nemohl být
praiš blizký, by si zasloužila zvlMtni pozornost v rámci jinak spiše
chudé kapitoly "Masarykuv vztah
k umeni". Paradoxne naopak kontrastuje s tim, že Plecnik, tento
jrantiškánsky zbožný muž, napriklad do katedrály nikdy nepronikl:
tam tehdy ješte doznival Hilbert
a nastupoval - Max Švabinský.
Výstava predstavila dobre známé
Plecnikovy projekty, jako treba
zminený kostel Srdce Páne, v jejich
genezi a vývoji, ale i stránky témer
neznámé - napriklad pozoruhodné
umeni liturgické. Vi!zvláštni expozici stanuli vedle sebe Plecnikovi
pražšti i lublanšti žáci, na prvém
miste asistent a pokracovatel Ota
Rothmayer. Autori výstavy pozoruhodne využili toho, že celý Hrad je
vlastne Plecnikovou expozici, a vý.stavu usporádali jako jakýsi beh za
pokladem: návštevnik - pravda, za
peniz nikterak levný - dostává do
ruky plánek a s nim i úlohu, najit
a obehnout petatricet zastávek.
Každá je navic zretelne oznacena
a peclive popsána - misty snad až
priliš dukladne. Vrchol expozice,
výstava 2J mešnich kalichu ve
Vratislavove paláci, je na samé
hranici mezi pusobivosti a výstavnickým kýcem: v zatemneném
románském sále sviti jen zlaté
predmety, umistené ve výši oc{jaksi
v prostoru, a diváka provázi tlumený latinský chorál. V ejektni
instalaci si vystavené kalichy sice
nemužete porádne prohlédnout byly by zrejme zajimavé i po remeslné stránce - nicméne celek pusobi

Mistrovské
S místopredsedkyní
Spolkového snemu
Antje VOllmerovou
O jejím objevování
sudetonemecké i ceské
tématiky.
~ tak
skromnou
pýchou,
dá-li
se
C"
ríci, predvádí
Antje
VoUmerová, místopredsedkyne Spolkového snemu, reprezentantka
strany Sdružení 90/Zelených, návštevníkovi svou hezkou kancelár
s pohledem na Rýn. A hned nato
ukazuje s nelícenou radostí knížku, kterou práve obdržela z nakladatelství: Orpheus und Eurydike. Je
to krásná moderní obrázková
publikace, znázornující v barevných kompozicích príbeh dvou
postav z recké mytologie. Lyrický
trext napsala Antje Vollmerová.
Táž Antje,která v minulých letech
soustavne navštevovala Ceskou
republiku a jak zde, tak v Nemecku se zasazovala o urovnání pomeru mezi sousedními státy.
Paní VOllmerová,rekla jste mi, že
žádný z vašich predku nepochází
z bývaléhoceskoslovenskéhopohranicí
a že ani nemáte milého v Praze. Tedy
ani rod, ani Amor - co vás tedy vedlo
k tomu, že práve vztahum Cechu
a Nemcu venujete takovou pozornost?

neprohlubovat polarizaci a rozpory,
ale zkoumat, nemohou-li protivníci,
kterí si tak zvykli na konfrontaci
a mentální zákopy, uvažovat jednou
jinak. Hledání východisek, inteligentních východisek, to je vlastne
vodítko v mém politickém snažení.

Patrne jste v tomto prípade zjistila,
že zákopy a rozpory jsou velicehlubokÍ!,že ano?

Já jsem brzy zjistila, že bariéru tvorí
kus historie, který i nás, generaci
osmašedesátého
roku, príliš málo
zajímal. Tedy - my jsme se rádi
solidarizovali
s lidskými
právy,
s obeúni vyhnání všude na svete, ve
vlastní zemi jsme však osud vyhnancu
Je to poslední otevrená otázka v nenebrali na vedomí. Vnitrne jsme
mecké zahranicní politice. Poprvé
akceptovali, že za nesmírné zlociny
v dejinách žijeme se vsemi sousedy
minulosti existuje jakási kolektivní
v prátelských vztazích, se spolecnou
odpovednost, a proto jsme v jistém
perspektivou do budoucnosti. A zrovsmyslu strpeli, že nekteré skupiny
na Ceši predstavují poslední chybející
Nemcu, konkrétne tedy vyhnanci,
kámen v této konstrukci. To považuji
zaplatily víc než jiné cásti obyvatelza absurdní. Vím totiž, že nejen moje
stva. Domnívala jsem se tedy, že by
generace, ale vetší cást nemeckého
mohlo prispet k uklidnení konfliktu,
obyvatelstva se zajímá o tuto zem.
kdybych ted já, reprezentantka práve
Vetšina ví, že prepadením
Prahy
vlastne zacala Hitlerova druhá svetotéto generace, vyhledávala kontakt se
svazy vyhnancu a pokoušela se o diavá válka a že je tudíž dvojnásobne
naléhavé hledat smírení. Mnozí z nás
log se sudetskými Nemci. Rekla jsem
jim: Snad je vám proto tak zatežko
se trásli, když tanky Varšavské smlouvy preválcovaly
Ceskoslovensko,
. smírit se s Cechy, že jste nenalezli
mezi Nemci mnoho pochopení pro
a s velikou sympatií jsme sledovali
svuj osud. Domnívala jsem se, že snad
"sametovou revoluci". A práve v této
by se takto mohlo zmírnit príkorí,
zemi, na rozdíl od jiných zemí strední
a tak bude spíše možné vydat se
a východní Evropy, jsou nositelé této
s Cechy na cestu dorozumívání.
revoluce stále u moci. O to snazší by
melo být dorozumívání.

Ale vy jste musela mít ješte jinou
motivaci, abyste se tak vášnive anga"
žovala.
U me je to tak, že jsem si už vícekrát
v mém politickém živote práve v tak
v obtížných a minulostí zatížených
situacích rekla: tady prece musí existovat východisko.
Snažím se pak
10

Vyjste se ovšem na svuj úkol pripravovala neobvykle dukladné. Byla jste
mnohokrát v Cechách, navštevovala
jste pohranicí, videla situaci na vlastní
oci, hovorila s lidmi ... Jaké jste si
z techto cestprivážela poznatky?
Jela jsem zcela zámerne do tech
oblastí, kde nemecky mluvící obyvatelstvo kdysi dosahovalo devadesáti
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procent A pri techto cestách jsem se
pokoušela vžít se do myšlení nekoho,
jehož predkové tam žili. Co by mnou
v takové situaci otráslo? To se mi ujasnilo, když jsem si uvedomila, že tato
osídlení sahají svou kulturou daleko
do minulosti. Sama selská stavení jsou
polovicní zámky, do pískovce tesané
klenby, široce založené usedlosti.
Takové nevznikají za dvacet tricet let,
za tím je dlouhodobá historie osídlení.
A z toho vzniká i sounáležitost s krajinou. Zjistila jsem také, že jsou to
velice krásné, dojímavé krajiny, které
mohou být hluboce zapušteny ve
vzpomínkách na detstvi. Vždyt kolikrát
se stává, že prekrocíte lokální, zemepisnou hranici, a najednou se ve vlastní biografU vracíte o tricet ctyricet let
nazpet A uvedomila jsem si, že v té
tužbe po domove je vlastne kus touhy
po krajine detstvi. Ta však již nikde
neexistuje, protože krajiny detství jsou
zmeneny, at leží kdekoli.
Pochopila jsem také, že znicené
usedlosti a vesnice jsou dusledkem'
poválecné historie osidlování. Tehdejší pristehovalci tu nehledali budoucnost, jen procházeli, a to zpusobilo
nynejší ráz krajiny.
eliší se však
príliš od toho, co bychom nalezli ve
Slezsku a nakonec i v Dráždanech.
Komunistický režim nikde nedbal
o "meštácký" majetek. Rozdíl v Sudetech je jen ten, že hrají urcitou roli ve
vnitrní politice Nemecka.

Jaké jste mela konkrétní predstavy,
by se veci mely vyvíjet, když jste se
oto úkolu ujala?
mých predstavách by všichni zút@kilPastnení museli prekrocit svuj stín.
,;;;Qq''mnívala jsem se, že Helmut Kohl
!ip!
by mel ješte v dobe svého kanclérství
j
'(položit poslední kámen v nemecké
zahranicní politice, címž by dosáhl
%t:!A::~:}I:IYice

než kdysi Bismarck.

Domnívala

..,,,,,"",i:§t;m se, že Edmunda Stoibera by
Pmohla
lákat predstava, že spoluvytvárí
IJtikoli provincní,
ale evropskou,
''Stredoevropskou
politiku. A myslela
.' , že sudetští Nemci by mohli být
nuti, když prijde reprezentant
pólitické levice a rekne, je mi lito, že
. e dosud dostatecne nevnílnali váš
d, vaše individuální
osudy, ale
rílne, že práve proto, že tuto oblast
"""tak milujete, stanete se kulturním
Óstem pro dorozumení a spolecnou
oucnost Tolik, co se týká Nemcu.
Cechu jsem vedela, že je treba
nekoho, koho se nemusí bát a kdo by
rekl, že pro každý národ je duležité,
aby se zabýval nejen svetlými stránkami svých dejin a želel vlastních
obetí, ale reflektoval také temnejší
stránky vlastní historie. Požadovala
jsem proto, aby krome otázky kolektivní viny debatovali i o odsunu
sudetských
emcu, z nichž cást nesla
vinu, cást byla nevinná. Stejne duležité bylo vysvetlit Cechum, že v Ne-

mecku vyrostla nová generace politiku, od nichž nehrozí nic démonického. Už nemusí žít s vedomím, že
konfrontace
mezi Cechy a Nemci
nakonec vždy koncí v neprospech
Cechu. Proto jsem je chtela presvedcit,
že demokracie v Nemecku je stabilní
a trvalá a emecko je spolehlivý partner zarucující,
že malá zeme již
nebude preválcována velkou.

Jaký význam v tétosouvislostidáváte
spolecnému prohlášení parlamentu
obou zemí k budoucím otázkám
vzájemných vztahu?
Návrh spolecného prohlášení považuji za správný. Otázky minulosti
nelze rešit smlouvami. Tady je treba
použít metodu dialogu, pri nemž se
obe strany - mohu-li to tak ríci - ideologicky odzbrojují. Jsem ovšem presvedcena, že takový proces nelze protahovat do nekonecna. Chce-li jedna
strana predepisovat druhé, jak má své
pozice formulovat, aby se omluva za
minulé zlociny akceptovala, pak takovým stylem i kulturou jednání se proces smírení marí.

S jakým ohlasem jste se setkala na
ceskéstrane?
Mohu-li se vyjádrit ponekud nevšedne, rekla bych, že jsem u Cechu casto
narážela na totéž, co u sudetských
Nemcu. Nemohu se zbavit podezrení,
že jde prece jen o jeden národ, jen
s ruzným kulturním pozadíln: Ceši
i sudetští
emci mají nesmírnou
schopnost prežít, jsou velice prátelští,
s pochybnostmi
o vlastní identite
a z toho vyplývajícím
strachem,
a tudíž s prehnaným
durazem na
jistoty, bezpecnost
Mezi Cechy a Nemci je to pak vztah
Davida a Goliáše. Ale David nesmí
mít strach. Jinak je v této konstelaci
nesprávným partnerem Goliáše. Chápu tyto nejistoty. Nejen ve vztahu
k Nemecku. Po Mnichovské dohode
se Ceši cítili zrazeni celou demokratickou Evropou, které národní svébytnost a budování demokratického státu
nestály za obranu. Takovéto zkušenosti v historickém zavazadle však
nejsou vhodné pro rozvíjení nové
evropské identity.

Jezdíte sem již radu let a hovoríte
s nescetným množstvím osob nejruz-

nejšího postavení i ruzné politické
príslušnosti. Zpozorovala jste zmeny
v myšlení lidi,zejména v otázce ceskonemeckých vztahu?
Za puldruhého
roku, co se tak
intenzivne snažím, se zvetšil okruh
tech, kdo ríkají, že je treba tematizovat
otázky cesko-nemecké
minulosti
a vyjasnit si je ve vzájemné diskusi
mezi obema národy. Nesmírne si
vážíln toho, že práve ceská politická
reprezentace
považuje za základní
podmínku demokratické
stability
konfrontaci s otázkami minulosti. Že
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impozantne.
Nejpozdeji na tomto míste si však
návštevník
uvedomí i druhou
pozoruhodnost této expozice. Obchuzka od exponátu k exponátu
mu totiž postavi pred oci neuveritelné bohatství pražského Hradu.
Jak se behem poslednich šesti let
postupne otevírají dalU a další
prostory, zahrady, sály, terasy
i chodby, muže pozorný návštevník najednou nejen sledovat stopy
tisícileté historie této jedinecné
stavby a obdivovat jednu po druhé,
ale vystupuje pred ním i celá skutecnost houževnatého li,silt o ceskou
státnost. Pres všechna prerušeni,
lidská i prírodní, pres všechny
pohromy i obdobi únavy ci otupelosti se zde znovu a znovu navazuje na kamenné dedictvi predchudcu,jež na rozdíl od stop písemných jaksi vylucuje každou pretvárku. Na nove otevreném balk6ne
Vladislavského sálu, na streše Tereziánského krídla nebo na Moravské
bašte se tak nabízí nejen krásný
pohled na Prahu, alejakýsi zvláštní
zážitek soustredené cinnosti staletí,
na nemž i dnes stojíme. Prusecík
dob, které šly za velice rozdanými
cíli, které si však ve své stavební
cinnosti podivuhodne rozumely.
A rozumel jim i Plecnik.
(sok)

Nužky
Zacíná se u nás diskutovat o nužkách. Tojest o rozpetí: mezi nizkými a vysokými príjmy, mezi platy
šéfu a zamestnancu, mezi bohatými a chudými. Téma, které je
vlastní tržnímu hospodárstvi a demokratické spolecnosti. Není to,
samozrejmé, jenom naše téma, ani
ne predevším naše. Naopak, jsme tu
teprve zacátecníci, jinde mají zkušenosti daleko bohatší a na jejich
zpracování dokonce instituce. A ty
se, až kupodivu, ohledne nužek
shodují.
Tak napríklad nedávné studie,
vydané nezávisle na sobe Spojenými národy, Svetovou bankou a Organizací pro hospodárskou spolupráci a rozvoj (slavná OECD), do-
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cházejí k názoru, že hospodárský
rust a pokles nezamestnanosti jsou
výraznejší v zemích, kde existuje
spravedlivejší rozdelování národního duchodu.
Tak napríklad v cervenci publikovaná zpráva OSN o rozvoji lidských zdroju konstatuje "kladný
vztah mezi hospodárským rustem
a rovnováhou príjmu". Svetová
banka je zase toho názoru, že cím
vetší jsou príjmy nejbohatší petiny
obyvatelstva, tím nižší jsou ukazatele hospodárského rustu. A OECD
konstatovala v cervnu ve zpráve
o hospodárských vyhlídkách, že
"prosperita zemí OECD bude v budoucnu záviset na omezování sociální a ekonomické marginalizace, kterou prináší nezamestnanost,
neprítomnost na trhu pracovních
sil ... a do znacné míry i 'rostoucí
nerovnost mezi mzdami a jinými
príjmy".
Zmínené instituce se podivuj{, že
je treba to pripomínat. Treba v diskusích o nužkách.
(AJL)

Po stopách zaniklé
civilizace
ceskoslovenské vydal se redaktor
NP na nekdejšíPodkarpatskouRus.
A pripadal si jako archeolog, když
našel treba torzo hydrantu - rok
výroby 192J; nebo poulicní lampy
se stínidlem zavešené na telegrafních sloupech nebo na šnure mezi
dvema užhorodskými domy, jakoby presazenými ze Smíchova ci
z Karlína; silnici zarostlou travou;
výhybky, mosty, semoJ'ory, šranky vše made in R.C.S. - na trati Užhorod-Jasina; staré dobré predválecné
kocicí hlavy na mukacevských
"bulvárech", ale i jinde; hranicní
kameny navlas podobné treba tem
krkonošským (s plsmeny"Cs"a"P"
na protilehlých stranách) na karpatském hrbetu kdysi oddelujícím
polskou Halic od Ceskoslovenska ...
A bylpa~Mnedojat~iobj~,
nebot díky jim mu bylo v dnešní
Zakarpatské oblasti Ukrajinské
republiky stredoevropsky milo. Na
"velké Ukrajine" nebyl, ale zdálo se
mu, že v Kijeve by mu prach vírený
obrovitými "gruzavíky" nebo zápach z jejich nízkooktanového
benzínu vadil mnohem víc, než na
mukacevské ulici lemované nízkými barácky s brízolitovou omítkou, takovými, jaké najdete ,v každém ceském malomesté, pokud tam
místo nich zrovna nepostavili paneláky.

je nenechává ležet v propadlišti dejin.
Ocenila jsem, že se s touto kartou
nehrálo ve volebním boji. Nevyužívat
takovou národní otázku populisticky,
to svedcí o znacné demokratické
zralosti. Ovšem i takový proces potrebuje úspechy - i v národním zájmu.

Vyjste se neomezila pouze na setkání
s ceskoustranou. Navázala jste osobní
kontakty i se sudetskými Nemci, byla
jste na Sudetonemeckém dni, kde vám
odmttli oficiálntprojev. Jaké byly vaSe
zkušenosti všeobecne?
Sudetští
emci jsou mou osobou
zcásti fascinováni, zcásti iritováni.
Proto se také mnoho z nich okolo mé
osoby polarizuje. Ríkají: "Ona je první,
která k nám prišla, která se o nás
zajímá. První, která poznala, že nás ve
,spolkoverepublikánské' realite zanedbávali, že náš osud jim byl lhostejný."
Ocekávájí však ode me príliš, a pak,
zklamáni, ríkávají: "To je vlastne
zvlášt prohnaná zrádkyne. Prichází
laskave, ale naše požadavky podporovat nechce." To, že musím také zklamat, je soucástí mé role. Trochu se
musím distancovat od obou stran,
abych mohla být clánkem mostu,

Pant Vollmerová,vedle toho, že jste
dlouholetou clenkou hnuti Zelených
a dnesjednou z celnýchpredstavitelek
jeho strany, jste veNci evangelická
krestanka.Dojaké mtry,zda vubec,má
toto presvedcenívliv na vaSipolitickou
cinnost?
Moje motivace venovat se politice
smírení není v první rade krestanská.
Jiste, ve víre clovek nachází pomoc
i motivaci. Mne ovšem fascinuje, když
se v politice podarí mistrovské dílo.
A neexistuje ctižádostivejší a krásnejší politické dílo než takový proces
smírení. Je to proces mnohostranný,
kde strany musí prekonávat démonizaci a staré neprátelské predstavy. Je
to politika, která nezastupuje úzké
stranické zájmy. Je to stavba mostu,
kde se musí budovat jeden oblouk za
druhým. To mne fascinuje. Chybí mi
ovšem" partner v konzervativním
tábore.
evím, zda lze z opozice
politiku tlacit do smeru, kdy vláda
muže jednat jen tak, a ne jinak.
Nevím, zda se ten poslední oblouk
podarí. Ale i kdyby se ted nepodaril,
nebyla by to snaha marná. Obe strany
dnes vedí víc než predtim.

Rozhovor pripravil Bedrich Uttitz
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Jaeques Rupnik, Ernest Gellner,
Pierre Hassner, Alain Dieekhoff

(dokonceni z minulého clsla)

Jacques Rupnik: Duležitým problémem je vztah mezi politickou a národní
jednotou, tedy problematika národního státu. Snad nejlépe ji lze v soucasnosti
doložit procesem obnovení nemeckého národního státu. Nemci se sjednotili
ve jménu práva na sebeurcení a stejného práva se pak dovolávali Slovinci
a pobaltské národy. Prirozene vyvstává otázka, co se pro ne zmenilo od té
doby, kdy jsou národním státem? A co ríci k citlivému tématu nárustu
extremismu a xenofobního nacionalismu, které se šírí od Rostocku po
Solingen?
Pierre Hassner: Nemecká identita je spojena nekolika velkými problémy:
vztahem k nacistické minulosti; vedomím nemecké jednoty - což je téma
dnes rozhodující. Znovusjednocení jsou, to ano, ale jednotní? - Všichni jiste
znáte anekdotu, v níž východní Nemec ríká západnímu: "Jsme jeden národ"
a ten odpovídá: "My také". Aniž se radíme k tem, kterí se plaší v obave pred
znovuzrozením nemeckého imperialismu, musíme se presto ptát, zda dnes
není aktuální jakási myšlenka nemeckého "poslání" v Evrope v rovine
ekonomické ci kulturní; a to zejména v souvislosti s integrací strední Evropy
pres regiony.
Co se mi jeví na dnešním Nemecku pozoruhodné, je nepríto~nost politicky
zabarveného nacionalismu. Najdete tam sice rostoucí antievropanství, není
však agresivní. Naopak se setkáte s dobre známými projevy xenofobního
násilí. Lze však oznacit neco podobného za nacionalismus? Bandy skinheadu,
které dríve útocily na cizince, útocí nyní na handicapované! Což jiste
YOpomínánacistickou minulost, ale zároven nutí k zamyšlení, zda nejde
e o násilí proti jinakosti, at už je povaha toho, co nás delí, jakákoli, spíše
o projev národního cítení, spojeného napríklad s územními nároky.
.: O Nemecku se ríkalo, že je to nárbd ve dvou státech. Ted již mužeme
. t národní stát, ale presto zde zustávají zachovány dve odlišné spolecnosti.
muže taková národní jednota fungovat? Na druhé strane nelze
hlédnout, že sjednocení usnadnuje federální a decentralizovaná struktura
spolkovými zememi, tedy s politickými entitami, které si uchovávají
onomii a rozmanitost.
.: Reinhart Kosselek ríkal: "Nemecká tradice je federální. Proto jsme
rým pruvodcem do zítrejší federální Evropy."
.: To nás dovádí k problému krize federalismu, respektive k separatismu
vyspelých prumyslových spolecnostech, tedy ke shrnutí tématu, které je
ahem druhé cásti této knížky. V daném kontextu již nemužeme hovorit
ze o situaci postkomunistické. Ceskoslovenská situace je mnohem bližší
?RrJpadu belgickému a quebeckému, respektive Severní Ligy v Itálii. Otázka
~ i'iifI'tédy musí znít: Covede ve vyspelých prumyslových spolecnostech k separau? Proc se nespokojíme s ekonomickou prosperitou a s demokratickým
itickým rámcem? Nemužeme opomíjet nenasytnost slabšího z partneru
dvojclenné federaci (Belgie, Ceskoslovensko, Kanada). Víme už také, že
nacionalistické požadavky ukojit nemužeme. Když vyhovíme jednomu,
okamžite následuje další - zacíná se odvíjet jakási permanentní krize
spolecného státu.
~ str. 14
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A co vubec v Kijeve vedl o tom,
co se deje daleko za horami? Podle
výpovedl zde usedlých obyvatel, ne
o mnoho vlc, než vedeli predtlm
z ješte vzdálenejšl Moskvy. Jiste, na
Užhorodu a Mukacevu (obývaných z velké cásti poválecnými
pristehovalci), poznáte, že tu vládl
Homo sovieticus, ale na venkove,
v horách, se žije po staletl porád
stejne. Každý má krávu ci ovce
a vubec hospodárství a z toho je
živ, a nejaké politické otresy se ho
príliš nedotknou. Ruzné režimy
tudy prošly za poslednl stoleti, ale
rusínskou duši prlliš nepoznamenaly. Lidé jsou tu nesmírne prlvetiví
a pohostinnl a hned nabízej{ mléko ci sýr, což prijde vhod, protože
v obchodech nedostanete krome
chleba vubec, ale vubec nic. Takže
horalum ani nic jiného nezbývá než
vezet v naturálnlm hospodárství,
stát tu totiž prlliš nefunguje. Malý
príklad: všechny domy v dedine
jsou krásne nazdobené, jen uprostred zarucene stoj{ barabizna bez
oken a bez dverí: budova sovetu ci
sovchozu, ci ceho.
Zakarpatská Ukrajina prožívá
druhou ceskou kolonizaci. Tentokrát ovšem prijiždejí
namísto
uredníku a ucitelu jenom turisté s ruznými "nezávislými" cestovkami i na vlastní pest. V horských
udoUch kolem Kolocavy a Jasini se
to jen hemží ceskými autobusy. Co
to udelá se zatlm skoro nedotcenou
krajinou a nedotcenými lidmi,
zatlm nenl jasné. Žádného mlstnlho
majitele louky, kde se stanuje ve
velkém, ješte nepadlo udelat si
z toho kšeft. Zaplatpánbuh.
(cam)

Všechny barvy Afriky
Jižnl Afrika je ponekud z ruky
a ponekud mimo zájem, Africané
už se tam ani navzájem nehubí, ani
jimi necloumá apartheid. Hospodárstvl nenl nejsilnejšl a rand nenl
príliš duležitá mena. Ale nejzaj{mavejši na této republice je sám
pojem Africana: je to nejen cerný
príslušník sedmi etnických skupin
jako Xhosa, Zulu, Swazi, Sotho
a Tswana, je to nejen indický
African a indonézský malajský
African, ale je to i bílý African
a barevný African, to jest mišenec
vzešlý druhdy z tohoto antropologického spektra. Bllých Africanu je
16,3 % z celkových asi 38 milionu
obyvatel a jejich africkou identitu
posílili bezdeky Britové, kterí se za
burských válek stali kolonizátory,
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zatimco búrští potomci nizozemErnest Gellner: K Ceskoslovensku bych jen upresnil. Jeden aspekt tato
ských osadníku z poloviny sedmzeme v kategorii postkomunistických zemí prece jen stále udržuje. Je jím
náctého století byli "mistní".
skutecnost, že se Cechy industrializovaly ješte dríve, než prišel komunismus,
Pojem "puvodního" obyvatelstva
kdežto Slováci za komunismu. Z toho vyplývá odlišnost sociálne
se mi vždycky zdál podezrelým,
ekonomických struktur, jeden z faktoru rozdelení. Ale lítost není na míste.
zejména vlivem nekterých americSmalt is beautijul! Je-li možný pokojný rozvod, proc ne? Je pravda, že
kým intelektuálu, kterí soudí, že
Slovensko ustoupilo od liberalismu a nyní je samo se svými problémy
pred pristáním evropských žoldás etnickými 'menšinami. Ale ten snatek byl špatný, byl plný trpkosti.
ku, mnichu a obchodníku panoval
Psychologicky bylo rozdelení žádoucí.
na temných kontinentech pravý
J.R.: Politicky se zdá, že Slovensko tím nic neztratilo. Od rozdelení tu
a panenský ráj. Argument tento by pozorujeme vývoj k pluralismu a otevrenosti. (Byl by dnes názor prof Rupmusel nutne skonéit u hominidu - nika stejný? pozn. red.) Realita, zdá se, vyvrátila myšlenku, že demokracie
i ti se zrovna v jižní Africe navzáprežívá na Slovensku jenom díky Cechum (což byla idea velice rozšírená
jem kolonizovali.
mezi slovenskými liberály). Rozdelení pripravilo Slováky o alibi nerovného
Jihocifriéti éerní i bílí se setkávají
partnera a primelo je celit svým skutecným problémum. I k politické
v Komisích pro Pravdu a Usmíre- diferenciaci dochází na zdravejším základe. Nedá se však totéž ríci napríklad
ní, kde se jaksi po psychoanalytico Belgii?
kém zpusobu ventilují hruzy poliE.G.: Již ted je hranice mezi Belgiía Holandskem zcela neviditelná. Co záleží
cejní zvule za apartheidu; vytvárejí
na tom, když pridáme další hranici, pokud je to bez násilí.
se éerné politické elity i mimo
P.D.: Kladu si otázku, zda rozpad, následovaný prípadne novým spojením,
Mandeluv ANC; v lepších éástech
je ci není nezbytným "momentem". Možná to zcela neplatí pro západní zeme.
Kapského Mesta jsou rasové tenze
Podívejte se na Itálii. Mohli bychom ríci, že hrozba rozpadu, kterou Severní
méne patrné, než ve srovnatelných
Liga "obtežkala" italský národ, vyvolala reakci, o níž se odborníci vždycky
oblastech amerických; v natalské
dohadovali, jestli se nekdy dostaví: objevení síly, která hraje národní kartou.
univerzite, kde je ted naprostá
Komunisté se stali proevropany, socialisté se o to pokusili váhave ... Takže
vetšina studentu temné a nejtemnyní jeto Forza ltalia a Alteanza nazionale, které to provedly a s úspechem.
nejší pleti a profesori bílí, není
Nikdy se v Itálii tolik nemluvilo o italském národe ... Obraz Itálie s regiony
denních problému, krome nedostata Evropou, ale bez národa, se zcela obrátil. Na nedávném kolokviu
ku parkovacího místa; v provincii
o národních identitách nepronesli italští úcastníci ani slovo o Evrope a ani
Gauteng je prumerný mesíéní príslovo o regionech!
jem domácnosti 3442 randu, což je
Gellner se zminuje o nacionalismu bohatých. Vskutku témer všude pozoruasi 720US dolaru, 20%populace žije jeme, že bohatí už nechtejí platit na chudé. A národní stát je (ci byl) hlavním
v chatréích, ale devet z deseti
faktorem redistribuce a integrace. Evropa prebírá tuto úlohu vzhledem
chatréí má vodu a elektrinu; je 30% k regionum, ale neprehání ji. Jiste, tleskejme dynamickým a prosperujícím
nezamestnaných,
ale pracující
KataláncU1ll, Vlámum a LombardanU1ll. Ale co si pocnou ostatní? Mnozí
produkují
37% HDP celé Jižní
, Rusové tvrdí, že návrat prinejmenším východní Ukrajiny k Rusku je nevyAfriky a místní vláda, v rukou
hnutelný, ale že západní Ukrajina je nábožensky i ~konomicky od Ruska
ANC, je podle odhadu Toma Lodge
hodne daleko, takže by dríve ci pozdeji došlo k rozpadu. Byla by ale taková
nejefektivnejší
administrativou
západní Ukrajina ekonomicky životaschopná? Jedno je však zrejmé: politicky
zeme. Durban (KwaZulu-Natal) je i kulturne by mela blízko k extremnímu šovinismu. Byla by tudíž
hlavním mestem pouliéní zloéinnebezpecná.
nosti, ale zároven hlavním centrem
pro mezinárodní obchodní setkání
J.R.: Nyní bychom mohli prejít k zamyšlení nad vztahem mezi probuzenímn
se skvelou prímorskou frontou
národním a probuzením náboženským ...
nových hotelu.
Pokud neco vypuzuje bílé staro- E.G.: Když sledujeme pouta mezi nacionalismem a náboženstvím, musíme
odlišit dva velmi rozdílné jevy. Jestliže nejaká kulturní skupina vlastní
usedlíky, je to krome rostoucí mestnáboženství, které nesdílejí sousedé, bývá samozrejme tohoto rozdílu
ské zloéinností, dané ted nekontrovyužíváno. Jinde, hlavne v muslimských zemích nebo v Indii, není
lovatelnou migrací nejchudších,
náboženství pouze znackou kulturní skupiny. Jeho obsahje soucástí vlastního
i obava z toho, co bude po Mandeobrazu. Náboženství v takových prípadech nevykresluje jenom hranice,
loví, co nahradí jeho vidinu "duhového státu" pro všechny. Zatím se nýbrž i vnitrní krajinu.
Musím priznat, že má teorie nacionalismu je poznamenaná strední Evropou.
provinéní vlády aspon priblížily
náznaku duhy a Kapské mesto se Nacionalismus je produktem vítezství "vysoké kultury" ve spolecnosti. Tato
"vysoká kultura" se v Evrope vyznacovala dvema rysy: byla záležitostí jak
uchází o olympiádu, tedy oslavu
kresfanství, tak sekularizace kresfanství. Tato po-osvícenská "vysoká kultura"
lidí všech barev.
byla sice založená na židovsko-kresfanské tradici, ale sekularizované. Tyto
(hol)
•
prvky se nikde jinde nevyskytují a my jsme si toho zatím dostatecne
nevšímali. Velkou lekci nám uštedril islám: vítezství velké kultury
v muslimské spolecnosti na sebe vzalo podobu vítezství "vysokého islámu"
nad lidovým, a to bez valného etnického obsahu. Arabské nacionalismy
a islám se prolnuly v mnohoznacnou kombinaci a nakonec zvítezilo to
náboženské. V Evrope je tomu naopak: spojenectví náboženství a kultur se
roztrhlo. Bernard Shaw nechává upálit Johanku z Arku od Anglicanu za to,
že byla nacionalistkou, a od církve za to, že byla protestantkou. Toto prirozené
sepetí protestantismu a nacionalismu vyplývalo z toho, že protestanté
podporovali užívání hovorového jazyka pri bohoslužbe, stejne jako alfabe14
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tizaci a individualismus. V sekularizaci však toto pouto
skutecným "vyrábením" nacionalismu shora, a to na
neobstálo. aopak v islámu zustalo sepetí velmi pevné.
základe etnologických teorií svého casu módních
V jistém smyslu v islámu vyhrál "protestantský" prvek.
v Sovetském svazu, které presto v dlouhodobé perspekU hinduistu je vztah komplikovanejší. Hinduistický
tive fungují jako zdroj identity.
J.R.: Dalším rozmerem vztahu mezi náboženstvím
nacionalistický fundamentalismus je cosi protikladného
samo v sobe, protože hinduismus je založen na systému
a nacionalismem je pravoslaví, u nehož se projevuje
kast, který je neslucitelný s anonymní spolecností
zcela zretelné oživení. Je to samozrejmé u Srbu, ale
spojovanou velkou homogenní kulturou. Ale, jako i jiné
stejne je tomu i v prípade Recka, tedy zeme, která
rozpory, existuje ... V Asii se setkáme s nacionalismy,
nevychází z komunismu a kde se náboženství vyznacuje
které se podobají evropským. apríklad u Japoncu se do obcanského prukazu ve jménu "nerozlucného svazku
tradicní stát témer dokonale prekrÝVás kulturou. Cínu, mezi helénismem a pravou vírou". V této zemi hraje
stejne jako mnoho evropských kultur, sjednotila
církev roli motoru v nacionalistické mobilizaci, je to ona,
homogenní byrokracie. Fascinující je ale nesporne prípad
kdo organizuje manifestace k makedonské otázce.
strední Asie. Co se tam bude dít? Tyto
Napríklad editor moskevského revue
spolecnosti mají s jinými postkomuKontinent Vinogradov, který je sám
verící, rozvíjí ideu, že v prostoru
nistickými spolecnostmi stejné výchozí
uprázdneném po zhroucení komupostavení - jsou sice (více ci méne)
nismu muže práve pravoslaví sehrát
sous la directlon de
industrializované, ale pozbyly svou
sociální hierarchii. Nový systém tak
úlohu strážce proti výstrelkum nacionemá sociální základnu na rozdíl od
nalismu. Casto však dochází k praJACQUES
RUPNIK
vémuopaku.
západní Evropy. Zde bylo vystrídání
feudalismu a barokního státu buržoP.H.: Myslím, že takové pouto opravdu
azní spolecností pomalým a postupexistuje, ale presto je treba ho relativizovat. V pravoslavném Rumunsku, vyným procesem. Navíc nový 'systém
volené zemi xenofobního nacionaliss sebou prinášel svou vlastní morálku.
Naproti tomu postkomunistické spolecmu, je to fenomén typicky rudohnedý.
nosti se pohybovaly v jakémsi vakuu,
Rovnež v Bulharsku je vzestup xenofobie jen okrajove spjat s ortodoxií.
a to jak politickém, tak morálním.
Stredoasijské zeme nejsou výjimkou.
Srbové nejsou príliš religiózní, náboPresto jí zustal islám, který odolal
ženství zde funguje, abychom použili
sovetské sekularizaci. Otázka zní,
Gellnerova termínu, jako diakritické
jakou úlohu sehraje. ebude to nutne
znaménko. V Rusku je Žirinovskij vyuvšude stejné. Jsou ruzné možné modežívá, ackoli sám není pravoslavný (videli jsme v televizi, že se ani neumí poly: turecký (etatistický sekularismus),
nebo nejaký druh klientelismu ve
križovat). Presto po oslnivém vzestupu
S E U IL
prvniho roku pravoslaví zase upadlo:
spojeni s Rusy, ci "kuvajtizace" (nekteré oblasti jsou velmi bohaté na prírodní
ted se spíše šírí ruzné povery a sekty.
Bylo by treba si proto položit dve otázky: co znamená
zdroje), možná i íránské pokušení...
P.H.: Máte tedy stejne jako Olivier Roy dojem, že tyto
pravoslavná kultura v protikladu k protestantské nebo
Stalinem umele vytvorené národní státy prece jenom
katolické, a co znamená v rovine politické. Jinými slovy
"zabírají" a že na druhé strane národní dynamika
receno, jsou to civilizace Gak se domnívá Huntington),
preváží nad panislamismem? Vždyt kombinace národci jsou to náboženství, která proti sobe bojují, nebo jde
ního a náboženského v ruzných nadnárodních formách,
spíše o proudy, o politické kultury, které nejsou samy
onech pan-hnutích (pan arabském, panslavistickém,
o sobe historickÝmi ciniteli, ale jsou využívány státy nebo
národy?
panislámském, panpravoslavném ...) jsou nesmírne
A.D.: Nejprve se mužeme tázat po institucích: jaké je
rozmanité. a Balkáne nalézají nekterí (od Huntingtona
postavení církve a jak se odráží v jejím pocínání ve
po Žirinovského) rýsující se osu pravoslavnou, táhnoucí
se od Kninu po Vladivostok, jiní osu slovanskou. Jestliže
vztahu k národní otázce. Zdá se, že ruský patriarchát
uveríme Ismailu Kadarému, nemají Rekové, proc
zaujal prinejmenším rezervovaný postoj vuci demokrazneklidnovat Albánce, protože jedni i druzí jsou domácí:
tizaci po západním zpusobu, a káže spíše jakousi tretí
cestu v návaznosti na nekteré ruské myšlenky z 19.
veškerý problém prichází od Slovanu ... Ale Rusko
nenaslouchalo ani pravoslavné, ani slovanské solidarite!
století. Druhý aspekt, castejší, je využívání náboženství
jako identifikacního znaku, bez dopadu na samy bohoAJain DieckhotT: Žádný nacionalismus, arabský nebo
panarabský, se nedokázal zcela odpoutat od islámu. Je služby nebo na víru. Proste proto, že pravoslaví, stejne
jako islám, je disponibilní zdroj pro politickou mobilizaci.
paradoxem, že krestanští Arabové sem v 19. století
importovali evropskou národní ideu, ostatne nejcasteji
To je podle mne nejduležitejší.
ve verzi nemecké, herderovské. V žádném prípade však
J.R.: Krajním prípadem je evidentne Bosna. Zpocátku
islám nikdy neprestal fungovat jako politický zdroj,
to nebyla náboženská válka, protože dynamiku nacionakterého se dovolávali i násirovští nebo baasistictí
lismu tu uvolnilo rozložení komunistického systému
nacionalisté. Dnes, v kontextu neúspechu nacionalisa mnohonárodního státu. Ale presto se urcují všechny
tických politik, je práve tento zdroj použitelný více než
tri národní identity práve ve vztahu k náboženskému
kdy jindy, navíc s výhodou, že nedorozumení byla
rezu. Na srbské strane fungovalo náboženství a nacionaodstranena. Z neho vychází sjednocující mobilizace
lismus pospolu. Na chorvatské strane se církev distannamírená proti Západu.
covala od politického nacionalismu v otázce rozdelení
Strední Asie je pak príkladem, který dovádí do dusledku
Bosny. Co se týce Muslimu, ti se stahují do své cím dál
modernitu nacionalismu. Máme zde co do cinení se tím silneji proklamované islámské identity.
~ str. 16
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Cili jedná se o konflikt, který zpocátku nemel náboženský náboj, ale tento faktor pozdeji nabyl na síle, nebyl
prícinou, ale dusledkem války.
E.G.: Mne osobne se zdá, že Bosna, stejne jako Severní
Irsko, je prípadem konfliktu mezi kulturami, mezi
komunitami, které mají svou náboženskou minulost, ale
v nichž dnes již náboženský obsah nepusobí. Podivné
je, že náboženství, ve které již clovek neverí, hraje presto
úlohu definicního vzorce v komunite, ve kterou clovek
verí. Irští katolictí teroristé hovorí marxistickým jazykem,
vubec ne náboženským.
J.R.: Rád bych na záver znal vaši reakci na jednu vetu
z knihy Michela Ignatieffa: "Mužeme se domnívat, že
liberální civilizace je zamerena proti cloveku, že se s ním
vlastne míjí a že se jí pridržujeme jen za cenu nesmiritelného boje proti lidské prirozenosti." Jste také tak
pesimistictí? Je podle vás neco tak bytostne neredukovatelného v této potrebe nekam, k necemu ci k nekomu
patrit, prináležet, v potrebe identity, v nacionalismu, co
v minulých stoletích jen cástecne ustoupilo díky dobové
souhre okolností?
E.G.: Jsem ponekud optimistejší. Verím v možnost
nejaké "nesvaté aliance" spotrebitelství nikoli verícího
a nacionalismu umírneného a nikoli teritoriálního.
Taková aliance je dnes hlavní silou v konzumních
spolecnostech. Je to scénár pomerne pritažlivý a není
tak zcela nerealistický.
A.D.: Myslím si, že v potrebe prináležet je vskutku neco
neredukovatelného,
co obvykle souvisí s národem.

Mužeme se tázat po vuli prekrocit národní rámec, která
je obsažena v projektu Evropy: Evropa nám ukazuje, že
snaha konstruovat jednotu ciste na bázi ekonomických
principu nevede k úspechu. Jak ríká Renan: "Postací
zájmy k založení národa? Neverím tomu. Komunita
zájmu vytvárí obchodní dohody, Zollverein není vlastí."
Evrope tedy schází spolecná predstava, kterou je treba
teprve znásobením kulturní výmeny budovat tak
intenzívne, až povede k symbióze. Když k ní nedojde,
ona potreba prináležet bude nadále hledat své uspokojení
v jiných a vždycky užších rámcích.
P.D.: Gellneruv scénár je založen na myšlence, že zájmy
mohou vystrídat vášne: to je téma jedné z velkých
fIlosofických debat. Ano, válka a nenávist vuci sousednímu kmenu už nepredstavují hlavní aktivitu. Ale neverím v utopii, podle níž prumysl, práce, veda a spotreba
vyplní celý prostor. Protiklad mezi námi a temi druhými
je pro lidskou zkušenost konstitutivní. Myslím, že
mužeme být obcany spotrebitelskými a rozumnými, kterí
se neidentifikují s nejakým vudcem a kterí nevtelují zlo
v nejakého neprítele, ale pohledte na Spojené státy:
nevidíme tam, poté, co se podarilo odstranit národnostní
nenávisti, narustat rozptýlené násilí obracející se vuci
komukoliv? A konecne: i když pripustíme, že toho
dosáhneme, je takový pokrok dnes na dosah veškerého
lidstva? Mel by tento spotrební, rozumný a neteritoriální
svet vypínat televizory a uzavírat hranice, protože se
zbytek sveta nadále masakruje? Budeme s to dovést
i ostatní k tomuto kompromisu, anebo budeme strženi
do víru jejich válek?
(preložil Jiri Kunc)
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A co prijde po ní?
Nová Prítomnost prináší závery mezinárodní komise,
která se více než rok zabývala konfliktem v bývalé Jugoslávii.

V

Komise uvádi mimo jiné tyto duvody: Tzv. mezinárodni
spolecenstvi je v podobných prtpadech do znacné miry fikci.
Rozhodujici slovo v otázce války a miru majt dodnes státy
a na mezinárodnim poli predevšim velmoci. T(Jplatl hlavne
pro OSN, ale do jisté miry i pro Evropskou unii, která na
zacátku konfliktu ješte nemela to, cemu se dnes rtká "spolecná
zahranicni a bezpecnostni politika". 11! svém úvodu ke zpráve
z r. 1914-jejtjrancouzský predseda baron d'Estournelles de
Constant zminil, že byji mohl také nazvat "Rozdelená Evropa
a jeji demoralizujlci cinnost na Balkáne". Titulek by se hodil
i pro novou zprávu Balkánské komise.
Západni demokracie nepovažovaly balkánský konflikt po
skonceni studené války za reálné ohroženi svých "strategicky
duležitých" zájmu. Jinými slovy srbštl nacionalisté meli
válecné cile - tzv. 11!lké Srbsko -, Západ však proti nim
nepostavil žádné "mirové cile". Nepovažoval zprvu odpor
k válce proti civilnimu obyvatelstvu a konceptu etnicky
cistého státu, tedy obhajobu lidských práva jiných vlastnich
hodnot, za svuj "strategický" zájem. To nutne nesouvisi
s banalizacl ci lhostejnosti k lidskému utrpeni, ani
s kulturnim relativismem ("západni hodnoty se hodi jen pro
Západ"), ale s obecným problémem vztahu demokracii
k použití sily. Tady se opet ukázal- kontrast mezi tlm, jak
dobre jsou demokracie vybaveny k zabtjeni a jak špatne
k umiráni. Na Balkáne naopak narazily na válecniky
s mnohem nižši schopnosti zabtjet (co se výzbroje týce), ale
s daleko vetšt schopnosti umirat.
Dnešni zpráva Balkánské komise se shoduje se svými
predchudci z roku 1914 dvema závery; týkajicimi se prtcin
a následku konfliktu. Predseda komise d'Estournelles de
Constant napsal v r. 1914: "Skuteénými viniky jsou ti, ktert
svedli verejné mineni na scestl, využili lidské nevedomosti
a rozširili poplašné zprávy a rozhoupali zvony na poplach,
aby tak uvrhli vlastni zemi a s ni i jiné zeme do neprátelstvi .
Skutl}Cnými viniky jsou ti, kdo pro vlastni zájmy predstírali,
že válka je nevyhnutelná a že oni nemaji žádnou možnost ji
zabránit. Skutecnými viniky jsou ti, kdo obetovali obecný
zájem svým zájmum osobnim, o nichž toho tak málo vedeli,
a vnutili své zemi neplodnou politiku násilt a odplaty." Do
slova a do ptsmene by to mohl podepsat i dnešni predseda
Balkánské komise, Leo Tindemans.
Film bosenského režiséra Emira Kusturici" Underground",
který minulý rok dostal Zlatou palmu v Cannes, konci
zarážejtcirn. obrazem: kus pevniny (bývalá Jugoslávie) se
odpoutává od evropského kontinentu za zbesilého tance jeho
obyvatel. Je to metafora, která pokládá otázku pro
budoucnost. Balkán je znovu na rozcestí. Bude znovu jeho
osudem marginalizace, nebo se odstrašujici zkušenost nedávné
války stane impulsem k nové spolupráci a integraci?

roce 1913
Washingtonská
nadace
Carnegie
pro mir
vyslala
na Balkán
mezinárodni
komisi,
která pripravila
rozsáhlou zprávu o prvnich dvou balkánských válkách z let
1912-1913. Zpráva vyšla v roce 1914, tesne pred vypuknutím
prvni svetové války, a tudiž nemela mnoho ctenáru. Škoda,
jde jednak o mimorádne zajimavý historický dokument,
jednak rada z tehdejšlch postrehu platí i na tretí balkánskou
válku, které musime v souvislosti s rozpadem bývalé
Jugoslávie celit dnes.
Koncemjararoku1995, tedyv dobe, kdy vubec nebylo jasné,
kdy a jak válka skonci, se nadace Carnegie (za spolupráce
dalšich amerických a západoevropských
nadaci) znovu
rozhodla vyslat novou Mezinárodni komisi pro Balkán, která
mela za úkol procestovat celý region od lstanbulu po Záhreb
a od Sarajeva po Tiranu, a pripravit souhrnnou zprávu
o prtcinách konfliktu, o roli mocností a mezinárodnich
organizaci a nakonec o možnostech dalštho vývoje, které
budou také podkladem pro celou radu doporuceni. Komisi
predsedal bývalý belgický premiér a ministr zahranici Leo
Tindemans; dalšimi cleny jsou: Simone Veilová, bývalá
ministryne francouzské
vlády a bývalá prezidentka
Evropského parlamentu, Lloyd Cutler, známý mezinárodni
vnik a poradce nekolika amerických prezidentu, Theo
mer, vydavatel nemeckého týdeniku Die Zeit, prof
nislaw Geremek, známý polský historik a predseda
ranicniho výboru polského parlamentu, DavidAnderson,
;alý americký velvyslanec v Jugoslávii, dnes reditel/nstitutu
4~pen v BerUné. Celý dokument má pres 200 stran a bude
pijqlikován v druhé polovine zárt u Carnegie Endowment
"t47J/nternational Peace ve Washingtonu. V mirném predstihu
.....~.~.mohou s jeho hlavnimi závery seznámit ctenári Nové
Prttomnosti. Dovoltm si dodat jen pár úvah.
M1.7 Zpráva
z r. 1914 velmi podrobne popisovala násiU
......
q krutosti proti civilnimu obyvatelstvu, které doprovázely
"etnické cišteni", i když se mu tehdy ješte tak nertkalo. Za
so~casnou Balkánskou komisi tuhle neradostnou práci
udelala média, když informovala o tom, jakým zpusobem
pfi1lo o život témer 200 000 lidi a jak bylo pres polovinu
'" oManu Bosnyvyhnáno ze svých domovu. Paralely, co se týce
JhetOd cišteni, jsou ovšem nepopiratelné.
Bylo by ovšem mylné celou vec uzavrtt s tím, že jde proste
o qarbarstvi vlastni balkánským "kmenum" a že se po
\"

;.pžpadu komunismu jen "vraceji dejiny". Jednak k "etnickému
'tišteni" došlo a docházi i jinde (v ne tak vzdálené minulosti
. ve stredni Evrope), jednak vnejši okolnosti provázejicí
ikt tehdejši a dnešni sevelice lišLMegalomanie nekterých
ánských predáku je casto vede k falešným historickým
analogiim a ke znacne prehnané predstave o duležitosti jejich
sporu pro velmoci. Zejména v tom se rok 1996 liši od roku
1914. Nikdo nezacne treti svetovou válku kvuli Sarajevu.
2. Proc trvalo vic jak ctyri roky, než se "mezinárodni
spolecenstvi" konecne rozhodlo konflikt zastavit? Zpráva

JACQUES RUPNIK
poJitolog, výkonný reditel MezinárodnJ
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Shrnutí. zprávy

Mezinárodní konlise
pro
Z práva
první Carnegieho komise z let 1913/14
položila následující otázku: "Musíme se s válkami

politická integrace nebo oddelení - by se mohl stát
prubírským kamenem vztahu mezi Evropou a islámskýrn svetem.

na Balkáne proste smírit, aniž bychom se aspon
pokusili vyvodit z nich nejaké poucení, dozvedet se,
zda byly na prospech nebo na škodu, zda zítra zacnou
znovu a potáhnou se navždycky?" Komise tehdy
dodala, že "Evropa a vojenské velmoci ... by prese
všechno mohly problém vyrešit, kdyby se pevne
nerozhodly zustat vuci nemu slepé."
Prítomná komise je presvedcena, že slepota vuci
Balkánu povede k pohromám na konci 20. století práve
tak jiste, jako na jeho pocátku. Vnejší rucitelé a zastánci míru budou muset zustat na míste - zejména a predevším v Bosne - ješte pomerne dlouhou dobu.
Vyhlídky na mír a stabilitu v této oblasti jsou stále
hubené. Proto se komise domnívá, že je nutné sebrat
politickou vuli a vytvorit strategický konsensus, aby
se udelalo to, ceho svet uprostred konfliktu nebyl schopen. Poslední roky nás poucily, že OSN, zmítaná
konflikty hledisek jednotlivých státu, není s to organizovat vcasnou mezinárodní akci, že Spojené státy
a Evropa musejí spolupracovat, chtejí-li urcitou situaci
úcinne ovlivnit, a že diplomacie, za níž nestojí síla, je
jen prázdnou gestikulací.( ...)
K puvodu nedávné balkánské války navrhli historikové trojí vysvetlení. První, rozšírené zejména na
Balkáne samém, pokládá nové vzplanutí nacionalistických konfliktu za odraz snahy velmocí znovu si
zde rozdelit sféry vlivu. Druhé, bežné na Západe,
zduraznuje "návrat odvekých nenávistí" nebo "potlacených národu". Tretí teze hledá puvod války v kulturních a náboženských nehomogenitách - ve "stretu
civilizací" .
a všech je jiste neco pravdy - nikdo by nemel
podcenovat váhu dejin na Balkáne -, hlavní prícinou
války však byly jiskry agresivního nacionalismu,
rozdmychané politickými vudci rozkládající se Jugoslávské federace. To oni vyvolali "odveké nenávisti"
pro úcely svých nacionalistických zámeru a zámerne
využívali propagandistické prostredky k ospravedlnení neospravedlnitelného: násilného úzmeního výboje,
vyhánení "odlišných" národu a udržování autoritativního systému moci.
Pri omezování agresivnosti na Balkáne je pro Západ
v sázce velmi mnoho. Obnovení boju by jiste vedlo
k dalším "etnickým cistkám", jejichž zastavení by si
pak vyžádalo rozsáhlé intervence. Kdyby se naopak
velmoci takové intervenci vyhnuly, vzbudilo by to další
pochyby o tom, jaké vlastne hodnoty jsou obe strany
Atlantiku ochotny hájit.
Zhoršení etnických vztahu a životních podmínek
menšin by melo odezvu jinde ve východní Evrope
a v bývalém Sovetském svazu. Osud muslimu - jejich

Doporucení pro region
Bezpecnost
V jihovýchodní Evrope nalezla komise daleko vetší
potenciál pro konflikty než kdekoli jinde v Evrope
s výjimkou bývalého Sovetského svazu. Dnešní balkánský konflikt má dve epicentra. Stredem první severní - oblasti je Bosna, zahrnuje však šíreji srbsko-chorvatské vztahy vubec. Daytonské dohody ukoncily
válku, neodstranily však nekteré zdroje konfliktu v této
oblasti. Jižní oblast má stred v Kosovu a prímo se
dotýká Srbska, Albánie a Makedonie. Mohla by ovlivnit
i Bulharsko, Recko a Turecko.
Trvalý mír a bezpecnost vyžaduje zlepšení etnických
vztahu, demokracie a balkánské spolupráce. Ty však
naopak vyžadují rámec míru a bezpecnosti - kontrolu
výzbroje, budování duvery a opatrení pro kolektivní
bezpecnost v oblasti, a to znamená ješte bezprostredneji trvalou a duslednou prítomnost ATO. Daytonské
dohody vYtYcilyopatrení pro
1) posílení duvery a bezpecnosti v Bosne a Hercegovine,
2) vnitrní kontrolu vyzbrojení ve všech trech republikách, a
3) dlouhodobejší cíl kontroly vyzbrojení na území
bývalé Jugoslávie a okolí.( ...)
Partnerství pro mír, které není založeno na clenství,
odpovídá balkánským snahám o NATO a pritom se
nevzdává možnosti pusobení Aliance v této oblasti.
Komise tedy doporucuje vytvorit "Balkánskou asociaci
Partnerství pro mír", jejíž koordinacní úrad by zajištoval trvalý aktivní zájem všech clenu NATO o bezpecnost této oblasti.
Pro dohlednou budoucnost však trvá potreba, aby se
zde NATO úcastnilo víc, než by odpovídalo Partnerství
pro mír. Je treba zachovat kontaktní skupinu, rozšírenou o Itálii, jako mechanismus spolecného rozhodování o Bosne, ale možná i o balkánské politice vubec.
Vzhledem k duveryhodnosti americké vojenské moci
v oblasti je treba zachovat i vojenskou prítomnost
Spojených státu.
Úspech Daytonských dohod bude záviset na tom, zda
budou Americané a Evropané i nadále spolupracovat
Otázka nejakého pokracování IFOR bude zkouškou
spolecné evropské zahranicní a bezpecnostní politiky
i nového rozdelení úloh uvnitr NATO. Na obou stranách se naštestí stále casteji chápe, že trans atlantická
jednota není v rozporu s evropskou obrannou identitou; vývoj politiky na Balkáne musí posilovat obe dve.
Clenové NATO by konecne meli uznat, že svoji vuli
18
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musí nekdy demonstrovat vojenskou silou. ejaká
druhá Bosna anebo i Bosna sama není možná pro
Západ prímým ohrožením, znovu by však narušila jeho
pocit jednoty a spolecného cíle. Zkušenost pocátku devadesátých let ukazuje, že k intervencím dríve ci
pozdeji dojde.
Masové vraždení v Srebrenici umožnilo to, že hlavní
mocnosti až do léta 1995 odmítaly podporit svá rozhodnutí verohodnou hrozbou síly. Že mezi rétorikou
a vulí mezinárodních mocností podeprít svá slova ciny
zela taková mezera a síly OS byly nedostatecne
vybavené. Že humanitární pomoc nemohla nahradit
politickou strategii, vcetne prípadného užití síly. Že
mnozí úredníci OSN zamenovali nestrannost za neutralitu, i když válcící strany porušovaly mandát Rady
bezpecností. A že Sekretariát OSNmel nekdy sklon "redefinovat" svuj mandát a snižovat rizika jeho plnení zejména když dostával mandáty neproveditelné, nevynutitelné a zásadne mnohoznacné. To se už nesmí
nikdy opakovat.

Obnova a rozvoj
Bosna bezprostredne potrebuje obnovu, ale i jinde
v regionu je treba pres všechny prekážky odstranovat
státní socialismus a následky války ci sankcí. (...)
Mezinárodní pomoc je nezbytná pro zlepšení prístupu balkánského exportu na trhy - zejména nástupnických státu Jugoslávie, a v rychlé financní pomoci
na obnovu infrastruktury a usazení uprchlíku (než
prijde soukromý kapitál). Mezinárodní menový fond
a Svetová banka budou muset podporit rozvoj
a stabilizaci trhu i snahy o strukturální zmeny,
zejména v Bosne a Hercegovine. Mezinárodní pomoci
bude treba i k dohode o rozdelení nároku bank, vlád
a obcanu mezi následnické státy Jugoslávie.

.Demokracie
Úcinné demokracii na Balkáne brání následky války,
komunismu i drívejších dejin. Patrí sem slabost demokratických institucí, absence institucí na státe nezávislých a spolecenských sil, o než by se mohly opírat;
slabost ci spíše absence demokratické opozice a "aparátnický nacionalismus", totiž dedictví pokusu komunistických vudcu zajistit si jistou nezávislost na Moskve
tím, že domácí totalitarismus opírali o potrebu národní
jednoty.
Také prezidentský a nikoli parlamentní systém posiluje v nekterých balkánských zemích centralistické
a autoritárské rysy. Podobne pusobí i podrízení státní
správy vrtochum vládnoucí strany, jak je tomu v Rumunsku, Srbsku, Bulharsku ci Chorvatsku bežné. Také
kontrola médií, zejména rozhlasu a televize, vládnoucími stranami nepouští opozici ke slovu, kdežto intenzivní nacionalismus podrývá vývoj politického pluralismu.
Komise doporucuje, aby verejné i soukromé západní
instituce pokládaly za dlouhodobou prioritu rozvoj
a oživení institucí obcanské spolecnosti vcetne nezávislých kulturních ci odborných sdružení, nezávislých
soudu a svobodného tisku. Mezinárodní nevládní
oragnizace by mely lépe koordinovat svou cinnost, aby
se vyhnuly duplicitám a rozpoznaly, co je zde duležité.
Nezávislá média mají pro vyhlídky demokracie
v celé oblasti životní význam: pripomenme intenzivní
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kampane, jichž bylo treba k mobilizaci obyvatelstva,
než se válka na konci 20. století stala v Jugoslávii
myslitelnou. Západní vládní a mezinárodní instituce
by mely v jednáních se státy této oblasti klást duraz
práve na svobodu médií.

Etnické vztahy a menšiny
"Etnické cistky" a násilná asimilace, jež na Balkáne
od 19. století vetšinou prevládaly, odpovídaly predstave, že jeden stát znamená také jeden národ, jednu
kulturu a jedno náboženství. Nekterí se domnívají, že
nebezpecí etnického nacionalismu lze politicky odstranit, když se menšinám zarucí kulturní práva (jazyk,
náboženství atd.) tak, aby kulturní autonomie predešla
požadavkum na autonomii územní.
To muže na Balkáne sotva fungovat. Menšiny nebu. dou duverovat zákonným zárukám, pokud je neprovází
územní autonomie, kdežto vetšinové národní skupiny
se obávají, že priznání kolektivních práv podporí
menšinovou integraci a iredentismus.
Komise je presvedcena, že ústavy státu mají zajištovat ochranu práv menšin; že tato práva mají být
presne urcena a nikoli teprve interpretována místními
úredníky; že volební systémy mají zahrnovat princip
pomerného zastoupení, jakkoli to muže vést k fragmentaci; a že oblastní a místní autonomie je na
smíšených územích podstatná. "Spolecenství bezpecnosti" však predevším vyžaduje obcanskou spolecnost
(kde etnická príslušnost není jediný organizacní
princip), vládu práva (zarucující lidská i menšinová
práva) a institucní prostredky k rozsuzování sporu.
Komise doporucuje vytvorit mezinárodní tribunál
(úkol by se dal sverit Svetovému soudnímu dvoru nebo
Evropské komisi a Soudu pro lidská práva), který by
uvažovalo mezích sebeurcení: mel by vlastne pomoci
vyrešit napetí mezi právem na sebeurcení, vyjádreným
v Charte OSN, a mezinárodne uznávaným principem
neporušitelností hranic.

Spolupráce v oblasti
Prítomnost potenciálu pro další konflikty na Balkáne
vedla k návrhum na nejakou mezinárodní konferenci,
která by je predjímala. Komise však pochybuje
o schudnosti jak konference o balkánské bezpecnosti,
tak i nejaké ješte nárocnejší konference, zamerené
k vytvorení Konfederace jižního Balkánu. Takový
prístup by zrejme nebyl s to dosáhnout od pocátku
nutných kompromisu mezi všemi stranami, a tedy by
nejspíš skoncil neúspešne.
Pro zahájení pomalého procesu balkánské spolupráce komise naopak doporucuje, aby z diplomatické iniciativy EU a Spojených státu
vznikla sít regionálních komisí
pro vztahy mezi etniky a menšinami, náboženské smírení a spolupráci,
obcanskou

~ str. 20
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spolecnost, rozvoj hospodárství a infrastruktury, pro·
životní prostredí, pro mezinárodní zlociny a pro
vztahy se západními institucemi.( ...)

Doporucení pro jednotlivé

zeme

Bosna a Hercegovina
Ve vztahu k Bosne obsahují Daytonské dohody vnitrní
rozpor: prijímají status quo etnických hranic, dosažený
silou, a zároven se snaží chránit a obnovit multietnický charakter Bosny. Težko si predstavit, že by
nová Bosna mohla fungovat jako stát. Bosenští Srbové
tíhnou k Srbsku a Chorvati k Chorvatsku, takže ze trí
národu, které ji tvorí, mají jen Muslimové životní zájem
na uchování nového státu. Z formulací Daytonských
dohod dokonce plyne konfederativní usporádání,
podrývající novou Bosnu od zacátku: úcastníci mají
právo ustavovat »zvláštní paralelní vztahy se sousedními státy, pokud je to slucitelné se suverenitou

a územní celistvostí Bosny a Hercegoviny".
Ze trí možných scénáru - totiž 1) obnovy multietnické
Bosny, 2) mírového soužití trí spolecenství v rámci
dvou politických entit pod jednou strechou a 3) rozdelení, zprvu na dve a pak na tri cásti, jež by mohlo
vést de facto k anexi Chorvatskem a Srbskem a ponechalo asi 30 procent Bosny jako zbytkový stát pro
Muslimy - je ten tretí nejspíše pravdepodobný. Nekterí
se tudíž domnívají, že takové úplné rozdelení na tri
cásti je nevyhnutelné a melo by se tedy provést ihned.
Naše komise je však presvedcena, že nechat malý
islámský stát, vklínený mezi Vetší Srbsko a Vetší
Chorvatsko, je jistý recept na nestabilitu a bude mít
výrazne negativní dopad na islámské vztahy k Evrope.
Má-li se zabránit úplnému rozdelení a po nejaké
dobe podporit integraci vskutku multietnické Bosny,
musí se daytonská opatrení, dnes každému a beztrestne pro smích, plne prosadit a Spojené státy se k tomuto cíli musí spojit se západní Evropou. Strategii pro
Bosnu by Komise založila na následujících principech:

Foto Luboš Kotek CTI
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záruka dlouhodobé bezpecnosti,
jež si predevším vyžádá mezinárodní vojenskou prítomnost na
nekolik let;
zachování a posílení všech hlavních spolecných institucí Bosny
a Hercegoviny;
vynucení slavnostního závazku
daytonských signatáru, že budou
spolupracovat na vydání všech
obvinených Tribunálu OSN pro
válecné zlociny;
zarucit existenci svobodných
a nezávislých médií a odstranit
faktický monopol ruzných stranických režimu v nejvlivnejších
bosenských médiích;
obnovit s pomocí západních vlád,
nadací a nevládních organizací
obcanskou spolecnost - národne
smíšené instituce a sociální infrastrukturu, znicené válkou;
volby, chystané v dobe zverejnení této zp~ávy, patrne neprispejí
k integraci státu; mezinárodní
úsilí by se melo zamerit na to, aby
se za dva roky konaly nové volby,
a to ve svobodných a cestných
podmínkách;
obnova by mela dávat prednost
projektum, jež podporí ekonomickou integraci Bosny;
civilní stránku západní prítomnosti v Bosne je treba racionalizovat a posílit, (...).
rozhodne zajistit právo uprchlíku
na návrat; dokud se tyto první
(žijící) obeti války nemohou vrátit
domu, nemá smysl mluvit o mírovém usporádání. Financní bremeno by si mely rozdelit státy EU,
které by mely být také vstrícnejší

NOVÁ

pri udelování
rodinám.

trvalých víz uprchlíkum
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a jejich

Chorvatsko
Chorvatsko se snaží o "reintegraci do Evropy" (prezident Tudjman). Evropské a americké vlády by tedy
mely za své prátelství chtít vyšší cenu a dát jasne najevo, že ocekávají zmeny v nakládání s menšinami,
v návratu uprchlých Srbu, ve svobode tisku a v podpore místní demokracie. Od Záhrebu musíme predevším požadovat, aby navázal konstruktivní vztahy
s Hercegovinou, pomohl zrušit "Chorvatskou republiku Herceg-Bosna", podporoval fungování bosensko-chorvatské federace a úcastnil se obnovy Bosny. To
bude vyžadovat vytrvalý tlak Západu.
Srbsko
Západ by nemel podporovat predstavu, že naplnit
Daytonské dohody znamená dát Miloševicovi volnou
ruku v Srbsku a v Kosovu. Snaha Srbska o legitimování své politiky nabízí Západu jistou páku a reintegrace Srbska by se mela stát závislou na respektování
bosenské svrchovanosti a plnení Daytonských dohod
- vcetne ustanovení o válecných zlocincích.
Belehrad by mel prijmout návrh smlouvy o následnictví bývalé Jugoslávie, vcetne rozdelení majetku
i závazku. Ve svetle rezoluce OSN, že Jugoslávie
prestala existovat, by mel také požádat o prijetí do OS
a dalších mezinárodních
institucí; Západ by mel
koordinovat postup pri uznávání nové Jugoslávie.
Kosovo
Srbské menšiny v Kosovu ubývá, takže vetšina AIbáncu v Kosovu si myslí, že "cas a trpelivost" jim
prinesou nezávislost na Srbsku a svrchovanost. Mezi
oficiálním srbským státem a "paralelním" státem
albánským vzniká odstup, který však neznamená
tolerantní soužití, nýbrž apartheid, založený- na rostoucí nenávisti Albáncu vuci srbským šikanám a ponižování, a na strachu Srbu, že nakonec podlehnou.
Cím déle se problém Kosova odkládá, tím vetší je
nebezpecí výbuchu, který by se mohl snadno prenést
i za hranice provincie.
Komise navrhuje, aby:
- Srbsko úplne zrušilo martiální zákony, obnovilo
autonomii, a ješte než zacnou jednání, zacalo stahovat armádu a policii. Spolecným úsilím albánského vedení, západních nadací a nevládních organizací a ovšem i Srbu je treba obnovit normální
obcanský a kulturní život v Kosovu. Univerzitu
v Prištine je treba obnovit jako otevrenou a pluralistickou instituci;
- kosovské albánské vedení bylo ochotno jednat bez
predbežných podmínek a ustoupilo od požadavku
jednat pouze o nezávislosti;
- konecný výsledek vzal v úvahu legitimní srbské
požadavky a obavy, vcetne spolehlivých záruk práv
srbské menšiny v Kosovu. Musí také priznat
kosovským Albáncum samosprávu, vcetne vlastní
policie, soudnictví, zdravotních, kulturních a vzdelávacích a dalších instituci.
Kdyby se ukázalo, že samospráva v této podobe
nefunguje, budoucí statut Kosova by mel být po deseti
letech predložen k závaznému rozhodcímu rízení
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nebo referendu. Nepodarí-li se do dvou let dospet
k dohode, Komise se domnívá, že by se budoucí status
Kosova mel predložit k závaznému rozhodcímu rízení,
a pokud by to rozhodcí doporucili, k referendu...
konaném v Kosovu, o ruzných možnostech jeho
budoucího statutu (vcetne nové federace se Srbskem,
Cernou Horou a Vojvodinou nebo nezávislosti).
Albánie
Komise se domnívá, že je treba dále podporovat prozápadní orientaci Albánie, že je však treba zabránit,
aby si to Berishova vláda vykládala jako oprávnení
k nedemokratickému jednáni. Albánskou infrastrukturu je treba vyrovnat na úroven jejích sousedu, což
bude úkolem EU a zejména Itálie a Recka. Vazby
k Turecku a jiným balkánským zemím musí dostat
prednost pred jinými islámskými vazbami. Albánci
svoji zem nevymezují nábožensky a každý krok tímto
smerem by byl chybný.
Makedonie
Makedonie prokázala, že patrí mezi stabilnejší
následníky bývalé Jugoslávie, mnoho však bude záviset
na tom, jak se vyporádá se svojí albánskou menšinou.
Primárním cílem vnejšího vlivu by mela být podpora
úcasti Albáncu na makedonské státnosti - prístup, který
vyžaduje znacnou míru decentralizace a soustavné
politické zdrženlivosti z obou stran. UNPREDEP musí
být prítomen, dokud nedojde k podstatnému pokroku
v rešení problému Kosova. Makedonská vláda by se
mela ujmout urovnání napjaté situace kolem univerZity Tetovo. Obnova normálního provozu univerzity
v Prištine (Kosovo) a úplné otevrení kosovsko-makedonských hranic by znacne pomohlo.
(Zpráva sedále venuje také dalším ohniskum konfliktu
na Balkáne, predevším situaci bulharských Turku
a recko-tureckým vztahum - pozn. red.)

Záver
Na Balkán bychom nemeli hledet jen prizmatem
bosenské tragédie. Ocitá se dnes na križovatce
s vyhlídkou bud na novou marginalizaci, anebo na
prekonání soucasné krize a vytvorení podmínek pro
zarazeni do hlavního evropského proudu. Podle našeho
názoru je tou nejvyšší výzvou pro Západ i pro samotné
balkánské státy, aby se pokusily vytvorit takový rámec,
v jehož rámci by mírová spolupráce byla výhodná pro
všechny strany. To se týká zejména bývalých úcastníku
jugoslávské války. Chceme-li predejít novým výbuchum nacionalismu, nestací navrhovat technická rešeni. Každá ze stran musí cítit, že neco získává výmenou
za to, co obetovala. Armády západních mocnosti asi
nebudou na Balkáne vecne. Všem stranám je tedy treba
ukázat, že obnovení války jim prijde dráž než uchování
míru.
Balkánské národy si zaslouží dostat príležitost, aby
svou tragickou miulost mohly nechat za sebou. Ty
národy, jimž se to podarilo dríve, zavazuje jejich smysl
pro humanitu, vlastní dustojnost a klid svedomí
k tomu, aby krehkým státum v této oblasti pomohly
prekonat soucasný údel a promenit lonský krvavý
Balkán v jihovýchodní Evropu budoucnosti.
(preložil J. Sokol, redakcne kráceno)
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Jinde sociální
demokraté vítezí,
v Nemecku spí

Bedrich Uttitz
Nemecko

Krize nemeckých
sociálních demokratu

SPD by mela jasne
ríci, co chce
v Nemecku zmenit
a co nechce zmenit.
Nemecká sociální demokracie
prošla v poslední dobe dvema
šokujícími zážitky. Jedním byla
návšteva predsedy britské Labour
Party Tonyho Blaira, druhým
necekane velký úspech ceských
sociálních demokratu v cervnových volbách. Ceská republika
úspešne prechází - jak dosvedcuje
nedávný posudek OECD (Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj) - od plánovaného
k tržnímu hospodárství. Ackolive
starých spolkových zemích je tržní
hospodárství pevne zakotveno, pet
nových zemí prodelává, i když za
jiných podmínek a predpokladu,
obdobný vývoj.A je to tento transformacní proces, který má svuj
podíl na soucasné hospodárské
situaci v Nemecku, a tudíž i na
situaci politické. To se pochopitelne odráží i na problémech,
s nimiž se musí vyporádat sociální
demokracie jako nejsilnejší opozicní síla.

Nemecko se dnes nachází ve velmi
kritické fázi. Navenek bojuje
o zachování predního místa ve
svetovém hospodárství, vnitrne je
zadluženo, nikoli jen po krk, ale
již pres bradu, rozpocet je nevyrovnaný, státní dluh postihne
nekolik príštích generací a sociální rovnováha je rozviklaná. Je
to výsledek ctyr volebních období
spolecného vládnutí Krestanských
demokratu (CDU), sesterské bavorské Krestanskosociální unie
(CSU) a Svobodných demokratu
(FDP). Mela by to tedy být ideální
príležitost k víteznému nástupu
parlamentní opozice. Bohužel
tomu tak není. Bohužel proto, že jak rekl sám spolkový kanclér
Helmut Kohl - podmínkou fungující demokracie je silná opozice.
Pohled pres východní hranice do
Cech ukazuje, že opozicemuže být
až príliš silná. Naprotí tomu v Nemecku je príliš slabá.
Byly casy, kdy bída sociální demokracie byla víceméne všeevropská. Kdy socialistické strany
seriove prohrávaly volby v nejruznejších zemích. Toto období
minulo. VeŠvédsku,v Holandsku,
v Recku jsou sociální demokraté
opet u moci a vítezství Labour
Party v blížících se volbách ve
VelkéBritánii je nanejvýš pravdepodobné. Pritom situace techto
stran casto není práve snadná. Ve
Švédsku a v Holandsku byli paradoxne sociální demokraté nuceni
omezit a pristrihnout do únosné
míry sociální sít, jelikož si hospodárství dosavadní rozsah již nemohlo dovolit. Goran Persson ve
Švédsku a Wim Kokv Holandsku
provedli presne to, co Nemecko
musí v soucasné dobe rovnež
realizovat: reagovat na otevrené
svetové trhy a na globalizaci hospodárství. V obou skandinávských
státech se to obešlo bez sociálních

nepokoju. Ve jmenovaných zemích sociální demokraté ovšem
dokázali, že jsou schopni se zbavovat ideologických záteží a rešit
problémy pragmaticky, v zájmu
všech.
Složitejšíproblémy, nakupené za
vlády Maggie Thatcherové a jejího dedice Johna Majora, musejí
rešit britští labouristé. Mladý,
dynamický Tony Blair ovšem
vyradil ze stranické politiky ruzná
krídla a kridélka, zbavil stranický
program prekonané ideologické
záteže, vyvážil vztah strany k odborum, prosadil realistický hospodárský program a dal i jinak
jasne najevo, že má v Labour
Party rozhodující slovo. Tomu
odpovídala i pozornost, jakou mu
behem návštevy v Nemecku venovali vedle vlády i predstavitelé
hospodárské sféry. Blair našel
vetší odezvu u podnikatelských
svazu než u vedoucích funkcionáru "bratrské" strany.

Trojice není vždy
svatá
Nic srovnatelného v nemecké
sociální demokracii neexistuje.
Ani programove, ani personálne.
Od doby Willyho Brandta vystrídala SPD celou radu predsedu
a kandidátu na funkci spolkového
kanclére. Byli to: Hans-Jochen
Vogel, Johannes Rau, Bjorn Engholm, Rudolf Scharping a dvakrát
Oskar Lafontaine - jednou jako
kandidát na kanclérství, dnes jako
predseda strany. O všech se dá
ríci, že z toho ci onoho duvodu
ztroskotali. Ani poslední, nyní
úradující predseda Lafontaine,
dosud neprinesl to, co se od neho
ocekávalo - jasnou programovou
linii a pevné vedení.
V SPDjsou dnes tri prominentní
osobnosti, které v té ci oné míre
ovlivnují politiku strany. Trojice
ve vedení SPD není nic nového.
Bylydoby,kdy v cele strany, tehdy
vládní, stáli vedle sebe Willy
Brandt, Herbert Wehner a Helmut
Schmidt. Rozpory (i osobní anti-
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patie) mezi nimi nebyly tajemstvím. Presto existovala jasná linie
vedení SPD. Zájmy strany a zájmy
moci - se všemi nutnými kompromisy - stály na prvním míste. I poté, co Brandta ve funkci spolkového kanclére vystrídal Schmidt,
akceschopnost
SPD trvala dále,
i když solidarita vedení již byla
narušena. Ackoli Brandt oficiálne
odstoupil pro aféru Guillaume
(odhalení
agenta NDR v jeho
tesné blízkosti), je verejným tajemstvím, že ve skutecnosti tak
ucinil zejména na naléhání Herberta Wehnera. A ani Helmut
Schmidt neztroskotal v první rade
na odchodu liberálu z koalice, ale
na predcházejících rozporech ve
vlastní strane, nebot pro její
ideology byl kanclér príliš pragmatický. Schmidtovým odchodem
zacal postupný úpadek SPD.
Formace trojspreží byla dosud
v dobré pameti. Snad to chtela
SPD pred minulými volbami zopavat. Tentokrát to však bylo spíš
hodisko z nouze. Byla to trojice
kar Lafontaine - Gerhard Schror - Rudolf Scharping. Ruznost
. zoru a povah techto trí byla
liš silná a snaha je prekonávat
íliš slabá, než aby presvedcili
lice o silném a cílevedomém
ení. Volby skoncily porážkou.
ké všechny pokusy sjednotit se
prohraných
volbách ztrosotaly. Prímerí narušoval zejména
Gerhard Schroder,
suverénní
°nisterský predseda v Dolním
ku, muž, který jde cílevedome
moci. Rudolf Scharping byl
liš nerozhodný a slabý na to,
prosazoval sebe a jakoukoli
linii. Do funkce predsedy byl
zvolen tesne, pouze tretinou celkopoctu hlasu.
k došlo na posledním sjezdu
any k necekanému prevratu,
najícímu se témer puci: aniž to
10 na programu, hlasovalo se
redsedovi a na místo Scharga byl- po svém temperamentím projevu - zvolen Oskar Lafonne.

Rudá a rudozelená
alternativa

o
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Nelze ovšem opominout objektivní
problémy nemeckých sociálních
demokratu. Jejich situace je jiná
než ve Švédsku, Holandsku ci
Velké Británii, i jiná než v Ceské
republice. SPD je cinná ve sj ed nocené, ale zároven rozdelené
zemi. Východní Nemecko je i šest
let po sjednocení do znacné míry
cizí teleso ve Spolkové republice.
Krestanští a Svobodní demokraté
vstrebali odpovídající strany Národní fronty bývalé NDR, které se
tím staly soucástí velkých celonemeckých stran. Sociální demokraté se museli teprve etablovat
jako nová strana. A zatímco CDU
a FDP nemely na východe napravo od sebe silného soupere, postkomunistická PDS (Strana demokratického socialismu) byla a je
konkurencí SPD na levém krídle.
SPD je však oproti PDS znevýhodnena, protože jako celostátní
strana je závislá predevším na
volicích v západní cásti zeme.
Proto si musí na východe pocínat
nanejvýš opatrne. Prípadné zisky
tady by mohly znamenat daleko
vetší ztráty v západní cásti. SPD
tedy príliš nemuže odcerpávat
hlasy nespokojených východních
Nemcu, a to se projevuje v nárustu hlasu pro PDS.
PDS pro sociální demokraty jako
možný koalicní partner neprichází
v úvahu. Tato strana se dosud
nevyrovnala se svou minulostí v jejích radách jsou vedle reformních komunistu dosud i komunisté starého ražení. Spolupráce
s ní nutne znamená ztráty hlasu
na západe. PDS, která se v dohledné dobe sotva dostane nekde
do vlády, muže navíc populistickými sliby a hesly získat nespokojenou cást východonemeckého obyvatelstva, nehlede k disciplinovanému jádru bývalé SED.
SPD však dosud nenašla program,
který by zohlednoval specifické
problémy východních zemí a ú25

_

cinne konkuroval PDS. Náznaky
nekterých východonemeckých
sociálních demokratu, pripouštející levou koalici s PDS, oslabují
sociální demokraty celostátne.
Stejne jako CDU/CSU nemuže
vládnout sama a s nejvetší pravdepodobností ani v príštích volbách nedosáhne absolutní vetšinu,
potrebují i sociální demokraté
koalicního partnera, chtejí-li se
dostat k moci. Jako nejpravdepodobnejší se v soucasné dobe
pocítá se stranou Zelených. Názory
-se však rozcházejí v otázce, má-li
se do volebního boje jít již predem
s jasným koalicním závazkem,
nebo jen s vlastním programem
a jednat o možné koalici až podle
výsledku voleb a podle postoje
druhých stran, predevším Svobodných demokratu. Ve spolkových
zemích, kde rudo zelené koalice
vládnou, jsou zkušenosti ruzné.
Vyvozovat z toho zásadní závery
pro celostátní volby tudíž nelze.

SPD a federalismus
Urcité problémy má SPD také s~
svou politikou ve Spolkové rade.
V této rekneme druhé komore se
hlasuje podle spolkových zemí,
a zeme, kde jsou ministerskými
predsedy sociální demokraté, tam
mají vetšinu. Vládnou ovšem
v ruzných koalicích - se Zelenými,
s liberály i s protestní stranou,
která nepatrí do žádného "tábora"
(v Hamburku), a v Berlíne dokonce ve velké koalici s CDU.
Mají-li koalicní strany ruzné názory, príslušná vláda se zdrží hlasování. Jelikož zeme mají své specifické problémy
a vlády musí
jednat podle toho, neodpovídá
hlasování té které zeme ve Spolkové rade vždy celostátní politice
strany, k níž ten ci onen ministerský predseda náleží. To ovšem
neplatí pouze pro SPD. Prehlasuje-li Spolková rada návrh zákona,
projednává se ve smírcí komisi,
kde zpravidla dochází ke kompromisu. Podle vedení SPD však
sociálnedemokratictí
~ str. 20
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ministerští predsedové nevyužívají dostatecne svých možností
prosadit stranickou linii. Na druhé
strane jim ovšem z pochopitelných duvodu vytýkávláda, že delají ze Spolkové rady náhradní opozici.

Solidarita na oltár
populismu
Jedním z tradicních hesel sociální
demokrae,ie je SOLIDARITA.Ale
práve ta se v posledních letech
v této strane postrádá. Težko by se
našel problém, k nemuž by celní
i méne celní funkcionári strany
verejne nevyjádrili své protichudné názory. Nejde tu o vnitrostranickou diskusi, která je nutná,
ale o profilováníjednotlivých osob
na úkor strany. Jsou silné osobnosti i skupiny uvnitr SPD,které
tyto vady vidí a kritizují. Mnohé
kritické pohledy v této analýze
vycházejí práve z pohledu sociálních demokratu. Na jedné strane
mladých, kterí se nechtejí spokojit
s pouhou negací politikyvlády, ale
i starších, kterí mají zkušenosti
z drívejších
casu Brandta
a Schmidta.
A jiste není známkou solidarity,
když predseda strany Lafontaine
chce pro úspory v sociální sfére
obetovat výsady pristehovalcu
z východní Evropy. Je to podobne
populistický prístup, jaký sociální
demokraté vycítají konzervativcum. Predseda SPD vubec casto
ríká - byt i správné - názory nesprávnou formou a v nevhodné
dobe. At již to bylo odmítnutí
zkracování pracovní doby pri
zachování plné mzdy, nebo obavy
z hmotného zatížení Nemecka
v dusledku sjednocení. "Copyright" na solidaritu s východními
Nemci takto získal Kohl a jeho
strana.
V dnešní situaci je málo užitecné
obecné prohlášení, že "Rada SPD
(nejvyšší orgán strany mezi sjezdy) podporuje úsilí parlamentního
klubu SPD a zemí ve Spolkové
rade, vedených sociálními demokraty, organizovat politiku obnovy
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a duvery". Je to prázdná frazeologie, která sotva nadchne potenciální volice. Cennejší je doporucení jednoho ze zkušených
funkcionáru strany: "Strana se
musí zbavit opozicní mentality,
nesmí se vyhnout treba ostrým
vnÍtros tranickým konfliktum
a musí dospet k jasným výpovedím o tom, co se musí zmenit a co
se zmenit nesmí."
Se znacným zpoždením - až
v cervenci, poté, co vláda již
dávno predložila své návrhy úspor
a dala je schválit Spolkovým sne,mem zacala SPDpripravovat svuj
vlastní program úspor. Predseda
strany Oskar Lafontaine v nekolika projevech a novinových cláncích vyslovil radu tezí ke globalizaci hospodárství a strukturálním zmenám. Zustává ovšem opet
jen pri obecnostech, bez konkrétních záveru a programových
smernic.
V zahranicní politice zaujímá
SPDpodobné pozice jako Kohlova
vláda. Ovšem i zde to byl Oskar
Lafontaine, který se profiloval tím,
že zpochybnil možnost zavedení
spolecné evropské meny dle
maastrichtských
dohod. Jeho
prohlášení ostre kontrastuje se
zásadovým postojem kanclére
Kohla, jednoho z nejvýznamnejších a mezinárodne respektovaných sloupu evropské jednoty.
V soucasné ~obe málokdo pochybuje o tom, že Helmut Kohl se
bude ucházet o kanclérství
i v príštích volbách. Vzhiedem
k chybející alternative je zmena
v cele Nemecka, nedojde-li k dramatickému vývoji, spíše nepravdepodobná. Z evropského hlediska se zdá být Kohl nenahraditelný a ,na strane sociálnedemokratické opozice se odpovídající nástupce nerýsuje. Co by
jeho další vítezství znamenalo pro
vnitropolitický vývoj,jehož demokraticnost zarucuje mimo jiné
strídání vlád a opozic, to je jiná
otázka. Pro sociální demokraty
dnes však sotva útecha.
•
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Antonín J. Liehm
Paríž

o liberalismu
a globalizaci

Svetový obchod se rozširuje, ozónová vrstva
zužuje. Má liberalismus
odpoved?
Cestný doktor Karlovy univerzity
a laureát Nobelovy ceny za ekonomii, pan profesor Becker z Chicaga, nás ucí, že ekonomie je veda
ved, jež v podstate nahrazuje
všechny ostatní, to jest zrejme ty
spolecenské. Kdyžje to tak a když
nám ekonomové vysvetlují svet
jako držitelé té jediné pravdy (viz
Marx), nezbývá nám neekonomum než se zajímat o ekonomii
a doufat, že nám to projde, jako
opak obcas prochází jim.
Velká ekonomická témata se
dnes jmenují liberalismus a globalizace. Jejich Rím se jmenuje
Chicago a jejich nejoblíbenejší
tréninková hrište Británie Margaret Thatcherové (u nás baronky) a Ceská republika Václava
Klause. Zacal jsem tedy odtamtud.
A dozvedel jsem se (pramen:
šéfredaktor londýnského The
Observer, ekonom Will Hutton:
The State we are in - Stát, v nemž
žijeme), že britská nezamestnanost postihuje predevším muže
v nejlepším veku. Ti se zase delí
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na 40% privilegovaných,
kterí
meli v posledních dvou letech
pevné zamestnání,
30% s nejistým, ohroženým, nezajišteným
zamestnáním,
a 30% neprivilegovaných, to jest nepracujících,
nezamestnaných.
Podle zprávy Child Poverty Action Group, citované ve Financial
Times, klesl príjem nejméne privilegovaných za vlády Margaret
Thatcherové
a Johna Majora
o 18%, zatímco prumerné príjmy
vzrostly o 37%. Podle téže zprávy
patrí dnes v Británii 14 miliónu
lidí k chudine (to jest 24%, ve
srovnání s 9% v roce 1979). Do
této kategorie patrí i jedna tretina
detí (v roce 1979 10%).
Za nedávné návštevy francouzského prezidenta Chiraka v Británii napsal dopisovatel parížského Le Monde: "Stací projít
ctvrtí levných bytu v Sunderlandu, kde nezamestnanost dosahuje 90%, nebo prejít dálnici
protínající obchodní ctvrt Canary
Wharf. Tam lidé, tvárí v tvár
preludu nedosažitelné prosperity,
Vežívají s príjmem pod životním
;nimem. Anebo srovnat trvalý
r11st sociálních
dávek se stále
optížnejší dostupností sociální výp;bmoci, jmenovite
príspevku
nezamestnanosti
- a máme
d sebou odvrácenou tvár thaterismu. Pritom politika nízkých
~x"ll:!ezd prij de stát velice draho,
. protože se za ne nedá žít a stát
musí doplácet na ,zamestnanou
; giudinu'.
Pri všem, co se pro;Hlašuje o britské danové politice,
príj em z daní ciní dnes 35,7%
hrubého národního duchodu ve
f' ""§tpvnání s 34% za poslední labou'ilstické vlády. Privatizace prinesla
ú!'pech spojum a letecké doprave,
ivolala nevoli obyvatelstva
prípade železnic a vedla napr.
k radikálnímu zhoršení zásobování vodou a zvýšení poplatku za
. "atd.
epresvedcen o samo spasitel.rrpsti ultraliberalismu obrátil jsem
§g radeji ke globalizaci. Evropská
íih.ie svolala nedávno do Bruselu
reáty Nobelovy ceny a dalších
namenání z nejruznejších veeckých oboru k diskusi o dusledcích globalizace pro životní
prostredí. o globalizaci prohlašují
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její zastánci, že její dynamika
postupne vyreší všechny problémy, jmenovite sociální nerovnost, krajní chudobu a spolecenskou marginalizaci, problém
znecištování životního prostredí,
rustu obyvatelstva
zemekoule
apod.
Už na konferenci v Davosu, kde
se naši predstavitelé každorocne
zviditelnují, varovali pred dusledky globalizace jak sami organizátori konference, tak mnozí její
úcastníci (nemyslím, že jsme se
o tom neco doma dovedeli). Varovné hlasy z Bruselu zaznely
ješte daleko naléhaveji. Konference poukázala na to, že globální
hrozba klimatických zmen a zúžení ozónové vrstvy není už hrozbou, nýbrž skutecností, s níž se
lidstvo bude muset vyrovnat.
Úcastníci konference zduraznili,
že nejde o politiku, ale o to, že
emanace antropických
plynu
(z továren, aut, elektráren, klimatizacních zarízení, skládek odpadu
nejruznejšího
puvodu i z ruzných postriku a umelých hnojiv)
neustále zvyšuje skleníkový efekt
a vede ke krajne nicivým dusledkum, jako je sucho, desertifikace,
záplavy, cyklóny, zvyšování morsk~ hladiny.
Prítomní vedci se shodli i v tom,
že ekonomická globalizace ohrozí
takové prírodní zdroje, jako je
puda ci voda, a bude mít vážné
ekonomické dusledky pro zemedelskou produkci, zpusob výroby,
dopravu, zásobování
energií,
jakož i pro ochranu morského
pobreží a ústí rek, kde pritom žije
víc než polovina obyvatelstva
zemekoule.
Není samozrejme
pochyb, že
ekonomický rozvoj a vytvárení
stredních vrstev s vetší kupní
schopností v málo vyvinutých
oblastech povede ke zvýšení poptávky, a tudíž i nabídky. Konference však upozornila, že
za touto optimistickou
prognózou se skrývá
casovaná bomba. Co
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by znamenalo, kdyby se životní
úroven vyspelých zemí postupne
rozšírila na celou zemekouli, jejíž
obyvatelstvo záhy vzroste na 10
miliard?
I když se to zdá prirozene žádoucí, nikdo neví, co se stane, až
treba spotreba masa dosáhne
v nevyvinutých
oblastech tzv.
západní úrovne. Co když zítra
puldruhé miliardy Cínanu a pozítrí puldruhé
miliardy Indu
vymení kolo za osobní auto?
Automobilový prumysl bude triumfovat, ekonomické ukazatele
poletí vzhuru a ovzduší vypustí
duši v dusledku emanace plynu.
Globální hrubá výroba poroste,
ale na místo života nastoupí problém prežití. Nositel Nobelovy
ceny Paul Crutzel rekl v záveru
konference: "Mezinárodní spolecenství vedcu splnilo svou povinnost a varovalo svet pred nebezpecím klimatických zmen. Odpovednost mají ted politikové. A meli by jednat rychle!" Revoluce,
slibovaná pred ctyrmi lety na
konferenci v Riu, ješte ani nezacala. Jak ji však sladit s existujícím systémem? A i kdyby, nebude už pozde?
Ani globalizacní optimismus me
tedy nepresvedcil. Bude asi treba,
abychom se, my neekonomové
a nevedci, zacali víc zajímat práve
o tyto oblasti. ~ rizikem, že budeme príslušné
experty uvádet
v zoufalství, ale s nadejí, že nás
bude cím dál víc. Víc tech, kterí
budou premýšlet
mimo jiné
i o tom, co s tím systémem, po
zkušenostech, které máme.
_
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ve vede
Jsme nabádáni,
abychom se do
Dobrým príkladem tu je i vekovitá
lidská
vlastprírody nepletli molekulárne geneMoudrost Prírody. Ze všech metafor
Na jedné
tickými zásahy do rajcat, dobytka
moudrosti je to metafora nejutahastrane se zdá býti cílem všech našich
a lidských neduhu rázu hemofilie,
nejší, založená na zelene mýtickém,
intelektuálních aspirací, na druhé se
ackoli se máme plést do akcí retro"príroda to ví líp"; ve svých dusledvšak jeví címsi zastaralým a nelze
viru, jako je HlY. Jsme nabádáni,
cích zbavuje lidi odpovednosti a ve
nalézt osobu ci osobnost, která by
abychom
dbali svobody a práv
svých psychologických pramenech
priznala, že chce být moudrou a ktenení než nechutí ke složitostem
zvírat, a to po 11 000 let domestikace
rá by pritom byla v mezích psychiata šlechtení divokých forem a u verické normality. Každý chce být rapoznání, k vedám a technologiím,
domí, že v experimentální medicíne
deji úspešným, štastným ci dobrým,
s výjimkou technologie šírení príje jedinou alternativou pokusu na
at to znamená cokoli. Nejsem si ani
slušné propagandy.
Nesnáz s prírodní moudrostí je už
zvíratech pokus na pacientech. Také
jist, že ten ci onen postmoderní filosof
v tom, že se nedá stanovit rozhraní
se tu plíží tvrdý fakt, že v roce 2000
chce být vskutku moudrý a ne jen
bude nutno živit 6,228 milionu .
mezi ní a clovekem: je muj neuron
postmoderní: v každém prípade je
vedecky zdokonaleny
velmi chytrý.
technikami
pestová
Moudrost má vždy ten
zvírat a rostlin, neb
prídech starobylosti jako
"...Nejvlastnejším cílem vedy je naplnovat
plocha obdelávané pud
zpros~edkování
nebo
bytostnou potrebu cloveka poznávat
na hlavu klesá z 0,2
zosobnení vule boží pri
a vlastne otevírat prostor k jeho hlubšímu hektaru v roce 1950 n
stvorení sveta toho, nebo
jako ucení dávných babysebeuvedomení, k tomu, aby byl lépe sám 0,17 ha v roce 1995.
Alternativním
postupe .
lonských,
egyptských
sebou - clovekem."
je proste zcela prírod
a hebrejských
proroku
Václav Havel na valném shromáždení
hladomor.
o umení žít. Bežný pojem
Ucené spolecnosti
moudrosti pochází ze stoObávám se, že jed!~p
ického dedictví: dobrota
moudrostí
prírody je;cl
"...V této zemi chybí, i pro mne jako
vek, nebot jen on je si a
cloveka je založena na
politika, silný zretelný, jasný hlas vedcu
vedení, ale skutecne moupon nekdy vedom své n
moudrosti a umí dokonce
k obecnejším otázkám našeho života."
drý clovek nebude príliš
Václav Klaus na valném shromáždení
nekdy neco praktick;~p;9:M;ITI1'i1m
dbát na obraty osudu a na
a rozumného realizova:t:'·········u."
promeny svetského života
Ucené spolecnosti
- což zajisté není zcela
Proto
jsem byl ponek
znepokojen,
kdy
kompatibilní
s racionalitou, umením života mezi
jsem si precetl, že zdejší ..'
lidmi a umením vládnout. Stoické
teoretik, biolog a pedagog, S. Kom
neprírodní a neuron vacice prírodní? Je neokortex
našeho mozku
rek, soudí, že "Moderní veda, jej'
metafory moudrosti
užil i Karel
dávné koreny nejak s usilování
neprírodní? Je kocka domácí soucást
Capek ve svém apokryfu "Agathon
cili o moudrosti", kde se moudrost
prírody?
o moudrost souvisely, se od toho.
cíle dokonale emancipovala. V ob
Co je tak moudrého na hemoglojeví jakousi resignací, jakousi teskrovském sebepotvrzujícím systému,
binu, který se vyvinul v dobách, kdy
notou, jíž nejde o nejaké cíle, nýbrž
reprezentovaném
v praxi navíc
tu nebylo moc oxidu uhelnatého
jen o odpuštení a litování a skrze ne
systémem institucí a výzkumQÝc
a ten se ted váže do hemoglobio harmonii. Capek to ovšem napsal
agentur, je otázka po pOdstadr€
nových molekulárních kapsicek nev roce 1920 a pochybuji, že by byl
pocitována jako absurdní. Pokud b
koliksetkrát
lépe než životadárný
napsal apokryf· se stejnou koncepcí
kyslík?
o 18 ci dokonce 28 let pozdeji.
na ni kdo uprímne
a opravdovej
Myslím, že moudrosti mohou být
odpovedel, ocitá se již mimo hrmY
Ostatne prírodou oznacujeme bežMašinérie vedeckých institucí
v ruzných dobách a na ruzných
ne jen krajinu, která byla zmenena
místech ruzné. Indický guru je
naopak pred touto otázkou, namnoz.
lidskou cinností pred sto a více lety,
povedomou i prodavaci párku, do
bezpochyby moudrý v Bangaluru
nikoli v tomto desetiletí. Lidmi pak
a v dobách Velkých Mughalu, nikoli
re chrání - v lidové tradici a poverozumíme onen výsledek prírodní
však v ew York City nebo v Kenrách je dosud veda s moudrostí j{!#,
antropogeneze, který rozvinul kultuvágne spojována ..."
nedy Space Center a v našich letech
ru a civilizaci, místo aby podlehl prídevadesátých. Což si myslím navzdorodním katastrofám, jež jsou jinak
Ponekud mne to znepokojilo, Pf!?:.ww
tože autor definuje moudrost ják~;ii(:,\
ry faktu, že tu máme osobne ci knižne
konstitutivní
složkou planetárního
tolik indických i doma vyrobených
prírodního vývoje obecne a života
tázání po po.dstatném a já jsej,~~Hm?
zvlášte.
dosud domnlval, že v laboratorrnlc·········.,,,w
komercních guruu.

Moudrost
podivná
nost a jehodnota.

r-------------------------,
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jiného než to podstatné nehledáme,
nebot jinak bychom se nehnuli.
Jakož i chemikové jsou povinni
klásti chemické otázky, nikoli otázky
reckých hylozoistu, biologové pak
molekulárne biologické otázky, nikoli otázky renezancních panpsychistu. Moudrost soucasné vedy je
v sebeomezování, v tvrdé tradici
klást specializované otázky a nepodléhat tlaku populárních fantasmagorií. Myslím, že tato moudrost
soucasné vedy je dokonce moudrostí
sdelnou a sdílenou. Je moudrostí
metodologickou a je zcela kompatibilní se zákony civilizovaného a ne
jen slovního a pocitového životabytí.
Bertrand Russell napsal v roce 1959:
"Filosofie nemuže být plodná, když
se odloucí od empirické vedy." Jakož
i zcela nepozitivistický Francouz
Alain: "...a duch najde svou spásu ne
tím, že upre pozornost sám na sebe,
což se rovná pronásledování stínu,
ale tím, že hledá urcitý predmet a na
nem stavL"
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Podle
Peterarešitelného
Medawara a jeumení
veda
umením
stavet rešitelné otázky vyžaduje
práve ty vlastnosti a hodnoty, které

jsou obsahem dnešního lexikálního
pojmu moudrosti: nashromáždené
informace, ucenost, inteligentní
aplikace ucenosti, schopnost vhledu,
rozumnost, úsudek, opatrnost a du-

ševní vyrovnanost Pokud bych si
smel vybrat duraz, pak na tu duševní
vyrovnanost Klícová Medawarova
veta zní: ve vede máme aspon neco
duležitého, na cem mužeme prokazovat svou bystrost. .. Kterážto veta
musí být ctena ve spojitosti s výrokem Jacoba Bronowského "Není
absolutního poznání. A ti, kterí si na
ne ciní nárok, at už vedci ci dogmatikové, otevírají dvere tragedii. Jakákoli informace je nedokonalá. Musíme to brát s pokorou."
On i Albert Camus, jenž naneštestí
nedržel žádnou katedru filozofie ved
prírodních, napsal, že intelektuál je
ten, jehož mysl se má na pozoru. Na
druhé strane pak držitel mnoha
kateder sveta za svetem, AdolfHitler,
je puvodcem konstatování: "Stojíme
na konci veku rozumu. Vzchází éra
magického výkladu sveta."
MrnosLA
v HOLUB

•

(Z prednášky na valném shromáždeni Ucené
spolecnosti.)

Zas j~den konec poezie
Zmnoha
mezinárodníchfestivatu poezie,
které jsou u nás pro
jistotu utajeny, pomocí citené hluchonemosti, 'mrK dojal londýnský
festival ,,A Hip Mass: the SuperJam ", jakožto pokus o umelé
dýchání poezie šedesátých let, kdy
hippies i "seriozní" básníci dokázali naplnit RoyalAlbert Hall sedmi tisíci posluchaci. Poetickou mši
usporádal Michael Horovitz pod
sloganern, žeAlbertHall bude levitovat, a za použití asi ctyficeti básníM z celéhosveta,jakož i básnJokých prozpevovatelu a zpevaku
s doprovodem rytmických skupin.
Nic nelevitoValo, na devet hodin
poezie prišlo celkem 1200 platících
a asi 600 neplatících posluchacu
a The Guardian napsa~ že to bylo
neco jako marný oživovací pokus
nejaké zmírající sekty;.
V obrovské okrouhlé Royal Albert Hall samozrejme mizí osmnáct set posluchac'U v prazdnote.
Na bohatevybaveném velejevišti se
samozrejme vyfima basník bez

doprovodu varhan a zlatolesklé
kapely jako novorozena štenice
v obrO;!,arne.Básník~ který trpí
syndromem primeréno$ti a sluš..
ného chováni, je v porovnaní
s Patti Smithovou a Damonem
Albarnem zajisté na úrovni zpusobného lumka, který pri kladení
vajícek dM aspon na hygienu.
Legendy popu šedesatých let se
zajisté mení na ctihodné upominky.
Pohlédneme-li však na to, co se
poeziiv užším slova smyslu nazýva, okem popem nezaujatým,
musíme konstatovat, že 1800 naslouchajících a v predsali príslušné spisky kupujících lidí je v našem nihilistickém kontextu poctem
velmi pametihodným, ba optimistickjrn. Abychom to rekli co nejjasneji, tito Londýnané nekladli onu
idi:otskou otazku, co tim chtel
básník ríci a pro koho, nýbrž
snažili se rozumet, varhany-nevarhany. Došlo pouze k hlubší di/erenciaci poezie jevištní a prozpe27

vované od PQezie psané a prednlíšené, ta první sejevila mnohem
závislejší na vnejších ifektech, ta
druhá setrvála ve své pOdstate
a prišla k RoyalAlbertHalljako
slepejk houslim a dopadla nejlepším myslitelným zpusobem
Nebyl to konec poezie, nýbrž konec let šedesátých,jež se u nás díky
byvšímu a úmyslnému undergroundu a usídleným Americanum drží pri jakémsi divném posmrtném živote, i když zelena ci
oranžová kštice prívržency let
onech má s poezií jen neco málo
trecích ploch.
Ovšem až u nás nekdo jako MichaelHorovitz usporádá poetický
SuperJam a bude ochoten splácet
sál ze svého dalšfch pet let, octneme se ve stavu kultury, již zatím
jen inzerujeme.
V zemi této nechybí ani poezie,
ani básníci,jenliorovitzu se nedostlívá té chvíliJa RoyalAlbertlIall
nebude asi nikdy.
MIROSLAV

HOLUB

•

9/1996

NOVÁ

PRíTOMNOST

(Dokonceni ze strany 1)

a spolu s ním shledávám, že souMuzeum romské kultury se zá- casná situaceje velmi nebezpecná
važnému tématu holacaustu Ro- a je treba sez historie poucit, abymu venuje systematicky od svého chom nedopustili její opakování.
vzniku a s potrebnou odbornou
Historickáfakta podložená prafundovanostl. Navázalo na obrov- meny však není možno tvarovat si
ský dokladový materiál, shro- do takové podoby, v jaké je chceme
máždený prof. C. Necasem v dobe, videt; k historickým skutecnostem
kdy v naší spolecnosti bylo toto je treba pristupovat bez emocí...
téma tabuizováno a autor pracoPredchozí režim nechtel ani slyval bez perspektivy, že jeho obsáh- šet o tom, že by snad na místech
lá práce bude vubec kdy vydána. bývalých cikánských táboru v HoPokracujeme vlastními výzkumy,
doníne u Kunštátu a Letechu Pískteré prinesly nová prekvapivá
ku mely být umísteny in,formacní
zjištení, objevily další dosud žijící tabule oznacující, kdo a proc zde
pametníky, doklady, souvislosti.
trpel. Soucasný režim pod tlakem
Narustá fond fotodokumentace,
svetové verejnosti se nakonec odaudio a video nahrávek, vztahuhodlal postavit v Letech první
jící se k této tematice.
památník romským obetem 2. sveVýzkum, který vede historicka
tové války. Zde jisté zásluhy nelze
muzea Jana Horváthová-Holomuprít americkému novinári a hisková ve spolupráci s dalšími pra- torikoviPauluPolanskému, o ktecovníky muzea, byl prezentován
rém se V.Trojan zminuje. Polanskj
i v jejím referátu na mezinárodna stránkách amerického tisku
ním seminári v Písku. Zaznely
seznámil svetovou verejnosts faktam rovnež podstatné informace tem existence cikánských táboru
z diplomové práce Petra Lhotky
v bývalém protektoráte Cechy
"Transporty ceských Romu do a Morava. Tato fakta patricne
cikánského tábora v Letech ", okorenil nicím nepodloženými
kterou autor úspešne obhájil
tvrzeními, takže dojem z takové
v letošním roce na katedre histo- cetby mohl být vskutku bombasrieMasarykovy univerzity v Brne. tický. Potud jsem mu prechodne
Další materiál Petra Lhotky - i fandila, nebot dokázal prolomit
"Lékarská vyšetrení Romu urce- letitou lhostejnost ceské verejnosti
ných k transportu do cikánského k tomuto problému.(. ..)
táborav Letech u Písku" vyjde ve
Dlouholetá mravencí práce po4. císle Bulletinu Muzea romské
ctivého historika prof. Necase,
kultury.
který však neovládá dravé zpusoSituace není tak beznadejná, jak by skandalizace urcitého faktu,
se o ní zminuje autor clánku, spo- nemohla prinést takový ohlas
kojeni s ní však rozhodne být ne- v nejširší verejnosti.Prof. Neéasse
mužeme. Jako muzeum (...) jsme ovšem zabývá romským holonabídli panu Polanskému - pro- caustem již od 70. let, prubežne
strednictvím osob, se kterými se
publikuje své poznatky. V roce
setkal, protože na nej nemáme prí- 1981v;ydalpublikaci Nad osudem
mý kontakt - možnost odborné .ceských a slovenských Cikánu
diskuse a vzájemného srovnání
v letech 1939-45, která je dodnes
pramenu. Tato možnost však dojedinou
monografií u nás na toto
sud nebyla, predevším ke škode
téma. Pro zájemce uvádím jeho
predmetu bádání samého, využinovejší príspevky k tito otázce:
ta.
Andr'oda taboris,Brno 1995; Našti
PhDr. ILONALAzNICKOV
Á
bisteras, nemužeme zapomenout,
reditelka Muzea romské kultury (poverená
Olomouc 1994; Aušvicate, hi khér
rfzenim semináre Neznámý holocaust, Písek
15.kvetna 1995)
báro, Brno 1992 - poslední dve
jmenované publikace je možno
zakoupit v Muzeu romské kultuFakta prosím bez emocí
ry; Václavská 6, 60300Brno.
Nyní tedy konkrétne k nekterým
Autor clánku je evidentne pobouren naprostou lhostejností kompe- nepresnostem. V. Trojan se pritentních osob i verejnosti k proje- klání k tomu, že tábor v Letech
vum rasismu u nás. V tomto sme- byl vyhlazovací. V tábore umíraly
ru s V.Trojanem naprosto souhla- desítky až stovky lidí, ale tábor
sím. Podobne jako on i já se sna- nebyl zrízen, aby internované
zlikvidoval, ale aby je využil
žím hledat analogie v historii
28

k práci - na stavbu silnice. Z tohoto úhlu pohledu se tedy vedení
tábora nesnažilo Romy likvidovat,
i když životní podmínky zde byly
neúnosné a staly se nakonec prícinou vypuknutí epidemií skvrnitého a brišní1iotyfu v obou táborech. Navíc zde neexistovala krematoria, která byla jasným znakem vyhlazovacích táboru.
Není pravda (s. 3), že by v prubehu epidemie prakticky všichni
vezni zahynuli. Zde shledáváme
další nepresnost, nebot z poctu
tJ 09Romu, kterí prošli cikánským
táborem v Letech, zde zahynulo
celkem 326 Romu (srovnej: C. Necas, Kolik veznu prošlo internacemi v protektordtních cikánských táborech, Casopis Matice
Moravské C. 114/1995).
Možná pro nekoho tento muj.
príspevek bude znít vlažne - ani
teple;ani chladne.Jsem potomkem
moravských Romu, vetšina naší
širší rodiny válku neprežila. Trpkost
taky historik
a strachty7.ustává,
ten musí ale
zustávat
jsem
vlažný a zapomínat na osobní
príkorí, a predevším semusí držet
faktu podložených historickými
prameny. Pokud tomu tak není,
všechna
tvrz,eníjsou
jennemusí
hypotézy,
které mohoz4
ale také
být
pravdivé.
PhDr. JANAHORVÁTHOVÁ-HOLOMKOVÁ,
historicka, odborná pracovnice Muzea romské
kultury

Ad: "Etika ekonomie"
(7/96)
Dnešní kapitalismus
nemá skutecnou etiku.
Je-li lidská etika - jak tvrdí soucasní sociobiologové
- geneticky
zafixovanou
zkušeností
stovek
generací
našich
hominidních
predku, je její zámerné
opomenutí v teoriích
predstavitelu
friedmanovského
proudu
tzv.
ekonomické
vedy jen výrazem
jejich ekonomické
i mimoekonomické nevzdelanosti.
Je-li pak
náboženství,
našemu
živocišnému druhu z neznámých
duvodu
zrejme imanentní,
jen kultivovanou premenou
dávného, lidstvu
jakoby vrozeného
šamanismu,

NOVÁ

mel by jí být i americký protestantismus, na jehož pokrivené
etice (Clovece,pricin se, a Buh se
Ti ješte na tomto svete odmení),
vyJ:ostlsoudobý kapitalismus.
Tvrzeni, že na trhu idejí, hodnot
a statku se scházejí jednotlivci,
sledující své individuální sobecké
zájmy, není jen v rozporu se zjištenou skutecnosti, ale i s publikovanými korekcemi samého
Adama Smithe "vnitrním morálním sebeomezením". (...) Rozpor
mezi altruismem, vývojove overeným mocným pozitivním genetickým faktorem, a geneticky
retardacním individualismem
a sobectvím je zásadní, a jeho
rešení je možné jen poznáním
a pokornou aplikací prírodních
zákonu.
Autor (Lubomir MIcoch) nás seznamuje s faktem, že moderní
ekonomická veda prý vybudovala
elegantní matematický aparát,
srovnatelný s vedami prírodními.
Je prý dokonce schopna formulovat "základní vetu ekonomie
blahobytu", kde lidské štesti je
spojitou funkci konzumu a hromadení bohatství. Prání techto
"ekonomu" (je tato moderní
ekonomie ješte veda?) je otcem
myšlenky, kterou nám chtejí
vnutit Za toto štesti, predkládané
mi našimi i cizími fundamentalisty tržní ekonomie a liberalismu, pekne dekuji. Za tech
nekolik set roku, kdy mají dík své
politické moci možnost prevádet
své scestné teorie do praxe, dokázali nejen poplést hlavy milionum lidí, jednajícím proti svým
zájmum, ale dokázali i zpustošit
valnou cást živé i neživé prírody.
Clovek by cekal, že se aspon ti
inteligentnejší nebo pragmatictejší z nich nad tristními fakty
zamysli: omyl - trvají (i u nás)
tvrdošíjne na svém.
Obávám se, že hledat v našem
postsocialistickém kapitalismu
s profesorem Belohradským nejaké "morálne kulturní zakotvení" jeho institucí bude marné. Na
rozdíl od autora celé state soudím, že konzumní, individualistický a proklamativne sobecký
kapitalismus naší doby je se skutecnou etikou neslucitelný, protože pres "elegantní matematický
aparát" je jeho ekonomické vysvetlení nevedecké.
KYCHLER, Valtice
MUDr. LUDVíK
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Folklór
7\

S dlouhým
dokonce. Ale
Pro pro
leckoho
cositak
krapet
švandovního,
pro
VTu
jinéano,jolklór.
zas neco pekného
až k óuzol{fání.
vetšinu
trochu
smeska obého:
pekné, proc ne - ale s koutkem úst prece jen povislým dolu.
Ten shovívavý poúsméšek je docela prirozený: prinejmenším proto, že všechno folklómí
je svou výchozí podobou venkovské. Naše národní civilizace se dve století "zmestš(uje";
slavné obrození zaéíná vpádem venkovského cešství do mest -vesnice nijak moc obrozovat
ve smyslu národním nepotrebovala. (Nic bych za to nedal, že "probouzení" ceských Nemcu
probíhalo podobne; to je však zas jejich pohádka) Všechno folklómí je u nás zatíženo
venkovanstvím, rurálností, buranstvím - tedy dnes. Muže to nám mestským zpestrit náš
zpusob civilizovanosti jako kus svérázu, nestane se však její soucástí. Mužeme mítfolklór
rádi, nemužeme ho však prožívat.
Snad o tom svedcí i publicistická móda posledních let nazývat folklórem - popr.
"dobovými tanci" - šmahem všecky skutecné i podsouvané navyklosti, jež je treba znectít.
Jaký obsah však má tohleto slovo pro nez(Jtížené? Podle 1. svazku Slovníku spis. jazyka
ceského z r. 1960 jefolkór jednak "lidová slavnost", jednak ("v starším pojetí'') "lidová
kultura vubec". Po dvou desetiletích (1978) ho df(/inuje jednosvazkový Slovník spisovné
ceštiny jako "lidovou kulturu" a "její projevy (slovesnost, hudbu, tanec ap.) ".Bývalé "starší
pojetí" se tedy stalo pojetím soucasným; snad to i svedcí o jakémsi oživení. Príznacné Je.
že v obou slovnících se jako charakterizacní doklad uvádí spojení "slovácký folklór".",

.L

lidové zpívání,
entuálné predvádlné s tancováním a jucháním v krojích. Málokdo
Ovšem pro "~isovnéhO"
uživatele éeštinyznamenáfo1klór,
trol{fám si ríct, predevším
už sem priradí p \hádky, ríkadla, zvykosloví, nerkuli treba architekturu. Zato však oPravqlf,

w» '

pro
nás jsou
v Cec~h.
H'
.
- v tom
s~01).níkypresné - v slováckém, tedy moravskoslovenském vyvedení. ZV1~.,.",
Toto pojetí je mrslím starší než samo dnešní pojmenování. Slovo folklór pochájt.
. H'
Z anglictiny a dorazilo k nám až jako název odborné discipliny. Slovácká písen nilí:;r";

#

vša~.
a tf/. ctvrte
u nás století
prine!r:un(ím
l stát6tvomou
sto roku
roh.···········w
C.0dnárodopisné výstavy v Praze) národotvqi{gltr;:::':::;:'"
..... " .. " .•.......
Po vzniku ceskosloven'ského státu hrál slovácký Jolklór" delikátní roli: jed
približoval Cechum slovenskou kulturu, jednak byl vnímán jako charakteristikon rod
kraje prezidenta-zakladatele.
(l citovaný repertoár "oblibovek TGM" byl cesko-slováck
-slovenský: ceská Ach synku, synku - a slovácká" Tece voda, tece" s hybridním slovensko-slováckým
textem.) Kdo chtel, mohl vnímat slovácký folklór jako podporu
"ceskoslovensktví" nebo "éechoslovakismu".
.Jinou, ac ne tak docela, roli sehrál slovácký "folklór" po únoru 48. Tehdejší smes.'
intemacionalismu a stalinského pojetí národa otevrel zase práve tomu slováckému n
možnosti - a taky jej katastroválne znemožnila Však o tom náramnne presne napsal
Kundera v Žertu. Slovácké cimbálovky (zejména ve zprofesionalizované podobe) zahltily
éter, a( byly puvodní, a( nové - arci mezi umelými dostávaly prednost éastuškové opus
Anežky Gorlové (Dobré je, dobré je, že už není pána - vzpomínáte?).
Tak se také stalo (znova viz Kunderov Žert), že záhy staéilo predvést treba na prkne
Semqforu krojovaného šuhaje, aby se aplaudující publikum stalo soucástí protireži
odbojné parodie.
Neuveritelný zlom však prišel po okupaci, s tzv. normalizací. Režim si sice jist
náklonnost k jihomoravskémufolklóru
(dopentlenému módou víneéka ve sklipcíc
ponecháva~ ztratil však monopoL Zejména u' písnicek. Jeden z nejprVliéjších" veroz'/l~tIl':,"'''' '
byl u nás Jaroslav Hutka - to když mu zakázali nahrávat i zpívat protestsongy; ltEhdy"" "'"""''"
zacal reinterpretovat moravské lidové ze starých sbírek. A rada dalších, z níchž asi nejvíc
zazneli Ulrychovi, kterí z pop-rocku došli pres "ohlasovky" až k "lidovkám" co
nejautentictejším
Za zmínku stojí, že tehdejší "obrat ke korenum" poznamenal i oficiální produ
Menšíkovské, BROLNovské ci jaké ješte TV silvestry ztratily svuj režimotvomý puncJ
ke svému i obecnému prospechu. Stejné tak folklómí festivaly, Strážnicí po
a regionálnímifašanky
konce. A Joslj"Kemr si vefilmu zahrál Fanoše Mikuleckéh ,
pramálo koriformního.
Snad k tomu všemu prispelo i rozšírené vnímání pojmu folk: to, co bylo dlouho jen
ohlasem amerického "country and westem" (s domácí tradicí trempírskou, tedy preWwil!HIIM@íJnh
mestskou), stávalo se pojednou i vodítkem k tradícím národním Ostatne americký ,lolk"\H;
je od 60. let inspirací i v západní Evrope.
Dneska se pojmy národ a lid dostaly div ne do klatby; foUdór z té své puvodní t
zcela nevybredl; alefolk a folkovf se mají celkem k svetu, a obsahy se pritom sbliž
Není to nakonec povzbudivé?
JAN HORÁLEK
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heslár

edricha

•

oe-wenstelna

A ntropomorfní

J-.J
A eletrie:
("belle" etzpravidla
"triste").

ze soucítení
prírodu, zapomínáetika
na prikázání
úcty a vylucuje
respektu
vuci veškerému tvorstvu, na práva zvírat, degradovaných na objekt využití clovekem. Je nová "bioetíka"
esoterickým prepychem, s nejistými kritérii (estetickými: zákaz pokusu se "sympatickými" zvíraty), který
si stále pocetnejší lidstvo vubec nemuže dovolit? Nebo
stojíme na rozhraní, kde koncí bezohledne koristnická,
prírodu degradující civilizace a rýsuje se radikálne
ekologický panteismus?

ani krásná,

ani smutná

~
konce
ošklivostí,
a ovšem
negativním
"imaJEJE
rozporu,
trplcl
dol...--": erlín,
gem". mesto
Nemá
skutecný
stred neorganicnosti,
nejen v dusledku
války a rozdelení mesta, nýbrž i nesentimentálního
modernismu. Místo konzervování starých struktur se
vždy znovu bouralo a stavelo podle posledních mód;
také po roce 1945 se toho znicilo snad víc než stacily
spojenecké eskadry za náletu, príznacný je mestský
zámek, který uvolnil místo prázdnu Marx-Engelsova
námestí. Pokud jde o "image", tak souvisí s destruktivní politikou, vykonávanou z Berlína, s "pruským
militarismem", Hitlerovou paranoiou až po policejní
socialismus. Berlínané rádi šírí legendu, že všechny
tyto režimy bývaly cizího ducha, cizí otevrenému
tavicímu kotli, konglomerátu ze slovanského zázemí,
utecencu - ceských, francouzských, židovských a pristehovalcu ze všech koutu Evropy; nemeckým
New. Yorkem se však stal leda až po druhé svetové
válce. Nicméne Berlín byl centrem tolerance, osVÍcenství, emancipace, levého liberalismu, delnického
hnutí, avantgardismu, amerikanismu; za nacismu se
v nem ukrylo neuveritelných tisíc Židu pred transporty. Mesto muzeí, galerií a bohatých knihoven,
mesto vedy, Virchowa, Mommsena, Kocha, Hahna,
Meitnerové, mesto divadel, novin, špickové hq,dJ)Yi
mesto znovu kosmopolitní, mesto svérázného britkéqQ::~::»,
humoru. Mesto píscitých jezer a boru. Nikdy jsem s'
nepredstavoval, že bych v nem mohl žít. Ale cítil J$~
se tu šestnáct let dobre.

_...,a-rchitektura
je vždy VÍcefunkcní:
krome popredC/'{
ního úcelu (prístreší,
školy, vezení)
má ráz
symbolický, je sociálním hieroglyfem, šifrou, vypovídající o hodnotách dané spolecnosti (veže kostelu,
veže bank, velikosti nemocnic ci chatové subkultury).
Nadto architektura strukturuje prostor, vyjadruje
mocenské vztahy (zámek, námestí s 'radnicí), signazrelé). Pád hradeb asi (jako dnes) zmenil men litu
lidí, a zavedení
okenního
skla jejicha "svetový
n
ed".
lizuje,
co je uvnitr
(duveryhodné)
co venku~ode-.

Ateismus.
Bože, proc
jsi me Ježíšova
opustil, jsou
- pokud
víme z podání
- poslední
slova.
Snad
se také modlil 22. žalm. Nám to spíš pripomíná
nezprostredkovatelnost jakéhokoli smyslu v ndšem
Bohem opušteném, a-teistickém veku. Nazvat masové
vraždení holocaustem, tedy obetí (cemu?) by bylo rouháním, kdyby bylo možno se necemu rouhat.
zející pádu, veže velkomesta, symbol kultu moci

a bohatství,
který
koncí zmetením
jazyku;
druhá
labYlon:
obraz
svetské
utopie, pýchy
predchárovina je babylonské zajetí, které, jak se zdá, predjímá

teroristické metody lámání vule poražených, deportací, odsunu, etnických cistek. Jenže nám známé
vyprávení prochází brýlemi resentimentu, nechuti
vuci cizí mestské civilizaci. Babylon ve skutecnosti
trval dobrých tisíc let a byl obnovován po zborení.
Víceznacné je ostatne i babylonské zajetí: nejenže se
r. 538 pr. Kr. jen cást Židu vrátila do Zeme zaslíbené:
zajetí pro ne bylo dobou velice plodnou. Získali
kolektivní identitu Písma náhradou za ztracenou zemi.

sích, jako v nás samých. Lidé to ostatne
vedeli a jejich vyhánením zamestnávali má
a medicinmany;
dokonce
Ježíšovi
se prisuz
esi:
démoni nestraší
na pustých
horách
a
podobné aktivity, a ješte rane novoveké procesy s c rodejnicemi spocívají na víre v pakt s démonem, k .'
rý prý desetitisíce žen privedl na ocistnou hranici. B
však nejsou jen inventárem pover: vládnou nad .
vystrašenými a zfanatizovanými, ponejvíce v k
tivu a pod sugescí demagoga, který se zaklíná spol~
nými újmami a spravedlivým hnevem. Bude lépe
v-ne verit, brát je vážne, než je osvetársky popírat.

B
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rozumení cizímu. Predevším je to však pojem
arbarstvf je
nejprve, jako "Nemci",
nehodnotící
a znehodnocující.
Barbarivýraz
se domlouvají podivnými pazvuky, vzývají smešné bohy
a mají odporné obyceje. Vuci barbarum/pohanum je
tudíž dovoleno, co se mezi Helény/krestany nesluší.
V novodobé Evrope se však - vedle prezíravého pocitu
prevahy - uplatnoval i eurok,ritický, "herodotovský",
tj. nehodnotící postoj vuci cizím etnikum. Nebyl to
univerzalismus ve smyslu civilizacních hodnot, spíš
relativismus a ztráta jistot Nejsme snad spíše my temi
barbary? To je dobre možné, zvlášte když své hodnoty
budeme považovat za samozrejmé a když se budeme
chlácholit sebeklamem, že "it can't happen here". Pak
dejiny projeví svou známou íronii.

.

nekteré jazykové polohy bežnejší v jednom,

UiJilinguálnost
vždy budou
jiné v druhémnaprostou
jazyce. neznám;
Ale brojitelé
proti
dvojjazycnosti, proti pražským "utrakvisturn", ježto
'prý nelze sloužit dvema bohum, vycházejí z pseudonáboženského jazykového fetišismu; a dusledkem bývá netolerance a omezenost. Cetná mesta strední
a východní Evropy, od Prahy a Bratislavy, Cernovic
po Solun, fakticky bývala bi- a trilinguální. Jejich
multikulturnost tvorila mnoho ze zašlého kouzla, které
se naštestí tu a tam vrací.
•
cPokracovánlpnst&
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mžent,
pfšu T1imz venkova, to jest z Brna a dalšich dvou vesnic
v okruhu cca do 50 kilometru. To nepochybne znamená,
že bych mel mU hodne zážitku. Ovšem, práve jsem na
pochybách, je-li tomu tak, ponevadž zážitek, to by melo být
neco nového, zvláštniho, necekaného, a takového me vlastne
nic nepotkalo. Ale zajimavosti dost. A zase - zajimavostil
Jaképak už zajimavosti, jsou to zcásti prihody, bez kterých
bych se rád obešel. Tak poporádku.
Minulý týden jsem v jedné vesnici, která náleži k Brnu,
Orešine, cekal na autobus a dival jsem se zatim na mistni
hlášky. Také psali, jak dopadly volby. K 25 procentum
ciálni demokrati, k 18 republikáni, k 16 ODS a tam
.... de taky KséM a tak dál. V prvni chvtli to byl pro me
""trochu
šok. Rasisticko-populisticko-nacionalistickoikálni strana hned druhá v poradi. Co se ,lidem honi
." vou, co tam maji, že se mužou takhle rozhodnout? A pak
Js(:m slyšel tanecni melodie z hospody, videl jsem lidi
::tPi-acovatna barácich a hloubit jimky, trhat ovoce a hledal
.....
jsem v jejich tvárich známky extremismu. Ale to neni tak,
'že by oni byli takovi. Jenom odpovedi na otázky, které si
onec každý klade, jsou jednoduché a srozumitelné.
elat porádek. Neprodávat republiku. Tya ty odsunout,
pripadne koncentrovat. Když tady nebudou, nebudou škodit.
Vinni jsou ti a ti. Všechno je tak jednoduché, že se toho
;'f!IJI'ohýrád chyt[. On nemá totiž každý cas ani povahu, ale
'Zuú dispozice k tomu, zvážit veci z mnohých stran, jlt ke
renum a pricinám. Ale kazdý rád slyši, ze bude porádek,
ak uz nepremýšU o tom, jaký porádek to bude. "Ted je
rdel a pak bude cas všechno to srovnat. " Chran nás Pán
;Buh! Pokud ovšem nemá dovolenou.
Ale muze se clovek nekdy znepokojit. / v Brne. V televizi
luvila pani primátorka a to by nekdo neveril vlastnim
ušim. Obhajovala mestskou policii, ze asi z auta nevideli,
ti ostraziti hoši, vycviceni strílet do spánku, vandaly, kteri
%';Zmlátiliridiée tramvaje. Oni totiž nemužou vystoupit -kdyby
a náhodou z auta opravdu nevideli - a jU se podivat,
Yž je tam nekde ve stredu mesta, pár metru od nich bitka
hluk. Ani posilu zavolat nemuzou. Oni se ani totiz
užou objevit nikde, kde by jim nekdo náhodou mohl
Uzit, protoze, kdo by se pak staralo porádek na ulicich?
::;:Oni muzou tak akorát zavolat posilu, aby zmlátili pár
,gezbranných divadelniku. Možná maji prikaz auta vubec
"héopouštet? Aspon to tak vypadá. Projizdeji se po meste,
mco u nádraZi je verejne na prodej rasistický casopis
choden (s casopisem Republika), na Koblizné rejdi
w;';;!!-apsári a za stánkem si dva mestšti strážnici, kterl se
pdvázili vystoupit z auta, prohUzeji porno casopis. To je
JIfbmlhská mestská policie z pohledu bezného poplatnika.
Ale boticky na auta dávaji pilne. Ješte že nejsem ridic. Ale
že se jich bude pani primátorka jako jejich velitelka tak
tastne zastávat, a to uz ponekolikáté?! Neštastný vynález,
leta mestská policie! Zvlášt brnenská. Asi.
Ale jinak, kdo to nevi, je Brno krásné. Je rozloženo na
dGE1pr,zhorcich a doUccich, neni ani moc velké, ani moc malé,
v"e v nem na pul milionu šohaju a devuch, chodime porád
kroji a pijeme vino a slivovici, a když nám zbude, což
4; málokdy, vezmeme s sebou i do Prahy. Do Prahy
'ezdime rádi, .abychom taky nekdy videli stolici. Prijedte
dy vy k nám, poznáte náš bodrý a dobrosrdecný lid,
hostinný a mekkého srdce. Podá vám chléb a sul,
upracovanou
rukou vám Brnák nabidne i cerstve
dojeného mléka, podiváte se na domorodé tance
,'. mozná, budete-li mU štesti, uvidlte i vlka, medveda nebo
w·;;lva. Tak prijedte!

Brno a okolí
A v jiné vesnici" verte, nebo ne, teprve dozrávaji trešne,
Také jsem se dival na tabuli s vyhláškami, budou porádat
pivni dny. Z kopecka dolu jezdi na staré Jawe výrostek
a delá hluk jako Prdoch. Jdu kolem zrušené samoobsluhy,
misto ni tu máme ted ale dva jiné obchody, jeden z nich je
dokonce jakási svého druhu Vecerka!Mijeji me dalši výrostci
jezdici v sevrenéjormaci, rozvinuté po celé širce silnice, na
mopedech a jeden z nich na starém Pionýru. Na hlavách
maji aerodynamické helmy. U jary, postavené za prvni
republiky ze sbírky obcanu, sedí na bobku devce a dloube
hulkou do zeme. Je svátecne obleceno a nemá co delat. Jsou
prázdniny. Ozývá se náhle jakýsi bzukot a devce otáci
hlavu, aby zjistilo, co se deje. Otáci - ale velmi pomalu. Neni
naspech, ponevadz na polní cestu mezi domkyvycházi hoch
se sekackou na trávu, a vleka za sebou dlouhatánskou
prodlužovacku, strunou utiná trávu v puli a mizi do pole.
Sekacka bzucí v dáli. Na autobusové zastávce stoji tri
holcicky. Mají lakové botky s mašlickou, dve maji jeansy
a jedna elastákya na mape pro turisty zkoumaji, kde je ta
naše venice. éíst umejí a presto jedna z nich ji hledá v meste
Olomouci, práve uprostred. Pricházi deda v šustáku,
zapaluje si cigaretu a jouká dým do domecku zastávky,
ackoliv sám zustává venku. Zdravi se s mladou zenou, která
práve odkládá tezkou tašku. ,,/(ampak?" ptá se jí. "Do
Španelska," nevzrušene odpovídá mladá zena. "Sama?"
"Sama. "Deda odhodi nedopalek a praví:" Toz tak. "Popreje
peknou dovolenou a pak uz mlci oba. Je ticho a v domecku
je slyšet bzukot komára. Jen aby mi nepichl boreliózu,
mrcha!
Všechny Vás zdravil
Arnošt Goldflam
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Stalo se v srpnu 1996
1.8. Vojenský soud v Ríme vynesl osvobozující
rozsudek nad bývalým kapitánem SS Erichem
Priebkem. Jeho válecné zlociny jsou údajne
promlcené.
2.8. Erich Priebke byl 8 hodin po osvobození,
které vyvolalo ostrém protesty, znovu zaLcen.
Proces má pokracovat odvolacím rízením.
5.8.- 4.8. V Atlante skoncily nejvetší olympijské
hry v historii, na níchž se predvedlo 11 tisíc
sportovcu ze 197 státu. $' Behem posledního
olympijského
víkendu získala CR tri zlaté
medaile.
5.8. Místopredseda ODS a ministr zahranící
JosefZieleniec vyzval v rozhovoru pro Mladou
frontu Dnes svoji stranu k tomu, aby ukázala
otevrenejší a prívetivejší tvár. Predstavitelé
ODS by podle jeho názoru nemeli nadále mluvit
jedním hlasem. Jeho názor podporil clen
výkonné rady ODS Miroslav Macek.
6.8. Cecenské síly podnikly mohutný útok
a obsadily vetší cást hlavního mesta Grozného,
stejne jako duležitá strediska Gudermes a Argun.
7.8.
a normalizaci
chorvatsko-srbských
vztahu se shodli prezidenti obou zemí Franjo
Tudjman a Slobodan Miloševic. @ Podle prohlášení odborníku NASA byly v meteoritu,
který byl puvodne soucástí povrchu Marsu,
objeveny stopy primitivní bunecné struktury
staré 3 miliardy leL
8.8. Lavina bahna, vody a kamení zavalila
kemp na španelské strane Pyrenejí a vyžádala
si 68 životu a další dve stovky ranených. #
Názory Josefa Zielence na situaci v ODS vyvolaly v této strane vzrušenou polemiku.
9.8. Nový ministr spravedlnosti
Jan Kalvoda
odvolal pražského státního zástupce Josefa
Kredbu a vrchního státního zástupce Libora
Grygárka. ;;; V dobe, kdy byl Boris Jelcin
slavnostne uváden do prezidentské
funkce,
Cecenci definitivne dobyli Groznyj.
10.8. Ruská Duma schválila rozhodnutí Borise
Jelcina, který do funkce premiéra jmenoval
Viktora Cernomyrdina.
11.8. Ve švýcarském Luzernu zemrel vynikající
ceský dirigent a skladatel Rafael Kubelík. %
Republikánský kandidát na prezidenta Robert
Dole si za svého prípadného viceprezidenta
zvolil Jacka Kempa, bývalého kongresmana

a hráce amerického

fotbalu.

12.8. V San Diegu, v Kalifornii, zacal nominacní sjezd Republikánské strany. & Václav Klaus
se neshoduje s Josefem Zielencem v názoru na
situaci v ODS. $ Ministr VnÍtra Jan Ruml kritizoval Kalvodovo odvolání Libora Grygárka. @
Zvláštní prezidentský zmocnenec pro Cecensko, predseda Bezpecnostní rady Ruska generál
Lebed zahájil jednání s cecenskými separatisty.
15.8. Ceští zemedelci odmítají prodávat obilí
Státnímu fodnu tržní regulace, nebot jim nabtzí
ntzké výkupní ceny. Ocekává se další zdražování peciva.
14.8. Zemrel Miki Volek, prukopník ceského
rokenrolu. '" Starostou Mostaru byl zvolen
Chorvat Ivica Prskalo.
15.8. Volební autobus CSSD Zemák odstartoval
v Ceském Krumlove sociálnedemokratickou
kampan pro senátní volby.
16.8. Cerstve nominovaný prezidentský kandidát Robert Dole slíbil Americe obnovení její
vudcí role ve svete, rozhodnejší postup proti
terorismu a kriminalite, a vyšší životní úroven.
17.8. Velká pocetní síla vojáku IFOR za podpory
tanku a obrnených transportéru obsadila ilegální mUnÍcní sklad bosenských Srbu.
18.8. Tela dvou osmiletých dívek byla nalezena
v belgickémSars-La-Bruissierev
dome Marka
Dutrouxe,
vudce gangu, který unášel deti
a zneužíval je pro detskou prostituci. Gang
pusobil podle všeho také na území Slovenska
a Ceské republiky.
19.8. Dvacet pet zamestancu kromerížské firmy
Stavinform,
evakuovaných
z Cecenska, se
vrátilo do vlasti. Stavbyvedoucí firmy, Slovák
Štefan Hajdin, unesený cecenskými bojovníky,
je však nadále nezvestný. 11>
Tisícovka radikálních jihokorejských studentu okupuje dve budovy univerzity západne od Soulu.
20.8. Státní rozpocet musí ušetrit více jak 9 mld.
korun, jinak skoncí jako deficitní. Škrty se mají
dotknout vetšiny resortu.
21.8. Gigant ceského chemického prumyslu,
akciová spolecnost Chemapol Group, koupila
kontrolní balík akcií spolecnosti Omnipol, nejvetšího ceského obchodníka se zbranemi. Chemapol chce také ovládnout leteckou zbrojovku
Aero Vodo chody. $ Ruské letectvo bombardovalo Groznyj.

Nová Prítomnost
Jméno a adresa ..............................•..

22.8. Jelcin se po mnoha dnech poprvé ukázal
na verejnosti, spekulace o jeho zdravotním stavu však pokracují. $ Generál Lebed a vudce
cecenských separatistu Maschadov se dohodli
na obnovení míru v Cecensku.1I>Americká rocková legenda Tina Turnerová koncertovala
v Praze pred dvaceti tisíci diváky.
25.8. Francouzská
policie vyhnala pres 200
afrických pristehovalcu z kostela sv. Bernarda
v Paríži, který okupovali od konce cervna.
Africané protestovali proti tvrdé pristehovalecké
politice francouzské vlády. $ Stopy po plastické
trhavine
PETN a po nitroglycerinu
byly
objeveny v troskách letadla spolecnosti TWA.
Vše tedy nasvedcuje tomu, že leteckou katastrofu zavinil teroristický útok.
24.8. Desetiletý chlapec uhorel pri hávárii ceského autobusu spolecnosti Zlintour v Rakousku.
25.8. Schodek zahranicního
obchodu vzrostl
v cervenci o rekordní cástku 16.4 mld Kc
a celkove dosáhl 85 mld Kc. CNB uvažuje
o devalvaci koruny.
26.8. Za vzpouru, velezradu a korupci odsoudil
soud v Soulu bývalého jihokorejského
prezidenta Cou-Duhwana k trestu smrti a jeho nástupce Ro-Tcheua k dvaadvaceti a pul roku
vezení. 11>
Pohreb dvou osmiletých belgických
dívek, obetí obchodníku s detskou prostitucí,
probehl za velké úcasti belgické verejnosti. &
Miroslav Macek se stal tajemníkem ministra
zdravotnictvf.$ Bili Clinton vystoupil na no minacním sjezdu Demokratické strany v Chicagu.
27.8. Vladimír Meciar vymenil 3 klícové ministry slovenské vlády: zahranicí, vnitra a hospodárství. Další zmeny ve vláde nelze vylouciL
28.8. ástupník britského trunu prin Charles
a princezna Diana byli rozvedeni. Lady Di ztratila titul Její královská výsost a získala vyrovnání ve výši 15 mil. liber. 11>Po tríhodinové
diskusi vláda schválila návrh ministra financí
Ivana Kocárníka na krácení letošniho rozpoctu.
29.8. Ministr obrany Miloslav Výborný se rozhodl radikálne zmenšit armádu, omezit programy na její modernizaci a zkrátitzákladnf vojenskou službu. Duvodem je nedostatek financních
prostredku. # Prezidenta Václava Havla okrádal
príslušník Hradní policie, který hlídal jeho vilu
v Praze-Strešovicích." Ruská armáda se zacala
stahovat z Cecenska.
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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
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ING'i
NÁRODNí
GALERIE
V PRAZE

Národní galerie Vás zve na tyto expozice:
Benátcané - benátské malírství 16.-18. století z ceských a moravských sbírek
TERST - CASTELLO DI MIRAMARE
JíZDÁRNA

PRAŽSKÉHO HRADU

- 30. cervna 1996 až 6.ledna 1997.
-leden

až duben 1997.

Výstava predstavuje na italské pude a v Praze panorama
malírství, uchované na území Ceské republiky.

sbírek benátského

Jan Zrzavý
TELC - ZÁMEK
Stálá expozice (po celý rok)
Od roku 1988 je otevrena na zámku v Telci stálá výstava obrazu Jana Zrzavého
(1890-1977)

z majetku NG.

Jitro kouzelníku·

umelec na konci tisíciletí

PRAHA - VELETRžNí PALÁC
B.zárí

až 27. ríjna 1996

Výstava obsáhne ~olem sta umeleckých del domácích i zahranicních umelcu.
Chce inspirovat nové pochopení vztahu mezi naší výtvarnou prítomností
a minulostí i mezi domácí a zahranicní tvorbou a prokázat hlubší koreny
soucasné tvorby a její mezinárodní rezonanci.

Vychází za podpory: MK CR; FUND FOR
CE TRAL AND EAST EUROPEA
BOOK
PROJECTS, Amsterdam;
Nadace PRO HELVETIA; DANWELL s.r.o; AGROBANKA a.s.

Vyšehrad, spol. s r.o.

Prítomnost
Vám nabízí inzerci
za výhodných podmínek
aši ctenári jsou lidé, kterí sledují dení ve
spolecnosti,
politiku a kulturu. Casopis je
rozesílán po celém svete.
Ceník inzerce:
1 strana
8 900 Kc 1/8 strany
1 480 Kc
1/2 strana
4 895 Kc 1/16 strany
814 Kc
1/4 strany
2 692 Kc 1/32 strany
447 Kc
Cena inzerce na 3 a 4 strane
dohody.
Rádková inzerce:

obálky

do 25 slov (4 rádky)
do 12 slov (2 rádky)
Slevy:
jednou opakovaná
(z celkové ceny)
dvakrát
trikrát.
ctyrikrát.

dle

Uzáverka objednávek:
Do patnáctého každého predchozího
Nové císlo vychází vždy v polovine
mesíce,

5%
10 %
15 %
20 %
mesíce.
dalšího

Objednávky
zašlete na: Nová Prítomnost,
árodní 11, 110 00 Praha 1,
tel. 26 62 16, fax 26 68 25.
Tešíme

se na Vaši objednávku!

Praha 2

Otfrled Preussler
ÚTEK DO EGYPTA PRES KRÁLOVSTVÍ CESKÉ
Humoristický román o úteku Svaté rodiny z Palestiny do Egypta pres severní Cechy
• dej se odehrává na konci minulého století a je pln c.k. rakouských reálií
• autor se vyjadruje i k sudetonemecké
mezi lidmi ruzných jazyku
• obálka a ilustrace Adolfa Boma
Vázaná.

problematice

a primlouvá

se za smírení a prátelství

264 str., 130 x 200 mm, 138,- Kc

Rolf Rendtorff
245 Kc
135 Kc

inzerce

Karlovo nám. 5, 12000

HEBREJSKÁ BIBLE A DEJINY
Clvod do staroUlkonní literatury
• prehledné pojednání o izraelských dejinách
• konfrontace
staroUlkonnf
tradice a literatury,
podobou života ve starém Izraeli.
• jednotlivé knihy Starého Ulkona

zvlášte

její druhy

a žánry,

s konkrétní

• vhodná ke studiu blblistiky a rellgionistlky i pro všechny, kdo chtejí hloubejl porowmet
Starému zákonu, at už z hlediska náboženského
ci kulturne historického.
Vázaná, 376 str., 145x205 mm, cca 166,- Kc

Objednávky; Bartolomejská

9, l}O 00, Praha 1

MIKE

NICOL

Pokryto travou
Zase ten zkornatelý obraz
farmy, vyrabované a opuštené
mezi vysokými stromy,
v nížine. Peclivá zahrada všanc plevelum,
na verande polámané a rezavé
hracky. Žily tu deti
až do poslední akce.
Všichni odešli: do zeme,
nebo po ceste, jež mizí v tráve.
Trosky malého života kryje
zmatek, v nemž utíkali, v noci,
bez budoucího casu,
se vším, co se dalo pobrat:
šaty, deky, voda, jídlo.
Pokud se dostali cíhajícími poli
a po vybuchujících cestách,
v cizích mestech ted prežívají
a mají sny utecencu o tom
vzdáleném stavení,
jako se díteti nekdy zdává
o laskavé otcove ruce.
Je po válce: vyhrála tráva.
Životy jdou mimobežne,
evakuacemi vybíleny.
Ve kterém to meste jste,
pod platany, pod olivami,
v podhurí ci pri starých
znavených rekách? Tady se slunce
níží za západním pohorím.
Je cas netopýru, volání
divokých perlicek
a neusmírených sov.
Dum už jsou jen steny,
dvere vpáceny , práva vyhrazena
bílým mravencum, cervotocum, termitum.

Mike Nicol, jihoafrický
a žurnalista

anglofonní spisovatel

(Cape Town Times).

(Prel. Miroslav Holub)

