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Ocel Vladimíra Stehlíka a jeho syna Marka .• Nová mise v Bosne (SFOR) má trvat 18 mesícLÍ.• Generál
Mladic se vzdal nejvyššího veleni bosenskosrbské armády.
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návrh rozpoctu. Oba poslanci byli poté vylouceni z CSSD.. Byla parafována ceskonemecká deklarace.
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VYDAVATELE

Jak lécit prezidenta
Existuje mnoho kritérií k posuzování spolecnosti i národa. Zpusob lécení hlavy státu nabízí jednu,
by( netradicní metodu k poznání urcitých rozdílu mezi státy. Rozdílu, které mužeme sledovat od
západu na východ. Prístup verejnosti k operaci prezidenta je ovlivnen nejen úrovní zdravotnictví
v dané zemí, ale i všeobecne sdílenou predstavou o funkci a osobnosti prezidenta jako instituce.
Nabízím trí prípady: operaci prostaty Ronalda Reagana, nynejší chorobu Václava Havla a nedávnou
srdecní operaci Borise Jelcina.
Není zeme, ve které je obcan lépe informován o medicine a zdravotnictví, než jsou Spojené státy.
To samozrejme neznamená, že mezi Americany není mnoho obézních lidí nebo lidí ve špatné fyzické
kondici. Nicméne, prumerný American žije o pet let déle než Cech a skoro o deset let než Rus.
Medicína a lékarská profese je velice vážená, a medicínská technologie a zdravotnický standard na špickové úrovni.
Americký prezident je i pres svou popularitu považován za obcana, který muže být kdykoliv obžalován a dokonce
donucen k rezignaci pro své nejen verejné, ale i privátní chování. Veškeré jeho soukromé aktivity se verejne probírajíaféra, kterou mel v šestnácti letech, se dostane na první stránky bulvárního tisku, zatímco aféra ve ctyfíceti vede
k výslechu pred senátem. To vše vysvetluje fakt, že se choroba prostaty Ronalda Reagana dostala i pres svou delikátní
povahu do centra pozornosti celého národa. Každý americký muž náhle vedel, co to je prostata, kde ji má, a že si ji má
jednou za rok nechat vyšetrit A pres veškerý blázinec kolem tak mnozí ucinili, a pár desítek tisíc životu se tak zachránilo.
Pred operací predal Reagan moc svému viceprezidentovi. Spíše než o nutnost šlo o vernost klasické americké forme.
Nicméne, komplexní plány byly prípraveny pro každou možnou politickou i zdravotni událost Team expertu, vybavený tabulkamí a kresbamí, predával každou hodinu behem operace i po ní lékarskou zprávu. Ronald Reagan a Amerika
prošli operací bez problému.
Každodenní informovanost o zdravi a zdravotnictví v Rusku je trochu "o necem jiném". I když existuje mnoho
kvalifJ.kovaných zdravotníku, ani systém ruského zdravotnictví, ani status lékaru nesnesou srovnání se západní
Evropou, o Spojených státech ani nemluve.
Ruský prezident sedí na horkém kresle. Nejenže existuje možnost, že bude obžalován, ale v prípade prevratu muže
být i zatcen nebo dokonce ohrožen na živote. Mnoho set let carismu a sedmdesát pet let bolševismu založilo tradici
vládnutí, podle niž se ruský prezident necítí príliš vázán vysvetlovat cokoliv, zvlášt pokud jde o jeho soukromé veci.
Jeho institu'ce slouží jako centrum moci, a tak to vidí i ruský obcan.
I pres neutešený stav ruského zdravotnictví chtela tomu ruská pýcha, aby byl prezident operován v Rusku. Nutné
prístroje se nakonec kombinací velkého úsilí a štestí našly, pricemž ovšem vyšel najevo skutecný stav operacních sálu
v Rusku. Presto operace založila dva pozitivní precedenty: za prvé, vláda verejne pozvala špickového amerického
chirurga doktora DeBakeyho, aby dohlížel na celý proces. Tento lékar ovlivnil nejen chirurgickou cást lécby, ale také
posunul termín operace tím, že z hlediska vernosti ke klasické ruské forme nechal Jelcinova játra odpocinout od
alkoholu. Za druhé, vláda verejne oznámíla nejen to, že bude mít Jelcin operaci, ale také jakou, kdy a proc.
Pred operací predal Jelcin pravomoc premíérovi. Po operaci se však Jelcinovi lékari i tiskovi mluvcí vrátili k ruské
tradici a predávali podstatne mlhavejší informace o zdravotním stavu pacienta než pred operací. I když Jelcinova
operace nezvýšila zájem bežného ruského obcana o své zdravi, byla spojena s vlnou horentního sázení, zda Jelcin .
prežije a co bude dál.
Dnešní Ceská republika je zeme, která ráda zduraznuje, jak rychle se príbližila k západním strukturám. Nicméne
nynejší epizoda s Václavem Havlem nabízí smíšené pohledy. Prezidentuv plicní nádor našli, když mu delali vyšetrení
kvuli chfípce, která se protahovala. Prezident byl príjat do nemocnice a k lékari, kterého si sám behem pomerne
krátké doby vybral. Nutné prístroje (napríklad náhradní akumulátor) se musely rychle sehnat (neslyšeli jsme o necem
podobném?).
Prezident pred operací nikomu úrad nepredal. Vhodný tým lékaru nebyl predem sestaven. Lékari i prezidentuv
mluvcí predávali pred operací i po ní mlhavé informace. - Havluv chirurg dr. Patko dokonce tvrdil, že Havluv nádor
nemusel být zpusoben kourením, zatímco Havluv osobní mluvcí Špacek se stal pres noc expertem na dýchací prístroje.
Histologické výsledky, na kterých prognóza ve skutecnosti záležela, byly zverejneny až týden po operaci.
Z hlediska vernosti klasické ceské forme byl prezident težkým kurákem. Poslední cigaretu pred vyjmutím nádoru,
který si zpusobil kourením, si prezident vychutnal s ministrem zdravotnictví Stráským. Tento fakt neunikl New York
Times, Boston Globe, Haroard Crimson a tím pádem bohužel ani mým kolegum ve Spojených státech, kterí se smíchy
popadali za bricho a gratulovali mi, že jsem se tak chytre rozhodl praktikovat medicínu v Ceské republice.
Zhoršení pooperacniho stavu prezidenta vedlo jeho rodinu k tomu, že po porade s bývalým ministrem zdravotnictví
požádala o premístení pacienta do jiné pražské nemocnice. Tým lékaru okolo prezidenta se menil dle iniciativ jednotlivcu. Špickový americký plicar dr. Ginsberg, který krátce prezidenta Havla v nemocnici navšítívil, po návratu do
Spojených státu prohlásil: "Rád se vrátím kdykoliv."
Ceské publikum, které miluje svého prezidenta nad své zdravi, se rozrušilo mnohem vice tím, že byl prezident tajne
v nemocnici nlmován pri rozhovoru s prítelem, než že mel chorobu, která ho dostala po pás do rakve. Je pravda, že
prezidentuv stav se denne komentoval v televizi: dva dny po operaci oznámily vecerní zprávy, že prezident snedl malý
párek a vypil sto míIilítru piva. Pán vedle me v restauraci, když to slyšel, zvedl ruce a vzdechl: "No konecne, aspon
neco."
To tedy ano.
MUDr. MARTINJAN STRÁNSKÝ,
MD, FACP
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Kandidát prosím, ale ta
procedura.~.

Stýkání a potýkání

Petr Pithart byl zvolen predsedou
Senátu a Václav Klaus zaradil tentofakt mezi prtciny, pro které musí
pohrozit odchodem z koalice. Vadí
mu prý nikoli Pithart sám, ale liDuležité milníky na trnité ceste smírení Cechu a Nemcu
dovecká procedura, díky níž její
kandidát nakonec tesné uspél.
Lída Rakušanová
Tomu lze však uvérit jen stéŽí.
At premýšleli sociální demokraté
a Mnichova. Tam své hostitele zaza tri rohy, anebo pouze za jeden,
povedl se jim dábelský tah. Védéli, " Nemcum,
vyhnaným máme
po válce
z Ceskoslovenska,
poskocil gejzírem nápadu, jak se zbaže jejich kandidát na predsedu
vinnost se omluvit, protože princip
vit prízraku minulosti jedním
uspét nemuze, nevyckali ani, koho
kolektivní viny, který byl v jejich
(z obou stran velkorysým) tahem
si KDU-CSL vybere, a vyjádrili apriprípade
uplatnen,
je
nemorální."
a to vcetne staré ceské posedlosti
orní podporu této strane. Z koalice
zrušit Mnichovskou dohodu od saTrvalo to skoro na den celých sedm
jste to vy, rtkal signál z Lidového
let, než slova, která Václav Havel
domu, s kým se mužeme sbližit, jste
mého pocátku - a pak zacít budoto vy, s kým do budoucnosti pocípronesl ješte pred svým prvním
vat nezatížené sousedství. Bylo
táme.
zvolením do funkce ceskosloventoho ocividne trochu moc najednou
Jenže vzpomente si: také politici
ského prezidenta, našla svuj výraz
nejen pro ty sousedy, kterým po deODS a ODA vyjadrovali po volbách
v cesko-nemecké deklaraci. Na dosetiletích rituálního vzývání neapriorní podporu prtšUmu lidovecmeckého sjednocení zacínalo domácí politické scéne zpusobila
kému predsedovi. Vytratila se az
cházet, že ted jde do tuhého, nýbrž
ovšem tenkrát rozruch podstatne
s Pithartovým jménem; cili jaká
menší než dnes.
procedura?
i pro domácí. Jednou z nejzávažPravda, KDU-CSL méla dvé možnejších výtek na prezidentovu adnosti: mohla se s védomím, že ji
resu nepochybne bylo, proc nejel
apriorní podpora Zemanovy strave své nové funkci nejdrív do Brany v ocích koalice uškodí, zríci potislavy.
kusu získat predsedu Senátu vubec,
Ve svém soustredení na Cechy a
anebo mohla ustoupit osobní zášti
jejich západního souseda nebyl
premiérové a nabídnout nékoho ji- Disent, ze kterého polistopadová
ného. rtm by ale pristoupila na ar- vudcí elita vzešla, diskutovalo váovšem prezident na tehdejší poligument nékterých politiku z nejsil- lecných a poválecných událostech
tické scéne osamocen. O "morální
néjší strany, totiž že její kandidát,
relativne otevrene, nejpozdeji od povinnosti pojmenovat to, co se staza kterého v jistém smyslu zodpolo po válce nevinným nemeckým
vídá, není koalicním politikem. Ne- zverejnení Mlynárikových ,;Tezí
ženám a detem", hovoril na zacátbylo by to pro lidovce horší, než o vysídlení ceskoslovenských
Nemcu" ve Svedectví v roce 1978, ku ledna 1990 ministr zahranicí Jirí
skutecnost, ze nakonec protlacili
vlastního kandidáta silou?
Dienstbier dokonce v parlamentu.
pricemž první pokusy najít pri poA ovšem ODS. Druhým káže, ale suzování novodobé historie spolecKrome rutinního protestu z úst
sama vlastní sméšnosti nevidí. Kanpredsedy KSC Ladislava Adamce a
nou rec se mezi ceskými a nemecdidátku Irenu Ondrovou vyprovonekolika komunisty iniciovaných
kými
historiky
datují
už
od
šededila do svéta prednáškami o prápokusu o zastrašování obyvatel
sátých
let.
Širší
verejnost
krome
vech žen a o jejich uplatnéní ve vyv
pohranicí byla tehdy jednou
toho
tehdy
obraz
neprítele
ješte
soké politice. ODS je prý stranou,
která se jiz delší dobu chystá jít v spolehlive spojovala se SSSR.Vpoz mála autentických reakcí hladovka osmašedesátiletého Miroslaporušení hegemonie mužu prtklalovine osmdesátých let provedli
dem. A co se nakonec nestalo, ani
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kove
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S
odsunem
nacisté za války povraždili jedenáct
Zda Petr Pithart ve své nové roli
príbuzných,
vysvetlil tehdy duvoNemcu
tehdy
výslovne
souhlasilo
uspéje,je otázkajiná. Ale pocátecní
dy své protestní akce prezidentu
humbuk Senátu jako instituci roz- jen 15 % respondentu. 42 % jich
hodné neprospél.
Havlovi: pouze soukromá osoba
bylo proti a 40 % nemelo názor.
(ruz)
muže volne vyslovovat své názory,
Naproti tomu v polovine 90. let poavšak
hlava státu musí mít vždy na
važovalo
už
68
%
dotázaných
(výStredoevropan
zreteli možné právní dus~edky.
zkum I. Gabala pro nadaci F. Nause ve svété prozradí Um, že každémanna) odsun Nemcu za "spravedmu rtká "pane doktore", ze si zkrátka neumí predstavit clovéka bez ti- livou odplatu".
Nedlouho po svém zvolení prezitulu. Prttel, který pred lety kamsi
prijel prednášet o pocítacích, uvedl
dentem se tedy Václav Havel rozpredsedajícího do skutecného zouSoucástí pražské zahranicní politihodl pro nanejvýš ofenzivní signál.
falství, když po radé odmítl profeky se však Klenovo presvedcení, že
Na pocátku ledna 1990 vedla jeho
sora, doktora a inženýra a na osloprvní oficiální cesta do Berlína
by jakákoli oficiální omluva nevy-
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hnutelne vyústila v záplavu sudetonemeckých požadavku po odškodnení, jež by zemi beznadejne
destabilizovaly, de facto stalo až po
rozpadu Ceskoslovenska. A to bez
ohledu na skutecnost, že všude ko.lem už existovaly príklady svedcící o opaku: vzájemné majetkové
nároky nehrály roli v prípade smírení mezi emeckem a Polskem,
bez právních konsekvencí vyjádril
nad vyhnáním karpatských Nemcu lítost slovenský parlament. Cestu symbolického odškodnení nekdejších madarských obcanu nemecké národnosti zvolila naproti
tomu z vlastní iniciativy Budapešt,
jejíž styky s Bonnem nebyly od prolomení železné opony zastreny jediným mráckem.
Otevrené hranice a tržní reformy
mely ovšem i v prípade Ceskoslovenska vlastní dynamiku: ze sousedního Nemecka sem zacal proudit lví podíl zahranicního kapitálu,
vzájemný obchod se prudce zvyšoval, zanedbané pohranicní oblasti
zaznamenávaly nebývalý rozvoj.
V rámci privatizace se Praha na zacátku roku 1991 dokonce rozhodla
provdat do emecka svou nejztepilejší nevestu: mladoboleslavskou
škodovku.
Bylo však zrejmé, že bude drív
nebo pozdeji treba rešit otázku, kterou se stále vetším durazem kladlo Sudetonemecké krajanské sdružení: chápou Ceši své nekdejší krajany jako cizince, anebo jsou ochotni akceptovat sudetonemecké pojetí ceských zemí jako spolecného
domova Cechu a emcu? Na nescetných diskusních fórech se rada
lidí intenzivne pokoušela o uprímnou odpoved. Aby posléze zjistila,
že bez odpovídajícího pokroku na
institucionální rovine se dialog drív
nebo pozdeji dostane do stereotypních kolejí. Cesko-nemecká komise historiku zustala tohoto osudu
ušetrena. Ovšem predevším proto,
že mela od pocátku výslovnou podporu jak z Bonnu, tak z Prahy. I jí
trvalo nicméne skoro sedm let, než
se propracovala k výkladu posledních kapitol cesko-nemeckého soužití v ceských zemích, akceptovatelnému pro obe strany. Oficiální
ceské stanovisko zduraznovalo naproti tomu od pocátku, že ve vzá-

jemných vztazích musí mít prednost jedine budoucnost. A o té se
Praha hodlala bavit výhradne
s Bonnem.

Škoda smlouvy
Jednání o cesko-nemecké smlouve
o dobrém sousedství probíhala na
zacátku devadesátých let - po Havlove návšteve v Berlíne a v Mnichove a po Weizsackerove symbolické ceste do Prahy v den 51. výrocí
nemecké okupace - obdobne tajnustkársky jako o pet let pozdeji
rozhovory diplomatu o spolecné
deklaraci. Až na to, že trvala kratší
dobu a ceskoslovenská strana signalizovala v jejich prubehu vuci
sudetonemeckým
požadavkum
vetší vstrícnost.
To se ale verejnost - vcetne té sudetonemecké - dozvedela, až když
bylo po všem: kanclér Helmut Kohl
tehdy nechal spadnout pod stul
opatrne sondovanou nabídku poskytnout bývalým obcanum Ceskoslovenska prednostne obcanství,
aby se mohli za regulérních podmínek podílet na privatizaci státního majetku. Vubec ji do Mnichova
nevyrídil. Nemecko zacínalo tehdy
trpet vleklou chorobu ze sjednocení a riziko diskuse o dvojím obcanství, podle nemeckých zákonu - na
rozdíl od tehdejších ceskoslovenských - výslovne nežádoucím,
mohl Bonn potrebovat zrovna tak
málo jako verejnou debatu o tom,
proc nemuže Nemecko pristoupit
na zrušení Mnichovské dohody od
samého pocátku. S Bavorskem, zaštitujícím ty, o než se de facto jedná, komunikovala tehdy jen ceská
(republiková) vláda. A to jen sporadicky a se snahou kanalizovat
aktivitu na konkrétní práci v euroregionech. Ty sice rostly jako houby po dešti - jenže optimální podmínky ke svému rozvoji nemají
z ceské strany zajišteny dodnes.
Smlouva o dobrém sousedství
byla nakonec potopena z obou
stran drív, než mohly její jednotlivé paragrafy obstát v praxi. Ceskoslovenská vláda ji doprovodila duvodovou zprávou, v níž vzala de
facto zpátky slovo "vyhnání" objevující se v preambuli a zabarikádovala se za tradicní výklad odsunu jako legitimního du-
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veni "soudruh T." opácil, ze nenl ani
soudruh. Jenže tenkrát to byla legrace.
Pak se v Polsku provalilo, ze prezident Kwašniewski si neprávem
pripsal titul - a zacala mela, která
skoncila naplnavým
Ucenlm u
ústavnlho soudu. Pricinlivl novinári zacali "lustrovat" v ceském parlamentu a brzy objevili prvnl obé(,
shodou okolnosti opozicnl a zenu.
Protože na to priliš neslyšela, pritlacili a byla z toho aférka. Na prosincové schuzi vybuchla úplné necekané: poslankyné KDU-CSL a
mlstopredseda vlády priznali, ze
nejsou JUDri - a odstoupili. Hruza! Dalšl koalicnl poslanci prokázali tlustšl kuzi - a neodstoupili.
Hruza!
Lhát se jisté nemá. Zvlášt když o
nic nejde, dodá cynik. A u téch, kdo
dostudovali v dobe, kdy jim strana
a vláda prisoudila jen titul "prom.
pr." (jen pred zkratkou pro "promované détské lékare" se v dobové
prudérii tehdy zarazila a radši jim
nechala MUDry), opravdu o nic
nejde. Spiš asi jde o jiné véci, treba
tyhle:
1.0 to stredoevropské titulové snobstvi, v poslednl dobé u nás ješté
horši, než treba jinak v tomto
proslulém Rakousku;
2.0 ty, kdo "právem" užlvajl tituly,
za které by se méli spiš stydét - a
nejsou tojen ti profláknutl RSDri;
J.a o to, co vubec délalyvolebnl komise? Každý zaméstnanec musl
predkládat kopie diplomu - ale
volebnl komise to zrejmé zvládly
"podle ksichtu", ackoli jinak délaly senátnlm kandidátum nohy
s kdeclm.
A co se týce bývalého mlstopredsedy CNR, mlstopredsedy vlády a
ministra spravedlnosti, priznávám
otevrene, ze kdybych mu uz chtél
néco vytýkat, titul by to jisté nebyl.
To spiš to know-how na vývoz kávy
do Kolumbie, na pade.sát milionu
ocenéné soudnlm znalcem a náméstkem ministrafinanci, dnes reditelem néjaké nqftové firmy - to
mi, priznám se, dodnes vrtá hlavou.
Ale to bude nejspiš muj problém, jak
se dnes hezky rlká.
(sok)

Svedomí a disciplína
Poslanci v modernlch ústavnlch systémech trpl zvláštnl schizofrenil:
jsou voleni na stranických kandidátkách, pritom majl volný mandát,
tj. strana, která je volila, je z parlamentu nemuze odvolat. Odpovldajl
pouze svému svédoml - tak jim to
ukládá ústava.
Proc toto zvláštnl ustanoveni ústa-
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vy obsahuji? Protože se jinak poslanci stanou loutkami v rukách
stranického vedeni. Patri-li mandát
strane, tj. muže-li strana neposlušného poslance kdykoliv odvolat,
s disidenty ve stranických radách se
setkáme zridka. To byl pri pad naši
prvni republiky: neschopnost stran
ridit poslance s volným mandátem
vedla k tomu, že se mandát stal
majetkem stran. Proti ústave, která
zakotvovala povinnost poslance
"neprijimat prikazu". .
Princip dvoji loajality, ke strane
a ke svedomi, nutne vyvolává ve
všech politických stranách tenzi. Jak
se s tim vyporádávaj{ v zemich s tradici? Dvoj{m zpúsobem: o rade v.eci
mohou poslanci hlasovat podle svého svedomi. Strana je k nicemu nezavazuje. Jsou však pripady, kdy
poslanec musi hlasovat podle požadavku strany. Pokud nechce, "bic"
(osoba, která zajištuje jednotu hlasováni) si poslušnost vynucuje prostredky pO"výtcehmotnými. Málokterý poslanec takovým nabidkám
odolá. Pokud i presto zlob(, muže být
vyloucen.
Vylouceni poslancu Wagnera a
TepUka z CSSD je v tomto ohledu
v norme. Rozpocet neni vec svedomi jako treba otázka potratu. Rozpocet je svrchovane politický zákon
a strana má právo po poslancich
požadovat, aby hlasovali v linii, na
které se dohodne. Pro pošramocenou
CSSD, která nezvládla pereje povolebni politiky, bylo pridáni penez
ucitelum jednou z kUcových priorit.
Wagner to odborárum slibil, pak
hlasoval proti pozmenovacimu návrhu, a nakonec podporil rozpocet.
Nemá-li být strana volicum pro
smich, musela na to reagovat.
To, cim CSSD presáhla pripustné
meze, je požadavek na Wagnerovu
rezignaci. Mandát patri poslanci.
Kdyby si strana dokázalajackovánf mezi Wagnerem a Grulichem vyridit pred volbami, nemela by dnešni problémy.
(zak)

sledku Postupimi. Poté sáhl k podobnému opatrení také parlament
v Bonnu, a to zejména proto, že ve
smlouve nebyla zmínka o sudetonemeckém problému, jakkoli to
bylo "kompenzováno" vypuštením
prípadného odškodnení ceskoslovenských obetí nacismu.

o vlku a koze
Atmosféra zhoustla. Spolu s blížícím se rozpadem Ceskoslovenska
zacal z nemecké strany sílit tlak,
aby se Praha dohodla se sudetskými Nemci prímo. Václav Klaus,
predseda vlády nové Ceské republiky, o tom zacal z pragmatických
duvodu na chvíli uvažovat, aby pritom vždy nahlas zduraznoval, že
s žádným ústupkem od restitucní
hranice v únoru 1948 nelze pocítat V Cernínském paláci se mezitím nicméne pracovalo na návrzích
konkrétních gest dobré vule, napríklad v podobe spolecné nadace, do
které by Bonn zaplatil odškodnení
ceským obetem nacismu a Praha
kompenzace za sudetonemecký
majetek v prípadech, kdy došlo
k jasnému porušení tehdejších zákonu.
Brzy si ovšem vládní koalice mela
uvedomit,
jakou zatežkávací
zkoušku by pro ni prímá jednání
se sudetskými Nemci znamenala.
Došlo na rešení základní otázky, na
jaké úrovni by k takovému dialogu melo dojít. Na pozadí pevne
stmelené fronty xenofobních republikánu, nacionalistických komunistu a populistických sociál-

Novorocní zpytování
Jak je tomu u nás s duverou v demokracii? Snad - rikám si opatrne
- snad jsme j{ ješte nepozbyli. Rok
1996však znamenal viditelný pokles
duvery v demokratické instituce: ve
vládu, politické strany a jejich predáky, v parlament, v instituci voleb,
v justici, bezpecnost, v kapitálový
trh ... Do jaké miry prerustá tzv.
traniformacni unava v cosi horšiho, co bychom mohli nazvat transjormacni demoralizaci?
Zdá se, že ekonomicti technokraté, projektanti traniformace, neod4

ních demokratu pripomínaly vágní úvahy koalice o reprezentativní
delegaci, která by ale nereprezentovala vládu ani vládní strany, natož pak parlament, až príliš rcení o
vlku a koze.
Silná slova ministra fmancí Theo
Weigela a nového bavorského premiéra Stoibera z recnické tribuny
sudetonemeckého sjezdu v Norimberku prišla nejspíš jako na zavolanou. Že by bylo následné zverejnení úmyslu Prahy jednat se sudetskými Nemci opravdu jen výrazem
diplomatické neobratnosti, se totiž
ani nechce verit: spíš bylo nutno
onen úmysl jen rychle proklamovat, aby bylo možné vzít jej vzápetí
uražene zpet. Za zmínku stojí, že
v samotném Bavorsku byl Stoiberuv projev, obsahující krome výzvy
k uznání práva na vlast také slova
porozumení pro situaci ceské vlády, hodnocen jako státnicky umírnený. Václav Klaus na nej každopádne reagoval dopisem, oznamujícím, že za techto okolností s prímým dialogem se sudetskými
Nemci nespechá.

Pštrosí politika
Faktem zustává, že se ceské vládní
strany od léta roku 1993 opet zakopaly na duverne známých pozicích.
Což ovšem zároven znamenalo, že
vyklidily pole extremistum nalevo
i napravo, kterí sudetonemecký
problém nafoukli a zneužili pro
vlastní cíle. Otrávené ovoce, které
jim bylo dovoleno vypestovat, sklízíme dodnes.
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Cesko-nemecké vztahy zaznamenaly na oficiální rovine po celý následný rok 1994 jen jeden výraznejší pohyb: byla uzavrena repatriacní dohoda, na které velmi záleželo
Nemecku. Mediální indiskrece naopak zpusobila, že diplomatická
jednání o odškodnení ceských obetí
nacismu usnula drív, než se porádne rozbehla. Podstatne lépe se rozvíjely sóusedské vztahy, ale i ty zacaly zaznamenávat jistá negativa.
Na terezínském hrbitove napadli
republikáni nemecké návštevníky,
kterí tam prišli uctít památku obetí nacismu. A dva nemectí turisté
prišli o život, když je v Cechách
kontrolovaly policejní hlídky.
výzvy, aby se Ceská republika
morálne distancovala od tech Benešových dekretu a poválecných
zákonu, které diskriminovaly neslovanské obyvatelstvo poválecného Ceskoslovenska a porušovaly
základní lidská práva, zaznívaly
mezitím jednohlasne ze všech koutu sudetonemeckého spektra, vcetne sociálních demokratu a Ackermannovy obce. Praha reagovala
pštrosí politikou vuci Nemecku a
zákulisními pletkami se Slovenskem, jejichž cílem bylo zpacifikovat tamní tendence ke zrušení Benešových dekretu, at to stojí co to
stojí. Tím vším dosáhla ovšem nakonec opaku svého tvrzení, že je
sudetonemecký
problém pouze
okrajový a týká se nanejvýš Bavorska. Než se rok s rokem sešel, bylo
sudetonemecké
téma nastoleno
jako problém nemecko-ceský.
Nemecký ministr zahranicí Kinkel prohlásil v zárí 1993, že spolková vláda nikdy neuznala bezpráví, k nemuž došlo vyhnáním nemeckého obyvatelstva ze sttední
Evropy a vyvlastnením jeho majetku. Ceská strana reagovala teprve
po roce a pul požadavkem, aby byla
za minulostí s jejími politickými a
právními nároky ucinena tlustá
cára. Pro jeho artikulaci nemohla
získat povolanejší ústa než ta, která s odsouzením poválecných událostí nemela nikdy nejmenší potíž:
prezident Václav Havel sjednotil
svým projevem v Karolinu na pocátku roku 1995 všechny smerodatné politické síly v Ceské republice
- a rozladil jak Krajanské sdruže-

ní, tak bavorskou vládu.
Vzápetí se novou konstelací inspiroval rovnež Ústavní soud, když
v souvislosti se soudní prí Rudolfa
Dreithalera o restituci jeho rodného domu v Liberci potvrdil platnost
poválecnému dekretu, vyvlastnujícího majetek "Nemcu, Madaru a
jiných neprátel státu", a tím naznacil panu Dreithalerovi, sedm let po
válce narozenému ceskému státnímu príslušníkovi, že je kvuli svému etnickému puvodu obcanem
druhé ttídy.

Tání v Bonnu
I o tom se v polovine brezna roku
1995 diskutovalo v bonnském parlamentu. Zároven se tam ale mluvilo o bytostném zájmu Nemecka
na rozširování evropských a altantických struktur smerem na východ. Nejpozdeji od té doby se nemecko-ceské vztahy etablovaly
v Bonnu jako jedna z duležitých
soucástí konceptu nemecké politiky vuci sttední Evrope. Spoluvytvárena byla nejprve v sérii projevu
ceských a nemeckých politiku
v Karolinu, kterou Václav Havel
zahájil, a v níž z nemecké strany
vystoupila do popredí predevším
místopredsedkyne bonnského parlamentu za Stranu zelených Antje
Vollmerová. Spolková vláda zkoumala, do jaké míry muže vyjít ceskému požadavku na uzavrení majetkoprávních aspektu minulosti
z hlediska mezinárodního práva
vubec vsttíc. Zásluhou Antje Vollmerové mela mimo jiné k dipozici
i relativne pozitivní dobrozdání
profesora Tomuschata, renomovaného odborníka v dané oblasti.
Presto potteboval Bonn celý další rok, než se jakž takž vyrovnal se
svou rolí tlumocníka sudetonemeckých zájmu, do které jej Praha
vmanévrovala, a než si ujasnil své
vnitropolitické a zahranicní priority.

Ne tecka, ale
dvojtecka
Praha usilovala v diplomatických
jednáních na úrovni ministerstev
zahranicí o rešení, jehož soucástí
by bylo odosobnení nároku na odškodnení. K tomu si uvol- ~ str. 6
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hadli zcela realisticky chováni cloveka jako tvurce a konzumenta bohatstv{, ani cloveka jako strujce
a uživatele nástroju demokracie.
Jsem dalek prizvukovat recem Miloše Zemana o "kolosálnich podvodech", ale marná sláva, neodhadli.
Prekážkou traniformace je selháváni komunikace a jeho nohsled krize duvery. Pokracováni transformace predpokládá toleranci vuci
starosti a újme, tedy ochotu k obeti.
Tu však nelze v situaci krize duvery
ocekávat.
Jak prekonat krizi duvery? Opatrenim nikoli. Jedine tlm, pro co
máme archaické oznaceni: heroismus. Tedy sebeprekonánim. Kdo je
ho schopen? Prezident republiky
zrejme ano, práve prekonává bronchogenni karcinom. Kdo dalši? Partaje a jejich šéfové? Poslanci? Sená. tori? Bankéri? Správn{ a dozorci
rady? Soudci a policisté? VnitropoliticU komentátori?
Ptejme se: co delat, dopracujeme-li to k mimorádným volbám a dostavi-li se k nim tretina volicu nebo
ješte méne?
(pri)

Úspech
Kup6nová privatizace vytvorila
v Ceské republice jedinecnou šanci,
aby transakce na kapitálovém trhu
byly pruhledné jako lesn{ studánka.
Prakticky všechny akcie byly nematerializované, byly to položky v pocitaci. Nic nestálo v cestenartdit, aby
všechny akcie musely být registrovány ve Stredisku cenných papiru
(SCP). Pak už by bylo hrackou sledovat jejich zmeny a zverejnovat
uskutecnené obchody.
Pravidla pro nákup akci{ v USA
jsou ješte prisnejš{: kdo chce nakoupit v{c než J % akci{ nejakého podniku, mus{ to ohlásit predem. Proc?
Aby se zamezilo spekulaclm. Kapitálový trh má sloužit k tomu, aby se
kapitál preléval od firem, které ho
neumeji zhodnocovat, dofirem, které to umeji. Teoreticky by se akcie
mely nakupovat proto, že nesou
dlouhodobe vetši výnos než úspory
v bance. Ziskané penize pak firma
dobre pro investuje a zhodnoti.
Spekulanti, ktert kupuji, aby rychle se ziskem prodali, jsou nutným
pruvodnim zlem kapitálového trhu,
nejsou necim, coje pro chod kapitálového trhu podstatné. Proto se
v USA snaž{jejich šance omezit tim,
že se na burze obchoduje pouze
s akciemi podniku, které o svém
ekonomickém "zdrav{" podrobne
informuji, všechny obchody jsou naprosto pruhledné a navic se mus{
predem hlásit.
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U nás to ovšem dlouho neplatilo.
Meli jsme burzu, meli jsme BM-systém. Na obou trzich se obchodovalo, ale ceny, za které se s akciemi
obchodovalo, mely s reálem málo
spolecného. Skutecné obchody se
delaly pres prepážku SCP. Tam menily majitele celé baUky akci{ za
ceny, o nichž nemel nikdo tuchu. To
nebyl kapitálový trh, to byla džungle. Zahranicnim firmám zacala
docházet trpelivost. Obchodováni
s vnitrnimi iriformacemi a zcela nepruhledný kapitálový trh je otrávil
natolik, že zacaly zvedat kotvy.
Ted se konecne zacalo blýskat na
lepši casy. V polovine prosince se sešli zástupci vlády, centrálni banky
ajinancnich instituci v Kolodéjich.
Ledy se prolomily. Odbor ministerstvafinanci, který mel nad kapitálovým trhem dohUžet, bude posílen
a stane se z neho úrad s vyhUdkou,
že bude posléze zcela osamostatnen.
A SCP bude zverejnovat obchody,
které se delaji pres jeho prepážku.
Lze si jen povzdychnout. Konecne
vitezi "standardni" praxe i na ceském kapitálovém trhu. Ale proc to
trvalo tak dlouho? A proc premiér
pozval na jednáni zástupce Motoinvestu, který je trestne stihán?
(zak)

Charta pro a Charta
proti
Pokud vim, nejsem jediným, kdo se
dodnes težko vyrovnává s typy, jako
byli a jsou Petr Cibulka, Stanislav
Devátý, ci z jistých hledisek i Jan
Ruml. Lidé, kteN svého casu pro nekteré signatáre Charty pusobili jako
jakýsi "vzor" k pomerováni naši
vlastni obcasné mekkosti a ústupnosti vuci zlocinnému režimu. I když
nám psychologové již mnohé vysvetlili a my proto vime a rozumime,
neni snadné sledovat jejich obcas až
opovržlivý pristup k demokratickým principum, za které byli predtim ochotni tolik riskovat.
Samozrejme jsme již tehdy tušili,
že jedna z hranic, které protinaly
Chartu 77, delila jeji spolecenstvi na
zhruba receno pozitivni a negativni pristup - jinak receno pro jistý
ideál a proti jistému nepNteli. Sotva jsme však mohli tušit, jak výrazne se tento rozdíl prenese do dnešnich dni. S temi prvnimi se lze povetšinou dohodnout: nekdy takrka
na všem, jindy alespon na vzdálených ctlech a ruzných cestách. Prinejmenšim pak na spolecné rovine
politické kultury - tj. na tom, že se
nedohodneme a zustaneme pritom
civilizovani.
(Pokracováni
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nila ruce už v roce 1995, kdy zacala vyplácet ceským obetem nacismu zhruba ekvivalent toho, co by
mohly cekat z Bonnu.
Pak však už prevážne jen cekala,
zda se opozice pred volbami ~epokusí vytloukat z tématu cesko-nemeckých vztahu kapitál. Pokud jde
o sociální demokracii, mel na zpacifikování techto tendencí nepochybne hlavní podíl ministr zahranicí Josef Zieleniec. Na atmosfére
ve spolecnosti se ale sedm let prutahu, lavírování a pokusu o sémantické triky podepsalo tak jako tak.
Podle výzkumu verejného mínení
rostl strach z velkého sousedního
státu, a to nikoli jen na pravém
nebo levém okraji politického
spektra, nýbrž napríklad i mezi
stoupenci Klausovy ODS. Ekonomické váhy Nemecka se obává
30 % z nich, z politických duvodu
se sousedního demokratického státu a jednoho z hlavních pilíru EU
bojí 24 % a 15 % dokonce nevylucuje, že by z Nemecka mohlo prijít
vojenské ohroženÍ.

Italské renesancní umení
z ceských sbírek

-.I

Obrazy a sochy

Neblaze pusobil též trend posledních dvou let, který lze težko nazvat jinak než boj o "správný obraz" ceské minulosti. Jako tabu
bylo pojednáváno vše, co neslo
punc smírlivosti, nerkuli smírení.
Cetné kroky, které se v tomto smeru presto delaly, musely mít už kalibr prezidenty a ministry ovenceného setkání ceské a nemecké mládeže v Policce, aby se o nich vubec
psalo. A kdo se odvážil žádat rozhovory prímo s Nemci sudetskými,
jako to udelali intelektuálové z fóra
"Smírení 95", celil izolaci.
Deklarace, pojmenovávající události tohoto století pravými jmény
a zároven se zríkající politických a
právních dusledku takového pojmenování, skýtá šanci vyrovnat se
nejen s Nemci, nýbrž predevším
sami se sebou. Pak ji ovšem nelze
chápat jako tecku,.'nýbrž, jak to
vždycky formuloval velvyslanec
Jirí Gruša, jako dvojtecku.
LtDA RAKUSANovA

•

Dlouholetá redaktorka Rádia Svobodná
Evropa.
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K Deklaraci ješte nevychladlé
lze v dobe pnpravy tohoto císla (prosinec 1996) jen steží zaujmout redakcní stanovisko. Bude ješte hodne záležet
na tom, zda a v jaké podobe dokument prijmou nejen parlamenty obou zemí, ale také jak se k nemu postaví
nejruznejší zájmové a obcanské skupiny, které mají k tématu co ríci, at už jde o celé spektrum krajanských organizací na nemecké strane nebo o sdružení obetí nacismu na strane ceské. Težko se mohou smirovat vlády, pokud
nejsou smíreni obcané, proto bude na recepci Deklarace možná záležet víc, než na samotném textu. Ten je jen
matecnou horninou, z níž muže konkrétní obsah vykrystalizovat až obcanským životem v obou zemích. Proto
jsme prozatím nemohli udelat vfc, než poprosit ty z našeho stredu, kten se problematikou cesko-nemeckých vztahu
nejdéle a nejhloubeji zabývají, aby na malém prostoru vyjádrili, co je v tuto chvíli nad textem Deklarace napadá,
co považují z celého klubka problému s ní spojených za nejduležitejší.
(red.)

Deklarace je
prohlášení
Snad
vetu
té cásti
Deklarace,každou
která se
zabývá
hodnocením minulosti cesko-nemeckých
vztahu, bylo by možné napsat lépe,
presneji. Ani použitá adjektiva nejsou vždy nejvýstižnejší. Nekteré
duležité vety patrne chybejí. Jazyk
(ceské verze) je na nekolika místech
neprirozene šroubovaný.
Jde však práve "jen" o Deklaraci,
tedy o prohlášení. Prohlášení vule
stávajících politických reprezentací Ceské republiky a Spolkové republiky emecko. Té vule, na které
jsou obe strany ochotné a schopné
se shodnout. Nejde tedy o vyvážené
hodnocení tragických dejinných
událostí a odpovednosti za ne - takové by asi napsal lépe leckterý seriózní historik, ceský jako nemecký. V Deklaraci nejde h,lavne o to,
co se stalo, ale o to, co dnes chceme
a co nechceme.
Presto je význam tohoto po mnoha stránkách nedokonalého textu
mnohem vetší než i toho nejvýstižnejšího zhodnocení minulosti. To
proto, že jde práve o výraz politické
vule, nejen expertních znalostí ci
moudré soudnosti. Za Pravdu a
Moudrost se toho v evropské geoapatyce mnoho nekoupí. Deklarace
je výrazem politické vule nedopustit, aby staré rány a prežívající resentimenty ovliv:novaly dnešní
a budoucí politické a právní vztahy mezi obema státy. Proto není na
míste podrobovat samotný text príliš nárocné kritice. Prekvapuje nicméne nemotornost ceské verze.
Je však o cem .mluvit,i když to tedy
není textace Deklarace: za poslední
dva roky, kdy se na ní pracovalo, se
cosi událo v nemecko-nemeckém
dialogu. Sudetští Nemci se dohadovali mezi sebou, jednali s Mnicho-

vem, s Bonnem, s CSU. Bavorský
Mnichova bavorská CSU komunikovaly s Bonnem a s CDU....Je zrejmé, že se tam cosi vyjasnilo, cosi
zmenilo, možná jen akcenty, ale
neco je tam jiné než pred dvema
lety, kdy by tato Deklarace v emecku ješte neprošla.
Nejsem si jist, zda jsme podobný
pokrok, nebo vubec nejakou zmenu zaznamenali i u nás. Cesko-ceský dialog se totiž z místa príliš nehýbal: zdá se, že zatím jsou pozice
stejné jako byly pred dvema lety.
Naopak, spíše se hloubily zákopy.
Deklarace proto asi mnohé u nás
zaskocila - vždyt je tam rec o kolektivní vine, o pro blema tické
amnestii z 8. kvetna 1946! U vedomí nemeckých priznání k odpovednosti v textu Deklarace si ale zrejme j~n málokdo dovolí tyto naše
"ústupky" kritizovat, jakkoli nejsou
výsledkem posunu verejného mínení. A jakkoli nejde o "ústupky", ale
o výrazy vstrícnosti k dejinné pravde. Byly nám však tvurci naší zahranicní politiky (jmenovite Vondra,
Zieleniec a nejspíše i Václav Havel)
více méne oktrojovány. Dodejme, že
odvážne oktrojovány.
A ted se ukáže, co s Deklarací udelá poslanecká snemovna. Zacnou
poslanci Deklaraci vylepšovat? To
je totéž jako zacít jí kopat hrobecek.
I když je ted hlína zmrzlá, nebyla
by to velká práce.
Aby se o to radeji nepokoušeli,
pripomenme ješte jednou: Deklarace není Pravda o minulosti. Zato je
to presvedcivý výraz vule nechat
predevším v majetkových vecech
minulost za námi.
At radeji živí obcují s živými.
A nevinným a statecným mrtvým
necht je ješte jednou vzdána cest.
Lhostejno, zda ceským ci nemeckým: nevinným a statecným mrtvým.

•

PETR PITHART
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Co mohou vlády, co

mužeme my
Deklarace
svete a není
ná. Snad jejena
dokonce
lepší,špatnež
jsme cekali. Je to ovšem deklarace
vlád, a pohybuje se tedy na odpovídající úrovni obecnosti. Co je pod ní,
zustává nevysloveno. To už není
starost vlád, nýbrž lidí, obcanu a
skupin. Že takové veci jsou a budou,
uznává deklarace tím, že zrizuje
Ceskonemecký fond budoucnosti a
ukládá mu, aby se o ne staral. Ceské diplomacii se nakonec podarilo
udržet pod tímto prahem rozlišení
i ten nejvetší a nejvážnejší dílcí problém - problém vysídlených Nemcu jako skupiny. Není divu, že s tím
Krajanská sdružení nejsou spokojena. Mužeme se s tím spokojit my
Ceši? Rozhodne bychom nemeli
podléhat iluzi, že se problém deklarací sprovodil ze sveta. S úlevou
anebo s povzdechem - jak kdo mužeme vzít na vedomí, že leží pod
prahem vnímavosti obou vlád a zustává tedy starostí obcanu a skupin.
Totiž - pokud tu opravdu nejaký
problém je. Za svou osobu se domnívám, že ano, a pokusím se ukázat, v cem.
Deklarace prirozene vychází
z optiky vlád státu a mluví o vztazích dvou suverénních národních
státu, které chápe jako homogenní
celky. Naši bývalí spoluobcané nemecké národnosti, kterí se sami
chápou jako svébytná skupina, tak
zustávají nekde mezi - v zemi nikoho. Je to jen kapric nekolika ctižádostivých funkcionáru - anebo se
to dá i z ceské strany nejak pochopit? Aješte víc: muže to mít pro nás
Cechy nejaký význam, nejakou
cenu?
Ve druhém a tretím bode Deklarace, kde se obe strany priznávají k
vinám minulosti, se zacíná rokem
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1938. To odpovídá hledisku ceského i nemeckého státu, hledisku Cechu i "ríšských" Nemcu, pro než
predchozí období není nijak zvlášte problematické. Jinak ovšem pro
vysídlené Nemce. Jejich postavení
je složitejší o to, že se v kritickém
roce 1938 v referendu prihlásili
k tehdejší Ríši (mnozí, pravda, pod
silným tlakem), ac jejich skutecná
obcanská loajalita platila zaniklému
Rakousku. Problém a rozcestí pro ne
tedy predstavuje už rok 1918, pred
nejž se dlouho toužili vrátit
Základní nedorozumení, které
komplikuje komunikaci, tkví tedy
v tom, že my Ceši v nich vidíme
predevším Nemce a dáváme je do
jednoho pytle s "ríšskými", kdežto
oni sami se cítí být spíše "bohmisch", jakýmsi zbytkem rozpadlé
monarchie. U lidí tak pevne svázaných s domovem a místem to není
žádná umelá konstrukce, žádný romantismus, nýbrž skutecný životní
pocit, který svým chováním mnozí
spolehlive prokazují - a práve tím
nám Cechum tak lezou na nervy. Co
vlastne chtejí?
Jiste jsou mezi nimi i lidé, kterí by
se pri té príležitosti rádi neceho domohli - to je ostatne prirozené.
Ovšem jejich šance, pri známém
stavu našeho pohranicí už beztak
nevalné, se Deklarací dále sníží.
Daleko duležitejší jsou však ti ostatní, podle mé zkušenosti pocetnejší.
Ti, kterí mají ke "staré vlasti" skutecný vztah a jimž na jejím osudu
záleží. Nekterí z nich to už ostatne
mnohokrát prokázali. Práve
vuci nim cítím za svou osobu jistý závazek - a nejsem
zrejme sám. Navíc jsem
pevne presvedcen, že práve naši nekdejší spoluobcané by
mohli mit pro Ceskou republiku nezanedbatelný význam jako skupina
lidí, jimž ani naše další osudy nejsou lhostejné. I to se v posledních
letech nekolikrát prokázalo - napríklad pri jednáních Škoda - Volkswagen.
Pro tuto skupinu je Deklarace pochopitelne jistým zklamáním a práve ve vztahu k nim by mohla poškodit i naše docela sobecké zájmy.
Bude ted na ruzných skupinách
a obcanských iniciativách, aby se je
pokusily presvedcit, že o nich víme
a že se jich nechceme jen zbavit. To
je duležité i proto, aby se práve vysídlení Nemci nestali jakousi nezahojenou jizvou, která pak v tu nejméne vhodnou chvíli zacne nejak
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"hnisat". Deklarace jasne prohlásila, že tuto oblast "obcanských" zahranicních vztahu nechávají obe
vlády na starosti svým obcanum.
Najdou se takoví, kterí ji nejak "ošetrí", kterí se o ni postarají? Anebo ji
necháme zpustnout jako tu pohranicní krajinu?
JAN SOKOL

•

Zbraní slabého je

lest

Vyhnání
prý vVida,
Deklaraci
ujistili nás.
není nebude,
tam. Je
tam "jen" - vyhánení. Vyhnání by
nám delalo težkosti, protože znamená krivdu a Nemci by naléhali na
její narovnání, címž by prý ohrozili
naši národní a státní existenci.
Avšak ohrožení své existence celí
státy i národy nikoli prijatelnými
sluvky, ale branností! Reálný zdroj
magické moci slov však tentokrát
vezí ješte nekde jinde než v geopolitické situaci: v lidském nitru,
v "ceské duši". Vyhnání by totiž vyvolalo pocit špatného svedomí. Silné Ego sice takový tlak vydrží (a
vyporádá se s ním v mezích možností pocestne), zato slabé se pod
ním hroutí. Možná, že by vyhnání
vyvolalo pocit, že naše Ego je slabé ...

Tak tedy: nemcina nezná slovesný vid, Nemcum nezbude než preložit vyhánení stejne jako vyhnání, tj. Vertrei-

bung, o než tolik stáli. Vida, jak jsme
na ne vyzráli. Mezi sebou si to ale
mužeme ríct: vyhánení prece ješte
nic neznamená. Tri dni ma vyhánali, ešte ma nedostali... K tomu obratne pribalme "postupimskou lež": co
se u nás s Nemci po válce delo, to
nám narídily velmoci. Nebýt jich,
nebylo by té mrzuté sudetonemecké šlamastyky ...
Cistého vína jsme tedy nenalili
Nemcum, ale ani sobe. Tem sudetským jsme nerekli: "Ano, i vám se
stala krivda, zpusobili vám ji naši
otcové a dedové, je nám za ne hanba, pokusíme se ji narovnat, ale tak,
abychom neohrozili svou národní
a státní existenci, protože, uprímne
receno, máme z vás porád strach
a z toho vašeho velkého a bohatého Nemecka taky ..." Nevzali jsme
vážne v úvahu - tím méne k srdci
ci na svá bedra - svou minulost a
budoucnost, svou existenci, a radeji jsme z toho vyklouzli dumyslnou
hrou se slovy. Pritom jsme se ale
upsali etickému relativismu, utilitaristické morálce i svévolnému výkladu vlastních dejin. Newspeak a
doublethink, novorec a dvojmysl,
osvojené za komunistických casu,
se nám budou hodit i nadále ...
Nejde o selhání ceské diplomacie,
ta jen bedlive sledovala tepot ceských srdcí. Jde o selhání ceské verejnosti a jejích intelektuálních
a politických elit Nemeli jsme odvahu vyrešit problém, zatežující nesnadné sousedství, a proto jsme jeho
rešení prenechali další generaci, at
si s ním poradí, jak umí.
Další generace však bude mít
o jeden problém navíc: bude jí stydno za to, jak neobstála generace
dnešní. Tedy my, jimž chybela síla
pohlédnout na sebe i na svet s otevreným hledím. Podivuhodnou shodou okolností s tím souvisí i nedostatek smyslu pro vlastní brannost
PETR PR1HODA

~)
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(pokracování ze strany 6)

S temi druhými dohoda povetšinou již možná neni. Nekdy jsme
z jejich hlediska zradili spolecné
ideály tim, že jsme se spolcili s pozustatky komunismu, jindy jsme temito zbytky my sami.
Celá záležitost má svou uklidnujid stránku: již se asi nemusime tolik stydet za to, že jsme tehdy nedrželi hladovky a nenechali sepri každé priležitosti zavrU ci ztlouci. Obsahuje však také jedno nadcasové
varováni. I dnes se totiž nekteri za
dobré veci biji zbytecne hlucné. Možná by v takových pripadech nebylo
špatné podivat se bltže a zjistit, oc
jde: je dotycný "pro", nebo jen "proti"? Když už nic jiného, ušetrime si
tak treba mnoho budoucich zklamáni.
(kum)

Inzerát na kapelu
Cim vice se ceská politická scéna deli
ideologickými valy a prikopy, tim
vice se pripomíná skutecnost, že na
pude Charty 77 se dokázali sejit
a spolecne jednat i zcela protichudne zamereni jedinci. Vecnéopakovánifloskule, že clovek má v podstate
takovou cenu, jaké si najde ekonomické uplatnení, zase vyvolává nostalgii po tehdejšim sdileném ideálu
lidských práv. Neoliberálni fráze
o tom, že clovek cloveku vlkem, volá
po oživeni obcanské spolecnosti.
Dalo by sejmenovat ješte více duvodu, proc by mohly a mely být myšlenky Charty i dnes aktuálni.
Pred nekolika mesici se k této veci
vyjádril i prezident Havel, když
v Hovorech z Lán promluvil o potrebe jakési "nové Charty", která by
dotáhla do konce to, co ta puvodni
nestihla. Miclav Havel si již dávno
ziskal renomé cloveka, který dokáže velice dobre vyjádrit potreby
a základní myšlenky doby. Je tedy
možné, že se i tentokrát ukáže na
"veštecké" výši a že doba je opravdu
již zralá na to opet privést Chartu
v život.
Zbývá ted vyrešit jen jeden malý
detail- kde a pri cem se sejUa zdrave naštvat. Najde se ješte undergroundová kapela ochotná nechat
se trochu zmasakrovat pro dobrou
vec?
(kum)

Deregulovaný
Václavák?
Když se pred tremi mesici pražský
magistrát rozhodl, že vyhoví ministerstvu financí a taxíkárum, kteri
tvrdili, že za regulované jizdné nelze tuto službu provozovat, využil

Cechy jsou Evropa v malém
S Frankem Boldtem o intimite cesko-nemeckého
soužití

Dr. Frank Boldt, historik, bohemista, témer ctyricet let se zabývá.ceskými zemskými dejinami, pochází z východních Pomoran, dnešního Polska, odkud
byla jeho rodina vysídlena do
Brém, studoval na nemeckých
univerzitách, na Trinity Colleage v Dublinu a v letech 1966-69 také na Filosofické fakulte
UK v Praze. Pusobil na univerzitách v Kostnici a Brémách, po
listopadu 89 se prestehoval do
Chebu, stál u zrodu euroregionu Egrensis, vyucuje historii na
Západoceské univerzite v Plzni
a na Fakulte sociálních ved
v Praze. S Novou Prítomností
hovoril o své predstave Cech
jako Evropy v malém, o tom, v
cem si jsou podobní "ceští Ceši"
a "nemectí Ceši" (t.j. sudetští
Nemci) a o soucasných nadejích
i težkostech cesko-( sudeto )nemecké spolupráce. .
Co Vás privedlo ke studiu fesko-nemecké historie?
Rozhodne to nebyly rodinné vazby,
jak se o mne traduje. Vymyslel si to
Dušan Treštík, že pocházím z Chebu, a od té chvíle jsem pro lidi sudetský Nemec. Ale není tomu tak,
muj zájem o ceské zeme je ciste
intelektuální. Myslím, že je to spíše
prednost, dovedu si predstavit, jak
jsou zatíženi lidé, kterí odsud pocházejí. A dovedu to i pochopit, i my
jsme patrili mezi vysídlence, jenže
odjinud.
Pro me prišel ten rozhodující okamžik úplne na druhé strane Evropy - v Dublinu. Pri mých studiích
v katolickém meste, ovšem na protestantské, tedy duchem vyslovene
britské univerzite, jsem si uvedomil, jak je Evropa složitá. A že tu
složitost nejlépe vystihuj e stredoevropské duchovní pole, jehož uzlovým bodem je Praha. Cím je Praha? Praha je všechno. Samozrejme
ceský živel je tu na prvním míste,
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ale vedle nej tady pusobily a pusobí další vlivy - nemecký, židovský
atd. Zamiloval jsem se do pražské
literatury, zprvu té nemecky psané
a pak i té ceské. Ceštinu jsem studoval na západoberlínské univerzite a pozdeji také v Praze, když
jsem se možná jako první poválecný západní Nemec stal rádným studentem Karlovy univerzity. V roce
1969 jsem tady obhájil doktorskou
práci o ceském baroku.
Když jsem se pustil do studia ceských zemských dejin (tedy dejin
všech etnik, které kdy žily na ceské
pude - pozn. red.), uvedomil jsem
si, že kulturní dejiny tady vždy hrály vetší roli než dejiny politické. Pozoruji to i ted na svých 'ceských
studentech. Na nejakého c. a k. ministra si vzpomenou steží, ale Palackého zná každý. V Nemecku je
tomu naopak.
Jak jste vnímal duchovní prostredí generace Pražského jara? Dá
se již v této dobe mluvit o pokusech obnovit zpretrhané vazby s
nemeckým kulturním okruhem?
Já jsem v Praze zažil ta nejrušnejší
léta - v politice i v kulture. Univerzity byly do znacné míry autonomní, politici meli jiné starosti, takže
se mohl obnovit onen zvláštní ceský mikrokosmos
malé Evropy,
v nemž existovaly všechny hlavní
evropské myšlenkové proudy. Pred
invazí tady bylo ješte hodne rusofilství, ale také j sem se potkal
s osobnostmi, jakou byl Václav
Cerný, zretelný predstavitel evropského racionalismu, nebo Jan Patocka, který byl samozrejme doma
v klasickém nemeckém myšlení,
rekl bych v nemecko-židovském
myšlení, pro které byla nemcina linguafranca strední Evropy.
Já sám jsem v té dobe udržoval
kontakty se západonemeckým zastupitelstvím - tehdy to byla jen obchodní mise - v Praze a po návratu
do Spolkové republiky jsem pusobil jako tlumocník na jednáních
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nemeckých delegací s ceskoslovenskou vládou, takže jsem tu byl casto s panem státním tajemníkem
Frankem. V Kostnici jsem vedl casopis Postilla bohemica a ceské dejiny prednášel i na univerzite v Brémách. Nemel jsem to lehké, protože cím dál jste v Nemecku od ceské
hranice, tím menší pozornost Cechám venují. V Hamburku se o vás
zajímají málo, ve Frankfurtu trochu
víc, v Mnichove hodne. Souvisí to
také s tím, že mohutná poválecná
vlna vysídlencu se do Nemecka
nasunula po rovnobežkách, prímo
na západ. "Severané" tak zustali na
severu a "jižané" na jmu. V horní
polovine Nemecka je tak jen málo
emcu pocházejících z Cech.
Za svuj nový domov v ceských
zemích jste si zvolil Cheb. Proc?
Do Chebu jsem prišel proto, že jsem
se domníval, že je tu opet šance pro
Evropu v malém. Na Chebsku byl
v té dobe založen euroregion
Egrensis a me lákala predstava, že
se donedávna tri oddelené svety západonemecký, východonemecký
a ceský - opet spojí k vzájemné spolupráci. Pak se ovšem ukázalo, že
potíže jsou znacné, nicméne jsme
pokracovali v úsilí, založili nadaci
a vybudovali - vlastne stále na tom
pracujeme - vzdelávací stredisko,

Akademickou letní školu evropského regionu Egrensis. Scházejí se
tam lidé z nemeckých, ceských i jiných stredoevropských univerzit,
aby se dozvedeli o své spolecné historii. Semináre jsou dvojjazycné,
zároven s nimi beží kurzy ceštiny
a nemciny.
Jak hodnotíte promeny, kterými
Cheb v posledni dobe procházi?
Pozitivní je to, že vypjaté predsudky, pokud nejde vyslovene o zapšklé lidi, už skoro neexistují. Hospodársky stojí celá oblast na prítomnosti nemeckých turistu, Ceši zase
hodne pracují v Nemecku. S tím
vším jsou spojeny urcité problémy,
ale podstatný je každodenní kontakt
mezi obcany obou státu. Pokud poznáte, že ti na druhé strane hranice
- at už ceské nebo nemecké - jsou
více méne slušní lidé, musíte si
opravit své mínení.
Nekteré jevy jsou samozrejme
nepríjemné. Vetšina nemeckých
turistu je z venkova a urcitá cást
z nich jede do Chebu ne z hlubšího zájmu, ale kvuli nocním podnikum a pití. To ale není otázka
cesko-nemecká, ale osobní úrovne
každého cloveka. Komplikuje nám
však život. My jsme organizovali
urcitou výmenu mezi predškolními
detmi z Chebu a soused- ~ str. 12
11
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toho zdejši anglkky psaný The Prague Business Journal ke srovnáni
s práve udelenou Nobelovou cenou
za ekonomii. Hodne strucne receno
byla cena udelena ekonomum, kteri
zkoumali, jakou roli hraje nerovnovážná distribuce informaci mezi
úcastniky ekonomického procesu.
Což je práve situace cloveka
v taxiku: pred uzavrenim kontraktu vi podstatne méne než taxikár,
s nimž kontrakt uzavirá - pokud
v tom kterém meste neplati pevná
pravidla. Stane-li se, že taková pravidla skutecne v techto situacich
nejsou stanovena, dopláci na ne
méne informovaný úcastnik kontraktu (všichni krome taxikáru)
a ve svém dusledku i ekonomické
procesy v dané lokalite.
V Praze plati sice pravidlo o tom,
že kdo chce provozovat taxislužbu,
musi k tomu mU licenci, avšak je
patrne jediné pravidlo, které je skutecne dodržováno. To se ovšem týká
jen bezpecnosti provozu, ne cen.
Zvedavý chodec, krácejici po Jiticlavském námésti, má tedy priležitost
precist si na dverich taxiku, že nastoupit do vozu lze za 12 korun, ale
také za stovku, a kilometr možno
ujet opet jak za 12, tak za no korun. Nastoupi-li, muže se mu klidne
stát, že se dozvi, že nápis venku neplati, protože "drožkár" mezitim
zvýšil sazby a nesehnal ješte nikoho, kdo by mu sazby inovoval.
Vyznavac neviditelné ruky trhu
namitne, že zvedavý chodec muže
klidne vystoupit a zkusit taxik jiný.
Taxiky s priliš vysokými cenami
pak budou jen stát. Možná, ale když
si jejich majitelé najmou pomocniky, kteri hrozbami a násilim vyženou veškerou konkurenci z mist,
odkud jsou lidé zvykli taxiky jezdit,
ucini se neviditelná ruka ješte neviditelnejši a tvári se, že neexistuje.
Zrovna to se stalo v Praze, kde jakási firma
Thorges podniká
v ochrane privileji tech taxikáru,
kteri jsou ochotni odvádet ji mésic
co mesic desátek. Mestský folk16r už
deli taxikáre na "svobodné" a na
knechty Thorgesu. Taxiky jezdi už
jen ti, kdo nevédi, co s penezi, nebo
jsou v opravdové nouzi.
Paradoxni na této situaci je to, že
ac vznikla z deregulace cen,je vlastne velmi precizne regulována. Firma Thorges vlastne stanovila pravidla, jejichž dusledkem je cosijako
dolni cenový limit - tedy pravý opak
toho, ceho melo být dosaženo.
Naziráno politicky, lze dojit ke
dvema záverum: za prvé, vedeni
metropolitni politiky naprosto zklamalo. Nikoli dilcim zpusobem, na
jaký jsme zvykli - napriklad že je
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v prosinci prekvapi snih, v breznu
bláto, v noci tma. Tady magistrát
i primátor
Koukal
zklamali
v samém chápáni smyslu veci. Voleni nebyli proto, aby presne provádeli vyhlášky centrálnich orgánu,
v tomto pripade ministerstva.financi, ale aby organizovali co nejefektivneji život velkomesta - i za cenu,
že se budou muset proti nekterým
vyhláškám postavit, treba u nezávislého soudu.
Možná ješte podstatnejši je druhý
moment - politický dopad pražské
deregulace na celostátni urovni.
ODA prosazuje v rámci znovunabyti tempa reformy co nejrychlejši deregulováni cen nájemného a energii.
Stoupenci naopak pozvolného uvolnováni cen ted maji po ruce dalši
argument - pohledte, jak dopadá,
když se deregulace uspechá. I když
je to argument demagogický, je nutno brát jej v potaz - stejne jako to,
že podstatou politiky- nejen komunálni - je vic než být zvolen a pak se
i ve své samostatné pusobnosti chovat jako pouhý vykonavatel rozhodnuti centrálniho uradu.
(jv)

Skandály nechodí po
horách,
ale po institucich - zpravidla jako
trest za dobré umysly, doprovázené nedbánim pravidel. I když skandál žádné z nich nesluši, prece jen
pro teologickou fakultu to plati
trojnásob.
Na Katolické teologické fakulte
UK v Praze všechno zacalo jako
mirne osobni spor. Tak už to bývá.
Teprve pak se zacalo ukazovat, co
všechno tu odporuje zákonu: statut
fakulty, v "dobré vuli" schválený
univerzitou, který dekan pri prekladu do latiny ješte lehce pozmenil, když dvojznacné ceské "prišti
obdobi" preložil jednoznacným
plurálem.
Vysokoškolský zákon v "dobré
vuli" stanovil, že se nekterá jeho
ustanoveni vztahuji na teologické
fakulty "primerene". Vedeni fakulty si to vyložilo vskutku velkoryse:
senátfakulty neni rádne volený, jak
prikazuje zákon, nýbrž vetšinu v
nem tvori virilni clenové - rádni
profesori. Kdo jimi asi dnes jsou?
Inu ti, co jsou tam už déle. Dekana,
proti zákonu státu i uzu cirkve zvoleného poctvrté, volil i jeden neoprávnený "clen ".
Zkrátka, pekná šlamastyka. Proc
k ni došlo? Protože všichni spoléhali na dohodu, na soudnost, vyhýbali se konfliktum a chteli veci jen
"urovnávat". Ted z toho všechny

ního Waldsasenu,
ale rodice z
Waldsasenu se zdráhali poslat díte
do mesta, kde je 36 bordelu.
Nekteré problémy kdysi rozdeleného sveta proste porád prežívají.
Cheb byla poslední stanice smerem
na západ a Waldsasen poslední stanice smerem na východ. I v horní
Falci došlo v minulosti k velkému
odlivu inteligence, protože tam chybely príležitosti. Až ted se to zacíná
menit.
Jakou sllu maji podle Vás extremistické skupiny, jako je Klub
ceského pohranici? Berou je lidé
v Sudetech vážne?
Víte, to je ten neštastný rozdíl mezi
realitou objektivní a subjektivní.
Hitler se tím, jak vydatne zbrojil, do
znacné míry podílel na úpadku sudetského prumyslu, protože odbyt
spotrebního zboží z ceského pohranicí vázl. Sudetští Nemci ovšem videli hlavního viníka v ceskoslovenské vláde. Podobne dnes lidé, kterí
byli nejak spojeni s minulým režimem, nebo se nedokázali zorientovat v novém, viní ze své težké situace Nemce.
Presto si nemyslím, že by mel
Klub v pohranicí nejaké silné zázemí. Sjezd Klubu na námestí
v Chebu byl velmi, velmi ubohý
a policejní príprava na nej možná
príliš velká. Co mne nejvíce vadí,
je pokrytectví jeho predáku, kterí
velmi casto v tichosti s Nemci spolupracují, napr. predseda Klubu
v ašské oblasti má s Nemci spolecnou firmu.
Ocekával jste problémy s Vašim
prijetim v Plzni, názory vysokoškolskyvzdélaných
lidi, že Nemec
nemuže ucit na ceské univerzite
ceskou historii?
eocekával, jinak bych se o místo
neucházel. Je ovšem treba ríct, že
jsem v Plzni narazil predevším na
problém posttotality. Stal jsem se
jeho náhradním tercem. To, že
jsem Nemec, byl vlastne zástupný
problém, spíše vadilo, že jsem nemel nic spolecného s totalitní minulostí, nepodepsal antichartu atd.
Byl jsem tak nevítanou konkurenCÍ
pro ty, kterí s minulým režimem
spojeni byli.
To není jediný prípad, kdy se za
nacionální ci náboženskou kartou
ve skutecnosti skrývají jiné zájmy.
Podobné zkušenosti mám z Irska:
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ve zdejším krvavém konfliktu mezi
katolíky a protestanty vubec nejde
o víru, i když se o ní porád mluví.
Nekdy se riká, že sudetšti Nemci
maji vice spolecného s Cechy než
s rišskými Nemci. Co si o tom
mysUte?
Pro staré sudetské Nemce to platí
úplne jednoznacne. Oni jsou vždycky blažení, když se mezi ostatními
Nemci najde nekdo jako já, kdo jim
trochu rozumí. Pro ríšského Nemce to není zajímavé, to je cizí svet.
Spíš s ním mužete mluvit o Virginii. Nemci vždycky vzhlíželi s obdivem k italské a francouzské kulture jako ke kolébkám kultury evropské a marne Goethe upozornoval na to, že na východ od nich je
taky širá zeme. Cechy jsou na východ, a proto je jejich studium vyhrazeno pouze specialistum.
Sudetské Nemce velmi mrzí, že se
jejich deti z valné cásti takto "ponemcily". A to do té míry, že je kostelícek ani hrbitov na rodné Morave nezajímají a nechtejí tam ani jezdit. S generacní výmenou tedy dojde i k výrazné zmene v cesko-neme<?kých vztazích.
Názor, že se sudetským Nemcum
v Nemecku nevenuje velká pozornost, se casto objevuje i v ceském
tisku. Presto se nakonec vždycky
ukáže, že svoji duležitost maji.
Jak si to vysvetlujete?
Jedním duvodem je to, že sudetští
Nemci jsou, jak jsme o tom mluvili, "dobrými Cechy", jsou proorganizovaní stejne dobre jako Ceši na
konci minulého století. Vytrvalým
úsilím se jim podarilo zájem o jakousi "ceskou otázku" preci jenom
probudit. Proto nelze tvrdit, že by
byly pouze brzdou cesko-nemeckého dialogu, naopak je tu podle mne
stále ješte šance, aby se staly jeho
"horcicným semínkem".
K posunu došlo i na ceské strane.
Rozpadem Ceskoslovenska skoncil
cechoslovakismus, kolem nehož se
sto let odehrávalo ceské politické
myšlení. Tentokrát však Nemecko
tento proces nepodporovalo, naopak. Ceská politika tak ale prišla
o "východ" a Nemecko pro ni nabylo na významu. Dneska se paradoxne ceská psychologie vuci Nemcum podobá nekdejší slovenské
psychologii vuci Cechum: "Oni jsou
vetší, mají prevahu, jsou bohatší
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atd." A tomu zase v Nemecku nerozumejí, protože jakékoli predsudky
nebo prezírání vuci národum na
východe nemá dnes v Nemecku ve
slušné spolecnosti místo. Kdo se tak
chová, o tom okamžite vím, že není
muj partner.
Proc nehraji v polsko-nemeckých
vztazích vysídlenci takovou roli,
jakou hraji sudetšti Nemci v nemecké politice vuci Cechum?
Nemci, kterí prišli z dnešního Polska, prišli ve skutecnosti z normálních nemeckých zemí, které by nikoho nenapadlo pripojit k Polsku,
kdyby Nemecko nevedlo naprosto
šílenou válku. Oni se tedy prestehovali z emecka do Nemecka a
rozhodne z toho nebyli nadšeni,
protože o všechno prišli a leckdo
pritom zahynul, ale nebyl to rodinný spor jako u Cechu a ceských
Nemcu, necítili se, že by je "bratr"
vyhodil. Polák byl Polák a Nemec
byl Nemec. Navíc oni mají v sobe
pruské státotvorné vychování, takže se okamžite asimilovali na severozápade Nemecka, neorganizovali se tolik politicky. Sudetští Nemci
se ukázali být jako jiné diaspory
sociálne velice úspešnou skupinou,
predevším v Bavorsku, Bádensku-Wiirttembersku i v Hessensku, ale
neasimilovali se tak rychle. Oni byli
kulturou Ceši, to znamená: meli
jiné "estetické pozadí", takové to
zvroucnení vlastní ceské kulture,
tedy psychické roviny, které v Nemecku zcela chybí. Pro mnohé sudetské Nemce je protestantské
emecko totéž co pro ceské emigranty: studený ráj.
A také nemecká vina vuci Polsku
a Východu vubec je pocitována
mnohem silneji než vuci Ceskoslovensku. Tady je všechno složitejší.
echci vubec zlehcovat charakter
protektorátu, ani utrpení ceských
lidí, ale preci jenom Ceši meli svoje úrady, i když závislé na Nemcích,
ale Poláci nemeli v Generálním
. gouvernementu nic, k nim mluvily
jen samopaly a vyhlazovací tábory.
Mysltte si, že bylo z ceské strany
správné obcházet Mnichov, tedy
sudetské Nemce a GSU, a trvat na
tom, že jediným partnerem ceské
vlády je spolková vláda?
Není to správné. Sudetští Nemci
budovali Bavorsko, hráli v jeho
modernizaci významnou úlohu. Já

si vždycky delám legraci, že prezident Beneš by mel mít nekolik pomníku v Bavorsku, protože se zasloužil o jeho rozkvet na úkor Ceskoslovenska. Že to byl bavorský
agent. Ale vážne: odsun sudetských
Nemcu do Bavorska, to byla významná civilizacní injekce.
To, že si sudetští Nemci vybrali za
svého mluvcího CSU, je legitimní,
každá skupina chce být nejak zastoupena. Žádnou zákonitost v tom
však nevidím, stejne tak si mohli
vybrat treba SPD.
Pokud se Ceši dívají na"celou problematiku jenom z formálního hlediska, tedy "my mluvíme jen se
spolkovou vládou", není to príliš
prozíravé.
ikdo v Nemecku nechce snižovat CR na úroven spolkové zeme, to je pro Nemce zcela
cizí logika. Bavorsko má velice bohaté styky s Madarskem a dokonce
s Cínou a nikdo je za spolkové zeme
samozrejme nepovažuje. Ceská
vláda by si mela uvedomit, že veškeré cesko-( sudeto )nemecké veci
koncí v Mnichove. Kanclér Kohl
neudelá nic, co by šlo prímo proti
bavorským zájmum. Potrebuje CSU
a potrebuje Bavorsko jako jedinou
starou spolkovou zemi, kde se konzervativní síly nemusejí s nikým
delit o moc.
Má podle Vás Deklarace šanci?
V situaci, kdy s ní vyjádrily spokojenost Praha i Bonn, ale Mnichov nikoli?
Deklarace podle me není nejhorší,
nevidím tam žádné hrubé chyby. Je
to ovšem psáno na obecné rovine,
zatímco problémy vyplývají z toho,
že cesko-nemecké soužití v ceských
zemích bylo vždy velmi intimní,
domácké. V soucasné dobe nám
chybí práve hlubší sondy zasahující skutecné koreny vecí. Myslím, že
do toho musejí být nejak vtaženi
sudetští Nemci. Nová nadace by
mela mít své težište v cesko-bavorském pohranicí. Jinak to bude klasický ceský problém "o nás bez
nás". Tady neco muže vznikat jen
na základe každodenní spolupráce.
Když k tomu bude Deklarace pomáhat, fajn. Víc od ní lze težko ocekávat, vždyt vznikla hlavne proto, aby
ten problém na cas zmizel kanclérovi ze stolu.
Dekujeme ffim za rozhovor.
•
(Rozhovor vedl Jakub Gamrda)
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zúcastnené boli hlava a zrejme nezbyde, než všechno zacit zgruntu
znovu. Nezbytné vecné reformy prednášky nafakulte napriklad nejsou verejne prlstupné, fakulta odmitá prijimat ty, kdo se nechteji venovat cirkevni službe, rada schopných mladšich teologu musela fakultu opustit atd. - se zase odkládaji.
Ale když už jsme u reforem, vnucuje se otázka, zda by se nemely udelat opravdu dukladne. Se tremi teologickými fakultami je pražská
univerzita kuriozitou, ne-li fosilii.
Nestálo by za to zarídit sepodle tech
univerzit, které maji jen jednu?
V nekterých disciplinách (jazyky,
biblistika, religionistika, filosofie)
by to nebyl žádný problém, leda
ovšem osobní. A ty discipliny, v
nichž se naše krestanské cirkve (zatim) liši, by se mohly prednášet paralelne. Úrovni studia i povesti univerzity by to velice prospelo.
(sok)

Holobyty
Tento podivný ceský novotvar oznacuje rešeni, které nalezly obecni
a mestské úrady pro ožehavý sociálni problém: ubytováni "neplaticu
a neprizpusobivých obcanu". Rešeni je celá škála, od pokusu o profesionálni komplexni architektonické projekty zahrnujici analýzy sociologu až po prosté vysté1wváni lidi
do chátrajicich objektu nekde za
mestem. Leckdy nám kamera ukazujici nové bytové jednotky urcené
k tomuto úcelu poskytne pohled, na
nemž nevidime nic špatného: holobyty obsahuji vše potrebné k životu a mnozi z nás nebydli lépe.A( jsou
však úmysly rešitelu takových projektu sebelepši, nemohou zabránit
faktu, že pokud soustredime vetši
pocet lidi žijicich na dolnim konci
sociálniho žebriéku do urcitých lokalit, vytvárime timto zpusobem
ghetta - anebo apartheid v pripade,
že ti "neprizpusobivi"jsou,jak tomu
casto bývá, Romové.
Myšlenka, která zrodila toto nové
ceské slovo, nemusi být podložena
úmyslem neco takového udelat, ale
fakticky se tak deje. Zkuste si predstavit, co s takovou komunitou (žijici v trebas i na pocátku dustojne
vyhližejicich jednotkách) bude za
nekolik let. Navštivil jsem takové
holobyty v bývalých kasárnách
v Plsku, v Chanove, který v predstihu vytvoril již predešlý režim,
v Chomutove, Ústi n. Labem ci Teplicich. Všechna taková "rešeni" maji
spolecného jmenovatele: bidu, ve
které tito lidé žiji, bezprizorné deti
na dvorcich, kolektivni nezaméstna-
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nost, konzumaci drog od útlého
véku, kriminalitu a velké množstvi
psu, kteri sdili tato sidlište spolu
s lidmi a jsou snad jedini, kteri je
chráni pred pripadnými útoky skinu. Neni treba být sociologem nebo
expertem na sociálni otázky, abychom si domysleli, co se stane v prištich le'tech:jen velice otrlý sociálni
pracovnik, ucitel, policista ci lékar
se odváži vstoupit do techto mist (to
ostatne známe z podobných situaci
napr v USA).
Taková sidlište si prirozene vytvori
vlastni svet, subkulturu oddelenou
od ostatnich, s vlastnimi morálnimi normami a zá!wny, a bude neustálým zdrojem konfliktu, etnických
stretu, kriminality a možná i epidemii. Mládež z techto mist bude
z velké cásti pologramotná a bez
potrebné kvalifikace, a tak nezamestnanost jen poroste, což jen dále
posili kriminogenni situaci uvnitr
takových komunit. Je to cil, kterého
chceme dosáhnout? A vyjádreno
ekonomicky: nebude cena, kterou
zaplatime v budoucnosti za tyto
"projekty" mnohonásobne vyšši, než
investice, které bychom museli zaplatit za individuálni rešeni jednotlivých sociálnich pripadu dnes?
(troj)

Fotbal, peníze, televize
Statisice fotbalových fanoušku nevericne sleduji debaty o zpusobu,
jakým budou naprište prenášena
utkáni ceské prvni fotbalové ligy.
Mnozi z nich ješte neprekousli onu
strohou informaci, podle niž maji
na výber pouhé dve možnosti: bud
zaplatit vysokou sumu, dosahujici
rádove dvacet tisic, nebo nevidet ceský fotbal v primém prenosu vubec.
Rozhodnuti éeskomoravského fotbalového svazu prodat vysilaci práva nadnárodnimu koncernu NetHold je podrobováno ostré kritice
médii, obe nejvetši volné televizni
stanice nevyjimaje. Je to kritika
oprávnená? Nikoli ve všech aspektech.
Princip placené televize je v soucasnosti bežný v rade zemi. Spocivá
v tom, že stanice za úplatu poskytuje divákovi exkluzivni porady (napriklad nové filmy nebo sportovni
prenosy), které nejsou na volných
kanálech k dispozici, a to bez vložené reklamy. Vzhledem k tomu, že
v soucasné dobe patri sport k nejlukrativnejšimu televiznimu zboži,
maji o nej logicky mimorádný zájem i provozovatelé placené televize
(trendem je vytváreni nových, výhradne na sport zamerených stanic).
V Evrope patri mezi nejatraktivnejši sporty predevšimfotbal, hokej, te-

Sudetští Nemci a CSU
vztah duvery

-

Antje Vollmerová hodnotí vliv bavorské politiky
na éesko-nemecké vztahy
Antje Vollmerová, místopredsedkyne Bundestagu, predstavitelka strany Zelených, která
dlouhou dobu pusobí jako obetavá spojka v jednáních mezi
Bonnem, Prahou a Mnichovem
(viz rozhovor v NP 9/96), hovorila se Siiddeutsche Zeitung velice otevrene o stavu vecí po
Deklaraci. V rozhovoru (ze 6.12.
1996) je velmi znát roztrpcení
z chování sudetonemecké reprezentace
a cástecne také
z chování reprezentace ceské,
.i když o ní se paní místopredsedkyne vyjadruje mnohem diplomaticteji.
Odvolává se ovšem na ceského velvyslance Jirího Grušu,
který, když slyší o sudetských
Nemcích, casto ríkává: "Ach
ano, to jsou prece všechno Ceši."
Také paní Vollmerová se domnívá, že sudetští Nemci a Ceši jsou
do znacné míry stále jedním
národem - víc, než si to sami
pripouštejí. Proto se navzájem
tak dobre znají, proto si také tolik neduverují. Podle Vollmerové nebyly Cechy v moderní dobe
nikdy oázou cesko-židovsko-nemecké symbiózy, jak si puvodne sama myslela. Byly naopak
místem, kde obe skupiny - Ceši
i Nemci - úspešne budovaly moderní národy, ale zároven se
navzájem cítily ohroženy a trpely komplexy ménecennosti.
Vollmerová pripomíná vedoucí
roli ceských Nemcu za monarchie a jejich pozdejší pocit ponížení pod ceskou správou,
prestože status nemecké menšiny byl podle tehdejších standardu velmi uspokojivý. Tato situace postavila obe skupiny proti
sobe, staly se "zneprátelenými
bratry".
14

Antje Vollmerová si všímá duverného vztahu (Treueverhaltniss) mezi sudetskými Nemci
a bavorskými krestanskými sociály (CSU). Obe strany se navzájem potrebují. Sudetští Nemci, kterí hráli velmi významnou
roli pri modernizaci puvodne
agrárního Bavorska a vydobyli
si tak v nem formální uznání
jako ctvrtý zemský "kmen", používají CSU jako platformu
k prosazování svých zájmu vuci
Bonnu i Praze. CSU naopak potrebuje sudetské Nemce jako
"mocenskopolitický faktor", který udržuje "konzervativní prostredí" v Bavorsku a tudíž absolutní vetšinu pro CSU. Bez této
sudetské záruky by CSU nehrála tak duležitou roli ani na spolkové úrovni. Mladí pravicoví
intelektuálové - nastupující generace v CSU - si toto presne
uvedomují a podporují sudetonemecké hnutí, aniž by s ním
meli jinak cokoli spolecného.
Antje Vollmerová prirovnává
Sudetonemecký sjezd k stranickému sjezdu CSU: panuje na
nich podobná atmosféra.
Podle ní sudetonemecká setkání vyjadrují soudržnost, jež si
vyžaduje respekt a úctu, nedávají však politický mandát a už
vubec ne mandát k blokáde cesko-nemeckých vztahu. Nesmíme zapomenout na to, že pres
každorocní úcast na techto setkáních je drtivá vetšina vyhnancu plne integrována v nemecké spolecnosti.
Vollmerová vycítá SPD a levicové generaci osmašedesátého
roku (tedy vlastne sobe), že se
o problémy vyhnaných nezajímala, a tak je nechala plne v zájmové oblasti pravicových stran,
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ackoli mezi sudetskými Nemci
puvodne existovaly silné sociálne demokratické skupiny. Platí
to zejména o Bavorsku, protože
napr. v Hessensku kontakty
mezi vyhnanci a SPD existují,
a tak se i místní svaz chová jinak než bavorský.
Antje Vollmerová také hodnotí politiku bavorského premiéra
Edmunda Stoibera, která podle
ní kolísá mezi starým konzervativním Bavorskem a moderní
evropskou orientací. Sama se
prý vždy snažila dostat Stoibera
"na lod" cesko-nemeckých jednání a domnívala se, že je to
i prání Cechu (dodejme jen, co
zustalo z diplomatických duvodu nevyrceno: domnívala se
mylne). Kohl chtel ze Stoibera
udelat prostredníka mezi Pra-

Zbývá však dodat, co Vollmerová nevidí nebo spíš vidí, ale
nechce nahlas ríci: sudetští
Nemci cekají predevším od nás,
od svých bývalých krajanu, že se
o ne zacneme zajímat. Stojí o to
možná víc, než o zájem "ríšských" Nemcu, o nichž vedí, že
mají jiné ("vetší") starosti. Nespokojí se s tím, že se za jejich
zády (z jejich pohledu) dohodneme s Bonnem a pod jeho tlakem uciníme nekteré ústupky.
Stojí proste o to, abychom s nimi
o našich spolecných (cesko-sudetských) záležitostech mluvili
prímo, ne pres prostredníka.
Myslím, že ceským politikum
ani publicistum
nedošlo, že
máme vlastne dvojí minulost a
dvojí vztahy: se sudetskými
Nemci a s Nemci ostatními. Spo-

Siiddeutsche ZeitunQ
hou a Bonnem, z cehož si Stoiber vytvoril jakési právo veta.
Podle Vollmerové zacala CSU
nakonec hrát na cas, aby mohla
proces smírení co nejvíce zdržovat. Vzrustající rozpory mezi
Stoiberem a Kohlem - nejen
v pohledu na Deklaraci - vedly
nakonec k tomu, že se Kohl rozhodl ujmout se celé veci ~ám.
Presto nejsou podle Vollmerové nárky nad tím, že sudetští
Nemci zustali. opomenuti,
oprávnené. Bonn se jich pred
každým jednáním dotazoval, co
je pro ne duležité, a k textu Deklarace se dostali dokonce dríve než poslanci Bundestagu.
Antje Vollmerová podle mého
názoru velmi presne popisuje
mechanismus, pomocí nehož se
stanoviska Krajanského sdružení, která jinak v Nemecku
opravdu nikoho príliš nezajímají, dostávají pres CSU na spolkovou úroven. Podle Vollmerové
jsou tak naši bývalí krajané
v celém procesu dostatecne zastoupeni a nemají si na co stežovat.

lu navzájem souvisejí, ale nesplývají v jedno. Kdybychom si
tohle na ceské strane uvedomili
drív a nemíchali neustále oboje
dohromady, mohli jsme být
dnes dál, než jsme.
Také bychom meli mít na pameti, že Antje Vollmerová, která je u nás stále populárnejší,
predstavuje názor minoritní, totiž vuci Cechum extrémne
vstrícný. Predstavitelka malé
opozicní strany si muže dovolit
"proštouchávat" vzájemné bariéry tím, že bude Nemcum pripomínat jejich nepríjemné veci,
aniž by se musela bát, že tím její
strana prijde o podporu své
malé a tolerantní volicské základny. Antje Vollmerová hovorí
tedy spíše k Nemcum (a sudetským Nemcum) než k Cechum
a má-li být její aktivita úspešná,
musí najít partnera, který se
bude o totéž pokoušet na ceské
strane. Zároven je jasné, ževudci velkých stran si toto dovolit
nemohou. Meli bychom však
i jim naslouchat stejne peclive.
(cam)
•
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nis, basketbal, lyžování a motorismus. Placené programy se vystlají
pro ceské domácnosti již nekolik let,
zaÚm ale nevstupovaly do souteže
o vystlaci práva s volnými televizemi. RozhodnuÚ NetHoldu usilovat
o práva na fotbalovou ligu tento
stav ukoncilo a odpovídá vývoji televizního trhu.
Ceský fanoušek by se tedy mel zaradit do jednoho šiku s Nemci, Španely, Italy, Francouzi a dalšími obyvateli našeho kontinentu, kterí bez
prímých prenosu ligy nemohou být,
a tudíž jsou ochotni za ne zaplatit.
Náklady na porízení programu
FilmNet bývají vycíslovány na témer
dvacet tisíc. Nikoli každý zájemce
však ale bude muset platit tak vysokou sumu. Nekterí napríklad již
abonenty FilmNetu jsou, jiní vlastní
satelitní komplet a tudíž budou potrebovat pouze dekodér a rocní kartu, jiní pouze kartu a tem, kterí prijímají FilmNet po kabelu, se zvýší
pouze mesícní poplatek - a to odhadem o nekolik desUek korun.
Za to by meli dostat atraktivní
prenos, neprerušovaný reklamou,
porizovaný na vyšší technické úrovni a komentovaný temi nejlepšími
komentátory. To jiste není ani pro
FilmNet nereálnýctl. Obavy vyvolává neco zcela jiného. Placená televize muže totiž s úspechem nabízet
exkluzivní prenosy z fotbalové ligy
jen tam, kde tato liga má odpovtdajíct prestiž a výkonnost. Pri vší úcte
k ceským fotbalistum naše liga takovou prestiž nemá a dlouho mU
nebude. FilmNet investice do prenosu, jejichž sledovanost bude nízká,
sice nezruinuji, ale celý projekt placenéhofotbalu tak muže mít pomerne rychlý konec. S úm souvisí i druhý, daleko podstatnejší problém.
Placená televize se zacala ve svete
šírit v tech zemích, kde si pomerne
velká skupina diváku mohla dovolit hradit poplatky. Jinak receno tam, kde životní úroven dosáhla jisté
úrovne a kde je dobre rozvinut systém kabelové televize, která je pro
placenou televizi mnohem výhodnejším nosicem než satelit. Obávám
se, že náš trh zattm nesplnuje ani
jednu z techto dvou podmínek.
(mik)

Autori ,,0 cem se mluví" a
"Observatorium":
Jakub Camrda (cam), Milan Kruml
(mik), Daniel Kummermann (kum),
Petr Príhoda (pri), Michal Ružicka
(ruz), Jan Sokol (sok), Václav Trojan (troj), Jaroslav Veis Ov), Václav
Žák (zak).
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Spolecenství vnitrní svobody
Cím byla CHARTA 77, jací lidé se v ní sešli, jaké zkušenosti
v nemž chartisté vypráveli své životní osudy.

je formovaly.

Závery výzkumu,

Kveta Jechová
1951. Každý príbeh je významne poznamenán dejinami této zeme. Jak to rekl jeden z vypravecu, Jaroslav Šabata: "Každý Cech je ovlivnen dejinami
vlastní pospolitosti."
U nejstarších vypravecu splývá bezpecný cas detství
s obdobím demokratické první republiky a zcela spontánne se v jejich vzpomínkách objevuje postava prezidenta Masaryka. Jen jediný z nich, Jirí Hájek, si vzpomíná na živé setkání s charismatickou osobností, ostatní si uchovávají vzpomínku na tesklivý zážitek prezidentova pohrbu. Je prekvapující, že ve vzpomínkách
na domov, na rodice a jejich hodnotové postoje se
Masaryk objevuje opet. Miloš Hájek: "Jako v katolických rodinách visel kríž a obrazy svatých, u
nás visel Masaryk a plaketa Husa. A muj vztah k
nim byl asi jako tech katolíku k tomu Kristovi.
Otec byl velkým ctitelem Masaryka." Pres deseti~
letí zamlcování zustává v pameti detí první republiky
obraz filosofa humanismu a demokracie jako významná hodnota, která je spontánne pripomenuta ve vlastním životopise.
Dalším stycným bodem pameti starší generace chartistu je zážitek Mnichova a rozpadu ceskoslovenského státu. Je to první zásah "velkých dejin" do spolehlivého, bezpecného sveta ...Jirí Rum! k tomu "ríká:"Pak
jsme zažili Mnichov. Byli jsme sice mali, mne
bylo asi trináct, ale zanechalo to v nás takový
osten, jestli jsme se meli takhle vzdát nebo ne."
Rozpad státu v souvislosti s mnichovskou dohodou je
všeobecne vnímán jako zacátek nejistot a válecných
hruz. Zdenek Urbánek: "V roce 1958 cili za toho
nejhoršího roku mého života, za Mnichova, mi
bylo necelých dvacet let. A to pokládám dodnes
za takový osudový rok nejen .svého osobního života, ale celého ceského a slovenského spolecenství. Já byl tehdy jako student demonstrovat
na
Hradcanském
námestí. "Dejte nám zbrane, dali
jsme si na ne!" a na tom neco bylo, to nebylo ani
trochu nacionalistické,
to byla otázka obrany
posledních
zbytku humánnosti
v Evrope proti.
nacismu. Já to vubec nepocitoval jako vlasteneckou demonstraci."
Jirí Hájek, svedek ponekud starší, politicky aktivnejší, zaznamenal mnichovskou zkušenost jako selhání
západních demokracií: "Ceskoslovenská
demokracie nepadla nedostatkem
vlastních odolných sil.
My jsme byli ta generace, pro kterou existence
republiky byla naprosto jednoznacná,
byla spojena s naším životem. Když jsme zažili tenhleten
otres, tak jsme podlehli predstave, že jedinou
oporou nebo jedinou možností
jak zabránit
Mnichovu,
když nás opustil Západ, by bylo

Pred
dvaceti
lety vyvolalo
77, podepsané
jmény
242 lidí, prohlášení
mimorádne Charty
nenávistnou
propagandistickou kampan Husákova režimu a vlnu
policejních perzekucí signatáru. Vyvolalo však také zájem svetové verejnosti a ukázalo lidem v Ceskoslovensku, jaké jsou možnosti obcanského protestu. Spolecenství Charty odolalo policejnímu pronásledování, pomluvám i provokacím a na svých stanoviscích
vytrvalo. Po trinácti letech patrilo k Charte pres puldruhého tisíce signatáru a mnohonásobne vetší pocet
lidí se podílel na jejích aktivitách kulturních, vzdelávacích, na vzniku významných politických hnutí, jako
bylo Hnutí za obcanskou svobodu - HaS, na vydávání
necenzurovaných Lidových novin a na dalších aktivitách, které postupne probouzely spolecnost z letargie. Dnes, po dvaceti letech, je historie Charty témer
zapomenuta, a to i presto, že vybízí k mnohým otázkám.

Co nám. mohou ríci
V devetaosmdesátém, onom "roce zázraku", kdy padla berlínská zed a s prekvapující rychlostí se kácely
totalitní režimy ve strední a východní Evrope, by už
zrejme neobstál ani zpuchrelý režim Husáka a Jakeše, ale jaká alternativa by se bez Charty nabízela? Jak
rozumíme její výzve dnes? V cem byl a je její smysl
pro ceskou spolecnost? Co víme o zdroji síly tohoto
spolecenství lidí s nejruznejší minulostí, kterí dokázali pres všechny spory a odlišnosti spolupracovat
v težkých podmínkách policejního pronásledování,
ekonomického ohrožení, sociální izolace? Proc se rozhodli pro riskantní roli disidentu, která ohrožovala
jejich rodiny a prátelské vztahy s ostatními? Jak oni
sami dnes hodnotí tuto osobní zkušenost?
Odpovedi na tyto a další otázky mužeme najít v príbezích, které o svém živote lidé z Charty vypráveli.
Projekt historie v ústním podání (Oral history), který
byl v letech 1992-1996 zameren na zaznamenání životních príbehu aktivních úcastníku hnutí, umožnil
osobní pohled do dejinných údálostí, pohled na Chartu 77 zevnitr. Výzkumného projektu se úcastnilo aktivní jádro spolecenství, mluvcí Charty za všechny
roky pusobení, clenové Výboru na obranu nespravedlive stíhaných, organizátori samizdatu, spojky s exilem.

Masaryk jako ideál, Mnichov
jako šok
Nekteré životní príbehy zacínají ješte ve starém Rakousku: nejstarší v roce 1913. Nejkratší príbehy zacaly v komunistickém Ceskoslovensku: poslední v roce
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primknout se k Sovetskému svazu."

se meli rozhodovat, kterou cestou se dají: "Ti, co byli
trochu starší než my a zažili protektorát, pristupovali k socialismu už jako hotoví lidé, pro ne to
bylo vnejší. Naopak ti mladší byli deti, socialismus byl jejich svetem. Kdežto my, co jsme tak
na tom prelomu, jako bychom mohli volit."Vtech

Válku jako bezpráví, nelidskou krutost a totální ohrožení zaznamenali všichni, kdo ji prožili. Byla prožívána v nejruznejších místech a situaCÍch. Nejstarší mužové v našem souboru byli za úcast v protifašistickém
odboji odsouzeni do vezení, okusili koncentracní tábory a jeden z nich jen zázrakem unikl provedení rozsudku smrti. Všichni vzpomínají na radostný elán
a velké iluze prvních poválecných mesícu a roku. Libuše Šilhánová, které bylo
po skoncení války práve
sedmnáct
let, vypráví:

prevratných dobách rozhodovala volba postoje zásadne a na dlouho; dnes se o
tom nesnadno vypráví, a to
nejen Karlovi Bartoškovi:

í- )

"Ted pred námi byla ta
veliká nadeje demokratické ceskoslovenské
spolecnosti. A my jsme
dlouho nerozpoznali ta
nová nebezpecí totality.
Komunistické totality.
Po válce jsme se vrhli do
práce. U nás bylo
ohromné nadšení, provázené obrovskou pracovní iniciativou. Atoho
jsem se zúcastnila, nepomýšlela na nejaké posty,
politické funkce."

"

"Když jsme prišli na fakultu - díky tomu okolí
- a predevším 10 byli delnictí prípravkári - byl
tam takový jeden - potom jsem mu ríkal "jezuita", kteI:ýnás zpracovával, takže docílil toho, že
jsem se stal - já jsem
proste zblbnul - a stal
jsem se stalinským prácetem. Proste zfanatizoval me, i jiné."
Do ideologických boju a do neprátelských táboru byli zarazováni i lidé
nepolitictí. Jan Vladislav,
v té dobe student literární
_vedy, který se zrovna vrátil
za stipendijního pobytu ve
Francii: "Zacalymne vel-

Jan Vladislav, kterého
mír zastihl ve 22 letech, byl
na nové události lépe pripraven: "Ta válka mela

;
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ké potíže, protože jsem
byl znám tím, že jsem
nebyl komunista a že
jsem nekteré veci v oblasti literatury kritizoval. Já jsem se ale politikou nikdy nezabýval.
A byl jsem vyhozen z univerzity pri cistce, když
byla vyhozena spousta
profesoru i studentu,
a dostudoval jsem až
roku 1969."

pro mne velký význam,
taky proto, že to bylo
moje první setkání s totalitním režimem. A byla to taková imunizace
proti
totalitarismu.
I proti tomu sovetskému totalitarismu. Protože jsem pochopil, zásluhou jednoho prítele delníka, nejen co je marxismus, ale taky co je stalinismus, takže jsem nemel iluze. Na rozdIl od
mých prátel, kterí vetšinou vstoupili do strany.
Já jsem do strany nikdy
nevstoupil. "

Tady, na predelu velkých dejin, kdy se svet polarizoval do neprátelských
táboru studené války a kdy
se v této zemi prosadil další totalitní režim, tady se
i cesty našich vypravecu
rozdelily do dvou nesmiritelných smeru.
Podstatná cást signatáru Charty 77, i tech z našeho souboru, už vyrustala
v socialismu. Nekterí jako deti prominentu, jiní jako
deti "neprátel socialistického zrízení". Rozdílnou zkušenost zaznamenaly deti, narozené v rodinách predválecných komunistu: "Nebyljsem vycho- ~ str. 18

Cesty se

rozdelují ...
Dospelé obyvatele této zeme osudove poznamenaly únorové události 1948.
Další vypravec, Jan Šimsa, soudí, že nejtežší to meli
mladí lidé, kterí v dobe okolo Února vstupovali do života. Zkušenosti jim chybely, a presto predevším oni
17
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váván explicitne v komunistickém duchu, spíš
bych rekl, že všechno kolem me bylo tak samozrejmé, že clovek ani nevedel, že nejaké jiné myšlenkové svety existují," vzpomíná Petr Pithart, který byl v letech politických procesu desetiletý. Vera
Roubalová, tehdy ctyrletá, se dostala do jiného postavení: V padesátém byl muj otec zatcen a preve-

vednosti jedince. Práve na této pozici se mohli sejít
lidé tak ruzných osudu. Petr Pithart jednou napsal: "Na
této úrovni pouhé lidskosti, pouhého faktu, že jsme
(nebo chceme být!) obcany své zeme, bylo treba postavit základní tábor."

Spolecenství lidskosti

zen do Prahy, kde byl v samovazbe tri roky. Byl
odsouzen na petadvacet let. On o tom nikdy moc
nemluvil, jenom už ke konci života se mi jednou
sveril, jak to bylo strašne složité, když tihle v
podstate komunisté byli v té dobe zavrení, protože i pro ty spoluvezne to byli nadále neprátelé."

Práve v obcanském východisku nalezli chartisté lék
proti vleklé nemoci naší spolecnosti, proti nemoci
z ideologie. V další cinnosti Charty, v jejích dokumentech a cinnosti dalších iniciativ, které z Charty vyšly,
se objevily prvky nové politické kultury. Podarilo se
neco, co nebylo predem možné predpokládat: v ponížené a ideologicky zamorené spolecnosti vznikl ostrov tolerance a vzájemné duvery. Miluška Holubová
vidí nejvetší význam Charty práve v tom, že se poprvé

Krute rozpolcená ceská spolecnost se nestacila vzpamatovat v krátkém case "oblevy", který vyvrcholil
pražským jarem. A prece všichni, i ti nejmladší, zažili
zkušenost otevrené výmeny názoru, vzpomínají na

"od roku 1948 sjednotili všichni lidé - komunisté, nekomunisté, lidé všech náboženství. Nekterí ríkali: je tam moc katolíku. Druzí zase, že je
tam moc komunistu. Amy jsme byli rádi, že jsme
všichni pohromade". A Dana Nemcová, jedna z ini-

"urcitý výbuch nadšení", "veliké dení", "atmosféru euforie", která se projevovala ve školách, v
kulture, ve vede, v možnostech verejné aktivity. A
všichni zaznamenávají otres, který pocítili po násilném potlacení reformního hnutí. Ti, kterí jako clenové komunistické strany zažili selhání své životní orientace, rozvádejí posrpnové zážitky ve svých životních
príbezích nejrozsáhleji.
Bylo zrejme treba ješte dalších bolestných zkušeností, dalších otresu, aby jednotlivci uvnitr rozbité a ponížené spolecnosti zacali hledat osobní východisko z
krize. Václav Malý, jeden z nejmladší aktivistu Charty, charakterizoval svuj pocit z marasmu normalizace: "Tady jsem si uvedomil, že není možno, aby

ciátorek

Charty, bilancuje

svoji zkušenost

takto:

"Chartami dala potvrzení mého presvedcení, že
když clovek neco považuje za správné a když se
v tom postoji cítí svobodný, tak že ani násilí, ani
moc mu nemuže tu jeho vnitrní svobodu vzít.
A krome toho mi dala Charta zážitek solidarity
a spolecenství lidí, ar už tady u nás chartistu
a nebo i lidí, kterí k nám pricházeli ze zahranicí
a vlastne nás tou publicitou chránili pred nejhorším. Spolecenství postavené na víre v urcité
hodnoty."

•• •

se clovek nechal jenom tak ovlivnovat vnejšími
okolnostmi, že prece musí stát pevne na svých
nohách bez ohledu na zmenu vnejších spolecenských a duchovních událostí, že by si mel zachovat svou páter, mít své presvedcení a neztrácet
nadeji ani ve chvílích beznadeje."

Dnes je treba dosvedcit, že disidentský postoj vyrustal z korenu mravních. Aktivisté disentu nemeli prímý vliv na reálné pomery, nekalkulovali s okamžitým efektem, práve naopak. V situaci naprosté bezvý- .
chodnosti, bez nadeje na konkrétní užitek svého cinu,
sjednotili se pri podpisu prohlášení Charty lidé, kterí
se rozhodli žít spíše podle pravd a mravních príkazu
živé lidské zkušenosti, podle polarity dobra a zla. Snad
práve tento smysl Charty by mel být pripomínán
v dobách pochyb a nejistoty, v case, kdy jde o prekonání obecné netecnosti a soukromé bezohlednosti.

Bylo zrejme treba, aby se obetaví radikální studenti
i zkušenejší demokratictí politici presvedcili, že politická opozice narazí nejen na tvrdost policejního režimu, ale i na nezájem nasycených mas. Politické procesy let sedmdesátých znamenaly konec politické opozice. Byla zrejme nutná spolecná perzekuce komunistu
i nekomunistu, aby vznikly predpoklady k toleranci.
Bylo zrejme treba, aby lidé tvoriví poznali, že nestací
vytrvat na svých názorech, ale že je treba solidárne
hájit svobodu tvorivosti pro všechny, i pro ty méne
významné a slavné.
Všechny tyto zkušenosti byly v roce 1976 už zažity
a oznámení o tom, že ceskoslovenská vláda prijala
mezinárodní závazek o respektování lidských práv,
bylo pouze jedním argumentem pro bezprostrední
akci. Prohlášení Charty 77 bylo akcí necekanou, neobvyklou a dosud ne zcela pochopenou. Toto hnutí
obcanské iniciativy vystoupilo na obranu lidských
práva výslovne zduraznilo, že není základnou opozicní politické cinnosti. To nebyla žádná kamufláž,
taktika vuci policejnímu nátlaku, to byla nová filosofie lidské angažovanosti, vycházející z osobní odpo-

PhDr. KVETA
JECHOVÁ, CSc.
•
Historicka, socioložka v.v. Spolu s nemeckou studentkou Ilonou Christlovou se podllela na projektu biografického výzkumu životních príbehu
chartistu, který v roce 1995 získal grant Centra RSS George Sorose. Uverejnené úryvky výpovedí jsou kráceny.
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Konec bílé Ameriky?
Zážitky z jedné cesty
Jakub Camrda

Žádný melting pot: komunity!
7\ Talitiku
koncipodíval
ríjna jsem
se spolu
s tuctemmest:
novináru
a podo ctyr
amerických
Washingto-

.1 "

Druhou silnou zkušeností je poznání, že úspech jednotlivce tu už není tou nejduležitejší hodnotou. Nahradilo
ho jiné klícové slovo: komunita (community) - etnická,
náboženská, místní (ctvrt, škola, pracovní kolektiv), ale
vždy vyslovovaná s patricným durazem. Komunita jako
útocište, obranné spolecenství lidí, kterí si duverují
a chrání se proti neprehlednému svetu "venku". Americká spolecnost se dnes do znacné míry rozpadá do techto komunit, zejména etnických. Spontánne se segreguje, navzdory všem dobre míneným integracním opatrením.
V Chicagu se mluví více jak 200 jazyky, ale žádný
melting pot se nekoná. Na predmestích najdeme vedle
sebe' zcela homogenní hispánské, indické, syrské, korejské, ruské, židovské, polské a jiné komunity. Mají
casto jen omezený kontakt s vnejší spolecností, mají své
obchody, firmy, restaurace, kde také zamestnávají krajany. Mnozí ani po letech neumejí anglicky a jejich deti
chodí do etnicky cistých škol, kam je svážejí z širokého
okolí autobusy. Los Angeles je promíchanejší, tendence
je však podobná.
Lidé, se kterými jsme mluvili, se kloní k názoru, že se
s tím je treba smírit a Chicago pokládají dokonce za
model pro celou Ameriku. Asi je prirozené, že se clovek
drží blízko tem, kterí jsou mu vzhledem i kulturou nejbližší. Príklad z Washingtonu: dva bary vedle sebe, kam
chodí federální úredníci - tedy lidé s podobným postavením, s podobnými názory - po práci na pivo. Jenže do
jednoho jen bílí a do druhého jen cerní. Nikdo je k tomu
nenutí, ale presto.

nu, Chicaga, San Diega a Los Angeles. Program American Jewish Comittee nám mel ukázat, jak se Amerika snaží zvládat složitou národnostní a rasovou situaci. Chci se
pokusit podat zcela subjektivní postfehy Evropana z východního bloku, poprvé konfrontovaného s americkou civilizací - pfedevším s její multirasovostí a multietnicitou.

USA - velký experiment
První a nejsilnejší zážitek je, kolik lidí se tímto problémem zabývá: politíci, novinári, pedagogové, predstavitelé církví, filmari, lídri etnických skupin. Americká
obcanská spolecnost opravdu funguje: snad na všecko,
co lidi pálí, existuje nezávislá iniciativa. Množství lidí,
zapojených do projektu tolerantní multikulturní Ameriky, velikost úsilí na každodenní moderování konfliktu
i míra tolerance a velkorysosti - v našich krajích zcela
neznámá - ukazuje i velikost problému, kterým je Amerika v této souvislosti vystavena. Otcové zakladatelé
netušili, jaký experiment vlastne zacali, když založili
identitu nové zeme na tom, že poskytne domova právo
na štestí milionum imigrantu z celého sveta, že jim dá
možnost stát se Americany, at hovorí jakýmkoli jazykem a modlí se ke kterémukoli Bohu. Duležitým zdrojem americké identity je skutecne imigrace, vedomí, že
všichni Americané odnekud prišli a všichni jsou konec
koncu imigranti.
Ac mezi válkami byla Amerika pro uprchlíky zcela
uzavrena a i dnes existuje silné protiimigracní hnutí,
zustávají Spojené státy jednou.z nejotevrenejších zemí.
Evropské národní státy cítí imigraci jako ohrožení, které se snaží minimalizovat jako treba kriminalitu. Ne tak
Americané, kterí stále ješte vidí v pristehovalcích jednoduše své nové spoluobcany, posily, které budou pracovat pro Ameriku.

Dve verze príbehu
Tretí zarážející zkušenost: bílí Americané jako by videli
jen tu lepší stránku príbehu, Afroamericané ci predstavitelé nových etnických komunit (napr. Latinos) jen tu
horší.
Setkávali jsme se s predstaviteli židovské komunity,
nejcasteji právníky nebo lékari, kterí patrí v Americe k
nejvýše postavené tríde. Pro ne je americká demokracie
ten nejdokonalejší systém na svete. Jsou to lidé velkorysí, idealistictí, s hluboce demokratickým cítením, plní
optimismu do budoucnosti. Evrope naopak neduverují,
nebot pro mnoho amerických Židu predstavuj e starý svet
jednoduše hromadný hrob jejich národa. Ac by majetkem patrili spíš k republikánum, volí vetšinou demokraty, podporují umírnené afirmativní programy a pomáhají ostatním komunitám. Je to presne ten typ Americanu, které leckdo považuje za naivní snílky, bez nichž
by se však nic nepohlo kupredu.
Bílí Americané upozornují na obrovský úspech s vytvorením cernošské strední vrstvy, na cemž má nezanedbatelný podíl práve ajfirmative action. Dnes mají Afroamericané zastoupení na všech významných ~ str. 20

Pribylo barvy
Od šedesátých let se experiment ješte zrychlil. Zmizela
do té doby ostrá diskriminace menšinových skupin (predevším Afroamericanu, ale také žen), zacala qffirmative
action, která mela handicapy vyrovnat, a zároven došlo
k postupnému otevrení se tretímu svetu. Tím se struktura americké spolecnosti revolucním zpusobem zmenila.
Mnohé jsem pochopil, když jsem se díval na tabla studentu medicíny na chodbe fakultní nemocnice v Los
Angeles. Na pocátku šedesátých let tu najdete pouze bílé
muže, pak postupne pribývá barvy a v devadesátých letech jsou již bílé tváre mezi Afroamericany, Asiaty a
Hispánci v menšine. Podobný osud má postihnout celou zemi, ríkají demografové. Bílí ztratí vetšinu a Amerika se stane zemí menšin, z nich žádná nebude výrazne prevládat. Je to dobre nebo špatne? A máme vubec
právo se takto ptát?
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místech, mají své mluvcí, takže na
problémy už nemusí upozornovat
jen násilím a bouremi. Ve Washingtonu cernošská strední trída vystrídala v jedné ctvrti chudší bílou populaci, prevážne delnickou, a úroven
ctvrti se zvedla: vetší bezpecnost,
lepší škola atd.
Zcela jinak to vidí predstavitelé
menšin: Laura Washingtonová, šéfredaktorka casopisu Chicago Reporter, zabývajícího se problémy chudých ctvrtí, hodnotila jejich situaci
jako nejhorší, jaká kdy byla. Kdo
nestací pekelnému tempu Ameriky,
klesá na nejhlubší dno. Globalizací
ekonomiky, prechodem na high-tech
výroby a presouváním kapacit do
tretího sveta ubývá práce pro nekvalifikované pracovníky. Prodavac
u McDonalda už musí mít strední
školu, takže mladí Afroamericané,
kterí predcasne odcházejí ze školy,
už nemají mít šanci.
Rubem jsou tedy miliony lidí bez
domova, bez sociálního zabezpecení a zdravotní péce
(nejen Afroamericané). Nové omezení sociálního systému (viz NP 11/96) situaci ješte zhorší. Tohle mel na mysli
reverend, který nám v cernošském kostele v San Diegu
vykládal, jak se Amerika rítí do tretího sveta. Videli jsme
sklenenou nádheru "downtownu", ale také místa, která
tretí svet skutecne pripomínala.

vem, jak pripoušteli i bílí Americané. Nekde je ješte
možné, aby cloveka zatkli jen proto, že se ocitl v nevhodné ctvrti (bílé) s nevhodnou barvou kuže (cernou).
Bílí se o tom nedozví. Pro ne jsou policisté jednoduše
strážci jejich bezpecnosti, "modrá linie", která je oddeluje od chaosu. Už je nezajímá, jak to policisté delají.
Když v L.A. bílí policisté brutálne zmlátili Rodneyho
Kinga, aby pak byli osvobozeni prevážne bílou porotou,
propukly známé cernošské boure. Po uklidnení situace
vznikla komise pro transformaci policejního oddelení
v Los Angeles. Gary Greenbaum, clen této komise, nám
potvrdil, že toto oddelení provádelo po tricet let rasistickou politiku. Melo jiný metr na bílé a jiný na ty ostatní.

Zvláštní prípad
Prípad cernošské Ameriky je složitejší než situace mladších etnických skupin. Bílí prý nikdy nepochopí své cernošské spoluobcany, dokud se nevyporádají s ostudnou
kapitolou otroctví. (Stejne jako by se meli vyporádat s
neméne ostudnou genocidou puvodních obyvatel Ameriky.) Tato cást amerických dejin je podobne bolestivá,
jako u nás Mnichov nebo odsun. Clovek, který ví, že jeho
predka privezli svázaného v podpalubí jako kus masa
na prodej, a to jen proto, aby založil generace otroku a
sluhu, sotva muže duverovat bílým.
Proto loni privedl Luis Farakhan na washingtonský
Mall skoro milion lidí (viz NP 1/96), ac vetšina nepatrila
mezi stoupence tohoto cloveka, známého antisemitskými a protikrestanskými výroky. Jeho základní zpráva je
však pozitivní: Afroamericané, pomozte si sami. Obchodujte mezi sebou, zamestnávejte se mezi sebou, všestranne se podporujte, a hlavne se navzájem nezabíjejte.

Inocente
Situace Hispáncu - pocetné, dosud však neetablované
skupiny - je v mnohém ohledu ješte horší. Chicagský
týdeník La Raza publikoval na titulní strane zprávu
o Hispánci, který strávil 7let ve vezení bez rádného soudu. Teprve pak se zjistilo, že je zcela nevinen. Pres všechny chyby naší justice si troufám tvrdit, že takový prípad
by se u nás nemoW stát Podle šéfredaktora Jorge Ocklandera jsou podobné prípady v Chicagu pomerne bežné,
jenže se o tom nikdo nedozví. Velká cástLatinosje v USA
nelegálne a protože existuje jen volební registrace, jsou
tito lidé bezbranní jak vuci policii, tak vuci gangum.
Hispáncu dramaticky pribývá. Imigrace je horké téma
zejména v Kalifornii, kde zatknou denne patnáct set bežencu, což je podle odhadu tretina z celkového poctu.
Pricházejí z Mexika i z jiných státu Latinské Ameriky.
ekterí to zkusí i nekolikrát Po pravde receno, když jsem
videl nepredstavitelnou bídu na druhé strane, v'mexické Tijuane, ani se jim nedivím. Tehotné ženy casto smerují rovnou do porodnic, aby podle amerického ústavního principu získaly pro díte a pro sebe obcanství
a aspon' zelenou kartu pro otce dítete.
Proti nelegálním uprchlíkum byla zamerena republikánská volební kampan, ovšem mnozí si myslí, že Mexicané nejsou jen zdrojem problému, ale i prosperity
Kalifornie. Za nízkou mzdu delají práce, které by nikdo
jiný nedelal. A zas ta neuveritelná velkorysost. Italská

Diskriminace
a antidiskriminace
V USA vyvinuli enormní úsilí na odstranení rasismu
a diskriminace minoritních skupin a žen. Není tu jen
ajfirmative action, ale predevším antidiskriminacní zákony, které zavazují každého, nejen verejný sektor. Americký podnikatel nemuže odmítnout uchazece z duvodu
rasy, pohlaví nebo etnického puvodu. Pokud se prípad
dostane k soudu, musí žalovaný podnikatel dokázat, že
žadatele odmítl z jiných duvodu! Dovedeme si predstavit podobnou ochranu pro ceské Romy?
Pres toto úsilí je i dnes rasismus a diskriminace v nekterých cástech americké spolecnosti dost bežným je20
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rádová stanice v Tijuane poskytuje azyl budoucím i už
vráceným uprcWíkum. Tam jsme potkali americké právníky, kterí je ucili, jaká práva budou mít, až se v rozporu se zákonem ocitnou na americké pude!

nímu úcelu, protože zvýhodnuje rasu, skupinu ci poWaví
bez oWedu na kvalifikaci. Proto podle nich nejen porušuje práva bílých, ale navíc staví bariéry mezi skupinami,
misto aby je borila.
Zastánci obvinují iniciátory referenda, že balí do hezkých slovo lidských právech jen své vlastní zájmy. A.ffir'mative action je podle nich duležitým nástrojem proti stále silné diskriminaci minorit a mela by pomoci napravit
krivdy historie, které pusobí dodnes: rodinné prostredí,
ve kterém vyrustá napr. vetšina mladých Afroamericanu,
je materiálne i intelektuálne chudší než prostredí jejich
bílých vrstevníku. Jejich šance pak nejsou srovnatelné a
je treba je umele vyrovnávat Kalifornské referendum
rozhodlo o zákazu diskriminace, ale i preferování, na základe rasy, etnicity nebo poWaví.Celávec má ovšem soudní dohru. Federální soud v San Francisku pozastavil úcinnost schváleného dodatku kalifornské ústavy a bude se
zkoumat, zda není v rozporu s ústavou federální.
Delící cárou ve sporu o qffinnative action jsou politické
sympatie (demokraté vetšinou pro, republikáni proti),
zejména však etnická príslušnost Bílí ji v drtivé vetšine
odmítají, ostatní (snad s výjimkou nekterých asijských
skupin) ji podporují. Lidé, se kterými jsme se setkávali,
patrili vetšinou k umirneným zastáncum. Menšiny je podle nich treba nadále podporovat, ne však pomocí kvót
Zdálo se mi, že by bylo rozumné podporovat spíš podle
sociálního než etnického statutu uchazece. I to by byla
pomoc minoritám, u nichž je vetší procento sociálne slabých obyvatel, byla by však spravedlivejší. Hodne by
moWo pomoci odstranení nerovností ve státním školství:
príjem školy totiž závisí na bohatství ctvrti, jíž škola slouží, na což samozrejme doplácejí afroamerické a hispánské školy.
Americká spolecnost by však rozhodne mela dále usilovat o pomerné zastoupení jednotlivých etnických skupin na všech duležitých místech. To je moje poslední a
možná nejduležitejší zkušenost: etnicita se z americké
reality proste nedá škrtnout Kdo to ignoruje, strká hlavu
do písku. Menšiny se stále více organizují na etnickém
základe a chtejí do politiky vstupovat skrze své lidi. A.ffirmative action není hlavní prícinou postupující segregace,
spíše pokusem, jak ji zvládnout

Nic není cernobílé!
Rozpory ovšem nevznikají jen mezi bílou Amerikou a tou
ostatní. Cernošská neduvera k bílým muže precházet
v obrácený rasismus, vzácný není cernošský antisemitismus, nekde i nevraživost mezi Afroamericany a asijskými Americany. Známý je vývoj kauzy Rodney King,
kdy se cernošský hnev nakonec obrátil proti Korejcum
a Cínanum, jejichž krAmkybylyjednoduše první na ráne
a na rozdíl od "bílých" je policie príliš nechránila.
Asijská skupina na západním pobreží je pestrá a dost
rozkastovaná. Na vrcholu žebrícku jsou Japonci a Cínané, úplne dole pak Filipínci a obyvatelé malých ostrovu
v Pacifiku. Nekdy se do Ameriky prenášejí také konflikty
z materského regionu.

Pomoc handicapovaným nebo
obrácená diskriminace?
Neodvážnejším I,J0kusem,jak zvládnout rasovou a etnickou nerovnost, je zminovaná qffirmative action. Preferuje
sociálne handicapované skupiny (vcetne žen, telesne postižených apod.), a to mimo jiné v prístupu na univerzity,
v získávání mist ve verejném sektoru, v získávání verejných zakázek.
U nás se o tomto programu nedozvíte mnoho vecného,
leda tak posmešné komentáre typu "na americkou univerzitu se dostane jen indiánská lesbicka". Argumenty
o obrácené diskriminaci bílého muže bývají prehnané.
Vetšina státních a federálních úradu vyhrazuje pro menšiny (vcetne žen) okolo 20 % mist, zbylých 80 % je nadále
vystaveno volné souteži a tedy obsazováno predevším bílými muži. Málokdo ví, že na qffirmative actionhodne vydelaly bílé ženy.
Zeme zustává v názoru na qffinnative actionrozdelená,
což ukázalo i nedávné kalifornské referendum. Odpurci,
kterí pomerne tesne zvítezili, tvrdí, že se vymkla puvod-
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S postupující rozmanitostí vystupuje do popredí otázka soudržnosti: je
treba hledat to, co spojuje všechny
obcany. Multikulturalismus (téma NP
8/96) tedy není žádné blouznení ve
stylu New Age. Pres všechny úlety je
to pokus o vytvorení nové americké
identity, prijatelné pro více skupin.
Casto jsme se ptali na americké integrující symboly. Tady jsou nekteré
odpovedi: ústava, konzumerismus,
jazz, Marylin Monroe, McDonald. Je
tu však i vedomí, že se mohu domoci
svých práv prostrednictvím dobre
fungujícího soudnictví a obcanské
spolecností. Pokud se tato ochrana
.a vedomí o ní rozšírí i na menšiny,
nemusíme se o osud tohoto velkolepého a pro nás tak poucného experimentu bát.

......

JAKUB
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Odpojený vagón evropského vlaku
Poznámky k

s i tu 'a ci

Co dokážou
referenda
Alexandr Lukašenko, první prezident v dejinách nezávislého Beloruska (krome de facto prvního beloruského prezidenta z r. 1918: Petra Krecevského,
pohrbeného
v Praze), provédl dve referenda a dvakrát ho podporilo na 80 procent obyvatelstva. Výsledek prvního plebiscitu (kveten 1995): Belorusko se muselo rozloucit se starodávnou historickou národní symbolikou, s níž po rozpadu SSSR zaujalo místo mezi národy sveta. Bílocervenobílá vlajka a znak "Pahonnja" (Honba - postava válecníka na koni) zase nahradily státní
symboly sovetské éry - jen nepatrne pozmenené. A jako oficiální jazyk byla vedle beloruštiny prijata
znovu i ruština.
Výsledek druhého referenda (listopad 1996): prezident zmenil ústavu a rozšíril své pravomoci. Rozpustil legitimní parlament a utvoril
své vlastní Národní shromáždení
z té cásti poslancu, kterí byli k nemu loajální. Na jare príštího roku
se bude možná konat tretí referendum. Tentokrát snad nejen v Belorusku, ale v politickém spolecenství
Belorusko - Rusko. Pujde o otázku
praktického sjednocení dvou státu.
Podle údaju jedné z ruských sociologických agentur by v takovém
prípade 20 procent dotazovaných
prijalo, kdyby Lukašenko usedl na
kremelský trun. I když proti bylo
dvakrát více lidí, podle politologu
je dvacet procent pro zacátek docela dobré císlo.

Aby byla
rovnováha ...
Belorusové mají starou legendu,
kterou prevyprável známý spisovatel Uladzimir Karatkevic. V té se
praví, že Buh dal Belorusum všecko: úrodnou zemi i bohatství lesu
a rek, peknou postavu, mírnou povahu a pracovitost. Jenom jim
k tomu ke všemu pridal špatné
pány, "aby byla rovnováha".
Byly doby, kdy taková legenda ješ-

v Belorusku

te mohla utešovat národ, který se
dockal od svých vlastních vudcu
zjevné zrady. Ale co asi cítili Belorusové, když po výbuchu v Cernobylu tehdejší tajemník ÚV Jefrem
Sokalav odmítl mezinárodní pomoc
("My si ten problém brzy vyrešíme
vlastními silami") ... Co si mohou
Belorusové myslet dnes, když prezident Lukašenko šlape po národní hrdosti a prodává nezávislost,
která není ani jeho zásluhou, ani
majetkem?
Legenda o špatných pánech už
dnes nemuže utešovat ani vysvetlovat. Hledejme skutecné príciny
nynejší situace.

Mr. Nobody
Lukašenko zvítezil v prezidentských volbách 1994 s velikým predstihem pred ostatními peti kandidáty. Jeho odrazovým mustkem bylo
pouhé poslanecké kreslo v parlamente; predtím byl reditelem
sovchozu. Detství prožil jako díte
bez otce. Jak sám priznal, nezapomene nikdy, jak musel chodit za
pluhem, do kterého byla zapražena jeho matka. To všechno lidé
v Belorusku znali, vždyt to prožili
na vlastní kuži. Proto lidé nedali
podporu ani nenávidené nomenklature, ani opozici, ke které meli
daleko. Zvolili cloveka, který nebyl
NICíM. Zvolili a podporili sirotka,
"syna vdovy", což je jeden z populárních hrdinu beloruského folklóru. Je to v duchu národní povahy.
Paradoxní je, že ze sirotku, kterí
mnoho trpeli, bývají nejtalentovanejší populisté. Detský komplex
ménecennosti se u nich muže stát
komplexem revanše, vládychtivosti
a pomsty. Práve tyto motivy najdeme i u Lukašenka. Nic netvorí;
nemá žádný ekonomický program.
On borí: hledá neprítele, bojuje
s korupcí, odvolává "špatné" reditele podniku a jmenuje lepší. Prísahá, že myslí jenom na národ, na
lid, jenže mu neustále kladou prekážky, aby nemohl pracovat pro
blaho lidu. Brání mu svobodné odbory, brání mu svobodný tisk, brání mu opozice, brání mu Západ. Na
Západe Lukašenka dnes již hodno22

tí zcela jednoznacne, ale volici
doma se vetšinou ješte nedokáží
ubránit tomu, cemu jeden básník
ríká "cikánská kouzla" prezidenta.

Chyby opozice
Soucasne s tím je príznacné, že si
Lukašenko popudil všechny politické síly Beloruska. V opozici se sjednotili dokonce i predtím nesmiritelní komunisté a Beloruská lidová
fronta "Obrození" (Adradženne).
A presto je Lukašenko v sedle. Jak
to, že dokáže vítezit nad všemi svými protivníky dohromady?
Pevná a neústupná národní opozice BNF (Beloruská lidová fronta)
zacala pro radu taktických chyb
ztrácet preference. Tak behem poslední predvolební parlamentní
kampane rozhodl snem BNF bojkotovat druhé kolo voleb. Tím prišli
kandidáti BNF i o oficiální možnost
agitace. V Nejvyšším sovetu 13. volebního období, který Lukašenko
rozpustil, nemela BNF ani jednoho
poslance.
extrémech politiky BNF koluje
anekdota. Probíhá zasedání snemu
BNF. Na poradu jednání je boj
s Lukašenkovým protinárodním
režimem. Snem se usnese: 1. bojovat za sjednocení Beloruska s Ruskem; 2. zvolit Lukašenka ruským
prezidentem; 3. vyhlásit beloruskou
suverenitu.
Druhá demokraticky orientovaná
strana je Sjednocená obcanská strana v cele s bývalým reditelem árodní banky Stanislavem Bahdankevicem (také byl odvolán prezidentem). Bahdankevicova strana
byla mezi iniciátory myšlenky kulatého stolu - navrhla jednání mezi
prezidentem a predstaviteli spolecenských organizací. Z té myšlenky nevzešlo nic - prezident ji ignoroval.
Je dost charakteristické, že kritické stanovisko k prezidentovi zaujali i komunisté. Komunistické hnutí je v Belorusku rozštepeno na dve
strany - KPB a PKB (novejšího
typu). Komunisté používají starých
partajních metod: tak napr. PKB
nedávno vyloucila Eduarda Malafejeva, který stanul v cele druhé
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komory lukašenkovského Národního parlamentu. To byl kdysi nejvyšší stranický trest, ale dnes to znamená jen pár clánku v novinách.
Vedle politických stran se proti
diktátorským úmyslum beloruského prezidenta postavil ješte Ústavní soud, nezávislý tisk a parlament.
Ústavní soud stál behem dvou let
Lukašenkova prezidentování dusledne na strane zákona: na dvacet
prezidentových narízení prohlásil
za protiústavní. Poslední referendum charakterizoval jeho predseda Valerij Cichinja jako ústavní prevrat. Ale... po nekolika srdecních
záchvatech podal demisi. Nezávislý tisk se fakticky v Belorusku nedá
tisknout. Nejznámejší noviny - Svaboda a Belorusskaja delovaja gazeta - se tisknou v zahranicí a privážejí ilegálne.

Proc padl
parlament?
Vratme se ke kritickému
datu
v predvecer posledního referenda,
kdy se zdálo, že nastala rovnováha
sil. 75 clenu parlamentu se obrátilo
k Ústavnímu soudu se žádostí
o posouzení procedury impeachmentu (odvolání prezidenta). Ocekávalo se, že Ústavní soud v pátek
22. listopadu posoudí na svém zasedání tuto žádost kladne, a poté by
parlament mohl provést hlasování
o odvolání prezidenta pro soustavné porušování zákonu. Dokonce i
v prípade, že by se nedosáhlo potrebné dvoutretinové vetšiny (jak
žádá ústava), pouhé zahájení této
procedury znamenalo pozastavení
prezidentových pravomocí.
Toto vše se mohlo uskutecnit ješte PRED referendem. Ale v noci ze
ctvrtka na pátek se do Minsku prihnala delegace z Moskvy vcele
s Viktorem Cernomyrdinem. Po celonocním vyjednávání bylo dosaženo smíru. Této dohode, podle níž se
predstavitelé beloruského parlamentu a Ústavního soudu zavázali
ukoncit proceduru impeachmentu
- a prezident mel pouze uznat, že
referendum bude mít jen doporucující charakter -, se bude brzy ríkat "nový Mnichov". Motivy jednání Moskvy v Belorusku charakterizoval ruský poslanec Konstantin
Borovoj strucne: "Cernomyrdin vás
prodal za rouru od plynovodu."
Myslel tím, že Moskva vzala Lukašenka pod ochranu pouze kvuli své-

mu ekonomickému zájmu (pres
beloruské území se ruský plyn dopravuje do Evropy).
Ale tato porážka mela také své
vnitrní príciny. Je to ona proslavená tolerantnost, smírlivost, ústupnost beloruských politiku. Tak
mnozí právem kladou za vinu
mluvcímu parlamentu S. Šareckému, že parlament odepsal. Šarecki
nejdrív uverejnil clánek s nekompromisním názvem "VBelorusku to
zavání fašismem", a pak dokázal
uzavrít kompromis s tim, kterého
z fašismu obvinoval ... V dusledku
toho byl parlament rozehnán a Šarecki se stal mluvcím bez poslaneckého kresla; nedávno se mu ješte
prihodilo, že byl vyveden pohranicníky z varšavského rychlíku. Vysvetlili mu, že ted už neplatí ani
jeho diplomatický pas.

Blbost neprekvapí
Nedávné události vyvolávají u beloruské inteligence asociace s odpojeným vagónem. Její národnické
buditelské usilování prineslo jisté
výsledky; demonstrace v Minsku
vzbudily zájem svetových sdelovacích prostredku - ale prece jen nedosáhly srbských rozmeru.
Byla to práve inteligence, která
Lukašenka durazne odmítala - což
mu bylo dosti nepríjemné. Prezidentuv tým se to ostatne snaží cas
od casu napravit tím, že usporádá
slavjanofilskou show za úcasti ruských kulturních predstavitelu.
25

Beloruská kulturní opozice má
velmi ruzné zpusoby projevu. Nekdo zvolil anonymitu - tak napr.
autora brilantní parodické básne
"Prezident Luka Mudišcev" nenašli ani po soudním vyšetrování. Ale
mladý básník Slavamir Adamovic,
který uverejnil pod svým jménem
šokující básen "Zabij prezidenta",
sedí ted ve vezení. Známý režisér
dokumentarista Jurij Chašcevatskij
nedávno dokoncil fIlm o Lukašenkovi pod názvem "Obycejný prezident" (podle známého fIlmu Michaila Romma "Obycejný fašismus"). árodní umelec Beloruska,
spisovatel Vasil Bykav, jehož díla
byla preložena do mnoha jazyku, je
predstavitelem BNF. Za svuj neohrožený obcanský postoj obdržel
nedávno italský rád. Bykav byl
v únoru 1996 v Praze, kde vystoupil v PEN-klubu a v Národní knihovne Ceské republiky.
Ryhor Baradulin, populární básník, kterému byl kdysi dávno sveren úkol preložit hymnu SSSR,prešel dnes zcela otevrene na nižší
žánr, který nazval dosti charakteristicky "blbosti". Jde o ctyrverší na
téma soucasné reality v Belorusku.
Zde je jedno z nich:
Historii nic neudiví,
blbost ji neprekvapí.
Rurikové jsou pomíjiví
a Šurikové taky.
ALENA CICHANOVICovA
•
Novinárka, redaktorka rozWasové stanice Rádio Svoboda
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Srbsku

Miloševicuv režim prepisuje realitu podle svého
v soucasné
Srbsko
dvou paralelních

dobe žije Ti,
ve
realitách.
kterí každodenne demonstrují v ulicích Belehradu, ového Sadu, Niše
a ostatních vetších mest, se domnívají, že je režim podvedl. Požadují,
aby bylo uznáno legitimní vítezství
opozicní koalice "Zajedno" v komunálních volbách v patnácti nejvetších mestech. Venkovští obyvatelé,
které informuje jen státní televize
a státní rozhlas (a kterí jsou naopak jako jediní v techto médiích slyšet a videt), jsou presvedceni, že nedošlo k žádnému podvodu a že prívrženci opozice jsou "zrádci, kterí
špiní a ocernují Srbsko".
Propaganda režimu - která od
roku 1987, kdy se Miloševic dostal
k moci, "vyrábela realitu" podobne
.jako Pravda nebo moskevské televize v dobách Leonida Brežneva nejprve ignorovala demonstrace
obcanu a studentu a potom je zacala pripodobnovat "k divoké hrstce
zmanipulované mládeže". Když režim zjistil, že demonstranti neupustí
od svých požadavku a že se v Srbsku prohlubuje otevrená politická
krize, která bezprostredne ohrožuje stabilitu moci Slobodana Miloševice a Socialistické strany, vystupnoval propagandistickou kampan.
Zaktivizoval predevším duch xenofobie: opozice je placená z ciziny a
touži vytvofit v Srbsku loutkovou
vládu, zatimco my jsme pravi patrioti, kterl nepfipusti, aby Srbsko ridila cizi ruka. Jeto paradox, ale režim využívá strachu obcanu z politického radikalismu, který by zavlekl zemi do války: my jsme byli vždy
pro porádek a mir, zatimco v opozici jsou fanatici, kterl touž[ po krveproliti.
Taková hesla mají slabý ohlas ve
velkých urbanistických centrech,
kde se lidé mohou na vlastní oci
presvedcit, že demonstrantu je mnoho a jsou mírumilovní, ale na venkove a v malých mestech jsou lidé
náchylnejší uverit této "oficiální
verzi". Miloševic a jeho spolupracovníci spoléhají práve na toto Srbsko: provincní, indoktrinované, polovzdelané, xenofobní. Vzdelaní lidé

- krome tech prímo korumpovaných a zapojených do režimních
struktur - se k nemu otocili zády.
Tento protest srbských obcanu presáhl svuj bezprostrední motiv (volební podvod) a prechází ve vzpouru strední obcanské trídy, která nejvíce ztratila v letech války, chaosu
a hyperinflace.
Dokonce v nejužších strukturách
režimu, o kterých jsme se mylne
domnívali, že jsou monolitní (Miloševic vynikal schopností utajovat
všechny konflikty uvnitr vlády), se
zacínají objevovat pukliny: ministr
informací, známý novinár Alexander Tijanic sám odstoupil proto, že
"stav médií v Srbsku se absolutne
vymkl jeho vlastním kritériím".
Mnozí novinári státních institucí a
soudci od oblastních soudu až po
Ústavní soud verejne prohlašují, že
si neprejí být rízeni politickými ptíkazy, nýbrž pouze svým profesionálním svedomím a odbornými kritérii.

Jetejasné,
že Miloševíc
stálekterí
ješk dispozici
mnohomátech,
pristoupí na to lhát v jeho jménu,
ale zmenšuje se pocet tech, kterí
v tyto lži uverí. To je jeden z hlavních problému, i když dlouhodobých, s nímž si Miloševic nemuže
poradit. Taková brutální propaganda nenarazí na úrodnou pudu
u mestských vrstev a legitimní opora moci se nemuže zakládat pouze
na podpore delníku a rolníku. Nekterí "osvícení" spríznenci Miloševicovy moci mu doporucují vymyslet subtilnejší a vyváženejší televizní a rozhlasovou propagandu.
Je však málo pravdepodobné, že
tak uciní: srbský predseda dokázal
rozehnat i ty schopné novináre, kterí ho zpocátku podporovali, protože strpí ve svých radách pouze nesamostatné jedince, kterí jsou absolutne poslušní. Ti jsou tak akorát
schopní vytvorit program podle následujícího vzoru: Dobrý vecer, mil[
diváci, náš predseda je nejvetšim státnikem na svete a všichni, kterl ho
nemiluji, jsou naprosti nýmandi.Dnes demonstrovala v Belehrade
hrstka opilých a nadrogovaných
24

vandalu s vlajkami nacistického Nemecka svuj odklon od srbského národa - Z celého Srbska pricházej[
predsedovi Miloševicovi telegramy
s ujištenim o podpore, jež se mu dostává od srbského národa, který ho
nabádá, aby neustoupil zrádcum
a cizim neprátelským silám. - Zprávy z hospodárstvi: naše továrny pracuji znamenite a vyvážeji kvalitni
zboži do všech kontinentu, pole jsou
zoraná a sedlácijsou na vrcholu blaha a všichni pracujici lidé jsou vdecni predsedovi Miloševicovi, že existuje. - Zprávy ze sveta: celý svet obdivuje predsedu Miloševice a gratuluje mu k jeho brilantni politice, která ucinila Srbsko jednou z nejvice
prosperujicich a nejobllbenejšich
zemi zemekoule ...Pokud Vám pripadá, že nejde o televizní komentár,
ale jeho karikaturu, pak pouze proto, že nežijete v Srbsku, L.P. 1996.

Vjeokamžiku
psaní
tohoto clánku
nejisté, jak
se situace
v Srbsku vyvine; Miloševic se stále více
zaplétá do konfrontace se svetem
a s významnou cástí srbského obyvatelstva. Pokud nevyužije východiska, která mu nabízí komise OSN
v cele s F. Gonzalesem, lze ocekávat dalekosáhlé následky.
Nemohou sice vést k bezprostrednímu pádu prezidenta a jeho režimu, ale legitimita jeho moci je vážne ohrožena a již se nedá nicím "záplatovat". Vše, co mu zustalo, je televizní obraz neexistujícího idylického Srbska jako virtuální elektronická droga pro neštastníky, kterí
jsou proti tomuto zpusobu pro~agandy bezmocní. Miloševic se je
pokouší poštvat proti ostatním obcanum. Je to hra s ohnem a muže
se stát, že se jeho mocenské nástroje obrátí proti nemu samotnému.
Tak ostatne koncili všichni uzurpátori, kterí pretváreli realitu podle.
svého. Casem své realite uverí
a budoucí "útok na zimní palác" ho
zastihne nepripraveného.
TEOFll, PAN CIC
ovinát z belehradského týdeniku "Vreme".
Pfeložila Eliška Trojanová. Clánek byl napsán
23. prosince 1996.
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Machiavelizmus meciarizmu
Peter Tóth

Z

a posledné
štyri
roky,
pocas
ktorých
bol pri
moci
predseda
Hnutia za demokratické Slovensko
a trojnásobný premiér Vladimír
Meciar, sa už stalo akousi tradíciou,
že ak sa do sveta rozniesla o tejto
krajine nejaká novina, vždy je to
správa ohromujúca a znepokojujúca. Inak povedané o Slovensku sa
vo svete nehovorí dobre, a nie je to
tak preto, ako si myslia slovenskí
nacionalisti, že by existovalo medzinárodné proti slovenské sprisahanie, ale jednoducho preto, lebo
krajina pod Tatrami sa pomaly stáva páriom Európy.
Niektorí móžu namietat, že na
Slovensku to predsa nie je také zlé,
ako napríklad v Srbsku. Ved tu
nikto nezrušillegálne výsledky regulárnych volieb. V mestách nedochádza k masovým nepokojom, pri
ktorých sa striela a zasahuje polícia. Takáto relativizácia by však
bola zavádzajúca z dvoch dóvodov.
Po prvé preto, lebo Slovensko, na
rozdiel Srbska, je asociovanou krajinou Európskej únie a zaviazalo sa
dodržiavat konvencie všeobecne
platné v tomto politickom a ekonomickom spolocenstve. Po druhé
preto, že situácia na Slovensku nie
je iba vo vonkajšej podobe podobná politickému vývoji v Srbsku.
V politických pomeroch a pohnútkach, ktoré vedú srbskú a slovenskú vládu k jednoznacným rozhodnutiam, sú v podstate rovnaké.

P

oslednýmSlovenskom,
škandálom,boloktorý
otriasol
odobratie mandátu platne zvolenému
poslancovi Národnej rady Slovenskej republiky Františkovi Gauliederovi. Tento muž sa vzdal clenstva
v poslaneckom klube Hnutia za demokratické Slovensko (HZDS),
a preto sa jeho bývalí politickí kamaráti v duchu názvu svojej politickej strany rozhodli vyobcovat ho
zo zákonodárneho zboru. Drobili
tak na základe vzdania sa poslaneckého mandátu, ktoré Gauliederucini! ešte pred tým, ako sa stal poslancom. Ide totiž o to, že približne 55

kandidátov na poslancov za HZDS
pred volbami podpísalo zdrap papiera s vyhlásením, že v prípade
odchodu z hnutia a poslaneckého
klubu sa vzdávajú poslaneckého
mandátu. Z právneho hIadiska ide
o irelevantní záviizok, pretože kandidáti sa vzdávali niecoho, co ešte
nemali, a z hladiska politického ide
o primitivne vydieranie.
Napriek tomu všetkému však
niekto v mene poslanca Gauliedera odoslal spominaný zdrap papiera predsedovi slovenského parlamentu Ivanovi Gašparovicovi a po
istých procedúrach nakoniec Národná rada Slovenskej republiky
zobrala na vedomie, že František
Gaulieder sa vzdal mandátu. Slovenský parlament to urobil aj napriek tomu, že Gaulieder opakovane deklaroval, že on sa mandátu
nevzdáva a aj napriek tomu, že
predsedovi Gašparovicovi poslal
list, v ktorom toto nevzdatie sa
mandátu potvrdzuje a zdóraznuje.
Slovenský parlament tak opiit vytvoril hranatý kruh. Opozicný poslanec Milan Knažko sa v tejto súvislosti Gašparovica opýtal, že ak
by obdržal list, v ktorom by mu
niekto oznámil, že Gaulieder zomrel a na druhý den by sa Gaulieder objavil v parlamente a povedal
by, že nezomrel, ci by dal hlasovat
o tom, že parlament berie na vedomie, že Gaulieder zomrel. Je to absurdita, ktorú by si pravdepodobne lepšie nevymyslel ani Franz
Katka. V tomto prípade ho však na
jednotku zastúpila Národná rada
Slovenskej republiky ovládaná koalicnou viicšinou HZDS, Slovenskej
národnej strany a Združenia robotníkov Slovenska. Mimochodom,
nie všetci poslanci posledne menovaného subjektu hlasovali v súlade s vólou koalicných bossov.
Po tomto nehoráznom hlasovaní
si koalicná viicšina dalej rozhodla,
že na miesto Gauliedera nastúpi
náhradník Ján Belan. Každý hlas je
totiž dobrý, a to najmii v situácii,
ked Luptákovi robotníci odmieta25

jú poslušne prikyvkávat tomu, co
ich predseda slúbi inému predsedovi - Meciarovi. Dva dni po tom,
ako bol Gaulieder vyhodený z parlamentu, mu pri dome, v blízkosti
plynového potrubia, vybuchla
bomba.

Teraz
teda namedzi
miestezrušením
otázka,
aký jejerozdiel
cas ti výsledkov komunálnych volieb v Srbsku a odobratim mandátu riadne zvolenému poslancovi
v riadnych volbách? Asi len taký,
že Ústavný súd SR s najviicšou
pravdepodobnostou vydá dva nálezy: Gaulieder nebol zbavený
mandátu v súlade s ústavou. Poslanec Belan, ktorý nasmpil namiesto
Gauliedera, nemá právoplatný
mandát.
Vládna viicšina vylúcením poslanca z parlamentu siahla na samotnú podstatu parlamentnej demokracie a na základný kamen
ústavnosti. Po tom, ako Slovenská
informacná služba uniesla syna
slovenského prezidenta, po tom,
ako bola zavraždená spojka korunného svedka únosu prezidentovho
syna a ako bol tento prípad zahratý do autu, vládna koalícia sa rozhodla atakovat aj ústavný systém
tohto štátu.
V tejto fatálnej situácii je slovenská opozícia bezradná a zúfalá, pretože si nevie poradit s arogantným
machiavelizmom, ktorým sa vyznacuje slovenský meciarizmus.
Má pred sebou katastrofickú viziu
marca 1998, ked uplynie volebné
obdobie súcasného prezidenta Michala Kováca a parlament nebude
schopný zvolit prezidenta nového.
Na jeho volbu je totiž potrebná
ústavná viicšina 90 hlasov. V takejto situácii podla ústavy prechádzajú na vládu mnohé kompetencie.prezidenta, napríklad aj vyhlasovanie výnimocného stavu.
Predstava, že vláda a najmii jej
predseda budú disponovat dalšími
právomocami, je otrasná. Preto
opozícia vymyslela, že Národná
rada Slovenskej republi- • str. 26
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ky musí prijat ústavný zákon, podla ktorého by mali volit prezidenta
priamo obcania. Tento návrh však
neprešiel cez parlamentnú viicšinu,
a to bol zaciatok katastrofy. Opozícia vedená
krestanskými
demokratmi
sa totiž rozhodla,
že
spustí podpisovú akciu za vypísanie referenda o tomto zákone. Opozicná pravica a madarské
strany
tento postup podporili. Strana demokratickej lavice konanie takéhoto referenda,
ako aj prijímanie
ústavného
zákona parlamentom
odmietla. Ak by takýto zákon prijal parlament, nebolo by to až tak

zlé, ako keby sa mala referendom
novelizovat ústava. Na jednej strane ide z ústavnoprávneho
hladiska o nonsens a z hladiska politického to nahráva zámerom premiéra Vladimíra
Meciara, ktorý má
dostatok parlamentných
sil na to,
aby v den konania "opozicného"
referenda bola obcanom predložená aj iná otázka - a to napríklad
návrh novej slovenskej ústavy, zakotvujúci kancelársky
systém.

PRíTOMNOST

Z

dá saotvorit
teda, že
opozícii skrinku.
sa podarilo
Pandorinu
Vladimír Meciar si mohol lámat
hlavu, ako elegantne

nastolit

otáz-

ku zmeny ústavy, a to tak, aby sa
vyhol parlamentným
procedúram.
Má predsa dostatok penazí na to,
aby rozpútal
mohutnú
kampan
v prospech kancelárskej
ústavy,
a nikto mu nebude móct vycítat, že
to bol on, kto spustil zhubný proces deštrukcie ústavného systému
prostredníctvom
referenda. On to
pochopiteme
chcel, ale neprozreteme mu v tom pomohla opozícia.
Na Slovensku teda platí, že nielen hlad, ale aj zúfalstvo nie je dobrýmradcom.
PETER TOTH
Redaktor deníku Sme.

•

duše

Alchymie

dividualit reagují, a to s celou znáC.
G. Jung
období
zabý- mou škálou chemických projevu od
val vztahem alchymie a psychologie. traskavých emocionálních výbuchu
Predstava obtížné transmutace che- až po chlad inertních plynu. Málo
mických substancí vzestupnou radou seví o tom, že treba kysUk s vodíkem
až k dokonalosti a stálosti zlata je se na sebeza optických, termických
samozrejme i symbolem pro TUst a akustických Ij'ekt.u chtive vrhaji a
a premeny duše na ceste k její spá- že po jejich eventuálním rozlouceni
se.Predstava nejruznejších metamor- (voda je sloucenina relativne stálá)
f6z v prírode, napr. cestaod housen- v nich zustane trvalá stopa této vazky k motýlovi ci od laroy v kulicce by a nikdy už nebudou tem~ kterýtrusu ke skarabeovi, od nepameti mi byly dríve.
poutala lidskou obraznost jako me- Puvodni starorecká predstava erotafora pouti duše z nízkosti a ne- ta ostatne byla taková, že se jedná
diferencovanosti k dokonalejším sta- o touhu po necem, co subjektu chyvum (nekteré umelé,zejména psycho- bl, ceho se mu nedostává - do této
analytické zásahy by sedaly charak- dimenze by se vešly obe roviny, cheterizovat nejspíš nejakou metaforou mická i duševní. V procesechpripominajících chemické vytesnování
chirurgickou).
Alchymie poukazovala neviditelné ovlivnuje nekdy jedna lidská psýcha
skrze viditelné, byla cestou k doko- druhou v tom smyslu, že ji vzájemnalosti ci osvícení na neviditelné nou vazbou zcela "prlj'ormátuje",
a tím zmeni jeji dosavadni mezilidduševní rovine pres dokonalost
v hmatatelném a viditelném koná- skévazby, nekteré zruši, jiné naopak
ní. Ta cesta se vzdálene podobá ne- pomuže navázat.
kterým praktikám japonského zenu
Podobné Ij'ekty vidime pri setkáni
(bušido - cestaválecníku, šado - ces- psýchy s novou myšlenkou: muže
ta cajových obradu aj.).
dojit k prlj'ormátováni novým paraNejen predstavy alchymie, ale digmatem. Nejmarkantnejším príi novoveké chemie mají jakési styc- kladem je treba prestoupení k sekte.
né body s lidskými dušemi a jejich Nové paradigma ovšem bývá jen
jungovánim. Je vždy znovu zábav- málokdy neosobní, cerpané výhradné sledovat, jak nevedomí tvorí "ko- ne z knih - vetšinou se spojuje
lem" cloveka cosi jako elektronový s novou interakcí s osobou zpromrak kolem atomového jádra a jak stredkovatele.
Toto nové paradigma, ci jiný nontyto "chtonické oblaky nevedomí"
mezi sebou pri setkání TUzných in- verbálnf duševní impuls pak v príse
17\VTe
ve nadarmo
svémpozdním
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jemci pusobí jako inokulum v kádince s presyceným roztokem ci jiskra
v sudu prachu a uvádí do pohybu
proces, který se "sám živí" a v{ce ci
méne prudce promenuje celý obsah.
Je'vždy fascinující, jak lidská podvedomi vždy znovu a znovu vyhmatávaji sebesama a ohmatávajt jiná.
Hérakleituv výrok o dušich cichajídch ci rejdictch v Hádu (2. Kratochvíl: Hérakleitos z EJ'ezu - Rec
o povaze bytt) je jako ušitý na tato
"podzemni patra" lidské psychiky.
Mužeme pak uvidet duše držicí se
navzájem v zajeti a znemožnujtci si
jakýkoliv pohyb, nejTUznejšitypy parazitování, koncící casto až likvidací jedné z nich, a cetné dalši typy pato logických interakcí. 1'é vlhce améboidnfch svetech podvedomi se odehrávaji tisicerá dramata, blaha i bolesti, zatímco v osvicených horních
patrech duši sevine kulantne salonní rozhovor. Ono chemické intervenuje v našich dušich v mnoha roviná~h, a( už jednou jako metafora,
jindy jako reálná chemikálie - stací
kapicka endorjinu, aby sez pekelné
hTUzy stala nebeská slast. Jsme skutdne žiti temnými, neznámými silami a sledujeme-li disipativni strukturu v bance, nabývajfcí postupne
tvaru cerebrálnfch laloku, vtfrá se
nám nepríjemný pocit, zda se treba
ona také nedivá na nás.
STANISLAV

KOMÁREK
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Aspekty smirování
2. Aspekty minulosti

jaksi(Erkliirung).
pod stromecek
nám nadllili
text jde
cesko-némecké
rT/"skutku
deklarace
Ze slovníkové
difinice
o prohláše-

Pred lety me ve Východním Nemecku rozcilovaly iriformacní
texty, upozornujic~ že ta ci ona historická památka se stala obetí
"eines barbarischen anglo-amerikanischen TerorangrjJJs" (o tom,
co rozbily katuše, tam ovšem nebylo nic); a tím vtc me pak katil
údiv mých hodných a slušných hostitelu: vždyt to preci bylo barbarské i teroristické, nicht wahr?
Baže bylo. A to, co vetšina z nás nazývá stále odsunem, bylo pro
mnohé vyhnáním, vypuzením, surovým vypráskáním ze zeme. Ale
nekdy je dost jiné, jak a cím veci byly, než jak je pojmenujeme: nac
mají slova jitrit? Nutit ke sporum, kdo si zacal a kdo byl horší?
Z druhé strany my však dovedeme být nemlich stejnL Když cestný predseda ctihodné parlamentní strany odmítne v deklaraci použité "vyhánení" a navrhne je nahradit originálním slovem "odsun", jisté nejedná v pominutí smyslu: zcela racionálné dovozuje,
že "za nej se pak není treba omlouvat, nebot odpovednost nenese
ceský stát, ale postupimská koriference" (LN 16.12.1996, str. 2). Za
všechno mužou Spojenci a hlavne Nemci sami - tak zní naše muzika.
Historické svedomí národa halt chceme mlt vždy jako krištál.
Když nám Švédové zrekvírovali sbírky Rudolfa II, byla to prachsprostá loupež. Když Ceši vytáhli do Hnezdna a privezli si ostatky
svatého Vojtecha (plus pár vagonu zlata), bylo to v richtiku snad proto, že si vzápetí (za cást lupu) koupili pardon od papeže.
Zeptejme se Poláku, jak se o tom oni ucí v dejepise!

n~ zpravidla slavnostní. Neznepokojujme se, že mf.sto slavnostního vyhlášení k nám ten text vklouzl témer pokradmu; ceká-li ho
sláva, pak teprve éasem
To prohlášení má být krokem na ceste k smíren~ tedy skutkem
a gestem smirovánL Nenechme si namluvit, že se s Nemci (a oni
s námi) nepotrebujeme smirovat; to bychom uvízli v bezvýchodnosti kunderovského axiomu, že "nic nebude odcineno a všechno
bude zapomenuto".
Na tomto míste jsme zvykU zabývat se aktuálními otázkami
predevším z hlediska jazykového. Deklarace už z titulu své dvojjazycnosti má na to výsostné právo. Postavme tedy na chvai ze všech
možných aspektu (náhledu, zretelu) do popredí ony jazykové.

1. Aspekty jazylw,
Auch Erkliirungen haben ihr Erlebtes; co teprve v rnznojazycných verzích! Behem práce na textu prohlášení se o jazykových
problémech mluvilo dost éasto a dost nahlas: ovšem za vinu se
jazyku úazykum) vlastne kladla neschopnost ci neochota najlt
spolecnou reé. To lze steží komu zazltvat: vždyt šlo o letitý kámen
úrazu - o historickéjaktum, které jsme si navykli my Ceši pojmenovávat othun, Nemci (die) T-trtreibung.
Jak pojmenovat co nejvecneji a nejvýstižneji akt násilného vystehování ceskoslovenských Nemcu po druhé svetové válce, to u nás
bylo téma dost aktuální už od pocátku devadesátých let. Prítomnost se jím zabývala (napr. v é. 10/1991): othun se svým významem "hromadné prepravení/odeslání pryc" neobsahoval aspekt
nucenosti, nedobrovolnosti pro "odsunuté" a vubec už nebral zretel k zlocinum a násilnostem takzvaného "odsunu divokého";
naproti tomu T-trtreibung (vyhnáni) obsahuje prvek expresivity
a hodnocení a priori, které smazává zretel k dobovým kontextum.
Pri práci na textu prohlášení muselo být zrejmé, že oba termíny
jsou pro obe protistrany neprijatelné. Protože vule némecké strany
setrvat na vlastním zavedeném pojmenování se ukázala neochvejná, zvolila naše strana taktiku chytré horákyne: rešení našla
v gramatické kategorii vidu.
Slovesný vid (mimochodem, odborne nazývaný aspekt) je doménou slovanských jazyku: je to schopnost slovesa vyjadrovat dokonanost ci nedokonanost, popr. opakovanost deje. Nemecké treibm tak po cesku znamená jak "hnát", tak "honit". - Avšak ne
vždy potrebují jazyky tytéž kategorie, aby mohly plnit své funkce.
Skonanost ci neskonanost (perjektivitu, resp. imperjektivitu) deje
vyjadruje moderní neméina predevším prostredky slovotvornými;
jednemi z nejduležitejších jsou predpony. Napríklad pro nás duležitý prifIX ver- nese krome svého lexikálního významu také príznak uskutecnenost~ hotovosti; dokladem budiž treba T-trnichtung (zniéen~ tedy ovšem dljínitivni), anebo T-trgangenheit, jež
znamená jednak minulost, jednak úako gramatický termín) skonaný minulý éas, perjektum.
T-trtreíbung tedy nelze adekvátne preložit jako" vyhánení": tomu
by v nemcine odpovídalo spíš Austreibung
(napr. Austreibung
der b6sen Geisten znamená "vyhánení zlých duchu"). Obe nemecké predpony víceméne odpovídají éeskému ""'-, ovšem aus- vyjadruje spíš procesualitu a smer "cílené nekam", zatímco ver- smer
"odnekud (dljínitivné) pryc".
Významový rozdíl mezi "",hnáním a "",hánením netreba ceskému ctenári vysvetlovat. Odbornická pedanterie me primela vyslovi~ že v položce T-trtreibung - "",hánení hovorí obe deklarující strany o necem jiném; a dodat, že si toho jiste byly a jsou
vedomy. Duležitejší ted bude doložit, že to deklaraci na cene pranic neubírá.

I

J. Aspekty perspektiv
ffiedat spoleéné pojmenování pro ruzné vnímanou, odlišne pamatovanou a nestejne hodnocenou skutecnost, to bude vždycky
težké. Ale ze spoleéných, spolecne nacházených slov sestává spolecný jazyk. Nezbývá nám než o nej usilovat - bytsi jen proto,
abychom jednou dovedli príbehy našich historií vyprávet bez trpkosti a hnevu.
Krivdy triunify historie se neodestanou ani nenapraví; potud
platí Kunderovo, že nic nebude odcineno. Avšak nemelo by být
ani zapomenuto: hledání spolecné reéi je i cestou k spolecné pameti.
A k smírení také. Ovšem smírit se, to neznamená jen ustat
v neprátelství a dohodnout se; smírení je i aktem vyrovnání se
s necím, schopností prijmout to jako nutnost. Vlastne rezignaci
Naše poválecné "smirování" casto není než nabádáním druhé strany, at se hledí smírit s osudem. A nejradej také hned rezignovat
i na vlastní videní historie.
My ale potrebujeme - mnohé ohlasy na obsah Deklarace to (casto
neprímo) dotvrzují - kus smírení dost jiného: my se potrebujeme
smírit i s vlastní minulostí. Napríklad umet si priznat, že jsme
právem víteze - víteze velmi tvrdého a pramálo velkorysého udelali neco, co se mezi slušnými lidmi (i národy) proste delat
nemá. Jisté: melo to velmi konkrétní kontext a za ten nesou odpovednost predevším Nemci; ani na to se nezapomíná. Jenže kontext
jen vysvetluje - bohužel neomlouvá.
Smírení odvozujeme od slova mír. S ním však souvisí i zmírnení. Nechtejme od druhých, jen at se smírí se svým údelem; snažme se jim ho zmírnit! Treba práve slovem lítosti nad možnými
chybami ci provineními vlastními. Bytsi nám samým pripadly sebevíc omluvitelné a pochopitelné. Však to bude úleva i pro nás.
Dozifám, fe deklarace bude moc dobrý krok dopredu.
po té
ceste jazyka.

i

i

I

JAN HORÁLEK
(Za pomoc s nemcinou
z Bernu.)
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•
dekuji svému strýci ThDr. Štepánu Pavlincovi
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Víra v rOZUDla spiritus loci
Jirí Bicák

H

arvardský
profesor
Gerald
Holton
ved.lkdysi
laborator
fyziky vysokých tlaku, dnes je významným historikem vedy a humanistou s obtížnou úlohou, vysvetlovat a bránit kulturu vedy v Americe
i jinde. K Praze má specifický vztah,
prebývali zde jeho hrdinové - Kepler, Mach, Einstein, Katka, Rilke;
Einsteinuv nástupce v Praze, Philipp
Frank, byl Holtonovým profesorem
a pozdeji i kolegou. Frankovi se také
podarilo na pražské univerzite zrídit speciální profesuru filosofie vedy
a získat pro ni Rudolfa Carnapa.
Holton byl v Praze r.1988 na konferenci ke 150. výrocí narození Ernesta Macha. Vzpomínal na náš spiritus loci, tak úzce spjatý s vývojem
moderní vedy. Mluvili jsme s ním i
o roli filosofie ve vede. Holton vidí
význam filosofie pro vedu zejména
v dobách stagnace a krize v~d. Newton musel být filosofický, tvurci ve
fyzice i biologii na prelomu století
museli být filosofictí. Když však jsou
vedci jako ve zlatém dole a nové objevy pricházejí jeden za druhým,
nemusí se utíkat do filosofie.
Nedávno se Gerald Holton dotkl
našeho "ducha místa" znovu; v Harvard University Press vyšla v r.1994
jeho kniha Veda a antiveda. Alternativní vedou ci paravedou zde
Holton oznacuje ruzná myšlenková
hnutí, která se snaží snižovat smysl
a úlohu vedy (a skrze ni i západní
civilizace), jakož i pseudovedy, mezi
než radí astrologii, parapsychologii,
psychotroniku atd. Holton ovšem od
skutecné vedy oddeluje i scientismus, který chce násilne implantovat "vedecké" modely i do mimovedeckých oblastí, nebo smeruje technologickou moc až k takovým extrémum, jako jsou projekty "hvezdných válek".
Holtonuv rozbor sleduje iracionální a protivedecké tendence od antiky po soucasnost a ukazuje, jak tyto
tendence napomáhají totalitním politickým ambicím. Jen v tomto století byl vzestup nacismu ovlivnován
takovými hnutími a pavedami.
V SSSRa u nás - je skoro zbytecné
pripomínat, ale nelze zapomínat vedecky se tvárící marxismus ve
jménu jakéhosi materialismu potla-

coval teorii relativity, kosmologii,
kybernetiku, genetiku. Protivedecká hnutí ovšem rostla i ve Spojených
státech behem deprese a války ve
Vietnamu.
V kapitole o soucasnosti Holton
rozsáhle cituje a rozebírá zdejší, tuzemské názory na "konec moderní
éry" a na "rozkladné pusobení
chladné vedy" na spolecnost. Pozastavuje se nad tím, že výhrady ke
"kultu objektivity", k racionálnímu
myšlení a k tradicní vede se objevují práve ve strední Evrope, kde
síly hrubé iracionality vedly k tolika katastrofám. Další možný vývoj
není podle Holtona težké odhadnout: jak už tolikrát dokumentoval,
zaclenení takových názoru do širšího rámce snadno vede k nebezpecným nestabilitám.

palec a jeho následné zmodrání.
Spíše asi hovorí o abstraktnejších
vedeckých teoriích a jejich následném pokusném overování. Pak
ovšem ríká pro fyzika triviální fakt:
Einstein v diskusích s Heisenbergem ve dvacátých letech trval na
tom, že práve teorie naznacuje, co
muže být pozorováno. Teorie bud
"funguje" a predpovezený jev je
pozorováním overen, anebo je teorie vyvrácena a nahrazena teorií
lepší. "Vyvrácená" teorie však muže
být úspešne používána v situacích,
kdy jsou rozdíly mezi jejími predpovedmi a predpovedmi hlubší teorie zanedbatelné: k výpoctu letu na
Mesíc nebylo treba k popisu gravitace používat obecné teorie relativity, stacila Newtonova teorie ze 17.
století. Na vede je fascinující práve
to, že existují teorie, které fungují a
jsou objektivne platné. "Nejnepochopitelnejší vecí na svete je, že svet
je pochopitelný," ríkal Einstein.

Pusobí
ponekud
absurdne,
když
J.F.Lyotard,
jeden
z protagonis-

Zdá
se,zpochybnována
že víra v rozum opravdu
je u nás
dnes
výrazneji než ve svete opodál. Deje
se tak nejen bujením primitivních
paraved, ale také ve jménu dvacet
let starých smeru, které se specifikují predponami "post-" nebo "de-".
Názory techto proudu na vedu se mi
jeví jako dávno známé "pravdy",
anebo amatérská a úcelová zkreslení.
Tak treba jeden autor v Lidových
novinách (23.12.1993) napsal, že
"postmoderní kritika vedy ukázala,
že fakta nezávislá na teorii jsou mýtus, protože každé pozorování je nasáklé teorií". Težko odhadnout, zda
má na mysli napr. klasickou fyziku
a biologii, když si pouští cihlu na
nohu a pozoruje predpovezený, tedy
"teorií nasáklý" fakt: dopad cihly na
28

tu postmodernismu, v knize ,,0 postmodernismu", po tvrzení, že vedy se
vyvíjejí nespojite, bez nejaké obecné metody, a že vedec je jen jedním
z vyprávecu príbehu, jen tak mim chodem nakonec podotkne: "Jedine
že se je pak také cítí povinen overovat."
Welschova "Naše postmoderní
moderna" je doporucována jako
základní kniha príslušného myšlení. Ukazuje jasne, k jakým distox:zím muže vést, když si postfilosof
otevre svou laborator ve vedecké
instituci. Za krok k postmoderne je
zde považována také speciální relativita z roku 1905, protože: "zrušila pojem celku jako vedecky použitelné hledisko. Nelze s ním pracovat, protože žádný vztahový systém není privilegovaný. Existuje
pouze mnohost samostatných systému ..." S takovým tvrzením by mel
autor ve fyzice potíže už na gymnáziu. Predevším: ve speciální teorii relativity privilegované vztažné
systémy existují - jsou to tzv. systémy inerciální, jedine vuci nimž
se cástice, na které nepusobí síly,
pohybují rovnomerne prímocare.
(Napr. systém vystavený na kolo-
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toci inerciální není.). Mezi inerciálními systémy není však žádný
privilegovaný ani v klasické (nerelativistické) fyzice a "pojem celku"
by tedy podle Welsche zrušila už
stará newtonská fyzika. Autor nadto nepochopil, že vztažným systémem jsou napr. steny laboratore,
v níž mužeme snadno zkoumat nejakou fyzikální soustavu jako celek
- treba biliárové 'koule pri srážce.
Biliár hraný na palube lodi, plovoucí podle pobreží, mužeme studovat
jak z hlediska vztažného systému
paluby, tak systému pobreží.
V obecné teorii relativity muže být
"celkem" i veškerý fyzikální vesmír. Stejne jako teorii relativity "využívá" dobrovolný fyzik Welsch
i relace neurcitosti v kvantové
mechanice.
Jedním z tech, kdo podle Welsche
"patrí k postmoderní situaci", je P.K.
Feyerabend, nedávno zesnulý profesor filosofie v Curychu. Zacal studiem vedy, vcetne teoretické fyziky,
pozdeji prešel k filosofii. Sám sebe
nazýval "epistemologickým anarchistou", nekterí ho oznacují za Salvadora Daliho filosofie vedy. Feyerabend považuje vedu pouze za jednu z mnoha tradic, ne práve nejlepší. Srovnává ji s dogmatickým náboženstvím (což je ovšem omšelé
téma) a jde dále: navrhuje odluku
vedy od státu. Pokud k ní nedojde,
mela by se ve školách ucit i astrologie, parapsychologie, stará cínská
medicína, kreacionismus, carodejnictví. Na dotaz, proc neskocí z okna
padesátimetrové budovy, když ne-
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verí v objektivní standardy pravdy,
odpovedel, že má vrozený strach ze
smrti, nikoliv proto, že muže uvést
racionální
duvody pro takový
strach. Feyerabend píše, že vážne
uvažoval o kariére komika spíše než
filosofa.
Jeden z jeho kritiku, Ernest Gellner (ctenárum Nové Prítomnosti
dobre známý) uvádí, že proti klaunství s humanismem a pokorou nemá
námitek, ale Feyerabendova komedie je podle nej "trvale chlubivá,
arogantní, se sadistickými sklony,
které jsou patrné v evidentní radosti, s níž se snaží zastrašovat »racio-'
nalisty«".
v

Z

ádný
skutecný
nikdycesne
považoval
vedu vedec
za jedinou
tu k poznání. A tajemství má ve
vede podobne magickou roli jako v
umení nebo v náboženství. Veda je
však sama sebe korigující silou, jež
uskutecnuje pokrok predevším tím,
že poukazuje na vlastní slabiny, na
místa, kde by mohlo dojít k rozporu
se zkušeností, aniž by k tomu byla
pobízena "filosofickými" dobrovolníky ci klauny rázu Paula Feyerabenda. Veda si neciní ambice na nejakou "absolutní pravdu", ale darí
se jí dosahovat souladu s rostoucí
radou jevu. Einstein ríkal, že ve
srovnání s realitou je naše veda primitivní a detinská, ale presto je tím
nejcennejším, co máme.
Bývá obcas vyslovován názor, že
naše vedecká komunita, znervóznelá novou dobou a jejími nejistotami, má potrebu videt neprítele jinde, napr. v postmoderní skepsi.
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Z ceho však plynou obavy Holtonovy? Jak zduvodnit ješte mnohem
razantnejší snahu hlavního redaktora prominentního britského casopisu (Nature 368, 1994) hájit základy vedeckého prístupu k realite? Ale
hlavne, cím vysvetlit horký údiv našich zámorských kolegu nad iracionálními signály o tom, že pád komunismu by mel být provázen i pádem vedeckého pohledu na svet,
nad signály, které ze srdce kulturní
Evropy, z místa spjatého i se jmény
Macha, Einsteina, Franka a Carnapa, pricházejí také k americkým senátorum (Cs.cas.fyz., 1994)? Není
naše vedecká komunita "znervóznelá" spíše tím, že se prosazují protivedecké hlasy lidí, co slasti a strasti
skutecné vedy nikdy blíž nepoznali, anebo je treba s dobrými úmysly
opustili a vymenili za snadné "vyprávení u ohnu" a za eskamotérskou rétoriku?
Je treba "cistotu" naší vedy chránit? Opravdoví vedci cítí, že veda
žádá od cloveka celý život (nebo životy dva, jak studentum zduraznoval Pavlov). "Starosti jsou prepychem," ríká jeden ze Sedmi statecných. Težko se proto divit, budou-li
vedci i u nás postmodernisty i prímluvce paraved bezstarostne ignorovat, stejne jako je casto neberou
vážne ani jinde. Nebude to chyba?
JrRí BrCÁK
•
Profesor katedry teoretické fyziky MFF UK, clen
Ucené spolecnosti. Clánek je zkrácenou verzI
doslovu k ceskému prekladu knihy Stevena
Weinberga "SnenI o flnálnI teorii", kterou nedávno vydalo nakladatelstvI Hynek.

Neunesl vítezství?
práci podporovat a prosazovat
do života, když mu chybi to základní, co musi politik mit, když
chce rozhodovat o vecech druhých lidi - slušnost?
Je mi smutno pri pohledu na
"jestráby", kterí me neumeji nadchnout velkoleposti mistrovsky zvládnutého letu, ale obtežuji své okoli jen nechutným
skrekem a krecovitým plácánim
krídly. Nezbyde mi však asi nic
jiného, než cekat na lidi, kterí
budou s to vyrovnat se se svým
vítezstvim.
Ján Sliacky, Teplýšovice

Pan Klausner byl coby cerstve
zvolený senátor v prímém televiznim prenosu vyzván moderátorem, zda by neco nerekl
žene, se kterou bojoval v druhém kole senátnich voleb.
Pan Klausnerv té dobe nemocné pani Burešové nevzkázal ani
slovo, nepodekoval ji za slušne
vedenou kampan, nepoprál ji
brzké uzdraveni, ale zato neopomnél pozdravit svuj volebni team.
Ptám se, jaké životni hodnoty
vyznává pan starosta a senátor,
jaké principy chce ve své nové
29
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heslár

Bedricha Loe-wensteina
dýmuže vyhrát jen to, co ostatní ztratí. V
takové predstave žila predliberální spolecs nulovým
souctem
znamená,
že kažnost,
vcetne jejích
ekonomu.
V reálných
konfliktech mezi lidmi však nejsou zájmy "úcastníku
hry" diametrálne protikladné, takže se radikální bezohlednost neyyplácí. Prežila se jánošíkovská metoda
(jednomu vzít a druhému dát): na obchode mohou vydelat obe strany. Ve dvacátém století bohužel zapomneli
i tento objev století osmnáctého.

Hra

O

3,14): já jsem ten, který jsem; poslušností vuci
Nemu vzniká vztah, jímž se dají merit všechny
ostatní
identity, atjahvovskou
je to ztotožnení
s totemem,
dentitadílcí
je puvodne
konstrukcí
(Ex
mestem ci vlastní minulostí.

zují život a kulturní hodnoty; zbavují nás nutnosti zacínat stále znovu a rozhodovat prípad od príjsou odlehcovad
která stabilipadu. Umožnují
rutinizaci zarízení,
a profesionalitu
a tím
vyšší výkonnost; vyvstává však i nebezpecí, že
nám uniknou nové problémy a zakrní spontánní lidské
projevy.

Instituce

Je

ností; hranice vlastní skupiny, vlastního teritoria odjakživa znací zlom: na jedné straranice
je základnívlastní,
antropologickou
zkušene
duveryhodné
na druhé podezrelé cizí. Prechody jsou nebezpecné, a musí být zabezpeceny symboly a rituály.

bezpecí a pološeru nesvéprávnosti, nechut k dospelosti a vlastnímu rozhodování, nesporne sehrává roli i v politice. Fylogeneticky byla jessymbolická vagina, úkryt v materském
kyne duležitá jako prostor umožnující prežít,
spát, snít a v neposlední rade umelecky tvorit.

Jeskyne,

nepostradatelné, existenciálne nutné, napr.
pro urcení prítele a neprítele, autentických
hodnot (tvárí v tvár smrti). Musím-li strí~
ranicní
zkušenosti.
Pro nekteré
let,
nepomáhají
mi všední
merítka myslitele
vecí. Nastávají nerešitelné, tragické konflikty: vezenská samospráva v koncentracním tábore prevrací role pachatelu a obetí. Hranicní zkušenosti v jiném smyslu zprostredkovávají drogy, psychoaktivní látky a meditacní
techniky, které ovšem odporují západní kulture vedomí. Droga zvaná alkohol je v našem civilizacním kontextu omezena na ventilové mravy, které "prekrocení
hranic" casove limitují.

J

doveku vystupnovaný v takrka satanský symbol, a spojovaný s "židovskou lichvou". Zvlášte
v oblíbených pašijích lidé do Jidáše projektovali
idáš. Obraz
v pozdním
strevšechnu
svou zrádce
nechut povýtce
a všechenažstrach
z abstrakt-

ní moci penez; zapomínali na funkcnost zla, na to, že by
bez Jidášovy zrady nedošlo k spásodejné Ježíšove obeti.
Jiný výklad vychází z Jidášovy víry v mesiáše: chtel kazatele pokory donutit k tomu, aby se zjevil a nastolil království, které by nebylo jen z jiného sveta.
protestantské etiky, jak se casto tvrdí. VKalvínove Ženeve byli bankéri dlouho považováni za hríšníky,
nehodné Vecere
Páne.
nebyl historickým
dusledkem
Naopak rane novoveké obrany bohulibého obchodu vycházely ze scholastické teleologie: bohatství je smysluplne rozdeleno do ruzných cástí sveta, což
podtrhuje vedomí vzájemné odkázanosti lidí a dává obchodu mírové poslání.

a skutecností, mezi normou a faktickým živQtem. Kdyby
Tartuffe nebyl
pokrytec, nárokem
nebyl by
žije rozporem
mezi falešným
k smíchu, a kdyby se Chrušcov nechvástal, že
dohoní a predhoní Ameriku, nestal by se predmetem
nes cetných vtipu. Humor má však i další aspekty, napr.
agresivní, vylucovací posmech vuci marginálním skupinám, bláznum, neprizpusobeným, koktavým. Tu
vynechá struna soucitu ve škále našich citu; Bergson
to nazval anestezií srdce, momentální bezcitností. A
do tretice: tím, že si deláme legraci z kompetentních
vládcu, nedovoláváme se lepších, jako spíše cerpáme
tajnou slast z vládnoucí pitomosti. Na okamžik si pripadáme povzneseni nad mizerii; ve skutecnosti se z
nás stávají komplici. Šklebíme se své vlastní ubohosti.

KjPitalismus

Humor

X

rému chybelo vedomí, že Buh zvlášte prísne soudí svuj vyvolený lid. Revoluce pak
omUllÍsmus:
sekulární
mesianismus,
ktepožírala
své deti,
žel nejen
ty, kdo predtím
holdovaly marxistickému "opiu pro intelektuály".

ky možné, je také sociálne žádoucí. V 17.
století v Japonsku zakázali zavedenou výKonzervativismus.
Ne avše,
je technicrobu strelných zbraní
ve co
jménu
samurajské cti se vrátili k "poctivejšímu" meci. Dnes paradoxne do konzervativní zbrojnice sahá nápadne casto
práve levice. Vždykacerovaný stát má dnes zabránit rozpoutané ziskuchtivosti, zajistit sociální práva slabých,
zachránit rodinu pred nezodpovedeným individualismem, a ovšem také prírodu. Trh, mobilita, globalizace
ekonomie jsou temi nejvlastnejšími revolucinári. Asi
jimi byly vždy, jen socialismus to nepochopil.

definice casove omezené a podléhá procesu "zevšednení", at jde o charisma náboženské,
osobní, nacionální
treba
arisma mimorádné
a nevšednínebo
je podle
revolucní. Odtud snaha charisma zafixovat
a institucionalizovat, cerpat i pozdeji legitimitu z nekdejší výjimecnosti. Nejen totalitní režimy, ale i demokracie jsou odkázány na charisma, tj. na víru a nadeji,
kterou lidem dokáží zprostredkovat "charismatictí"
predstavitelé, címž se jejich všední starosti a tlaky objeví ve vyšším svete mimorádného.

C'h

(pokracování príšte)
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Milá Janiéko,
plši J/am a mysUm na VáSúsmev, který mi vždy pripomene spolecne prožité
chvíle našeho naivne pflmocarého optimismu. MysUm ale též na vaši redakci, radu i kruh, kde jsou mi mnohá jména milá a ctená. Pri pohledu na jejich
výcet v tiráži se každý mesíc znovu raduji, jak jsou ted tak pekne "staronove"
pospolu. Tak jsem to pred casem rekla
i napsala vašemu šifredaktorovi a pripojila též pozvání k návšteve Klatov. Té
by bylo možno využít i k propagaci
Nové Prítomnosti, pro kterou bych
sama ráda neco podnikla, neb verte, je
císlo od císla lepší. Dozifám, že prijedete také.
Pokud J/aszajímá historie, mužete si
tu zajít do muzejní knihovny s více než
sto tisíci svazky, vcetne nekolika unikátních rucne psaných knih. O mnohém
vypovídá i nove instalovaná stálá muzejní expozice. Jedinecne je tu zachycen
vfvoj lidové hracky. Každý školák si jiste vzpomene na Krameria, ale ne každý ví, že jeho rodný domek vzal kdysi za své
pri stavbe sekretariátu KSC. Skutecnost, že dnes je tu hudební
škola a cást školy základní, snad tuto ztrátu trochu zmírní.
Nektefl Klatováci jsou pyšní na to, že mesto nikdy nedobyli
husité a že ho naopak zvelebili jezuiti. Ovšem chudák Balbín
tady skoncil v jakémsi vyhnanství. Musím priznat, že barokní jezuitský kostel je vskutku vznešenou dominantou klatovského námestí, zato bývalá rádová kolej, pozdeji kasárna též
kdysi slavných dragounu, je dnes trochu problematickým obchodním centrem, dokonce s jednou záhadnou vraždou na
svém konté.
Mesto založil Premysl Otakar II Když jsem ale poprvé uvidela jeho pseudogotickou sochu, sedící na kamenné kouli nad
vchodem sladce ružové a za mnoho milionu restaurované
budovy Ceské sporitelny, napadlo me, že by bylo lépe místo
nevkusu následovat pflkladu tohoto kr.ále. Ten pujcoval svým
nove založeným mestum pouze na desetiprocentní úrok. To
by melo soucasné zastupitelstvo po starosti. Prála bych to
predevším novému starostovi, bývalému projesoru ceštiny,
jinak noblesnímu pánovi. Toho minulého odrovnala nejasná
smlouva s Helbigy, ale též agresivita a stranická revnivost
nekterých' zastupitelu. Ta ovšem trvá a leccos komplikuje
a zdržuje.
Ted napríklad mesto zbytecne zaplatí statisícové nájemné
za knihovnu, i když pet let dopredu vedelo, že nyní - po vypršení smlouvy s restituentem - mnohonásobne vzroste cena za
metr ctverecní. Kdyby se zastupilelstvo vcas dohodlo, mohly
se tyto penize venovat již ted na rekonstrukci kulturního
domu, kde bude knihovna v budoucnosti sídlit. Skoda, že ji
už neni možno prestehovat do ho nosné budovy vzniklé prestavbou bývalého hotelu Bilá ruže, jediného na klatovském
námestí. Ovšem veritelé Kreditni banky s ni maji zrejme jiné
plány. Mluvi se o Ceské pojištovné. Ta jiste "dustojne" doplní
kolekci ctyr dalších s obdivuhodnou rychlostí rekonstruovaných komercnich domu na námestl.
Ale musím priznat, že se stavi a opravuje také v postrannich ulickách, došlo i na nekolik historických objektu. Zde
zrejme spolu souteží místní klenotník s úspešným advokátem. Ale budiž. Kdo nezávidi, tBi se z pekného pohledu na
cukrovéjasády zdobené ruznými starobylými reliify. Jen mi
trochu vadi ta záplava nejruznejšich arkýru, vetšinou dodatecne strechám vnucených. Stavi se opravdu o závod. Jeden
den sundaji lešení, druhý den sejiž v oknech svítí. Nedávno si
postežoval pan Kalousek ze stavebního podniku, co ted maji
reklamaci. Upozornit na to, že nevyzrálá stavba není vhodná k obývání, si ale netrozifají, a tak opravují zadarmo. Je tu
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totiž konkurence, ovšem otázkou je, zda zdravá. Mnoho domu
však na obnovu stále ceká.
Zrušeni regulovaného nájemného nebytových prostor v mnoha pflpadech spíš vyhnalo drobné podnikatele (osobne lituji
dvou šikovných a levných švadlenek v ulici pod muzeem),
než že by prineslo financni prostredky na nákladné opravy.
V této souvislosti se obávám, zda se ve meste udrži ctyri knihkupectví, když jen jedno bydU ve svém.
Ale zatím se kulture v Klatovech dafl: tri abonentní cykly
v divadle, mimorádná predstaveni, besedy a prednáSkyv muzeu a knihovne, výstavy a porady ve známé Galerii U bílého
jednorožce a k tomu amatérský syrrifonický orchestr, pevecký
a také tanecní soubor. Ale presto je mezi lidmi cítit jakousi
rozdrobenost. Pricházeji sice za kulturou, ale zase rychle spechaji do svého izolovaného soukromí. Snad proto se nám
nedarí obnovit ani místni Hifiklub, tolik proslavený v dobe
minulé.
Jsou dve veci, které nás v Klatovech nejvice trápi: dusno
mezi lidmi a dusno v ovzduší. Zní to až neuveritelne, ale
množstvim namerených škodlivin se naše mesto vyrovná napr.
Mostu, Sokolovu ci Kladnu. Závratný nárust automobilového provozu nás dusi a zároven hrozi dopravnim kolapsem.
O tom všem si obcan povídá s dr. Krýslem z OHS. Pred casem
jsme spolu sháneli penize na svetelnou emisní tabuli pod heslem: "První krok k náprave je pravdivá informace. " Kéž by
bylo více takových obetavých odborniku. Docela jiné starosti
má pan Hlávka z autorizovanéjirmy na mereni emisi SANTEO. Minulý týden prišel do naši podnikové kotelny merit
emise, jak to ukládá zákon o ovzduši, jedno z Vavrouškových
dítek. Pri té príležitosti mne vyprável, sjakým nepochopením
se ve vetšine podniku potkává. Trochu si posteskl: "To by se
nám jinak pracovalo, být v tech kotelnách ta inteligence jako
drlve. " Pekne jsme si popovidali o Klatovech a Sumave, on,
jak se priznal, náplava z Moravy, a já z Prahy. Onehdy mne
jeden anonymni pisatel v reakci na muj clánek v mistnich
novinách vycetl: "Proc plšete o našem meste, když nejste naše,
když jste náplava!"
Og té doby premýšlím, zda tu neni také nejakájorma rasismu. Ale presto mám ráda to mesto "zrozené ve vánku z šumavských hor", receno slovy básníka. Ale skutecný domov,
ten pocit mekce teplého objetí, mi prináSeji oble rozevrené
svahy šumavského podhufl, na které je tak pekný pohled z
klatovské Cerné veže, a moc se teším, až si na ni spolecne
vyšlápneme. Pro dnešek J/am posllám mnoho pozdravu a do
nového roku Vám preji hodne zdravi, hodne dobrých nápadu na zajimavé clánky a také štastnou cestu do Klatov.
Vaše ctenárka Eva Kosová
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Stalo se v prosinci 1996
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1.12. ODAopet pohrozila vystoupením z koalice, pokud nebudou splneny její požadavky
na liberalizaci nájemného a energií.
2.12. Lékarský tým III. chirurgické kliníky
Všeobecné fakultní nemocnice v Praze pod
vedením dr. Patka vynal Václavu Havlovi z plic
zhoubný nádor .• Summit OBSEv Lísabonu
má jednat o evropské bezpecnosti pro 21. století.
5.12. Podle policejního prezidenta Oldricha
Tomáška BIS brzdí vyšetrování prípadu,
v nemž se agenti tajné služby dostali do velmi tesného kontaktu s olomouckými podnikateli podezrelými ze závažné trestné cirmosti.
• Papež Jan Pavel II jmenoval katolické kneze, pronásledované minulým režim~m, Václava Malého a Jirího Padoura novými svetícími biskupy.
4.12. Rektorem olomoucké Univerzity Jana
Palackého se stal dosavadni dekan Prírodovedecké fakulty, fyzik doc. Lubomír Dvorák.
5.12. Ministryní zahranicních vecí Spojených
státu se stala Madleine Albrighotvá, která pochází z Ceskoslovenska a dosud zastupovala
USAv OSN.Ministrem obrany se stal republikánský senátor William Cohen, šéfem CIA
prezidentuv poradce Anthony Lake .• Podle
statistik a výzkumu verejného mínení ve spolecnosti výrazne pribylo rasismu a rasove motivovaných trestných cinu .• Prezidentuv zdravotní stav zkomplikoval zápal plic.
6.12. ODS definitivne odmítla podporit kandidaturu Petra Pitharta na predsedu Senátu .•
ektere nemecké noviny zVerejnilytext cesko-nemecké deklarace .• V byte bývalého poslance slovenského parlamentu Františka
Gauliedera, který byl zbaven mandátu po té,
co vystoupil z HZDS, vybucWa bomba.
7.12. Na kongresu ODS zaznela tvrdá kritika
politiky strany. Místopredsedou strany byl
zvolen Miroslav Macek.
8.12. Srbský Nejvyšší soud potvrdil anulování výsledku komunálních voleb v tech mestech, kde zvítezila opozice.
9.12. Nemecký i ceský tisk zverejnil plné zneIÚ
cesko-nemecké deklarace .• Vyšetrovatelé došli k záveru, že BIS skutecne falšovala dokumenty o sledovárú Josefa Luxe.
10.12. Americký plicar Robert Ginsberg priletel do Prahy, aby pomáhal lécit Václava Havla, jehož pooperacIÚ stav je stále vážný .• Mi-

IÚStrizahranicí clenských státu NATO dospeli na své bruselské schuzce k záveru, že k rozšíreIÚ Aliance dojde v roce 1999. Madridský
summit v cervenci 1997 rozhodne, o které
zeme pujde.
11.12. Dalšími rozpoctovými škrty a presuny
celí vláda hrozbe rozpoctového schodku.
1z.t2. Školské odbory pohrozily stávkou za
SplneIÚsvých mzdových požadavku .• Pet skinu zbylo v Decíne do bezvedomí Roma. Prerazili mu celisti a zlámali žebra tak, že mu
propícWa plíce. Byli obvineni ze zpusobeni
težké újmy na zdraví.
15.12. Díky dvema opozicním Wasurn, Josefu Wagnerovi a Tomáši Teplíkovi, Poslanecká snemovna prijala vládni návrh rozpoctu .•
Schuzka clenských zemí EU v Dublínu ucinila duležitá rozhodnutí týkající se stability nové
evropské meny eura a predložila verejnosti
nové bankovky, které mají platít do roku 2000.
14.12. Poslanci Wagner a Teplík byli vylouceIÚze sociální demokracie .• Poslankyne Noveská odmítla výzvu Ústredrúho výboru CSSD,
aby se vzdala mandátu.
15.12. Reprezentativní orgány sudetských
Nemcu odmítly Deklaraci.
16.12. Bavorská vláda podporila Deklaraci
s výhradami a podmínene. Požaduje závazek
ceské strany zahájit dialog se sudetskými
Nemci.
17.12. Jan Kalvoda prekvapil své spojence
i protivrúky, když oznámil, že se vzdává funkcí místopredsedy vlády, ministra spravedlnosti
i poslaneckého mandátu, protože neoprávnene užíval titul doktora práv. Zatím neIÚjasné,
zda zustane predsedou ODA.Do uprázdnené
{loslanecké
usedne
Kužílek.•
Ceská vládalavice
schválila
textOldrich
Deklarace
a prohlásila jej za konecný a nemenný.
18.12. Petr Pithart byl v druhém kole WasováIÚ zvolen predsedou Senátu .• Peruánské
povstalecké Revolucní hnutí Tupac Amaru
(MRTA) zadrželo skoro 500 lidi na japonské
ambasáde v Lime. Jsou mezi ními miIÚstri,
ZahraniCIÚdiplomaté, agenti bezpecnostních
služeb. Teroristé žádají propušteIÚ zhruba 400
svých spolubojovrúku z vezeIÚ.
19.12. ODS pohrozila odchodem z vlády. Duvodem má být chovárú KDU-CSL,která pres
odpor ODS prosadila Petra Pitharta na post
predsedy Senátu a jejíž nekterí poslanci Wa-
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Predplácím

bankovním

prevodem:

ano

sovali v prvním cteIÚ pro sociálnedemokratické návrhy zemedelského zákona a snížeIÚ
veku odchodu do duchodu .• Zemrel slavný
italský herec Marcello Mastroianni.
20.12. Ministri zahranicí CR a SRNJosefZieleIÚec a Klaus Kinkel slavnostne parafovali
text Deklarace. CSSDmá k nemu stále výhrady.

21.12. Peruánský prezident Alberto Fujimori
zacal vyjednávat s teroristy z Revolucního
hnutí Tupac Amaru. Do Limy priletely americké protiteroristické jednotky.
22.12. Vpražské Sportovní hale vystoupil slavný tenorista Luciano Pavarotti.
25.12. Predseda Senátu Petr Pithart vyzval sociální demokraty k podpore deklarace.
24.12. V krvavé potycce vyprovokované stoupenci Miloševicova režimu byl zabit príznivec opozice Predrag Starcevic. Další demonstranti byli težce zraneni.. Ve frankfurtském
kostele odpálila pravdepodobne duševne nemocná sebevražedkyne dva granáty a pripravila o život nejen sebe, ale další dve osoby.
25.12. Papež Jan Pavel II ve svém tradicním
vánocním poselství ocenil obnovení míru
v Bosne, ale zároven vyzval k tomu, aby lidé
nepreWíželi utrpeIÚ v jiných cástech zemekoule.
26.12. Vjaponské rezidenci v Lime vybucWa
nálož. Drama více než sta rukojmí pokracuje.
27.12. Václav Havel byl po mesícním pobytu
v nemocnici propušten do domácího ošetrovárú.
28.12. Tupac Amaru propustilo kolem 20 rukojmí, nadále zadržuje 83 osob.• Silné mrazy zpusobily popraskáIÚ kolejí a vodovodnich
trubek.
29.12. Meciarova uzká spolupracovnice Anna
Nagyová odešla z politiky .• V Belehrade se
konal pohreb obeti politického násili Predraga Starcevice.• Ruská armáda dokoncila stahování z Cecenska.
50.12. Izraelská vláda a palestinské vedeIÚse
priblížily k dohode o stažeIÚ izraelské armády z Hebronu.
51.12. Podle vládních ekonomu i nezávislých
expertu nebude príští rok pro ceskou ekonomiku jednoduchý. Hrozí predevšim další rust
deficitu obchodní bilance, a tudíž velký tlak
na devalvaci koruny.

Obj ednací
ne

lístek

Platbu lze provést í bankovním
bankovní spojení: Cs. obchodní

Predplácím šekem nebo kreditní kartou:

ano

ne

C.Ú.

8010-010030434310300,

prevodem,
banka,

variabilní symbol: rodné cís-

lo, konstantní symbol 0358.
Mimo CR platte šekem,

Císlo karty: .........•.......•.....................

poprípade

kreditní kartou VISA

nebo MASTERCARD.
Rodnécíslo

............................•......•

Datum expirace:

.

Podpis:

.

CENY PREDPLATNÉHO:
V CR: 130 Kc/6 mesícu, 249 Kc/rok,

Predplácím

na dobu:

............•......•........

Veškeré objednávky
od císla:

.

A.L.L

Production

zasOejte na adresu
P.O.B. 732, 111 21 Praha 1,

tel. (02)769837, fax (02)766040, e-mail: allpro@mbox.vol.cz,
Žádám minulá císla:

....••......•......••........

Internet:

http://www.vol.cz.ALLPRO

Spolu s prvním výtiskem Nové Prítomnosti obdržíte složenku.
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V SR: 190 SK/6 mesícu,

320 Sk/rok,

35 Kc/minulé

císlo.

40 Sk/min.

císlo.

V Evrope (letecky): 11.00 USD/6 mesícu, 20.00 USD/rok,
3.50 USD/min.císlo.

Ve Spojených

státech,

Kanade

a ostatních zemích (letecky): 15.00 USD/6 mesícu, 29.00
USD/rok, 4 USD/min.císlo.
Dekujeme za Vaši objednávku.
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769550,769857, fax: (02) 766040, e-mail: allpro@mbox.vol.cz. Spolu s prvnJm výtiskem ové
Prítomnosti obdržíte složenku. Plathu lze provést
i bankovním prevodem, bankovní spojení: Cs.
obchoduJ banka, C.Ú.8010-0100304343/0300, variabilní symbol: rodné císlo, konstantní symbol 0358
(Tento zpusob platby uvádejte vždy na objednadm listku).Mimo CR platte šekem, poprípade kreditní kartou VISAnebo MASTERCARD.V CR: 130
Kc/6 mesícu, 249 Kc/rok, 35 Kc/minulé císlo. V SR:
190 SK/6 mesícu, 320 Sk/rok, 40 Sk/min. císlo.
V Evrope (letecky): 11.00 USD/6 mesícu, 20.00
USD/rok, 3.50 USD/min. císlo. Ve Spojených státech, Kanade a ostatních zemích (letecky): 15.00
USD/6 mesícu, 29.00 USD/rok, 4 USD/min.císlo.
Vychází za podpory: Phare, MK CR; FUND FOR
CENTRAL AND EAST EUROPEAN BOOK PROJECTS, Amsterdam; Nadace PRO HELVETIA; ACROBANKAa.s.

Prítomnost
Vám nabízí inzerci
za výhodných podmínek
Naši ctenári jsou lidé, kterí sledují dení ve spolecnosti, politiku a kulturu. Casopis je rozesílán po
celém svete.
Ceník inzerce do obou jazykových mulacl
1 strana
22 500 Kc 1/8 strany. . .. 4 000 Kc
1/2 strana
12600 Kc 1/16strany. .. 2500 Kc
1/4 strany
7100 Kc 1/32strany. .. 1400 Kc
Ceník inzerce do jedné jazykové mutace
1 strana
12900 Kc 1/8 strany. . .. 2500 Kc
1/2 strana
7400 Kc 1/16 strany. .. 1400 Kc
1/4 strany
4 300 Kc 1/32strany. . . .. 800 Kc
Cena inzerce na 3 a 4 strane obálky dle dohody.
Oznamovalel:
do 25 slov (Hádky)
450 Kc
do 12 slov (2 rádky). . . . . . . . . . . . . . . . . .. 250 Kc
Uvedené ceny jsou vcelDe DPH. Za grafickou
úpravu inzerálu úClujeme 5 % prirážku.
Slevy:
jednou opakovaná inzerce
5%
dvakrát
10 %
trikrát.
15 %
ctyI·ikrát.
20 %
Uzáverka objednávek:
Do patnáctého každého predchozího mesíce. Nové
císlo vychází vždy v polovine dalšího mesíce.
Objednávky zašlele na: Nová PrHomnost,
Národní 11, 11000 Praha 1,
tel. 26 62 16, fax 26 68 25.
Tešíme se na Vaši objednávku!
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K PRONÁJMU
• Kancelárské

prostory, 3. patro, dvakrát 100 m2

• prízemní obchodní / výstavní prostory s kanceláremi,

656 m2

• sklepní kanceláre, výstavní prostory, depozitní schránky, 513 m2
(možná kombinace

Ideální pro banky, brokerské

s prízemím)

firmy, prodejny obchodních

firem,

menší spolecnosti.
Prestižní centrální poloha v kompletne
100 telefonních

rekonstruovaných

linek. Pocítacová

sít. Výtah.

VELICE PRíZNiVÁ CENA
MOŽNOST DOHODY
O PODMíNKÁCH

PRONÁJMU

Tel. 26 62 16 nebo 22 075 101,
fax 26 68 25

prostorách.

Durs Grunbein

Óda na mezimozek
(podle W.H. Audena a tedy iA. T. W. Simeonse)
Tak tady se skrýváš, cerná krabicko. Neco tak
Presného, v sobe pohrouženého, to se musí vymstít
Dlouho's byla nehmatná, ted' jsi sama sobe
Nevábná svou blízkostí.
Magazín rozžhavených drátu z centra po palec u nohy,
Klinicky odhalený, na kartickách zaznamenaný,
- Vpácený mezi smysl a pocit ..s otázkou,
Kdo tu drží koho?
ic z toho, co se pochytalo do nervové síte,
Ti nepripadlo závažným. V programu bylo zrídka
Víc než podvody, psychické triky ci bonmoty, jako to
Cogito ergo...
Všechno máš v dosahu, lítání, jazyky a náboženství.
Jen jedno se podcenilo, to jisté Já. Bude líp,
Když Já ješte zustane pred tím expertním prulomem,
štastno cili v komatu.
Durs Grunbein, mladý nemecký básník, žije v Berlíne.
Preložil Miroslav Holub
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