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Slovo vydavatele, slovo redakce8.9. Podle zprávy Evropské unie je poško
zení lesních porostu v CR nejhorší v celé
Evrope. U brehu Haiti se potopil pretí
žený trajekt, více než tri sta pasažéru se
utopilo.
9.9. Velení NATO požaduje, aby se ceská
armáda vzdala bojových stíhacek.
10.9. Vláda nakonec nejednala o prodeji
tanku do Alžírska, címž byl tento plán
patrne definitivne zamítnut. Miroslav
Macek zverejnil svoji analýzu chyb
ODS.

11.9. Skotové se v referendu vyslovili pro
zrízení vlastního parlamentu s pravomo
cí upravovat celostátní dan z príjmu.
12.9. Cínský prezident Tiang Ce-Min se
na sjezdu Komunistické strany Cíny
vyslovil pro pokracování ekonomic
kých a dokonce i politických reforem v
Cíne.
15.9. Josef Lux ostre kritizoval ODS. Mi

loš Zeman pripustil úzké kontakty s Lu
xem.

14.9. V Ulsteru zacaly rozhovory mezi
britskou vládou, politickým krídlem IRA
Sinn Fein a ulsterskými unionisty o bu
doucím statusu Severního Irska.

15.9. Bez vetších incidentu se obešly ko
munální volby v Bosne. Mnohem složitej
ší ovšem bude volební výsledky skutecne
realizovat.

16.9. Návrh ministra Pilipa na docasné
zvýšení dane z príjmu fyzických osob na
kryti povodnových nákladu narazil na
odpor.
17.9. Dohoda o zákazu nášlapných min
vzešla z jednání mezinárodní konference
v Oslu. K dohode se však nepripojí Spo
jené státy a mnohé významné zeme se
konference vubec neúcastnily.
18.9. Podle zprávy belehradského bul
várního tisku se má válecný zlocinec Ra
dovan Karadžié zdržovat na území CR.

19.9. Predseda ODA Michael Žantovský
chce dát na listopadové konferenci strany
k dispozici svou funkci.
20.9. Razie skinu rvoucích "Sieg Heil" a
"Cikáni do plynu" v Domažlicích zpuso
bila smrt šestatricetileté romské žene,
když dostala ze strachu epileptický zá
chvat.

21.9. V srbských parlamentních volbách
zvítezila vládnoucí Socialistická strana. Z

prvního kola prezidentských voleb po
stoupil socialistický kandidát Zoran Lilié
a srbský ultranacionalista Vojislav Šešelj.
• Vpolských parlamentních volbách zví
tezilo stredove pravicové Volební sdruže
ní Solidarita pred dosud vládnoucí post
komunistickou Stranou demokratické le

vice a liberální Unií svobody. Pravice se
v Polsku vrací k moci.

22.9. Nekolik clenských státu NATO si
stežuje na zpusob, jakým Ceská republi
ka využívá peníze poskytnuté z jejich
prostredku na vzdelávací programy pro
ceské dustojníky.

25.8. Podle údaju Cerveného kríže žije v
oblastech záplav stále ješte osm tisíc ob
canu bez strechy nad hlavou.
24.8. Dagmar Havlová požaduje zákon o
postavení manželky hlavy státu.
25.8. Bývalý clen politbyra východone
mecké SED Igor Krenz byl odsouzen za to,
že podporoval strelbu do lidí, kterí se po
koušeli prekrocit vnitronemecké hranice.
26.8. Premiéra Klause se rozhodl opustit
již lr'etí tiskový mluvcí.
27.8. Generální reditelství Ceských drah
se ocitlo bez elektrického proudu, protože
železnice neplatí za elektrinu.
28.8. Pokracuje evakuace obyvatel karib
ského ostrova Montserrat, jehož tvár
zmenil k napoznání sopecný výbuch.
29.8. Predseda ODA Michael Žantovský
znovu ostre kritizoval práci ministJ'a
obrany Miloslava Výborného a jeho ná
mestka Miroslava Kalouska (oba ODA).
50.8. Pri autonehode tragicky zahynuli
princezna Diana a její prítel Dodi AI Fa
yed. Jejich vuz, Mercedes 600, pronásle
dovaný bulvárními fotografy narazil do
sloupu v jednom z parížských tunelu. Ne
hodu patrne zavinil opilý ridic, který sám
také zahynuJ.
1.9. Zpráva o Dianine smrti šokovala celý
svet a vedla k diskusím o roli bulvárních

médií ve spolecnosti.
2.9. Nekolik fotografu, kterí byli na míste
nehody princezny Diany, bude stíháno za
neposkylImtí pomoci.
5.9. Alžírsko si pred casem stežovalo u
ministra zahranicí Zielniece na podivné
zákulisní intriky, které provázejí uvažo
vaný prodej tanku T-72 do této arabské
zeme.
4.9. Více než šedesát osobností z celého
sveta, mezi nimi mnoho nositelu Nobelo
vých cen, se sešlo na pražské konferenci
Forum 2000. Do Španelského sálu Praž
ského Hradu je pozvali Václav Havel a
Elie Wiesel, aby spolecne rokovali o tom,
co ceká lidstvo na pocátku príštího tisíci
letí .• Dalšímu sebevražednému útoku

palestinských teroristu v židovské cásti
Jeruzaléma padlo za obet sedm lidí, sto
sedmdesát bylo zraneno. Karlovarskou
Becherovku vláda podstoupila domácí
firme Value Bili, jejíž podnikatelský plán
byl predtim vyhodnocen jako nejslabší.
5.9. V Kalkate zemrela katolická miso
nárka Matka Tereza.
6.9. Truchlící Británie se rozloucila s

princeznou Dianou. Smutecnímu pruvo
du prihlížely v ulicích Londýna sta tisíce
Britu, obrad sledovalo dve a pul miliardy
televizních diváku na celém svete. Poprvé
v historii byla spuštena královská stan
darta na Buckinghamském paláci a místo
ní na pul žerdi vyvešena britská vlajka.
7.9. Severoatlantickou alianci znepokoju
je plán ministra financí Ivana pmpa dále
snížit i tak více než nedostatecné výdaje
na obranu.



Zmena a víra
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Muže se zdát. že poslední politické události v Evrope nemají hlavu ani patu. Britum se darilo velice dobre,
a presto se rozhodli pl'Ozmenu a odvolali od moci konzen'ativní stranu. Obcanum ve Francii a v Nemecku
naopak zjevne nevadí, že jejich kriticky zadlužené ekonomiky se nachazejí ve velmi špatném stavu, a
nadále hlasite volají po dalším zvyšování sociálních výdaju. Termíny zavedení jednotné meny a také
dalšího rozširování Uníe se blíží a Evropa je, jak ze se zdá, nakažena jakýmsi virem a neví kudy kam.

Chování evropského volice se muže zdát nezodpovedné, ale rozhodne není nebezpecRé pro samotnou
demokracii. Naopak zmena vlády posílí demokracii i dotycný národ. Obcan si pak uvedomí, že politika je
službou PI'Oneho a že každý politik jednou odejde, ale demokracie bude trvat dál. Tento signál dali volici
ve volbách v Británii í v jiných eVl'opských zemích (naposled v Polsku).

Ceské republika na tuto zmenu zatím stále ceká. Prestože se duvera obcanu ve vládu už dlouho drží
pod d, aceti pl'Ocenty, ti, kterí po sametové revoluci prevzali moc, nadále zustávají. Jejich dnešní vláda - tak jako každé
skupiny lidí, kterí zustali u moci pres cas - se vyznacuje stereotypy, detinskými spory, napetím ve spolecnosti, stagnací.
Tradice vecného rozdelování na "my" (radoví obcané) a "oni" (vláda) je stále živá. Právo však nerespektuje ani jedna strana.
Mezera v komunikaci mezi volici a vládou se stále zvetšuje a pomalu dosahuje bodu, kdy se jedna strana prestává zajímat
o to, co delá druhá. Výjimky tvorí "uzné negativní príklady, ktel'é vláda dává: "Když ministr muže delat to a to, proc bych
nemohl já?" Ale jedním dechem se dodává, že nekterí politici jsou prece jen lepší než ti, co maji prijít po nich, takže jsou
vlastne "nenahraditelní". "Jestli ne prezident Havel a premiér Klaus, tak kdo?" Odpoved na tuto otázku není lehká, a tak se
verejnost uchyluje budto ke lhostejnosti, nebo k projevum rozhorcení, pocit frustrace však každopádne sílí.

Nabízí se dvojí rešení. Za prvé je to zkušenost s politickou zmenou. Za druhé je to neco, bez ceho se žádný národ ani
spolecnost neobejde. Nedávno nám to naznacila smrt dvou výjimecných žen. Dotkla se tolika lidí na celém svete ne proto,
že obe ženy pred smrtí trpely, ale Pl'Oto,že obe predstavovaly jistý ideál. Drobné telo Matky Terezy vezené na lafete dela
ulicemi Kalkat} dobre kontmstovalo s obrovskou silou ideálu, který Matka Tereza predstavovala. Nejinak tomu bylo u tiché
dustojnosti princezny Diany. Tímto ideálem je víra.

a slovo víra dnes ceská spolecnost neslyší. Pro vetšinu lidí nic neznamená a jakákoliv zmínka o víre v nich vyvolá
cynickou reakci ci úsmev. A pritom práve víra je tím lepidlem, které klíží mezery a drží každý národ pohromade. Nemusí to
být víra v Boha, ale víra v neco lepšího a vyššího, k cemu by mel smerovat i náš každodenní život. Víru v demokratický systém
posílí opakovaná úspešná zmena vlády, ale i tak musí být tato víra naplnena prijetím principu, že nezáleží jenom na tom,
co deláme, ale také na tom, jak to deláme.

Minulý týden jsem cestoval do Brna, mesta mých predku, abych pochoval svého bratra do I'odinného hrobu. Cestou zpet
jsem náhodou narazil na opatství augustiniánu. Zrovna byl do funkce uváden nový opat. Prijel
jsem pozde. Pal'kovište bylo plné aut. ale nikde ani noha. Šel jsem ke dverím kostela a opatrne MARTI\ JA;\ STRA\SK'Í"
je otevrel. To, co jsem videl, mi vyrazilo dech. Kostel byl zcela našlapán, byla tam snad pulka

Brna. Stál jsem vedle dverí, stísnený davem, ale vídel jsem nejen na nádherný stríbrný oltár /r?1f~'*U7'
vepredu, ale i na obliceje lidí kolem. Byly to obliceje straší i mladší, uprene zahledené, jisté i / ''lI
hledající. Ve vzduchu byla cítit znovzrozená tradice, a také zmena a nadeje. A byla tam víra.-
Jak rozetnout
bludný kruh

Ceská vláda uz podruhé zamítla
zprávu Bratinkova ministerstva o si
tuaci romské menšiny v Ceské re
publice a možných cestách jejího re
šenÍ. Vláda své rozhodnutí odúvod

nUa tím, že zpráva byla a) pHliš kri
tická, b) málo konkrétní (jde to do
hromady?). Autoh pf'edlohy Pavel
Bratinka a jeho námestek Viktor Do
bal kritiku odmítli s vysvetlením, že
zpráve venovali mnOho úsilí a -ne
mají na ní již co prepracovávat.

Jisté je jedno: vláda se opet tak jako
už mnohokrát pri rešení romské
problematiky uchýlila k necinnosti.
A to i presto, že pokracuje exodus
ceských Romú do Kanady, útoky
pravicových extremistú proti tem,
kdo zústali doma, sílí, a stále castejší
jsou také výtky mezinárodních vlád
ních i nevládních instituCÍ, pokud
jde o porušování práv Romú (napo-

sledy se takto vyjádrily Evropská
unie a Rada Evropy). Ac je tedy vývoj
mesíc od mesíce dramatictejší, nelze
ocekávat, že by tato vláda ješte pri
jala nejaké zásadní rozhodnutÍ. Zbý
vá tedy jen cekat a doufat, že tak
uciní vláda príští.

Až dosud jsme se snažili problému
nejak vyhnout, obejít ho, utéci pred
ním, tvárit se, že neexistuje. Vymstj
10se nám to jak v politice vnitrní, tak
zahranicnÍ. Z milácka Západu se
mimo jiné kvuli vztahu k Romúm
stalo nemilované díte. Múžeme si za
to sami. Takové Madarsko už svoji
koncepci, jak hodlá v této oblasti po
stupovat, prijalo.

Jisteže se nedá vymyslet nic zá
zracného. Jde o to zacít systematicky
uskutecI'iovat projekty, které jsou po
ruce a zcásti již vyzkoušené. Prí
pravné roeníky pro romské deti na
základních školách, výchova rom
ské inteligence, programy v oblasti
sociální a pracovní, postupné zapo
jování Romú do prúce policie a státní

t

správy, úcinnejší ochrana pred raso
vou diskriminaCÍ a násilím. Jen tím

to dlouhodobým úsilím, které však
bude soucasne respektovat romskou
svébytnost, lze postupne preklenout
obrovskou mezeru, která delí zejmé
na v sociál ní oblasti a ve vzdelání

Romy od zbytku populace. Vubec to
není jednoduchý úkol, presto se do
toho již mnozí obetaví lidé ve škol
ství i v neziskovém sektoru pustili.
Jenže jejich práci musí nekdo koor
dinovat a dávat na ni také obcas pe
níze. Nyn í jsou na rade pol itici.

V tomto císle Nové Prítomnosti jsme
obrátili pozornost na otázku lidských
práva zvlášte na to, jak jsou lidská
práva chápána a prijímána \' rúzných
cástech sveta, v jednotlivých kultu
rách a civilizaCÍch. To oyšem nezna
mená, že ztrácíme ze úetele stav lid
ských práv u nás doma. Prípady jejich
porušování se nepochybne budeme
zabývat i nadále.

JAKL B CA \11\0.\
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lidé a Ceši,
Izra I

'V"

a Ceská republika

puvodní a hlavní výraz svrchovanosti
parlamentu, se blíží. Jeho pfípra'va
nemá letos charakter teoretických hrá
tek, jako tomu bylo v minulých letech.
Nikdo nás nepresvedcuje o výhodách
vyrovnaného rozpoctu a nikdo si ne
prihazuje, že by mel být v prebytku.
Každémuje totiž jasné, že peníze proste
nejsou.

To je na jedné strane strucná definice
normálního hospodárství: normální
spolecnost je ta, kde vsechno je a chybí
jenom peníze. Na druhé strane je ovsem
sestavení rozumného rozpoctu složité
dílo, které si nutne vyžaduje umení u
nás vzácné: schopnost vyjednávání a
kompromisu. Zdá se, že nový ministr
financí to ví o poznání lépe než ten
bývalý. To je jedna dobrá ::.práva.

Druhá dobrá zpráva fíká, že parla
mentní kluby zatrhly vláde trochu ne
uvážený návrh na lineární zvýsení
dane z pNjmu, jen na oko maskované
povodnemi. Dali z pfíjmu se sice dobre
vybírá, má vsak rozhodne své meze a
nase sazby jsou jim hodne blízko. Ale
kde potom vzít téch mizerných pár mi
liard, které v rozpoctu ::.ákonite chybe
jí? Obcan samozrejme nejradeji slySí,
že se mají usetrit, nejlépe omezením
"byrokracie". Tady už se ovsem pohy
bujeme na nebezpecné pude demago
gie.

Pozorný divá I, mohl zaznamenat, že
rozpoctová demagogie má zhruba trojí
podobu. Ta první, pomerné nevinná a
neSlwdná, navrhuje opatlení, která se
sice dobi'e poslouchají, ale žádné pení
ze nepNnesou. Druhá, spíSe kocour
kovská, navrhuje zachránit vyrovnaný
ro::.pocettím, že se zadlužíme v zahl'{l
nicí. Ale teprve ta tretí je vskutku ne
bezpecná: navrhuje totiž skrtat hlava
nehla va, podle osvedcené zásady "set
rit se bude, at to stojí, co to stojí". Vsedt
tN si jiste i letos užijeme ze vsecll stran,
ale pozor hlavne na tu tletí.

Jejím tercem budou - troufám si·pro
rokovat - vet'ejné investice, armáda a
státní správa (už tak silné astenická).
Tady už plljde do tuhého, protože obojí
bJ' mohlo znamenat nenápadné roz
pustení státu. Tohle nebezpecí vždycky
hrozí, protoie" vet'ejné služby" (policii,
soud;y, zdravotnictví, skolství) poklá
dáme za samozlejmost, a tak se nám
zdá, že stát k nicemu nepoti·ebujeme.
Ostatne stát jako takový, parado:rné,
žádnou svoji lobby nemá. Zato ovsem
tam, kde se mají rozumné úspory
vždJ'cl,y hledat, to jest v oblasti osobní

Jirí Schneider

Vzhledem ke svému postavení pova
zuji za vhodné predeslat, ze pNspe
vek vyjadhlje jen mé osobní názory.
Z tohoto dtlvodu se talíé nebudu za

bivat detaily soucasné politické situ
ace v Izraeli.

Tisíc let spolu

Dlouhá a spletitá historie Židú vceských zemích se promítá i do
soucasných vztahu mezi obema ná
rody. Krátká období rozkvetu židov
ských obcí, jakým byla nedávnou vý
stavou pripomenutá doba rudolfin
ská, se strídala s dobami útisku a
pogromu nábožensky zaštítených
krestanským antijudaismem nebo v
horším pi;ípade rituální poverou.

Socha ukrižování na Karlove mos

te s hebrejským citátem starozákon
ního Izajášova proroctví - "Svatý,
svat)", svatý, Hospodin zástupu"
vztaženým na bohocloveka, socha,
jíž se Židé meli kdysi klanet ph jed
nom z pogromu, je toho nemým
svedkem. Vztah k Židum byl až do
osvícenství modelován nábožensky
a souvisí se složitými náboženskými
dejinami ceských zemí. Joselinská
doba prinesla urcitý zlom v postave
ní Židu, umožnila jim rovnopráv
nejší zarazení do struktury spolec
nosti a znamenala ve svém dusledku

pomalou (a nikdy nedokoncenou)
transformaci židovské otázky votáz
ku kulturne-jazykovou. Pocátkem
tohoto století mely jak ceská, tak ne
mecká kultura v ceských zemích své
skvelé židovské predstavitele.

Dvojí podoba
antisemitismu

Židovství znamená národnost i ná
boženské vyznání ci príslušnost. V
meziválecném Ceskoslovensku se
rozlišovalo jak izraelitské nábožen
ství (ješte Redávno mi kdosi rekl, že
jeho dedecek byl izraelita), tak ži
dovská národnost. Dnešní pravopis
rozlišuje príslušnost k národu (Žid
jako Cech) a židovství jako nábožen
ství (žid jako krestan ci mohame
dán). Proto si také antisemitismus
(pominme nepresný termín, nejed
nalo se nikdy o jiné Semity než o
Židy/židy) mohl v moderní dobe vy
brat, "na jakú notecku" zahraje 
zda na nacionalisticko-rasovou ci na

náboženskou (krestanský antij uda
ismus).

Nacionální protižidovství bylo u
nás nekdy projevem zastydlého pro
ti nemectví zamereného proti ne
mecké kultuI'e vubec. Jan Masaryk
se vuci nemu dokonce musel vyme
zovat v roce 1943 ve svém londýn
ském projevu k židovskému nové
mu roku, kdy vyzýval k solidarite a
pomoci Židum, "prestože si nekterí
ješte obcas zanemcí" (sicl). Krestan
ský antijudaismus má své koreny již
v novozákonní dobe a kvetl jak v
katolickém, tak v protestantském
prostredí (Luther). Kombinace obou
typu kolektivní nenávisti posloužila
k teoretickému zduvodnení vyhla
zování evropského židovstva a tra
gicky tak znicila tisíciJeté soužití.



N o v Á PRíTOMNOST 10/1997

o CEM SE (NE)MLUVí

3

spotreby (sociálních a penzijních dá
vek), se nikomu sahat nechce. I to je v
demokraciích pravidlem.
(sok)

Slovenský zákollodárný sbor se odmítl
podrídit prímému rozkazu ústavního
soudu a vrátit "ukradený" mandát
poslanci Františku Gauliederovi. Ne
uveritelné porušení základních princi
pu ústavnosti i právního státu. Ceské i
svetové sdelovací prostredky byly prá
vem poboureny. Vestínu tohoto prípa
du však prošla našimi médii skoro ne
povšimnuta jiná zpráva, která bohužel
svedcí o,tom, že s ústavou se podobným
zpusobem, i když prece jen ne tak hlou
pe a okaté, zachází i v Cechách.

Pred casem (NP 6/97) jsme iriformo
vali o tom, že ceský ústavní soud vrátil
ceské obcanství Petru Uhlovi. Soud za

ujal jasné stanovisko, že nikdo nemuže
být zbaven ceského obcanství z toho
duvodu, že si zároven zvolil obcanství
slovenské. Takové rozhodnutí je nezá
konné a protiústavní. V tomtéž sloup
ku jsme vyjádrili nadeji, že se tímto
nálezem vytvorí urcitý precedens a ces
ké úrady se budou rídit názorem ústav
ního soudu i v dalších obdobných prí
padech. To se ovšem nestalo.

Úrady naopak projevily neochotu
vracet lidem "ukradené obcanství" a
Ministerstvo vnitra hned ochotne na

bídlo zduvodnení takového kroku, opí
rající se o starší nález Ústavního soudu,
který je s tím novejším v údajném roz
poru. To je velmi diskutabilní názor,
ale i kdyby byl pravdivý, zcela absurd
ní je predstava, že by starší rozhodnutí
soudu melo prevážit nad. novejším.
Platí samozrejme opak.

Podle clánku 89 odst. 2 Ústavy CR
jsou "vykonatelná rozhodnutí Ústav
ního soudu závazná pro všechny orgá
ny i osoby". I když se tato závaznost z
formálního hlediska vztahuje jenom
na vlastní výrok (enunciát) Ústavního
soudu pro daný konkrétní prípad, lze
myslím vznést požadavek, aby se státní
moc i soukromé subjekty podrobily i
jasne deklarovanému právnímu názo
ru obsaženému v oduvodnení rozhod
nutí a cítily sejím vázány pN interpre
taci téhož predpisu v analogických prí
padech. Vždyt ústavní soud má být,
pokud jde o ochranu ústavnosti, nej
vyšší a konecnou autoritou v zemi.

Patrne není pro naše úredníky, kterí
se rozhodli, že obcanství se Cechum

Právní stát tam a tady

po tisíciletích opet svou ztracenou
vlast. V pozadí Masarykovy návštevy
v Palestine v roce 1927 nebyla jen
jeho zkušenost z hilsneriády, ale též
podpora sionismu jako odpovedi na
židovskou otázku. Od roku 1927
melo Ceskoslovensko v Jeruzaléme

konzulát, pozdeji povýšený na gene
rální a fungující po celou válku ve
službách londýnské exilové vlády,
mj. pri ustavení cs. jednotky na Blíz
kém východe.

O nekolik let pozdeji se v emecku,
kde asimilace Židu v Evrope pokro
cila nejdále, "ujalo" konecné rešení.
Když byl tedy v rpce 1948 vyhlášen
Stát Izrael, v nemž Židé konecne na-
šli útocište pred pronásledováním _

Vedle dvou tradicních odpovedí na
židovskou otázku, jimiž byly asimila
ce (národní ci náboženská) nebo vy
mezení až izolace v ghettu, se jako
reakce na evropská nacionalistická
hnutí objevil sionismus. Jako každý
nacionalismus mel i on své územní

nároky a historické satisfakce a
všichni, kdo meli v erbu WiJsonovu
ideu národního sebeurcení, museli
fandit myšlence, že tento národ získá

Asimilace, sionismus
a pozdejiJe horkou ironií, že válecným stre

tem cesko-nemeckým, který byl po
válce "konecne vyrešen" odsunem
Nemcu, byli podruhé zasaženi Židé,
a to jen proto, že mluvili nemecky
(prihlásili se v censu organizovaném
v roce 1930 k národnosti nemecké
nebo pred válkou chodili do nemec
kých škol). Jsou zdokumentovány
prípady, kdy byli lidé odsunuti bez
prostredne po návratu z koncentrac
ních a vyhlazovacích táboru (viz NP
2/97).

Jen na okraj: ceský antisemitismus
existoval a existuje latentne dosud.
Nemá možnost se projevovat, pone
vadž tu po holocaustú zustalo jen
málo Židu. Mnohem cetnejší proti
romské afekty vyrustají podle mého
soudu ze stejného podhoubí - nesná
šenlivost vuci odlišnosti: ONI jsou
jiní, bud príliš ubozí (kdo je má sná
šet?), ci príliš bohatí (jak k tomu pri
šli, že?). Náboženské ci nacionální
zduvodnení tato nenávistnepotrebu
je. Hlubší diskusi o soužití a zacho-.
vání odlišných tradic bylo dosud tež
ko zaznamenat v širším okruhu než

na strán~ách ové Prítomnosti a ob
dobných periodik - vzdor tomu, že je
navýsost potrebná.

Ceské paradoxy
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žijícím na Slovensku prosté vracet ne
bude. Je jednoduše pohodlnejSí, když
má kaidý jen jedno obéanství, at si
ústava éi Ústavní soud ríkají cokoli. A
se Slovenskem ui vubec nechceme mít

nic spolecného, vždyt se podívejte, jaké
se tam ted dejí veci. Chudák Gaulie
der ...

PNšté, az se pustíme do jiste opráv
nené a uiiteéné kritiky zlorádu našeho
východního souseda, podívejme se zá
roven, zda se náhodou neco takového
v tichosti nepáchá i u nás.
(cam)

Práva diváka a obcana

Koho politi/w zajímá doopravdy a kdo
pNtom dává pt'ednost zdiwodneným
názortim, ten si své zdroje iriformací i
podnety k pf'emýšlení najde i za cenu
obeti: sleduje komentáf'e, éte týdeníky i
mesícníky a obcas si dokonce zakoupí
i jiný deník nei ten svuj.

Koho politika zajímá méne, ten se
smíN se svou odkázaností na televizní
obrazovku. Ta nabízí hned nekolik

možností. Krome uspechané a málo
sdelné "Jedenadvacítky" i debatní
(anebo jen konverzaéní?) porady:
"Sedmiéku", Debatu, Arénu (Gilotinu
nepocítám, je to dryáénicky stylizova-
ná kabaretní show). .

"Sedmiéka" ani Aréna neumožf'íují
zachovat myšlenkovou souvislost, jsou
pi'erušované. "Sedmiéka" schématem
kalendái'ního týdne, Aréna abruptní
mi vstupy oponentu. Obe se odehrávají
v éasové tísni. - Snad tedy Debata? Její
moderátoN jsou relativne pripravenej
ší (pNnejmenším jeden z nich) a hosté
relativne kultivovanejSí. Její hlavní
slabinou je však gentlemanská zásada,
že se kaidý z úcastníku musí dostat ke
slovu, byt by nemel mnoho co Nci. Kro
me toho ani Debate není cizí to, éím

(Izrael jako židovský národní stát
prijímá každého Žida, ktel'ý o to pro
jeví zájem, za svého obcana), bylo
už pro 6 milionu eVl'opských Židu
pozde ... Vzájemné sympatie mezi
obetmi Mnichova a konecného reše

ní jsou od té doby poutem pusobícím
kdesi v základu cesko-izraelských
vztahu. ezapomínejme, že atentá
tem na Reinharda Heydricha se lon
dýnský odboj zélroven zasloužil o
sml't jednoho z otcu konecného i-e
šení z konference ve Wansee!

Ceskoslovenská
pomoc Izraeli
Velikým historickým paradoxem
zustávaj í okolnosti vojenské pomoci
Ceskoslovenska Izrael i, zej ména s
ohledem na zmenu režimu v únonl

1948. Pusobily tu 0pl'avdu ruznoro
dé faktory:

- kredit ministra zahl'anicních vecí

Jana Masaryka v sionistických kru
zích získaný za jeho pusobení v pa
lestinském výboru Spojených náro
du, které vyYrcholilo hlasováním
29.11.1947 o plánu rozdelení PaJes
Liny na židovský a palestinský stát,

- ceskoslovenské zásoby kvalitních
zbraní ješte z doby protektorátu,

- sovetsk)T zájem na narušení brit
ských zájmu na Blízkém východe
prostrednictvím státu židovských
komun.

Je jen dalším paradoxem, že Ru
dolf Slánský, odsouzený pozdeji k
smrti jako zrádce a agent sionismu,
byl údajne PJ'Oti prodeji zbraní a
poskytnutí výcviku Izraeli. Tato ka
pitola už není bílým místem našich
vzájemných vztahú. Stále ješte ne
byla jasne prokázána míl'a vlivu so
vetského vedení na rozhodování o

pomoci, zejména v resortech vnitra
a obrany, které komunisté více
méne kontrolovali od J'Oku1946. Ob
jevila se totiž domnenka, že Cesko
slovensko pomáhalo Izraeli na so
vetský príkaz.

Jisté je, že Ceskoslovensko práve
na sovetský povel prerušilo diplo
matické styky s Izraelem po šesti
denní válce v cervnu 1967. Vztahy
byly velmi chladné už od procesu se
Slánským, v souvislosti s nímž byl
odsouzen - puvodne na doživotí - i
první cs. vyslanec v Izraeli, dr. Edu
ard GoldstLicker. Proti prerušení
di plomatických styku pro testovali
nekterí spisovatelé na svém klíco
vém IV. sjezdu, který byl duležitým
impulsem k zahájení "obrodného

4

procesu" v Ceskoslovensku. Je podi
vuhodné, kolik osobností pražského
jara navštívilo v té dobe Izrael. Po
srpnové invazi to byla PJ'Onekteré z
nich prestupná nebo i konecná sta
nice exilu. Ne náhodou se po invazi
zvedla v Izraeli viditelná vlna soli

darity a protestu.
Roky 1948 a 1968 tak znamenají

sveLlé body v cesko-izraeJských
vztazích.

Arabsko-izraelský
konflikt

Dnem vyhlášení iZl'aelského státu se
rozhol'el naplno konflikt, který není
historicky rešitelný. Po nekolik de
setiletí v nem nel'ozhodoval praktic
ký I'ozum, ale síla. JesLliže mají obe
strany neslucitelné postoje, jde ale
spon o to nevytvái'et napríšte nové
krivdy a nalézt snesitelný modus vi
vendi. Nepri pomíná nám to naše
cesko-sudetské potýkání? V izrael
sko-arabském sporu však jde i o ná
boženská svatá místa, o zdroje vody,
o hl'anice osídlení, a tím vším navíc
zamíchalo nekolik válek (1948,
1956, 1967, 1973, 1981). Zejména
izraelsko-palestinský Spol' nemá v
dohledné dobe rešení, jde tu o uLlu
mení konfliktu na únosnou mez a

omezení se na prijatelné formy ve
dení sP0l'u.

Jednání, ktel'á zacala v I'Oce 1993
v norském Oslo a jež zahájila míro
vý proces, vzbudila velké nadeje.
Možná vetší, než mohla spi nit. Nej
spornejší otázky (statut Jeruzaléma,
návrat uprchlíku apod.) byly odlože
ny až na záver jednání. Tato vyjed
návací metoda funguje pouze tehdy,
jsou-Ii predstavy jednajících stran v
zásade konvergentní. Dnes je v krizi.

Mírový proces a CR

Konflikt na Blízkém východe se nás
týká-nejen proto, že je naším státním
zájmem, aby tu nevypukla další vál
ka. Také se tu znovu rozhoduje o
tom, zda a jak jsou spolu schopny žít
dva kulturne odlišné hodnotové sys
témy. Naše spolecné dejiny nám ne
diktují, na které strane sporu máme
stát, ale ucí, že konflikt nemožno
beztrestne ponechat nerešený. Je v
našem zájmu, abychom pomáhali
nalézat cesty k mírovému soužití.

Po obnovení diplomatických styku
a historické návšteve prezidenta
Havla v Izraeli v dubnu 1990 se na-
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Zmenme

DIE.ZEIT

skytl poprvé po mnoha letech prostor
pro naši nezávislou mírovou aktivi
tu. Obnovili jsme vztah vzájemné
dúvery s Izraelem a zároven po ko
munistickém režimu zdedili tradic

ne dobré vztahy s Palestinci. Svúdne
se nabízela myšlenka na zprostred
kování mírových I'Ozhovorú.

Z dnešního hlediska je pochopitel
né, proC to byli nakonec NOl'Ovéa ne
Ceši a Slováci, kdo pomohl k prúlo
mu v izraelsko-palestinských vzta
zích: naše vnitrní státoprávní spory
a obtíže ekonomické transformace

by nás b,l'zdily v jakékoli zprostred-

téma
Richard Rorty, jeden z nejdiskutovanejších žijících amerických fi
losofú (Kontingence, ironie a solida
rita, 1989), pokládá za skandál, že
soucasný trend hospodárské globali
zace umožnuje malé menšine po
hádkové zisky, které se nevracejí v
podobe investic, zatímco ctyri petiny
Americanú se musí smírit se stále

klesajícími príjmy. Kritické hlasy vy
zývají ke korigování bezohledného
individualismu, pritom se však ame
rická ekonomie postupne vymyká
vláde a tedy i kontrole volicú. Od
Franklina Roosevelta po Lyndona
Johnsona Amerika dosáhla POZOI'U
hodných pokrokú na ceste k zrovno
právnení a solidarite: od sedmdesá
tých let slábne vliv odboru, a intelek
tuálové dílem propadli pošetilé pro
tiamerické rétorice, dílem se veno
vali odstranování diskriminace vuci

ženám, rasovým menšinám a homo
sexuálum. Rorty volá po zmene té
mat, zvlášte po tom, aby se univerzity
prestaly zabývat samy sebou a
vzpomnely si na zapomenutá léta
spolupráce s odbory proti sobectví,
nespravedlnosti a kastovnictví.

kovatelské aktivite. Míl'Ovému pro
cesu múžeme pomoci úmerne tomu,
jak se nám bude darit prekonávat
vlastní obtíže. Jsem rád, že i pres
soustredení na naše vnitrní problé
my jsme se stali první zemí bývalého
východního bloku, která se úcastní
vlastním dílem (3 miliony USD) na
mezinárodní rozvojové pomoci pa
lestinskéautonomii. A nynejší náv
števa našeho prezidenta jiste pri nese
nové podnety. •

JIRÍ SCIINEIDER (1963)
Do roku 1990 zememei"ic, 1990-92 poslanec
FS, od ledna 1995 velvyslanec CR \' Izraeli.

V rozhovoru s týdeníkem DlE
ZEIT (18.7.) doporucuje, aby se kul
turní levice zase zajímala o "bílé he
terosexuální muže", kterí nemají
práci, a krísila starý americký sen,
tradici demokratického patriotismu,
prerušenou od dob války ve Vietna
mu. Pravice se dnes zmocnila kdysi
levicového pojmu liberalismu a spo
juje jej s absencí morálky a s frivolní
nezodpovedností. Rorty pripouští, že
sociálních korektur globalizova
ných trh u lze dosáhnout jen v mezi
národním merítku a že teoretický
projekt modemy a obcanské spolec
nosti je dnes podkopán: to by však
nemelo ochromit verejnou angažo
vanost za politický pokrok a ohrože
nou rovnost šancí. Jak však jednat,
když jsme prestali verit v "uskutec
nování pravdy"? Pojmy svobody a
spravedlnosti jsou podle Rortyho
evidentní i bez iluze, že pravda, roz
um, príroda ci BÍlh jsou na strane
chudých: záleží na síle našich inicia
tiv. Ostatne filosofové již od 18. sto
letí zmenili teologický slovník, a
Boha prenechali tem, pro než ne
prestal mít dÍlležitost. (bl)

"Sedmicka" i Aréna prlmo I,ypí, totiž
ovzduSí rivality.

J'é všech trech poradech souteží
úcastníci nejen promyšleností svých
názoru (nekdy v techto disciplínách
ani nesouteží), ale takNkajíc ve volném
stylu. Moderátori si s kohoulením hos
tu nezNdka nevedí rady a faul proto
zustává nepotrestán. - Všechny tyto tri
porady trpí situací, kterou vyjadruje
me souslovím "nejsou lidi". Príliš casto
se v nich objevují stejné tváre, bohužel
i stejné grify jejich vlastníku, což v di
vákovi navozuje dojem nenárocnosti
rozpravy. Zpusob jejího rízení pusobí
navíc dojmem umelosti, stylizovanosti.

Pri techto handicapech zbývá k za
ujetí diváka už jen ten konflikt mezi
úcastníky a divák si pripadá jako na
sportovním stadionu. Politika se mu
pak jeví jako zajímavá podívaná ajeho
role obcana demokratického státu mu

splývá s rolí kibice. F-otbalovýfanda ví,
že jeho místo je v hledišti; aktivní úcast
v podobe vniknutí na trávník prichází
na radu pouze ve stavu emocní exalta
ce ci pominutí smyslu.

Dusledkem takovéto obcanské výcho
vy prostrednictvím obrazovky je pak
stav, kdy v prípade potreby (napr. pri
sestavování volebních kandidátek) 
"nejsou lidi".
(pri)

Nášlapné miny

navrhla konecne, po dlouhých sporech
a prutazích, mezinárodní konference v
Oslo zakázat. /klína je jiste zbran ryze
obranná - také proto se zrejme rada
zemí (Rusko, USA, Cína, Japonsko
atd.) zákazu brání a konvenci nepode
psala. Jenže to je hledisko vojáku: tak
je tomu práve za války. Vlastní hruza
techto zákerných zbraní zacíná para
doxne ve chvíli, kdy válka skoncila.
Lidé si oddechnou, že je mír, a o prí
slušný kus zeme se prestanou zajímat.
Ovšem na nebohé domorodce, na ty,
kdo válku prežili, cíhá tohle strašné
nebezpecí doslova na každém kroku.
Vojáci jsou dávno pryc, a kde miny na
kladli, už nikdo nevJ. A tak tyhle ne
chtené, jaksi "zapomenuté" miny zahu
bí rocne tisíce lidí, zejména malých
detí.

Protože se o zákazu této strašné veci
mluví už radu let, vymysleli výrobci
takzvané "inteligentní" miny, které po
roce ci dvou vybuchnou samy. Ac se to
na první pohled nezdá, je to jistý po
krok. Svetový zákaz min se bude pro
sazovat pomalu. Zda se nakonec pro-

5
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sadí, bude záležet hlavne na tom, jak
mnoho bude po svete míst, kde se jimi
lidé budou chtít chránit, protože žád
nou jinou možnost nevidí.
(sok)

Vzdušné zámky
z Hradu

N O V A PRíTOMNOST

Volání
na G dota

Jan Sokol
.Vez se konecne dozvíme a uvážíme, co

vlastne pNnesla mezinárodní konfe
rence FOR U1l2000, musíme se vyporá
dat s tím, jak na celou událost reago
vala naše média. Sotva obstojí tvrzení,
že by širSí verejnost u nás nezajímaly
problémy budoucnosti éloveka a sveta.
Naši mediální zprostredkovatelé se
však kupodivu vetšinou vynasnažili
zastNt závažná poselství z této konfe
rence stupidní rouškou ignorance,
uštepaénosti a bohorovného papouš
kování souéasného prízemního realis
mu, který se o nejaké "vzdušné zámk)'"
nezajímá. Jaké jsou pNéiny a jak se
podobné postoje mohou promítnout do
budoucna?

Ya Západe se otázky formování bu
doucnosti industriálních demokratic

kých spolecností probírají do hloubky
ui od poéátku šedesátých let. Všechna
seriózní média se k této problematice
vracejí a okruh zájemcu se nijak ne
zmenšuje, naopak. Ba dokonce známý
predstavitel "realpolitiky" Helmut
[(ohl dospel k presvedéení, že bez "no
vých vizí" budoucnosti se daLSí exist
ence spoleénosti "všeobecného blaha"
neobejde.

\ (
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V bohatých zemích Evropy a Severní Ameriky si dnes vetšina
lidí žije tak, jak se o tom jiste jejich
prarodicuJ'n ani nesnilo. Presto je
mezi námi, zdá se, stále víc tech,
kterým cosi chybí - a nekterí do
konce ríkají, že je to bÍlh. Na praž
ském Foru 2000 to rekla rada slav
ných lidí, Václavem Havlem pocí
naje. Evropan se ovšem nikdy ne
spokojí s konstatováním, že neco
chybí: chce vedet, co s tím. Když
nám chybí bÍlh, premýšlíme, jak se
k nemu dostat, jak si nejakého
opatrit.

ekterí na to jdou pekne zpríma:
ti bohatší zkusí nejaký opravdový
ašrám, ti chudší treba Hare Krišnu
nekde u Prahy. To není tak špatný
zpÍlsob: pokud to myslí vážne a
vydrží, mohou se neceho dockat.
Jiní volí cesty pohod! nejší a laci
nejší, treba knížky. Jsou tu knížky
spíše prostomyslné, které "exis
tenci boha" nebo aspon "transcen
dence" nejak dokazují (tunel a
svetlo po smrti, dÍlkazy stvorení
nebo starý dobrý Daniken), knížky
zábavnejší jako Castanedt'lv Don
Juan, který ve svete plném božstev
a sil žije, jsou tu exotictí klasikové,
a tak dále. Komu to nestací, mÍlže
zkusit praxi: jógu, meditaci, prí
padne i psiJJocybu. A když to
všechno nepomohlo, je tu i docela
obycejný trip. Ten je vÍlbec nej
rychlejší: zážitek je tu raz dva a po
nem kocovina, prípadne namšená
psychika.

Ti vzdelanejší a protrelejší už
vedí, že takhle jednoduše to asi
nepujde, a Martin Heidegger to za
ne hezky rekl: nezbývá, než "pri
pravovat pripravenost" a "jen ne
jaký buh nás mÍlže zachránil". To
vypadá daleko líp, clovek se tolik
neztrapní, ale výsledek je podob
ný: Godotnikde. A tak nezbývá než
rozhodit rukama a jít na veceri. Co
ješte chcete? Godot nen í k naleze
ní, nehlásí se. Ostatne už starý
Nietzsche ...
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Starý Nietzsche mel ovšem ješte
krestanské vzdelání, a tak dovedl roz
lišit, co je Buh a co Godot. To dnes
vetšina vzdelaných lidí nedovede,
protože je presvedcena, že nábo
ženství je proste názor, teorie, pre
svedcenÍ. Nemají to jen ze své hla
vy: velká cást moderní krestanské
apologetiky si to myslela také a
mnozí "obránci" kresfanství to jen
potvrzují. Jako kdyby v nábožen
ství šlo o to, zda si clovek myslí, že
"existuje" nejaký buh, ejvyšší
bytost, Prozretelnost, Transcen
dence. Kdyby tomu tak bylo, byla
by pomoc celkem prostá: zacít si
to myslet. To také hodne lidí zkou
ší, ale jaksi to není ono. At si to
myslí sebevíc, Godot zase nikde.

Tohle usilovné volání na Godota

si jiste nezaslouží žádný posmech 
totiž pokud je opravdu usilovné a ne
deje se jen mezi svacinou a vecerí. Má
jen jednu úplne zásadní vadu: zaruce
ne k cíli nevede. Hledá totiž na ne
správném míste, nebot náboženství
jsou sice ruzná, žádné z nich však není
jen názor a teol'Íe, výkJad sveta nebo
intelektuální presvedcení. Je to neco
úplne jiného, daleko prostšího a jed
noduššího. Náboženství není myšlen
ka, nýbrž nárok, požadavek. Jenže
práve proto není tak snadné je uchopit

Klasický pozitivistický výklad o
vzniku náboženství každý zná:
chlupatý praclovek v pralese,
bourka a - prásk! vedle uhodí
hrom. Praclovek se lekne a z toho
strachu si vymyslí bohy: proto má
Ze us v mce blesk. Jakkoli je tento
výklad okrajový, není zas tak do
cela vedle. Prehlíží jen jednu ma
lickost: príslušného pracloveka
ten hrom nezabil. Pokud si nekdy
opravdu dával bohy do souvislosti
s bleskem - což nekterí vskutku
cinili - musel k nim mít prinej
menším dvojí, ambivalentní
vztah: na jedné strane strachu ci
bázne, ale na druhé strane také
hluboké vdecnosti, že to (tento
krát) prežil.
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o CEM SE (NE)MLUví

S nutným zjednodušením muže
me ríci, že tyto dve složky se v
každém skutecném náboženství
najdou. Ale rekli jsme, že nábo
ženství jsou ruzná. V tech méne
zralých prevažuje strach, v tech
zralejších vdecnost. Ale pak niko
li jen za to, že mne nezabil blesk,
nýbrž predevším za to, že vubec
žiji: proto je jednou z nejstarších
forem náboženství uctívání pred
ku - tech, kdo nám dali život.
Vdecnost za všecky ty samozrejmé
veci, jako že svítí slunce, že mám
treba ženu a deti, že jsme prežili
zimu, máme co jístaje nám dobre.
Proto souvisí (dobrí) bohové sko
ro vždycky se sluncem, a jen ne
kdy s bleskem.

O filosofii se ríká, že zacíná údi
vem: jen hloupý clovek nevidí, že
svet, život a štestí není vubec nic
samozrejmého. "Proc je vubec
neco a ne nic?" Tak zní ta nejstarší
filosofická otázka. áboženství je
méne teoretické, zato o trochu
hlubší: neptá se proc, ale uvedo
muje si, že všechno to, na cem
nám v živote nejvíc záleží, nám
jaksi samo padá do klína. Život,
zdraví, štestí, rodinu, prátele - to
všechno si nemúžeme koupit ani
nijak zasloužit, nýbrž dostáváme
to jako "dar". A kdo není úplný
barbar, ví, že za dar je treba aspon
podekovat, dát najevo, že jsem si
ho všiml. Jiste také proto, abych o
nej neprišel, ale nejenom proto.

Ve svém vlastním jádre je tedy
náboženství snaha dát nejak naje
vo, že zázrak sveta a života nepo
kládám za samozrejmost. Že vím,
že jsem ho dostal bez valného pri
cinení, že o nej musím nejak peco
vat a být za nej vdecný. Vdecný
komu? Monoteistická náboženstVÍ

ríkají, že Bohu. To první a nejdule
žitejší se dá vyjádrit ctyrmi velice
nemoderními, náboženskými slo
vy: zázrak, dar, vdecnost a péce.

RekÍí jsme, že v nezralém, nedo
spelém náboženství prevládá
strach. Takovému náboženství

dala težkou ránu veda: bojíš se
hromu? Postav si hromosvod a

máš vystaráno. Žádných bohú se
už bát nemusíš - a žádné už taky
nepotrebuješ. ovoveká ztráta ná
boženství v Evrope svedcí o tom,
že tu náboženství príliš zralé ne
bylo. Vzdelanci je už dávno chá
pali jen jako názor a teorii, takže
objev slunecních skvrn, hro
mosvodu a evoluce je skoro
vyrídily: teorie byla mylná. A

v prvním nadšení si nikdo ani
nevšiml, že se ztratila i ta druhá,
zralejší stránka. Že novoveký
clovek v jistém smyslu upadl
hluboko pod úroven svých srst
natých predku, protože prestal
vnímat, že žívot je zázrak a dar.
Stával se pro nej necím stále bez
pecnejším, pohodlnejším - a sa
mozrejmejším.

Ztráta náboženství, "smrt Boha",
znamená tedy v první rade, že si
neumíme vážit toho, co máme 
co jsme dostali a dostáváme, rek
ne náboženský clovek. Pricinila se
o ni i evropská náboženství sama.
Ta totiž ve své závratné historii

dostala další, ješte neuveritelnejší
dary: židovské Zjevení, Zákon, a
krestanské Vtelení ci Vykoupení.
Soustredila se na ne tak, že se jed
nak zapletla do vážných sporú o
jejich presnou povahu, jednak za
tlacila do pozadí vdecnost za Stvo
rení, tento jednoduchý základ
každého náboženství - až na nej
skoro zapomnela.

Tem, kdo hledají útechu v bez
nadeji nebo v neštestí, ji nábožen
ství muže poskytnout. Jeho odpo
ved je však dosti tvrdá: i tomu nej
ubožejšímu pripomene, co všech
no už dostal. Tem, kdo tuto odpo
ved prijmou a žijí podle toho,
múže dát ješte jednu duležitou
vec: smysl nebo nadeji. Ale jen
pokud pochopili, že náboženství
od nich také neco chce - napríklad
aby milovali své bližní jako sebe
samy. Náboženský postoj ke svetu
je vzácný a cenný: díky nemu
mohly kdysi vzniknout lidské spo
lecnosti, instituce a nakonec i stá
ty. Proto se ho ovšem dá také zne
užít a jedním z duvodu evropské
ztráty Boha je i to, že ho zde - na
rozdíl od Severní Ameriky - práve
státy hojne zneužívaly.

Verícímu ctenári bych se nakonec
možná mel ješte omluvit, pokud ho
tento výklad necím urazil. Ke sku
tecným tajemstvím Zjevení a Vy
koupení jsme se vúbec nedostali 
na to pár rádek nestací. Ale kdo si
pozorne precte evangelia, najde
tam neco velice podobného: chválu
chudých a varování pred bohat
stvím, pred zajištenou existencí,
které nás ciní slepými k tomu, co
dostáváme. Chválu malých detí i
podobenství o tom, jak roste obilí
nebo kvety na louce. Kdo tohle
všechno prestal videt, težko se
múže setkat s Bohem. A Godota ov
šem volá marne. •
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Jiná siluace je ale prozatím u nás.
Jedna cást nasich rychlopecených "tr
hovcu", politiku i hlasatelu osvédce
ných receptu z minulosti nemá s bu
doucností žádné problémy, nebot staví
své kariéry na prostém opakování
toho, co se kdysi a kdesi osvédcilo. Jiná
cást se jaksi intuitivné opírá o nékteré
postoje urcitých nedovzdélaných, ,ne
zralých a nadále manipulovaných vrs
tev naSí verejnosti, které se podvédomé
budoucnosti obávají. A proto radéji
strkají hlavy do písku a odmítají se
zatéžovat problémy, na néž máme pro
fesionální resilele.

Nezájem u hlubSí uvažování o bu
doucnosti pramení také casto z toho,
že mn07-í prílis dlouho a úporné vérili
v nastolení lepsí budoucnosti pomocí
vedoucí úlohy jedné strany a jediné
vládnoucí ideologie. Nad jejich troska
mi nechtéjí být znovu zklamáni néja
kými dalsimifuturologickými vizemi.

Banální predstavy o budoucnosti
jako o prostém pokracování prítom
nosti prímo zakrývají hlubsí príciny již
se projevující politické a sociokulturní
krize, která nám stále naléhavé ji klepe
na dvere.
Jindrich Fibich

~r ' - I/, ,-I _ •

Ze zpravodajství CTK ~

se dozvídáme, že koncem zárí se v Rož
nové uskutecní - poprvé v historii zemé
- soutéž revizoru. Soutéžit budou jed
notlivci i družstva a vítéz (prý) "získá
velkého keramického ptáka, který drží
v zobáku dvousetkorunovou pokutu a
v krídle má odznak revizora". Dobt'e
mu tak.

(sok)
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Lidská práva a lidská odpovednost
Mají lidská práva, takjakje známe z demokratických ústav v Evrope a v Americe, univerzální platnost, anebo se
omezují na západní civilizaci? Je tento údajne západní koncept neprátelský k jiným kulturám? Je jeho vývoj
ukoncen, mužeme se s ním spokojit, anebo v nem neco chybí? Mají k nemu lidé na jiných kontinentech také co
." .:>rlCl.

Využili jsme pražského Fora 2000, jemuž dominovala práve diskuse o lidských právech, a nechali o techto a
dalších otázkách nahLasuvažovat osobnosti, které podle našehonázoru skutecne mají Coríci. Pocházejí z ruzných
kontinentu, z ruzných civilizacních okruhu, zastávají ruzná stanoviska, jedno však mají spolecné- sprásazováním
a promýšLením myšlenky lidské svobody a dustojnosti spojily své životy. To nejzajímavejší z rozhovoru, které s
nimi vedli Jakub Camrda a Victor G6mez, vám nyní predkládáme spolu s úvahami Petra Pitharta a Ladislava
Kováce.

Všeobecnost

lidských,
prav
Petr Pithart

Je v tom problém, a ne že není. Platí lidská právaopravdu stejne v rovníkové Africe jako ve staré Anglii,
v sevemí Koreji jako v Tokiu, mezi kanadskými lnuity
jako v Bagdádu? Co je to platí? Jsou ona práva vubec
všude stejne žádoucí? Stejne srozumitelná? A konecne
shodne vynutitelná?

Tam, kde právum neodpovídají žádné povinnosti, kde
vuci konkrétnímu nositeli oprávnení nestojí ten, kdo je
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zcela konkrétne povinován, tam zacasté jde práve jen o
deklarace dobré vule, o mravne podložené výzvy, ale
také o kulLumí expanzi jedné civilizace vuci druhé.

Deklarace práv nemusejí být bezcenné ci bezvýznam
né, ale jde pak vskutku o práva v praktickém slova
smyslu, totiž o práva jakožto vynutitelná oprávnení?
Není pak práve kýžená všeobecnost lidských práv za
placena, znehodnocena tím, že jim leckdy a leckde ne
odpovídá žádná konkrétní povinnost? Nemohou být také
jen pokryteckým výkrikem do tmy bezpráví? Ci blud
ným kruhem "práv na práva"?

Je tu dnes cerstve zrozená, i když již dávno tušená
predstava, kterou na pražském Foru 2000 prezentoval
bývalý nemecký kanclér Helmut Schmidt, že Všeobecné
deklaraci lidských práv musí napríšte odpovídat vše
obecná deklarace lidských povinností, resp. "odpoved
ností". Že zkrátka lidských práv není hoden ten, kdo
není schopen nést za ne odpovednost.

Jsou to však vskutku práve tyto zrcadlove koncipované
všeobecné povinnosti - odpovednosti, co ciní jednoLlivá
všeobecná práva vynutitelnými? Ciní z nich konecne
konkrétní, prakticky užitecná oprávnení? Anebo jsme
znovu ve svete deklarací, tentokrát ponekud vyváženej
ším? A lze vubec odpovednost deklarovat, vyžadoval,
vyzývat k ní? Není odpovednost "jen" jakýmsi sou
hmným výrazem pro víceméne dobrovolné naplnováni
zcela konkrétních povinnosti?

Možná, že o cosi praktictejší by byl skromnejší kon
cept, rekneme koncept "všeobecných práv na rádný
proces". Práva jsou prece prímo ze své povahy konnikt
ní. Lidé o ne vždycky povedou spory, protože práva
jednoho bývají casto v rozporu s právy druhého. Nejsou
teprve jednotlivá pravidla rádného procesu jakožto rí
zeného sporu, tedy pravidla procesní, reálným predpo
kladem, jak prosadit ci uhájit ta ci ona materiální práva,
vlastne jakákoli materiální práva? Možná již nikoli Lak
všeobecná, ale o to kýženejší: jiná v rovníkové Africe,
jiná ve staré Anglii a ješte onacejší v Bagdádu?

Pripustme, že máme vždycky práve jen tolik "velkých"
práv, kolik máme praktických, tj. procesních možnosti
tato práva úcinne prosadit a hájit. Takovýmto našim
"malým" procesním právum budou totiž odpovídat zce
la konkrétní procesní povinnosti druhé strany - a také
povinnosti instance, která spor rozhoduje.

Myslím, že uznáním techto malých procesních práv,
jakož i faktu, že se mohou v ruzných státech a kulturách
ponekud lišit, se mužeme konecne posunout z ríše de
klarací lidských práv k jejich skutecnému naplnování..
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Príliš posloucháme
antropology

Wole Soyinka

Nigerijský spisovatel a dramatik Wole Soyinka, dr- lidských práv. Tím samozrejme jen nahrávají africkým
žÍlel Nobelovy ceny za literaturu z roku 1986, se ve diktátorum. Vždy( predstavitelé techto diktatur porád do
svých dílech i mimo ne vždy znovu vyslovoval k kola opakují: "Poslyš, nic nám nepovídej o lidských prá
bezpráví, kterého se vojenský režim v Nigérii do- vech. My máme v Africe pouze kolektivní prává, nic
poušti vuci svým obcanum. Za svoje postoje byl takového jako individuální práva u nás neexistuje." Lidé,
nekolik let veznen, nyní mluví ke svetu ze svého kterí neco takového ríkají, zrazují to nejcennejší z dedic
fl'ancouzského exilu. tví africké historie. Tradicní africká spolecnost chová

lidskou integritu v nejvyšší možné úcte. Vznikají v ní tak
Pred casem jste prohlásil, že demonstrace obcanské nepo- jako v jiných spolecnostech konflikty mezi jednotlivcem

slušnosti ajinéJormy protestu v Nigérii nepomáhají, nebot a komunitou, ale ty jsou usmernovány vývojem spolec
vojenský režim generála Sani Abachy je vždy vzápetí bru- nosti a jejími institucemi. Všude na svete je to stejné. Kdo
tálne potlací. Myslíte si tedy, že nekdy pi'ijde cas, kdy se jsou ti lidé, kterí hovorí o "diktatul-e lidských práv"? ení
násilí stane legitimním prostredkem odporu? to nikdo jiný než jednotlivci, kterí ukoristili moc. ikdo

Otázka nestojí tak, zda je násilí akceptovatelné ci není. je nezvolil. ereprezentují tudíž vubec nikoho. Jenom
Otázka je, zda je ci není nevyhnutelné. A já ríkám kate
gol'icky, že pokud budeme nadále tolerovat dnešní pomec
ry v Nigérii, stane se násilí nevyhnutelné. A také nekon-
trolovatelné. Vždy znovu opakuji: pokud jednou poznám,
že lidé jako já jsou zbytecní, pak to verejne vyhlásím ve
svetových médiích: "My, kdo jsme celou dobu verili v
nenásilné rešení krize, jsme selhali. A proto nemáme
žádné morální právo stát v ceste tem, kterí se rozhodli
odstranit režim jinou cestou."

Jak vypadá svetová historie? Násilí, zase nási lí a ješte
jednou násilí. emluvím akademicky. Byl jsem pHtomen
na druhém dni protestú v igérii v roce 1993, poté, co
Abacha anuloval výsledky voleb. Klidná nenásilná de
monstrace. Pak jsme pocítali mrtvé. A ted, jak mám jít za
temi lidmi, který ten strašný den prežili, a vyzývat je:
"Pojdte zase na takovou nenásilnou demonstraci"? Ne
myslíte, že by mne ukamenovali? Nejde o to, zda mám ci
nemám rád násilí. Já jen varuji svet, že v dnešní situaci
v. igérii se násilí brzo stane nevyhnutelným.

Souhlasíte s lidmi, kterí tvrdí, že nelze sladit kolektivní
a individuální práva?

Já bych rekl, že soubor individuálních práv lze zahrnout
'pod skupinu kolektivních práva odpovedností, a to v
souladu s konceptem demokracie. I v demokratických \
spolecnostech existují zákony. A zákony prece regulují ' I
vztahy mezi jednoLl ivcem a spolecnosti. Takže ani západ
ní demokratické zeme neberou individuální práva abso
lutne. Kdyby tomu tak bylo, proc by lidé byli tolik pobou
r'eni nad Dianinou smrtí? Lidé na Západe jasne rekli
paparazzium: "Nehodláme tolerovat váš zpusob, jakým
vykonáváte svá individuální práva." Jak se od toho odli

šuje africký požadavek harmonizace práv individuálních .~ ',~~
a kolektivních? ~ .•...? .

Svet proste príliš naslouchá politickým antropologúm, l)Ii;: •
kterí by rádi vrátili vývoj zpet a zpochybnili koncept li: l~ 

~~, 9
11. -.:; •••
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CINA
aZápad

se mohou doplnovat

Joseph Chan

Prof. Joseph Chan pusobí na
univerzite v Hongkongu. Ve
svých studiích porovnává západ
.ú liberální koncept lidských
p.·áv s konfuciánským myšle
ním.

Mnoho lidí na Západ(i v Cíne verí,
ze existuje nesmiritelný lwnjlila mezi
evropským konceptem lidských práv
a konfuciánským m.yšlením o jednot
livci, rodine a státu. Myslíte si to
také?

Konfucianismus skutecne nemá

vlastní koncept lidských práv. Ten
byl v zásade rozvinut Západem. Ale
zároven treba dodat, že cínská tra
dicní etika koncept lidských práv
ani neodmítá. Naopak, nekteré dule
žité zdroje konfucianismu - jako na-

príklad myšlenka, že ztráta lidského
zretele vede k neodpovedné a moc
zneužívající vláde - západní kon
cept podporují.

Dnes musíme predevším inkorpo
rovat myšlenku lidských práva de
mokracie do cínské civilizace. Ale

myslím; že i konfucianismus má na
oplátku co nabídnout. Obsahuje to
tiž bohatý kodex mravních pravidel
a hodnot, který by mohl vyrovnávat
urcité extrémní chápání lidských
práv známé ze Spojených státu ci
jiných zemí. Takže si myslím, že
idea lidských práva demokracie a
konfucianismus se mohou vzájem
ne doplnovat.

Vezmeme tedy možná nejkQntro
verznéjší svobodu, svobodu projevu.
Na Západe panuje silné presvedcení,
že neexistuje taková autorita, která
by byla schopna urcovat, co je dobrý
vkus a co špatný. To by mohla delat
jedine cenzura a cenzuru si nikdo
nepreje...

K tomu mohu ríci dvojí: Za prvé,
konfucianismus sice nepodporuje
excesy spojené se zneužíváním svo
body projevu, ani se však vetšinou
neuchyluje k normativním záka
zum. Verí totiž, že nápravy vecí lze
spíše než zákazy dosáhnout výcho
vou.

Za druhé: I když je nekdy skutecne
velmi subjektivní, co je dobrý a co
špatný vkus, nekteré pi"ípady nejsou
subjektivní ani trochu. Treba Diani
na smrt. Lidé na Západe ted obvinují
bulvární tisk, že publikuje takové
nechutnosti, které porušují lidské
soukromí. Prevl.ádá názor, že média
mají být svobodná, ale že ani ona
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nejsou absolutní autoritou. Myslím,
že lidé v Cíne si myslí totéž.
Jak je treba odpovídat na argument

cínské vlády, že veškerá obvinení z
porušování lidských práv v Cínejsou
vmešováním do jejích vnitrních zále
žitostí?

Myslím, že k tomu musíme pristu
povat velmi citlive. Jsem presved
cen, že v nekterých prípadech ne
smíme váhat s obvinením, ale z
dlouhodobé perspektivy není kon
frontace dobrou strategií. Zvlášt po
kud kritiku vede jen jediná zeme,
Spojené státy, a obvinuje - bez spo
lupráce s OSN - z porušování lid
ských práv ruzné zeme sveta. To
myslím není príliš taktické.
Myslíte si, že Hongkong byl nebo

stále ješte je práve takovým dobrým
kompromisem mezi západní a kon
fuciánskou tradicí?

To je dobrá otázka. Hongkong sku
tecne není špatný príklad toho, jak
lze úspešne kombinovat obe tmdice.
Vezmeme si treba hongkongskou
rodinu. Od Západu prevzala respekt
pro autonomii detí a jejich zájmu,
címž se liší od tchajwanských a ze
jména cínských rodin, kde má otec
rodiny tradicne velm i vysokou auto
ritu. Na druhou stranu - na rozdíl od

Západu - hongkongské rodiny udr
žují velmi úzké vztahy mezi rodici a
detmi. Každý víkend jsme svedky
opetovného sjednocení rodiny, kdy
se prarodice znovu shledávají se
svými již dospelými detmi i s vnou
caty. Tento silný rod inný cit si J long
kong zachoval proto, že mel mož
nost brát si to lepší z obou svetu 
západního i cínského. •
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Tohle je typický scénár všech konferencí OSN. Spojené
národy totiž nespoj ují národy, ale státní administrativy.
Proto vystupuji s tak ostrou kritikou OS I. Samozrejme
jako nástroj je OS nutná a potrebná, je treba mít shro
máždení existujících vlád. Ale potrebujeme také nadná
rodní struktury. A máme málo casu.

Jakou riformu by méla podstoupit OSNa další meziná
rodní instituce, aby dokázaly úcinneji prosazovat dodr
žování lidských práv?

Nemyslím si, že by melo smysl pokoušet se o nejakou
radikální reformu OSN. Jediný návrh, který by mel podle
mne šanci uspet, by byl jakýsi mezinárodní ombudsman.
OS už vytvorila úrad Vysokého komisare pro uprchlíky
( HCR), ale každá akce OSN je mrtve narozeným dí
tetem. Sacharov kdysi navrhl, aby vedle mezivládních
institucí OSN existoval také rovnoprávný výbor složený
nikoli ze zástupcu státu, ale ze svetove uznávaných ne
závislých autorit. Kdybych snad chtel rozvinout tuto
myšlenku, predložil bych statut tohoto výboru a nazval
ho kolektivním ombudsmanem. Chtel bych, aby mel
takové pravomoci, aby mohl dohlížet na otázky lidských
práv na kterémkoli 'míste planety a prijímat urcitá do
porucení. A aby mely clenské státy povinnost nikoli
bezpodmínecne se podrídit temto doporucením, ale zve
rejnit je a verejne na ne odpovedet. Aby musely pred
celým svetem ríci, my uznáváme tyto výtky, nebo ne
uznáváme, a udeláme to ci to. To je asi tak jediné, ceho
se dá v rámci OS dosáhnout.

Pokud se týká dalších možných nadnárodních insti
tucí, snažil jsem se zde presvedcit vážené úcastníky
konference, že by bylo dobré vrátit se k mnohokrát
navrhované a mnohokrát

vysmívané myšlence pla
netární vlády. Tedy nad
národního orgánu, který
by nemel plnou suvereni
tu jako národní vlády, ale
úzcevymezenýokru hpra
vomocíkprosazování me
chanismu plne demokra
tického a právního státu
po celém svete. A trvat na
tom, aby tento orgán mel
právo na prípad né použití
síly na ochranu techto
principu. •
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Práva

V cem se liší práce lidí, kterí bojují za lidská práva v
Rusku a na Západé?

Pokud jde o smysluplný boj, pak se neliší vÍlbec. Celá
koncepce lidských práv je takríkajíc univerzální. a
téhle konferenci (Forum 2000] bylo vysloveno mnoho
hloupostí. apríklad s jakou vážností-se setkala otázka,
jestli mezinárodní kritika porušování lidských práv v
urcité zemi není vmešováním do jejích vnitrních zále
žitostí! Pritom by stacilo znát mezinárodní dokumenty.
Vždyt se tu sešli tak významní a vynikající lidé, ale asi
nectou mezinárodní dokumenty. Už pred šesti lety nebo
dokonce dríve byl prijat princip, že ochrana lidských
práv není vnitrní záležitostí žádného státu mezinárod
ního spolecenství.

Ješte Kant chápal, že cloveku náleží práva jako
"clenu lidského spolecenství", a ne jako obcanovi ur
cité zeme. Až pak se objevily otázky, co je to západní
koncepce lidských práva zda nemÍlže být i jiná. ic
jiného být nemtHe, lidská práva jsou jen jedna. Jako
druhý zákon termodynamiky: není ani cínský, ani
ruský, ani židovský. Je univerzální. Presne tak je to s
lidskými právy. Je to objev evropské, krestanské kul
tury, ale je univerzální. Žádná cínská koncepce být
nemuže. A všechny ty reci, že na východe nebo na jil1U
panují jiné predstavy o právech cloveka, to jsou polo
gramotné hlouposti.

Bohužel to tak chodí na mezinárodních konferencích.
Sejde se komise lidských práva tam hodiny recní zástupce
afrického ci asijského státu: "Vy máte vaši koncepci evrop
skou a my máme svoji a podle té naší je hlavním právem
právo na rozvoj. Takže nás laskave uchrante kritiky. Vy
jste nás celé veky vykoristovali a ted nám nemáte co ríkat,
že se u nás zabíjejí nevinní lidé, že umírají ve vezení. To
není vaše vec. Vy nám jen musíte dát peníze, abychom
dosáhli vaší ekonomické úrovne. A pak možná, možná
budou nejaká lidská práva ..."

platí
pro všechny

Sergej Kovaljov, puvodním povoláním prírodove
dec, byl za brežnevovských casu prominentním
ruským disidentem. Strávil sedm let v pracovním
tábore v sibirském Magadanu, pak následovaly
další tri roky vyhnanství. V Jelcinove ére se stal
nejhlasitejším kritikem války v Cecensku. Cecen
skem cestoval v dobe nejprudších boju, aby zdo
kumentoval zverstva, jichž se ruská armáda do
pouštela na civilním obyvatelstvu.

.Sergej Kovaljov
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Jsem pro
zásadní

zmenu civilizace

Raimon Panikkar

Katolický knez a filosof profe
sOJ'Raimon Panikkar strávil tre
tinu života v Indii, tretinu ve
Spojených státech a tretinu v Ev
rope, Je emel"itním profesorem
Univel'sily of California, Napsal
nekolik knih, napríklad The Si
lence oj God (Mlcení Boha).

Jak)' politicki systém byste navrho
val?

~avrhuji totální zmenu \' antropo
logii. Pokud se každý z nás bude na
dále považovat jen za jednoho z šesti
miliard, nevymyslíme žádný lepší
režim než demokracii. Ale já zpo
chybnuji ty staré pi'edsudky a pred
poklady za nimi skryté, které si dnes
západní myšlení již ani neuvedomu
je. Protože jsme si na Západe mys
leli, že jsme jediní obyvatelé planety,

že ti ostatn í jsou teprve" ve fázi roz
voje". A ted je Západ sám zmaten,
ve slepé ulicce, a neví, jak z toho ven.
Jak chcete mluvit o globální vesnici,
když máte imigracní zákony, když
stavíte zdi uvnitr této "vesnice"? Vo
lám po zásadní zmene civilizace, o
které hovoril také prezident Havel.
A zásadní zmena není jen kosmetic
ká. To není jen tak trochu morálky
sem a trochu morálky tam. Když se
káže morálka, všichni souhlasí, že
by meli b)'t hodní.

Problém je ale mnohem hlubší.
Musíme vytvorit novou antropolo
gii, novou kosmologii, novou vizi
cloveka. Potrebujeme vzájemné
obohacení kultur. Západní kultura,
ki'estanství, liberalismus samy o
sobe nemohou vyrešit situaci dneš
ního cloveka. Západ se musí naucit

prekonávat individualismus, pred
stavu, že clovek je pánem vesmíru.
Clovek nemuže být myšlen bez zví
rat, bez andeJú, bez Boha, bez všeho
okolo nej. V opacném prípade bude
me nadále žít v našem provinciál
ním lidském svete na úkor svetú os
tatních.
Jak byste drj"inoval myšlenku lid

skich práv?
Je to západní myšlenka. To nezna

mená, že by se ostatní zeme nemely
cítit vázány Všeobecnou deklarací
lidských práv. Ale mely by najít ek~
vivalenty ve svých kulturách, které
také zavrhují mucení, vykoristová
ní, nedostatek svobody. V rúzných
spolecnostech mohou být lidská
práva založena na ruzných vecech:
na rodine, kmenu, vesmíru, na zví
ratech. •

.":'-.- R 'K r "n" I
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Oscar Arias Sánchez

Chudoba,
nebo
demokracie

Bývalý kostarický prezident Oscar Arias Sánchez
se v dobe své funkce i po jejím skoncení zasazoval
za lidská práva a mírové rešení konfliktu ve stred
ní Americe. V roce t 987 získal za toto úsilí Nobe
lovu cenu za mír. Založil Ariasovu nadaci za mír a
pokrok lidstva, která v poslední dobe mimo jiné
napomohla k demilitarizaci Panamy a k zabezpe
cení hranice mezi Panamou a Kostarikou. Spolec
ne s dalšími laureáty Nobelovy ceny pripravuje
mezinárodní konvenci na omezení obchodu se
zbranemi.

intenzivní hospodárské styky Latinské Ameriky s USA a
Kanadou v rámci NAFTA i mimo ni vedly k tomu, že

Latinská Amerika se za poslední dve desetiletí velmi zme
nila. Co si myslíte o techto zmenách?

Nejduležitejší zmena se odehrála v politické sfére. Od
vrhli jsme - se smutnou výjimkou Kuby - dikti;ltury,
které vždy dominovaly dejinám našeho kontinentu.
Nové demokracie v Latinské Americe však zustávají slabé
a zranitelné. Musíme mít vždy na pameti, že demokracie
není cíl, ale prostredek. Tím cílem je jednotlivec, muž,
žena, chlapec, dívka, lidská bytost z masa a kostí. Nejvetší
zkouškou latinskoamerické demokracie bude, zda dokáže
uspokojit touhy svých obcanu. A od tohoto cíle ji delí
mnoho prekážek. Nejvetším problémem zustává chudo
ba. V posledních šesti letech roste. S výjimkou subsahar
ské Af,'iky jsme jediným regionem na svete, kde se bída
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rorismus, které se nepodrizují režimu registrace kon
vencních zbraní v rámci OSN. Pocházím ze zeme, která
nemá armádu. My Kostaricané jsme se rozhodli neutra
tit ani cent za tanky, rakety, bojové letouny a místo toho
dát vzdelání našim detem. Když se podíváte na hodno
cení stavu lidských práv ve strední Americe, náskok
Kostariky pred ostatními zememi je velmi zretelný. Je
tomu tak proto, že jsme se pred padesáti lety rozhodli
vybudovat sociální stát, zatímco zbytek strední Ameriky
se rozhodl pro stát vojenský. A proto se domníváme, že
je treba snižovat množství zbraní v rozvojovém svete,
Pl'oto je tato konvence tak duležitá. Dokud prumyslové
zeme budou prodávat zbrane rozvojovému svetu, do té
doby mu budou pomáhat k chudobe.

Jsem hluboce presvedcen, že lidské životy jsou dule
žitejší než zbrane a že deti tohoto sveta si žádají více
škol, více nemocnic, lepších nemocnic, více knihoven,
více univerzit a ne více složitých zbraní. •

-- ,;

jen prohloubila. Kolem ctvrtiny naší populace si za den
nevydelá více než jeden dolar. Pokud se demokracii
nepodarí odstranit chudobu, podarí se chudobe odstranit
demokratické instituce na kontinentu.
Jak s tím vším souvisí problematika drog?
Potíž je v tom, že veškerá pozornost se soutreduje na

zeme produkující drogy a zapomíná se na zeme, které
drogy konzumují. Tady vidím velký rozdíl ve zpusobu,
jak se ve svete chápe obchod s drogami a obchod se
zbranemi. Zeme dodávající zbrane do Latinské Ameriky
vždy argumentují, že jen uspokojují poptávku po nich.
To mel být i duvod, proc Spojené státy v roce 1977
odvolaly embargo na dovoz pokrocilé vojenské techniky
do Latinské Ameriky. Naproti tomu u drog stejná racio
nalizace neplatí. Tam má rozhodovat nabídka, nikoli
poptávka. Co by na to rekla americká vláda, kdyby se
nejaký dealer z Kolumbie hájil tím, že pokud on nebude
v USA prodávat drogy, na jeho místo nastoupí Peruánci,
nebo obchodníci z Barmy?
Mnoho postkomunistických zemí se potýká s otázkou,

zda a jak trestat porušování lidských práv za minulého
režimu. Jak se v této otázce postupuje v Latinské Americe?
Takzvané Komise pravdy byly zrízeny v Chile, Salva

doru a nyní i v Guatemale, ale tyto zeme zároven prijaly
rozsáhlou amnestii. Takže zlociny byly vyšetrovány, ale
viníci zustali nepotrestáni. Parlamenty techto zemí se
tak rozhodly proto, že chtely uzavrít velmi bolestivou
kapitolu systematického porušování lidských práv v La
tinské Americe. Ve spolecnosti již bylo i tak dost bolesti
a nenávisti. Prišel cas obrátit se do budoucnosti.

Domníváte se, že lze v urcitých prípadech obhájit právo
na ozbrojený odpor nebo revoluci proti nedemokratickým
režimum?

Urcite to platí pro minulost. Násilí se obhajovalo dvema
zpusoby. První duvod byl ekonomický a sociální - vy
koristování velké vetšiny obyvatelstva nepocetnou men
šinou za situace, kdy vetšina nemá žádnou šanci zlepšit
své ubohé postavení, a to ani pomocí svobodných voleb.
To už je naštestí minulostí. Latinskoamerická demokra
cie nyní respektuje vuli vetšiny vyjádrenou ve svobod
ných volbách. Volby neprobehnou vždy hladce, jak jsme
nedávno videli v Nikaragui.
Jaký je váš názor na novou globalizacní vlnu?
Nelze ji zastavit. Jediné, co mohou jednotlivé zeme

delat, je pripravit se na ni. Svet príštího století bude stále
více a více kompetitivní, stále více provázaný v ruzných
oblastech, bude se neustále smrštovat.

Globální soutež prinese své víteze a poražené a není
žádných pochyb, že mezi poraženými budou dnešní nej
chudší zeme. Proto si porád tak naríkám nad lhostejností
mezinárodního spolecenství, které nechápe, že mír a
bezpecnost príštího století bude záviset na tom, zda se
mezera mezi bohatými a chudými zememi bude nadále
zvetšovat nebo ne. S etikou našeho veku v príštím století
težko dosáhneme svobodnejší, bezpecnejší, tolerantnej
ší, demokratictejší spolecnosti. Je to etika sobectví,
chamtivosti, násilí.

Proto jsem dal podnet k ustavení Komise laureátu
Nobelovy ceny, aby vypracovala mezinárodní konvenci
o obchodu se zbranemi, k níž by se mely zavázat všechny
státy planety. Možná je to ješte predcasná myšlenka, ale
její cas jednou urcite prijde. Základním motivem je
zákaz prodeje zbraní diktátorum, tem, kdo porušují lid
ská práva, zemím, které mají podíl na ozbrojené agresi
proti jiným národum, které podporují mezinárodní te-
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I my v Asii cítíme bolest
José Ramos-Horta

José Ramos-Horta je jednou z vudcích postav ne
násilného odporu obyvatel Východního Timoru
proti indonéské okupaci. Více než dvacet let ces
tuje jako mluvcí Národní fronly za osvobození
Východního Timoru po svete a upozornuje na
zoufalý slav lidských práv v této zemi. José Ra
mos-Horta a arcibiskup Carlos Felipe Ximenes
Belo dostali v lonském roce ze své úsilí o mírové
rešení východotimorského konfliktu Nobelovu
cenu za mír.

Mohl byste struéne vysvetlit, co se stalo ve Východním
Timoru od indonéské invaze v roce 1975?

V prvních trech letech po invazi zahynulo ze 700 tisíc
obyvatel Východniho Timoru nejméne 200 tisíc lidí, tedy
bezmála jedna tretina populace. To ovšem neznamená, že
by pak zabíjení skoncilo. Trvá dodnes. Každým rokem jsou
uvezneny stovky Timoranu, lidé jsou muceni elektrickými
šoky, pálením kuže cigaretami, žiletkami, sexuálním zne
užíváním. Máme fototografie, mužeme to dokázat.

Na druhé strane také trvá odpor Východních Timoranu.
Indonésie je s 200 miliony obyvatel jednou z nejvetších
zemí sveta, ve Východní Timoru však žije méne než
milion obcanu. Ale je tu velký rozdíl v kulture a menta
lite, protpže Východní Timor byl více než pet století
portugalskou kolonií, takže je latinskokatolickou zemí
spíše než muslimskou, hinduistickou ci budhistickou.
Nyní celíme brutálnímu kolonialismu tisíckrát horšímu,
než byla portugalská vláda.

V éeskoslovensku jsme udelali zkusenost s /wmunistic
kou totalitou. Mužete vysvetlit povahu totalitního režimu
v Indonésii?

Režim u vás se moc neodlišoval od fašismu a indonéský
režim se svými projevy príliš neliší od stalinismu. Rozdíl
je jenom ve jméne. Ve východní Evrope alespon nestríleli
demonstranty na ulicích, lidé nebyli muceni každý den.
Když z Východního Timoru pošlete fax Amnesty Inter
national, zavrou vás na sedm až osm let do vezení. V
Indonésii také neexistuje svoboda tisku. Takže ty režimy
jsou vpodstate stejné. Možná je tu malý rozdíl v ekono
mice. Ale i tady je to podobné: hospodarství ve východní
Evrope kontrolovala stranická nomenklatura, v Indoné
sii je v rukou diktátorovy rodíny. V Indonésii také nezná
me svobodné volby. Prezident Suharto je ve funkci již 32
let. Ale demokratické hnutí v Indonésii sílí a také pod
poruje naše snahy ve Východním Timoru.

Jak by se tedy mezinárodní spoleéenství melo k indoné
skému režimu chovat?

Myslím, že by melo dojít k úplnému zmrazení obchodu
se zbranemi, dokud Indonésie neodvolá své jednotky z
Východního Timoru a nezahájí dialog se svými obcany
o demokratizaci zeme. Pro Východní Timor žádáme jed
noduše právo na referendum pod dohledem OSN, v nemž
by obyvatelé Východního Timoru svobodne rozhodli o
své budoucnosti.

Jaké jsou podle Vás vyhlídky demokracie a právního
státu v regionu jihovýchodní Asie?

Jsem optimista. Hnutí za lidská práva a demokracii v
jihovýchodní Asii nabývá univerzálního charakteru. Do
sud uspelo v Jižní Koreji, v Thajsku, na Filipínách a verím,
že Indonésie a Malajsie, stejne jako Barma, pujdou stejnou
cestou. Víte, jak bylo težké si pred pár lety predstavit Vác
lava Havla jako prezidenta. Minulý mesíc jsem byl v Jiho
africké republice navštívit prezidenta Mandelu. Kdo by
ješte nedávno pomyslel na takové setkání?

Na Foru 2000 se hodne mluvilo o odlisnostech mezi
západním a východním pnstupem k lidským právum. Co
si o tom myslíte?

Mnohé asijské režimy se v tomto chovají velmi pokry
tecky. Když mluví o rozdílech, ríkají ve skutecnosti toto:
zatímco v Evrope nikdo nesmí být uveznen bez rádného
soudu nebo podroben mucení, nebot mucení je zbabelé
a nehumánní, v Cíne, v Barme, Indonésii je neco tako
vého normální. Takže tento proasijský argument je ve
skutecnosti urážkou Asie. Chce snad nekdo tvrdit, že
svoboda projevu, vyznání, právo na ochranu pred mu
cením je pouze privilegiem bílých a nekdo z Indonésie,
Barmy, Cíny nemá žádné city, necítí žádnou bolest? Jde
o výjimecne hloupý argument, argument namírený proti
vlastním lidem.

Domníváte se, že má existovat mezinárodní mechanis
mus, podle nehož by žádný krvavý diktátor, žádný pacha
tel zloéinu proti lidskosti neusel spravedlivému soudu?
Plne podporuji myšlenku, že by mezinárodní trestní

soud projednával a trestal všechny zlociny proti lidskos
ti, protože by pak,mohl fungovat i jako mechanismus
odstrašenÍ. Vládci, kterí chtejí porušovat lidská práva, by
si pak dávali vetší pozor, kdyby vedeli, že mohou být
potrestáni. •

José Ramos-Horta v rozhovoru s Oscarem A,iasem Sánchezem.
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[udské práva
v konflikte
kultúr
Ladislav Kovác

Malé príbehy malých ludí stávajú sa obcas symbolmi
velkých dejinných zlomov. Takým symbolom sa možno
stane príbeh amerického mladíka Michaela Faya. Pred
pár rokmi bol na turistickom pobyte v Azii, v Singapu
re. Tam raz, podnapitý, z mladíckej recesie postriekal
cudzie autojarebným sprejom. Polícia ho prichytila pri
cine, mládenca posadili do viizenia a podla singapur
ských zákonov odsúdili na výprask bambusovou pali
cou.

V západných krajinách vyvolalo udelenie telesnéhotrestu americkému obcanovi pobúrenie. Ved v niek
torých z nich zákon nedovoluje telesne trestat ani vlastné
deti. Sám prezident Clinton intervenoval. Singapurská
politická autorita Lee Kuan Yew Clintonovu intervenciu
odmietol s tým, že Ázia má vlastný zmysel pre zákonnost
a poriadok a svoje predstavy o ludských právach. Mladík
dostal štyri rany palicou. Po návrate domov sa opil a zbil
vlastného otca. Singapurský premier Goh Choc Tong to
komentoval slovami: "Nieco také sa stane tam, kde syno
via oslovujú otcov krstným menom a správajú sa k nim
ako ku seberovným."

Aký dejinný zlom tento príbeh symbolizuje? Je ruko
lapným potvrdením názoru, ktorý sa z mimoeurópskych
krajín ozýval v poslednom desatrocí: že nijaké univer
zálne, celým ludstvom prijímané právne a mravné nor
my neexistujú. Od roku 1948,ked bola štátmi združený
mi v Organizácii spojených národov odhlasovaná Vše
obecná deklarácia ludských práv, žilo ludstvo v optimis
tickom presvedcení, že uznáva rovnaké základné hod
noty. Dnes stojíme tvárou v tvár námietkam, že práva
vymenované v deklarácii OSN sú vyjadrením hodnót
západnej kultúry a nezodpovedajú hodnotám iných kul
túr.

Kultúrna podm.ienenost
Iudských práv
Ak hovoríme o židovsko-krestanskej povahe západnej
kultúry, vypúštame z nej jej podstatný zdroj: dedicstvo
antickej filozofie. Alfred Whitehead napísal, že dejiny
európskeho myslenia sú iba poznámkami pod ciarou k
Platónovým textom. VPlatónovi pramenia všetky hlavné
pojmové rozdvojenia, co charakterizujú našu kultúru:
rozdvojenie na subjekt a objekt, telo a dušu, realitu a
ideál, prícinost a úcelovost, jednotlivca a spolocenstvo.

Nik nespocíta všetko, co prispelo k dalšiemu formova
niu tejto kultúry, kolko prícin i kolko náhod. Je však
sotva spochybnitelné, že v 16. storocí povedla renesan
cných impulzov najma dvaja muži zasiahli do jej dalšej
evolúcie, Martin Luther a Ján Kalvin. Vjednom spolocne
ovplyvnili jej dalšie nasmerovanie: k zvýšemému dóra-
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zu na jednotlivca, na jeho autonómiu, na jeho nezávis
lost od štátnej a cirkevnej moci. Max Weber, analytik
našej kultúry, sa domnieva, že pri vzniku a v rozvoji
kapitalizmu hrala dóležitú rolu protestantská etika.

Právo a práva

Evolúciu právneho systému nemožno chápat oddelene
od evolúcie celej kultúry. Právo zrejme vstupuje na
scénu ludskej evolúcie v tom istom okamžiku ako poli
tika: Ked sa objavujú sociálne usporiadania, ktoré sú
"nadbiologické", nie už iba rodiny a skupiny lovcova
zberacov, ale vacšie, zložitejšie jednotky, kmene, miest
ne komunity, štáty a dnes aj nadštátne útvary. Z obyca
jov, kontliktov a ich riešení, pokusmi a omylmi vyrastá
európske právo.

Ako sa s politikou rodí právo, rodia sa s ním, aj ked
spociatku temer nepostrehnutelné, práva. Náš jazyk
nemá výhodu anglictiny, aby sme dokázali rozlíšit právo
v jeho restriktívnom zmysle, ako súbor obmedzení na
správanie (law) od práv ako výrazu ludských potrieb a
ich zaistenia (rights). Táto jazyková obmedzenost nám
stažuje vidiet, že právo a práva, navzájom sa podmienu
júce, sú zároven aj protikladné. Len ich vyvažovaním sa
dosahuje relatívna spravodlivost právneho štátu európ
skych demokracií.

Kultúry, ktoré vyrastali z iných korenov, majú iné
chápanie práva i práv než západná kultúra. V ich evo
lúcii sa Platón, Ježiš, Locke objavili okrajovo a neskoro
a ich váha ostala nepatrná. Sinolóžka Marína Carnogur
ská ukazuje v jednom zo svojich clánkov (Tvorba 8/95),
že napriek rozdielnosti pohladov na povahu cloveka ako
jednotlivca sávšetci cínski myslitelia v jednom zhodujú:
že jedinec je clenom organického celku, súcastou spo
locenského organizmu, podriadený jeho záujmom vo
svojich možnostiach i povinnostiach.

Platónsky štát?

Vraciam sa k Singapuru. Je to dnes najprudšie sa rozví
jajúci štát sveta. Hospodárske prírastky sa pohybujú
okolo 10 percent rocne. Rast nie je pritom výsledkom
liberálnej ekonomiky, ale úspešnej kombinácie autori
tatívneho riadenia, rodinných zvazkov, osobných vzta
hov a slušnosti v obchodných jednaniach, trhového hos
podárstva a štátneho zasahovania. Hlavné mesto je asi
najzelenejšou, najcistejšou a najbezpecnejšou metropo
lou na svete. Kto si na ulici odpluvne alebo zahodí zbytok
cigarety a ci v záchode zabudne spláchnut, zaplatí velkú
pokutu. Šírenie drog sa trestá drakonicky: iba nedávno
obesili holandského obchodníka, ktorému v kufre našli
heroín.

Zmienený Lee Kuan Yew, strojca tohto úspechu, nebol
primitívnym diktátorom. Kedysi bol najlepším študen
tom práva v Anglicku a potom 31rokov vládol Singapuru
ako osvietený despota. Platón, ktorý si predstavoval ide
álnu vládu ako diktatúru filozofov, by v nom možno
videI uskutocnenie svojej predstavy. Je teoretikom ázij
ského vzostupu a jeho metódami sa inšpiruj ú iné krajiny
juhovýchodnej Ázie. Podla neho najdóležitejším lud
ským právom nie je sloboda, ale právo na vzdelanie. Na
vzdelanie, ktoré poskytuje štát a ktorým jedinec slúži
štátu.
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Iný teoretik a politik, Kishore Mahbubani, bývalý vel
vyslanec Singapuru pri OS a dnes štátny tajomník,
povedal: "Prežívame najvacšie zmeny v dejinách lud
stva - koniec piitstorocnej dominancie západnej civili
zácie." podra neho v Amerike a Európe je morálny
úpadok a spolocenský rozvrat, chorý vzdelávací systém,
a to všetko je dasledkom "extrémnej formy individualiz
mu". Vo východnej Ázii podla neho funguje sociálna
dohoda medzi obyvatelmi a štátom; štát sa stará o zákon
a poriadok, ale tiež o zaistenie rovnakých šanCÍna vzde
lanie, a za to mu jednotlivci podriadujú svoje individu
álne práva, i také ako je slobodné vyjadrenie vlastného
názoru. Akýmsi prazákladom tohoto systému je pevná
rodina a v nej rešpekt a poslušnosf voci otcovi.

Lee Kuan Yew v podobnej súvislosti konštatoval, že
na Západe kresfanské náboženstvo udržovalo rodinné
hodnoty po stárocia strachom z toho, že narušovatelia
hodnot budú po smrti potrestaní peklom. Ked zásluhou
vedy a techniky sa tento strach vytratil, západná rodina
sa rozpadá a s nou sa rozrušuje fundament spolocnosti.
Ázijská spolocnosf, s rodinou ako základom, spocíva
podla neho na morálnej sebakontrole, ktorá vychádza z
toho, co je dobré a zlé na tomto svete, a preto ju veda a
technika nemaže ohrozit, ale len upevnit.

Západná kultúra V obrození

Lahko je za touto politickou teóriou a praxou rozpoznaf
ucenie Konfucia, ktoré je pilierom cínskej kultúry. 76
percent obyvatelov Singapuru sú Cínania. Ekonomický
mi tigrami sa stávajú tie krajiny, v ktorých Cínania
císelne prevažujú alebo
držia v rukách podstatnú
casf ekonomiky. 30 per-
cent cínskej komunity v
Malajzii ovláda dve tretiny
hospodárstva i napriek
tomu, že sú islamskou
vacšinou utlacovaní ako
kedysi boli v Európe Židia.
Testom budú Filipíny, kde
síce 10 percent Cínanov
kontroluje celú polovicu
ekonomiky, ale kde oby
vatelstvo je kresfanské, a
teda pod vplyvom západ
nej kultúry. V USA až 40
percent vysokoškolských
študentov sú etnickí Cína
nia. Ak si uvedomíme, že
marxizmus kontinentál
nej Cíny je len pozlátko u
na prežívajúcej konfuci-
anskej tradícii, pochopíme
nielen dnešný hospodársky rast tejto obrovskej krajiny
s 1,2 miliardou obyvatelov, ale aj velkosf výzvy, ktorú
stavia západnej kultúre.

Je možné, že veda a technika sa mohli zrodit jedine v
podmienkach západnej kultúry. To však neznamená, že
plody tejto kultúry nemažu byf prevzaté a využité inou
kultúrou, ktorá'dokáže západnú kultúru prevážif. Niek
torí japonskí teoretici sa domnievajú, že ako protestant
ská etika podnietila vznik kapitalizmu v Európe a USA,
konfucianska etika maže zaistif jeho rozmach v Ázii.
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Kým však orientálne kultúry, konfucianská a japonská,
preberajú vonkajšie znaky západnej kultúry, v duchu hes
la malajzijského premiera Mahathira "modemizácia áno,
westernizácia nie", existuje iná kultúra, ktorá odmieta aj
tieto stránky západnej kultúry - kultúra islamská. Jej
najradikálnejší protagonisti sa svojimi úmyslami nijako
netaj a: nejde im o vífazstvo nad západnou kultúrou, tak
ako teoretikom ázijského "zázraku", ale o jej znicenie.
Velké problémy nám chystá iná kultúra, africká: zanedlo
narazí na Západ obrovskými imigracnými tlakmi, vyvola
nými preludnenim afrického kontinentu.

Co nás asi caká?

Dvadsiate storocie bolo vyvrcholením dominancie zá
padnej kultúry. Sjej výškami - medzi nimi hádam práve
najvyššie treba zaradit založenie OSN a prijatie Vše
obecnej deklarácie ludských práv - i priepasfami - ku
ktorým patria desiatky milión ov mrtvych, ktorých smr
fou sa zaplatilo vyvrátenie politických a sociálnych utó
pti. Vedla vedy a technovedy aj utópie boli plodmi poly
morfnej západnej kultúry. Ktosi pov~dal, že 20. storocie
zacalo v Sarajeve a v nom i skoncilo. S testovaním
dalšieho z horkých plodov európskej kultúry: naciona
lizmu. Mne sa však zdá, že Sarajevom deviitdesiatych
rokov zacalo zároven 21. storocie. V Bosne už nešlo iba
o konflikt troch nacionalizmov. Bola tam, v miniatúmej
podobe, predznacená podoba konfliktu, co bude otriasaf
zemeguIou na pociatku nového tisícrocia: bude to - ako
predpovedá americký politológ Samuel Huntington 
zápas kultúr.

Bude to však zároven zá
pas medzi neznalosfou a
predsudkami na jednej
strane a poznaním, ktoré
prináša veda, na strane
druhej. Veda je jediným
nadkultúmym, univerzál
nym fenoménom ludského
sveta. Odhalila ohromné
sily v hlbinách atómu a v
atóJJlOvých zbraniach pos
kytla všetkým kultúram
také prostriedky, že by sa v
násilných zrážkach doká
zali navzájom vynicif.

Novou perspektivou vedy
sa stáva preskúmanie a
ovládnutie ešte vacších a
nebezpecnejších sil - sil,
ktoré urcujú správanie clo~
veka a dynamiku spoloc
nosti. Tieto sily rozhodnú o
budúcom osude sveta.

Možno sa z vedy podarí odvodif také ponatie ludských
práv, ktoré bude prijatelné pre všetky kultúry a všetký
mi rešpektované. Iba veda, zdá sa mi - ale nechcem svoj
názor nikomu vnucovaf - skytá malinkú nádej, že by sa
ludstvu mohlo podarif kritické 21. storocie prežif. •

LADISLAV KovAc
Po listopadu 1989 krátce minisu'em školství Slovenské republiky,
v letech 1990 - 1992 velvyslancem CSFR v UNESCO, nynl profesor
na Prlrodovedecké fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.



"
Poláci a Ceši

N o v Á PRíTOMNOST 10/1997

na zacátku a na konci milénia

Jan Winkler

Názevkonference "Poláci a Ceši na úsvitu a sklonkutisíciletí", která se uskutecnila z iniciativY polského
velvyslance Marka Pernala v Praze v kvetnu tohoto roku,
znel pritažlive a provokativne. Stálo by jiste za pokus
narýsovat vznosný oblouk mostu, po kterém by se šik za
šikem v logickém sledu hrnuly souvislé ceskopolské
dejiny. Bylo by útešné uvidet dejinný retezec, na jehož
pocátku by stál Svatý Vojtech a Boleslav Chrabrý a na
konci Lech Walesa a Václav Havel.

Události vzdálených casu však naše doba casto inter
pretuje po svém. Zkušeností, zážitku, zájmu a dalších
dejinných faktoru, které Cechy a Poláky uplynulých tisíc
let spojovaly, bylo zrova tak mnoho jako tech, které nás
rozdelovaly. Hovoríme-li o spolecných dejinách cesko
-nemeckých jako o "dejinách stýkání a potýkání", pak
možná by bylo lze oznacit rozsáhlé cásti cesko-polské
historie za "dejiny lhostejných sousedu". Není nutné
vytváret nejaké nové mýty. I tak je na dejinách našich
vzájemných vztahu možno dokázat, že spolupráce a
pestování spolecných zájmu prinášelo prospech obema
stranám.

A tak se bude náš most podobat spíše mostu Karlovu:
neimpozantní svým rozmerem, s radou menších oblou
ku. Kamenná cesta, po níž hned v úvodu prejdou Mešek
s Doubravkou, aby prijali krest, ceský král Václav.II.,
který si pojede roku 1300 do Hnezdna pro polskou ko
runu, i Jan Žižka, ješte mladý, aby prišel o oko po boku
Poláku v bitve u Grunwaldu. echáme bez povšimnutí
prejít Jagellonce, Rožmberka coby kandidáta polské ko
runy, a mnoho dalších. Spíše než od jednoho národa k
druhému povede tento most smerem, kterým se Ceši a
P()láci pohybují spolecne.

Hlavne však bude ozdoben sochami. Bude to vždy
znovu Svatý Vojtech, v ruzných podobách a ve svetle,
které k nám od jeho postavy doléhá. Odkazy na Vojtecha
nám však poslouží jako záminka, abychom hovorili o
vecech dneška.

Vojtech - strážce tradice

Vojtech, druhý biskup pražský, byl už ve své dobe po
važován za osobu dbalou pravidel a tradice, což mu bylo
spíše pricítáno k tíži. O to významnejším strážcem tra
dice se stal po své smrti a toto postavení si uchovával
po staletí. Je vnímán i jako zakladatel a nositel tradice
dobrých cesko-polských vztahu.

Druhá polovina 10. století byla v dejinách západní
Evropy vubec dobou velmi nadejnou. Koncil chaos zpu
sobený vznikem stredovekých státu, normanskými ná
jezdy, docházelo k reformaci církve posilováním jejího

civilizacetvorného sebevedomí a k jejímu rozšírení ze
jména na východ. Tímto hnutím byl Vojtech silne zasa
žen. Vdusledku své mucednické smrti a svatorecení stal
se politickým hrdinou strední Evropy té doby a nesmír
ne prispel ke sblížení Poláku, Cechu a též Nemcu. Má
rovnež zásluhu na prizvání Poláku, jejichž státnost se v
té dobe vyvíj,ela s urcitým zpoždením za Cechy, do bytí
a kultury západokrestanského vyznání.

Odvolávání se na tradici patrí mezi nejzajímavejší a
také nejcastejší argumenty. Mnozí si pod tradicí pred
stavují proste sbírku starých zvyku prevzatých z minu
losti nikoli na základe kritického posouzení, nýbrž pro
to, že "se to tak vždycky delalo". Když se však mluví o
tradicním soudnictví nebo o tradicích urcité univerzity,
máme na mysli cosi jiného než jen konzervování minu
lého. Míníme tím neco jako trvalou prítomnost ducha a
morálního postoje, což francouzský teolog a historik
Yves Congar nazývá kontinuitou étosu. Ta chrání a
oslavuje urcité poslání, a tak zajištuje kontinuitu a iden-

.titu téhož postoje následujícím generacím. Básník Paul
Claudel prirovnal tradici ke krácejícímu cloveku: pri
chuzi je treba mít vždy jednu nohu na zemi a jednu ve
vzduchu. Kdo má obe nohy na zemi ci obe nohy ve
vzduchu, nemuže jít vpred.

Takto vymezené tradice se nelze vzdát. Budeme se
však muset zamýšlet nad tím, zda lze vystopovat konti
nuitu étosu (a jakého?) v našich vztazích k jiným náro
dum. Proc po ceské pulce našeho pomyslného cesko
-polského mostu neprešel od doby Komenského žádný
Mickiewicz, žádný Kosciuszko, žádný Ponlatowski, žád
ný Dambrowski?

Vojtech - Evropan

Tak by mohlo být nazváno naše druhé zastavení. Bylo
by možné odhalovat a popisovat jednotlivé Vojtechovy
kroky a zduraznovat jejich evropský rozmer. Ve výctu
by se zajisté objevily zmínky o Vojtechove studiu "v
zahranicí", o jeho cestách, o jeho zápasech proti prodeji
krestanských otroku neverícím, o privedení mnichu
aventinských až po rozbor jeho "vlastizrady", kdy dal 
zrejme v zájmu velkorysého rešení politických pomeru
celé Sclavinie - souhlas s odtržením Meškem dobytých
území od své diecéze, aby tato území mohla být "veno
vána sv. Petru".

Nad všechny konkrétní doklady mimorádnosti svetco
vy by však melo být postaveno poslání, které z Vojtecho
va politického snažení v 90. létech 10. století výrazne
mluví k dnešku. Nabízí se jeden známý citát Goethuv:
"Co bylo kdysi radostí a co bylo kdysi žalem, musí se
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státi poznáním!" Pokusme se tedy vzít si z dejinných zku
šeností vztahu našich zemí a Evropy trvalejší poucení.

Zkušenost dvou svetových válek privedla obyvatele
Evropy k poznání, že pro klid a prospech kontinentu a
každé jeho zeme je treba, aby byly vytvoreny a dlouho
dobe zajišteny vzájemne výhodné vztahy mezi sousedy.
Evropa sousedu je založena na objevení poznatku, že
sousedství je pozitivní hodnota, nabídka. V cesko-pol
ském pohledu jde o vytvárení partnerství a pestování
spolupráce zemí strední a východní Evropy, jež prošly
spolecnou zkouškou nekolika desetiletí vlády autorita
tivních režimu.
Dnes má spolupráce - a to zejména hospodárská - v

rámci regionu strední a východní Evropy klícový vý
znam. Tady treba zmínit CEFTA, u jejíhož zrodu stálo
poznání, že jen samotná geostrategická poloha ci prostá
vule nejsou dostatecnou kvalifikací pro plné zapojení do
Evropy. Je potreba též dobudovat plne funkcní hospo
dárské a sociální struktury, které se mohou pomerit a
propojit se systémem zemí Evropské unie. Bylo pritom
zrejmé, že nemuže jít o závody typu "kdo drív". Projekt
vychází z principu hledání velmi konkrétních, prakticky
uskutecnitelných forem spolupráce, o než mají všichni
zúcastnení zájem.

Jedním z nejpozoruhodnejších procesu v dejinách Ev
ropy je Evropská unie. Nad právními, technickými a
ekonomickými problémy integrace se vznáší problém
základní: do jaké míry jsou obcané jednotlivých zemí
ochotni vzdát se své suverenity, svých tradic, a tím osla
bit svou identitu. A samozrejme ve prospech ceho?

Pojem identity je treba zkoumat. Jestliže identita spo
cívá v zachovávání urcitých typických prvku vyrostlých
z místních pomeru, pak chápeme, proc dokumenty ev
ropských institucí tak casto zduraznují nutnost citlivého
prístupu. Zustane zrejme jedine otázkou vyspelosti té
které zeme, do jaké míry bude schopna rozeznat své
vlastní hodnoty, kterýmí lze obohatit ostatní národy. Cas
to budou prosazovány takové historické odlišnosti, které
jsou vydávány za "národní dedictví" ci tradice jen jaksi
zástupne - pro nedostatek vlastní tvorivé soucasnosti.

Do velkých slov a posvátných pojmu se bude halit
provincialismus: zpusob myšlení, který se brání kon
frontaci s jiným prostredím. Vyznacuje se sníženou sou
teživostí a o to více zjitrenou závistí. Pokud budeme
podle naší definice chápat tradici jakožto kontinuitu
mravního postoje, pak provincialismus postrádající ja
kýkoli étos je vlastne ne-tradicní, at se tradice dovolává
sebehlasiteji.

Poucení ze dvou svetových válek se projevuj e i zájmem
evropských národu na zachování spolecného hodnoto
vého systému euro atlantické civilizace. Protože Evropa
nemuže zapomínat, že do rešení svých problému vtáhla
opakovane celý svet, je treba se zmínit o Evropé atlantic
ké.

Hlavní prednosti americké spolecnosti - otevrenost a
odvaha - umožnily po druhé svetové válce uvést do
chodu mechanismus evropské spolupráce a jsou Evrope
zapotrebí i nyní. Systém kolektivní obrany v rámci NATO
založený na konsensuálním duchu i rádu zbavil Evropu
obavy z nacionalizace politiky a nastolil odpovednost
clenských zemí NATO za obranu svou i svých spojencu.
Ackoli sovetská hrozba pominula, pozitivní vlivy nepo
zbyly rozhodne na platnosti a aktuálnosti.

A konecne ctvrtou evropskou vrstvou je Evropa s glo
bální odpovédností, Evropa, která si je vedoma své od-
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povednosti za ,vývoj celého sveta. Tato odpovednost za
hrnuje rešení otázek globální povahy: životní prostredí,
potravinová krize, napetí mezi civilizacemi, mezinárod
ní zlocin, budování celosvetového hospodárského systé
mu atd. Na prvním míste ovšem zustává aspekt spoluod
povednosti Evropy za bezpecnostní situaci ve svete.

Vojtech - voje útecha

Kosmova Kronika ceská na jednom míste užívá pro Voj
techa oznacení Exercitus solatio. Není to možná jediná
správná etymologie jména Vojtech, která ho oznacuje za
"voje útechu". Ale v každém prípade je možné z této
verze neco vytežit.

Samozrejme, klade se otázka: jakého voje? A proc
útecha? Není pochyb, musí jít o voje zbrojné, o vojska.
Zde se otevírá prostor pro cesko-polská srovnávání. Po
kud kdy potrebovaly voje polské útechu po bitvách ztra
cených po statecném boji, potrebovaly nezrídka voje
ceské útechu k prekonání frustrace z nebojování.

Rozdíl v postoji k brannosti v Polsku a v Cechách bije
do ocí. Paradoxne užívá se v polštine k oznacení vojáka
výrazu "žolnierz", který v ceštine oznacuje nájemné síly
bojující pro peníze, ac polští vojáci nejednou prokázali,
že vlast je jim nad hrdla a statky. Elita naší nové armády,
dobrovolníci z IFOR a SFOR, hovorili casto a verejne o
své financní motivaci bez obalu a na prvním míste. Jsme
uprímnejší nebo cynictejší?

Podle loni provádených pruzkumu 53 % ceské popula
ce neocekává v príštích 10 letech závažnejší ozbrojený
konflikt vetšího rozsahu a jen 12% jej ocekává s urcitostí.
Jen Ukrajinci a Islandané sdílejí náš optimismus, zatím
co ligu pesimistu vedou Americané a obyvatelé Bosny, z
nichž takový konflikt ocekává 35, respektive 36 %. Je
potreba dozvedet se více, z ceho náš pocit bezpecí pra
mení.

Vždyt vedle poklidu, který ovládá naše sousedství,
existují mnohé hrozby, které mohou ovlivnit euroatlan
tické spolecenství. Nebezpecné je šírení zbraní a techno
logií hromadného nicení z území bývalého Sovetského
svazu do státu s nestabilními ci agresivními režimy a
také vzrustající schopnost nekterých techto režimu vy
vinout a skryte vyrábet chemické a biologické zbrane.
Balistické strely má dnes k dispozici více než 35 zemí a
státy typu Severní Koreje vyrábejí radu typu rízených
strel, které se nabízejí v katalozích zbrojní produkce po
celém svete. Strategictí plánovaci odhadují, že do peti let
bude Cína schopna zasáhnout severoamerický kontinent
z vlastního územÍ. Jakmile budou balistické strely k
dispozici režimum na Stredním východe a v Severní
Africe, dostanou se jim na dostrel všechna hlavní mesta
Evropy.

aše vojska potrebují nejen voje vudce, ale také voje
útechu, která pozvedne sebevedomí voju a ukáže na
oduvodnenost jejich existence.

Vojtech - intelektuál

Ríšská politická teologie Oty III., u jejíhož zrodu Vojtech
asi stál a jejímuž naplnení tolik venoval, prinesla nový
požadavek spolupráce krestanských panovníku. Pokusy
o její naplnení podporené mucednickou Vojtechovou
smrtí vedly k tomu, že christianizace Polska šla ceskou
cestou, vcetne prejímání ceské náboženské a krestanské
terminologie. Cechy mely vetší a delší zkušenost s tím,
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jak udržet vlastní stát v nemeckém sousedství, a ceská
christianizace tuto zkušenost predávala Polákum. Sou
casne kladla mez nemecké dominanci v polské kulture,
pro niž byla práve christianizace silným nástrojem.

Tuto investici Poláci Cechum bohate vrátili na konci
tisíciletí. Je dobre pritom mít na pameti, že Polsko se
zejména od prvního rozdelení v roce 1772 ocitalo casto
ve stavu destrukce a následující rekonstrukce - mnohdy
od samotných základu. Z toho vyplývala dodnes patrná
potreba rešit i základní otázky státu jaks.i ex abrupto.
Elementární instituce casto neexistovaly, pomery navíc
komplikovaly nekteré osudné tradice. Prywata, nadra
zování zájmu aristokracie nad zájem obecný, vedla k
postupnému rozdelení demokratického Polska mezi
sousední absolutistické monarchie. Tato nepríznivá si
tuace nijak neprispívala k rozvoji nejakých praktických
koncepcí sociálního usporádání, protože polští vlaste
nectí intelektuálové nemeli sebemenší zájem podporo
vat stabilitu zemí, které anektovaly cásti jejich vlasti.
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Naproti tomu na konci 19. století prišel ke
slovu nový smer filosofování "zdola", zame
rený na peclivou, logickou a sémantickou
analýzu. Jeho koreny jsou spojeny se jmé
nem Brentanova žáka Kasimira Twardow
ského. Z tohoto zdroje se vyvinula Lvovsko
-varšavská škola, v níž ovšem - na rozdíl
napríklad od Vídenského kruhu - nikdy ne
dominovala nejaká redukcionistická tíhnuti
ani svetonázorová, ani politická. A tak si
tento smer, který je spjat se jmény Lesniew
ského ci Alfreda Tarského, udržel kritického
a nezávislého ducha i v období nástupu mar
xismu jakožto státní ideologie. Ostatne i
mezi polskými marxisty se tycí velká posta
va Leszka Kolakowského, jemuž puvodne
strana uložila bojový úkol rozvrátit nejen
novotomismus pestovaný na Katolické uni
verzite v Lublinu, ale i personalismus Mari
tainuv a Mounieruv oblíbený mezi polskými
katolickými intelektuály. Kolakowski, jak
známo, šel ovšem jinou cestou.

Od r. 1956 - po propuštení kardinála Ste
fana Wyszynského z vezení - utvárela si
polská katolická církev postupne takové pos
tavení vuci státní moci, jaké nemelo v ze
mích sovetského bloku obdobu. Tento stav
byl se zájmem sledován i verícími v Cesko
slovensku.

Novodobé cesko-polské vztahy silne ovliv
nilo zvolení kardinála Karola Wojtyly pape
žem. Tato událost mela význam nejenom
pro naši krestanskou obec, nýbrž i pro auto
ry a signatáre dokumentu Charty. Vždyt K.
Wojtyla byl znám již pred svým zvolením
papežem cásti katolického disentu, která sle
dovala jeho myšlenkovou cestu od mystiky
Sv. Jana z Kríže k textum M. Schelera. Nejen
tato cást ceské politické opozice si uvedomo
vala, co znamená nová volba papeže pro
tehdejší komunistický systém a co pro bu
doucnost cesko-polských vztahu. Od toho
okamžiku nespoušteli ceští a slovenští disi
denti a jejich stoupenci nespoušteli dení v
Polsku z ocí.

Co ríci záverem? V posledních nekolika
mesících lze videt v ceské spolecnosti únavu, príznaky
frustrace a zrejme i ztráty duvery ve zvolený zpusob
transformace. Podobné hlasy je možno slyšet i v Polsku.
Príznacný je citát ze záveru studie o úloze filozofie a
ideologie v moderních dejinách Polska, jejímž autorem
je Wojciech Zelaniec:

"Behem 45 let komunistické vlády prevážná vetšina
Poláku odmítla ve svých srdcích komunistickou ideolo
gii, ale byla bezmocná proti propagande a policejní zvuli.
Byli to zejména, i když ne výlucne, lidé liberálne-socia
listického presvedcení a lidé inspirovaní krestanstvím,
kterí spojili své usilí ve prospech národních a proste
lidských zájmu. Když konecne uspeli, ukázalo se, že již
nevíme, jaké tyto zájmy jsou."

Svatý Vojtech nám pomáhej! •

JA W[ KLER (1957)
ámestek ministra zahranicních vecI.
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Pri hodnocení hospodárských výkonu je Hongkong na prvním
míste svetové tabulky. Malické úze
mí, pouhých 414 ctverecních mil, s 6
miliony obyvatel, z nichž 40 % tvorí
uprchlíci z komunistické Cíny. Je
zdrojem jedné tretiny všech cínských
valutových príjmu, 60 % všech za
hranicních investic, vytvárí 3 mi
liony pracovních príležitosti v prileh
lé kantonské provincii. Je tedy treba
se ptát, kdo koho vlastne ekonomicky
ovládne.

Hrubý domácí produkt se za po
sledních sedm let víc než zdvojnáso
bil a dosáhl už 20 tisíc dolaru na
hlavu, což je víc, než ve Velké Britá
nii, materské zemi, která se záslu
hou nikoliv ctnostné Opiové války v
roce 1842 Hongkongu zmocnila a 1.
cervence 1997 ho zase Cíne slavnos
tne vrátila. Z dravého kapitalismu s
minimální kontrolní rolí koloniální
správy se Hongkong rovnou ocitne
uvnitr nejpocetnejšího státu sveta s
režimem, hlásícím se ke komunis
mu.

Nerecni o právech,
investuj!

Dojde k vyvlastnování, rozkulacová
ní, trídnímlJ boji, milionárským ci
miliardárským dávkám? Smetánka
hospodárská, spolecenská, politická
a íntelektuální si již obstarala ces
tovní pasy jiných zemí (však proto
se kanadskému Vancouveru už ríká
Hongcouver). Mosty však za sebou
elity nespálily. Nyní se vracejí se zá
merem setrvat tak dlouho, dokud to
pomery dovolí.

Skeptici upozornují na hrozivý
precedens. Pred nekolika desetiletí
mi Britové vrátili Cíne prístav Wei
hai, jemuž se dostalo úplne stejných
záruk o zachování autonomního vý
voje jako ted Hongkongu, a dopadlo
to tak, že Weihai je dnes zanedbané,
ubohoucké hnízdo.

Taková prognóza se však pro
Hongkong vubec nezdá být realistic
ká. Platí tak málo jako nekdejší re
volucní dichotomie kapitalisté ver
sus proletariát. Zastánci hospodár
ské svobody se docela dobre cítí i v
pro- stredí bez obcanských svobod.
Investor v diktaturách má zajištenou
stabilitu, bez stávek, bez výhružných
nápisu Yankee Co Home na vratech
továrny. Vládní cinitelé se stanou
partnery v byznysu, a ti na porádek
dohlédnou.

Kdo
koho

vlastne

pohlcuje?
Hongkong po prvních

mesících cínské vlády

Peking se oficiálne hlásí k marxis
mu-leninismu, lec "s cínskými
rysy", které jsou ale se zdedenými
dogmaty dost na štíru. Nezáleží na
barvé koéky, ale na tom, zda umí
chytat myši - Být bohatý je bájeéné 
Všichni budeme bohatí, ale ne ve stej
nou dobu - to vše a ješte víc prokla
moval Teng Siao-pching, architekt
podstatných reforem. Soucasné ge
neraci vládcu nejde o komunistic
kou nirvánu, ale o stabilitu, udržení
moci jednou stranou, která si ríká
komunistická ..

Vetšinu z obrovského objemu fi
nancních transakcí Cíny uskutecnu
je mocná, z Pekingu kontrolovaná
Bank of China, která sídlí v Hong
kongu. Nomenklaturní kádry se v
Hongkongu takto angažují už neko
lik desetiletí, pocet hongkongských
firem, které vlastní výlucne ci mají
v nich lukrativní podíl, se odhaduje
na 15 tisíc, ac oficiálne jich je jen
tisíc. Takto se rozmáhá symbióza
hongkongských mogulu a tak zva
ných rudých princu. Obema vyho
vuje kapitalistický stav vecí, nikdo z
nich demokracii nepostrádá, byla by
na obtíž.

Komu vadí demokracie

Velká Británie se k zavádení politic
kých svobod odhodlala až na sklon
ku koloniální éry. Peking se velmi
popudil na posledního guvernéra
Christophera Pattena, který si ze
svých studií v USAprinesl jiné zvy
ky, než na jaké byli Cínané zvyklí u
zdrženlivých anglických gentlema
nu. Vroce 1991se konaly první volby
do zákonodárného sboru. Vyhrála
demokratická liberální strana Spoje
ní demokraté Hongkongu (United
Democrats oj Hongkong), založená
po masakru na Tchien-an-men v
cervnu 1989. Ani jeden z kandidátu
podporovaných cínským režimem
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neuspel. Londýn se pak tváril rozpa
cite a Peking se hodne zlobil.

V té dobe však už skutecná politic
ká moc nebyla v rukou guvernéra
Pattena, nebot ji pevne držela státní
tisková agentura ová Cína (New
China News Agency) s tisíci zamest
nanci, z nichž jen hrstka byli skutec
ní žurnalisté. NCNA už de facto fun
govala jako stínová vláda a její redi
tel byl znám jako "ten druhý guver
nér".

Další volby probehly v -roce 1995.
Proti demokratum v cele s neúnav
ným právníkem Martinem Lee kan
didovali prokomunistictí reprezen
tanti seskupení v Demokratické ali
anci za lepší Hongkong (Democratic
Alliancejor the Betterment oj Hong
kong). Necelou hodinu po otevrení
volebních místností NCNA opakova
la závazek Pekingu, že zvolené shro
máždení - v nemž demokraté zvHe
zili v pomeru 6:1 -rozpustí. A komu
nisté své slovo dodrželi. Zároven zrí
dili "náhražkový sbor": 400 osob,
vesmes byznysmanu, vybralo 60 po
liticky dostatecne prizpusobivých
postav, též z rad propadlých kandi
dátu, a ti pak vybrali hlavu (Chif;[
Executive) postkoloniálního Hong
kongu, rejdare jménem Tung Chee
hwa.

Ackoli tento miliardár získal vzde
lání na Západe, ve svých pravidel-o
ných interview odmítá použitelnost
západního modelu demokracie. Tvr
dí stejne jako jiní asijští vudci, že
obcanské svobody vubec nejsou
podmínkou, ale casto naopak pre
kážkou hospodárského rozvoje. Rej
dar Tung zduraznuje tradicní hod
noty, mezi nimiž dominuje posluš
nost vuci vládcum. Jeho ideálem je
oligarchie podnikatelu jako záruka
prosperity a autoritativní zpusob
vlády, jaký zavedl Lee Kwan Yew v
Singapuru. Tung udržuje vrelé styky
jak s nejbohatšími lidmi sveta, tak s
cínskými potentáty. Má dobrý duvod
být jim vdecný: v osmdesátých le
tech za záhadných okolností zachrá
nili jeho firmu pred bankrotem.

Ostrí hoši jsou dobrí
vlastenci

Zajímavý bude rovnež další vývoj
organizovaného zlocinu. Tyto tzv.
triády (nebe-zeme-clovek) vznikaly
v Cíne od 17. století a v Hongkongu
se rozrostly do odhadované síly 100
tisíc clenu. Ovládají mnohá podni-
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katelská odvetví, napríklad nocní
kluby, biografy, kung-fu školy, pros
tituci, pašeráctví, vydírání. Odmítá
-li restauratér platit, všechny židle
mu obsadí kádry z triády a z místa
se nehnou. Nebo hodí na tanecní
parket jedovaté hady. eochotu ke
spolupráci zpravidla ukoncí varov
ná zásilka s uríznutou hlavou cerné
ho psa. Vraždí se exemplárne, tteba
na tenisových dvorcích, s vidlickami
zabodnutými do tváre obeti. Dosud
kvetlo za spolupráce cínských cel
ních orgánu pašování ukradených
automobilu do Cíny.

Tao Siou, ministr verejné bezpec
nosti, zduraznil, že cínská vláda na
prosto nesouhlasí s kriminální cin
ností gangu, nicméne dodal, že mno
zí clenové triád jsou dobrí vlastenci,
s nimiž Cína muže spolupracovat.
Jako príklad uvedl zahranicní ná
vštevu jednoho z vládních predsta
vitelu, o jehož bezpecnost pecovalo
osm set clenu triády. Dlužno dodat,
že organizovaný zlocin neváhá za
úplatu prispet i veci svobody. Gang
steri se podíleli na vypašování víc
než 500 disidentu (podzemní cesta
zvaná Operation Yellowbird) do
emigrace.

Konec kolonialismu,
pocátek surrealismu?

o .pulnoci posledního cervnového
dne došlo k historické události - pre
dání suverenity, konec koloniální
potupy. Velkolepý ceremoniál, osla
vy s ohnostroji za vytrvalého dešte
ohlašujícího dobu tajfunu. Na otáz
ku, jak to bude s predpokládanými
demonstracemi, cínský pro konzul
Tung odpovedel, že povoleny bu
dou, pokud si budou pocínat legálne.
Demonstraci demokratických akti
vistu však zakázal, presto se konala.
Policie nezakrocila s vysvetlením, že
nebude zbytecne utrácet peníze da
nových poplatníku. Demonstranti
nerušene prodávali miniaturní sád
rovou kopii Bohyne demokracie z
Tchien-an-men, inspirovanou ame
rickou Sochou svobody - a vyrobe
nou v CLR. Made in China!

Není to jediný surrealistický prvek
v tomto sjednocení. CLR,výtvor cín
ské komunistické strany, která drží
monopol moci, pozrela Hongkong,
kde komunistická strana nadále zu
stává v ilegalite! ekterí západní ko
mentátori vysvetlují, že Peking váhá
s legalizací, ponevadž by se pak ko
munisté museli podílet na volbách,

které by prohráli. Tito mudrcové
zrejme nemají potuchy o praktikách
s jednotnou kandidátkou a neomyl
ným vítezstvím na 99 %.

Tung Chee-hwa po uvedení do
funkce oznámil, že jeho první priori
tou bude zkrocení cen nemovitostí. Za
první polovinu roku 1997ceny nemo
vitostí a bydlení vzrostly o 50%\ za
ctverecní metr se misty už platí re
kordních 10tisíc dolaru. Prozatim po
uze polovina obyvatelstva bydlí ve
vlastním. Ve své inauguracní reci
Tung oznámil, že chce do deseti let
zvýšit tento pomer na 70 %. Skeptici
upozornují, že situace se nebude lep
šit, ponevadž bude zesilovat migracní
tlak z tLR, navzdory všem zákonným
prekážkám.

Mezi prvními kroky nové vlády
bylo oznámení o volbách v léte príš
tího roku. Zákonodárné shromážde
ní o poctu 60 clenu vznikne takto: o
20 kreslech rozhodnou volici, o 40
kreslech skupina nejvlivnejších
byznysmanu. a námitku o podivné
to demokraticnosti Tunguv mluvcí
jménem Nicholas g odpovedel, že
"žádný systém není perfektní".

o demokracii tu nejde

Spolehlivou míru duvery ci neduve
ry v budoucnost jsou ceny nemovi-
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tosti, jejichž vlastnictví lze snadno
ohrozit zásahem politické moci. V
lednu 1992Teng Siao-pching navští
vil Šen-cen, zbrusu novou cínskou
metropoli, kde se experimentuje s
kapitalismem (viz NP4/96), a udela
lo to na nej takový dojem, že slíbil
prodloužit kapitalistický status
Hongkongu z padesáti na sto let.
Ceny nemovitostí jakož i ceny na
burze se okamžite víc než zdvojná
sobily, ted je tam dráž než v Tokiu.
Obycejný obcan CLRvšak nesmí do
Hongkongu, soucásti téže zeme, bez
zvláštního povolení!

Mezi prední optimisty, pokud jde
o budoucnost Hongkongu, patrí vy
nikající žurnalista a komentátor
New York Times, Thomas L. Fried
man. Tvrdí, že ted po odchodu Britu
si Peking muže dovolit být velkory
sý, ponevadž ted už se velkorysost
nemuže považovat za ústupek kolo
nialistum a za ztrátu vlastní tváre.
Cínští vládci chtejí rovnež dokázat
svetu, že dovedou Hongkong spra
vovat stejne dobre jako jejich pred
chudci, což by melo také uklidnit
Tchaj-wan, který prozatím sjedno
cení uniká. Cínané se údajne neobá
vají amerických bombardovacích
perutí, ale nepríznivého hodnocení
v amerických financních kruzích. V
Hongkongu je sousttedeno více než
100 miliard dolaru zahranicního ka
pitálu, který lze vmžiku elektronic
ky predisponovat jinam - a Cínané
to dobre vedí. Nemáme tu tedy co
delat s konfliktem mezi kom unis
mem a demokracií, ale spíš mezi na
cionalismem, uspokojením z konce
potupného kolonialismu a blaho
dárnou vládou zákona, kterou kolo
nialismus zavedl.

Jak ale realizovat závazek "jedna
zeme, dva systémy", aniž by došlo k
projevum nesouhlasu tech, kterým
je souzeno žít pod tím méne výhod
ným systémem? Již se ozvali mluvcí
Šanghaje a Tianjinu s tvrzením, že
nemohou ekonomicky konkurovat s
Hongkongem, aniž by se jim dostalo
toho, co prezident Tiang Ce-min
Hongkongu zarucil: obcanskou spo
lecnost, vládu zákona, tržní hospo
dárství bez korupce. Kardinální
otázka tedy zustává: povede rostoucí
hospodárská prosperita k všeobecne
pragmatickému politickému pocí
nání, nebo k sebevedomým silác
kým krokum ke škode zeme - i oko
lí? •

OTA DLC (1930)
Profesor na univerzite v Binghamptonu, USA.
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volební mezicas v Nemecku

Bedrich UUtz

Nemeckývývoz soustavne roste, investice presto stagnují. Kurzy stoupají do nebe, nezamestnanost taktéž.
Zdravotní reforma prináší znacné financní zatížení pro
pojištence, ostatní prislíbené zmeny, danová reforma a
reforma duchodového zabezpecení, neprošly parlamen
tem a s nejvetší pravdepodobností spadnou pod stul.
Spolková banka, snad nejuznávanejší nezávislá instituce
v Nemecku, považuje za jednu z hlavních prícin krizové
ho stavu státních financí špatný danový systém, který
zatežuje drobného poplatníka, velkým firmám však
umožnuje obrovské danové úniky. ejznámejší národo
hospodárské ústavy predpovídají další rok konjunktury,
ale zároven i pokracující rust nezamestnanosti, a to až na
11 %. Pres nepríznivý vývoj státního rozpoctu i státního
dluhu chce emecko behem príštího roku splnit všechny
podmínky Maastrichtské dohody pro pristoupení k spo
lecné evropské mene. Vláda však zatím nemá predstavu
o tom, jak desetimiliardové schodky splácet.

Nespokojenost roste

Mluvcí vlády Peter Hausmann sdeluje v informacní pu
blikaci, která se zasílá i zahranicním dopisovatelum v
Nemecku: "Euro prijde a jeho stabilita je zarucena ... K
tomu prispeje také rozhodná realizace všech plánova
ných reforem ... Spolková vláda splnila své úkoly a Ne
mecko je na dobré ceste do budoucnosti." Jako volební
leták by byl takový dokument prijatelný. Pokud je však
mínen jako informace vlády o skutecném stavu vecí, jde
prinejmenším o podcenování novináru.

Za této situace si vládní i opozicní politici dovolují
prepych volebního boje, i když do parlamentních voleb
zbývá víc než rok. Pro strany soucasné vládní koalice 
Krestanské demokraty (CDU), bavorské Krestanské so
ciály (CSU) a Svobodné demokraty (FDP) - to zatím
nevypadá príliš ružove. Podle pruzkumu by nyní nedo
sáhly potrebné vládní vetšiny, naopak sociálním demo
kratum (SPD) a Sdružení 90/Zeleným (Zeleným) by
dnešní podpora k vytvorení vlády stacila. Soucasná vlád
ní koalice tak prišla o argument, že by prípadná rudoze
lená vláda byla závislá na tiché podpore postkomunistu
(PDS). Nyní je lhostejné, zda se PDS do parlamentu
dostane, ci nikoli.

espokojení obcané se jen težko smirují s ruznými
nepopulárními opatreními jako je omezování subvencí
na težbu cerného uhlí ci rušení nerentabilních podniku.
Spotreba obyvatel se zvyšuje i pres rostoucí inflaci a ani
cestovní ruch netrpí krizovými jevy.

Podnikatelé a ekonomové jsou vuci vláde nejkritictejší.
Vytýkají jí netecnost, nerozhodnost, neschopnost zvlád
nout soucasné problémy. Prúzkum mezi duležitými
osobnostmi z hospodárských, vedeckých a politických
kruhú ukázal, že 85 % techto lidí považuj e vládu za príliš
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slabou, 75 % jí vycítá špatnou hospodárskou politiku a
58 % se domnívá, že dojde ke zmene vlády.

Každý s každým

Vládní strany samy jsou velmi znejistelé a zacínají na
hlas uvažovat o možných nových koalicích. Zejména
Svobodní demokraté pripouštejí možnou koalici s nekte
rou nynejší opozicní stranou. Otevrene se k ní hlásí
predstavitelé tzv. levého krídla, zatímco predseda FDP
Wolfgang Gerhardt umírnene poznamenává, že "je snad
predcasné již uvažovat o možných koalicích". Klaus
Kinkel, ministr zahranicí, nevidí jinou perspektivu než
pokracovat se soucasnou koalicí CDU/CSU. ení tedy
vyloucena žádná varianta: ani obnova sociálne-liberální
koalice SPDa FDP, ale prípadne ani "semaforová" rudo
-zeleno-žlutá koalice SPD,FDP a Zelených.

Sociální demokraté se v tomto predvolebním tanci
rovnež otácejí na všechny strany. Nevylucují koalici ani
se Zelenými, ani s liberály, ovšem ani velkou koalici s
CDU/CSU. Dve vudcí osobnosti strany a dva kandidáti
na úrad kanclére - Gerhard Schroder, ministerský pred
seda Dolního Saska, a Oskar Lafontaine, ministerský
predseda Sárska a predseda SPD - se ve svých názorech
znacne odlišují. Zatímco Lafontaine tíhne spíše k rudo
-zelené koalici, je Schroder otevrený všem alternativám.
Té zelené ovšem méne rád.

V hlavní roli SPD

Všechny tyto úvahy do znacné míry rozhodne volební
výsledek nejvetší opozicní strany - SPD. V nekolika
volbách za sebou si SPD svými vnitrostranickými spory
a nepresvedcivými volebními kampanemi vždy znovu
zatarasila cestu k moci. I Lafontaine a Schroder jsou
sokové, dávají si však záležet, aby jejich soutežení obraz
strany nepoškodilo. Uvidíme, zda jim to vydrží. Kanclér
ský kandidát má být oficiálne jmenován až na predvo
lebním stranickém sjezdu. Vetší šance má Schroder, v
prúzkumech popularity již dlouhou dobu suverénne
vede pred všemi ostatními politiky. Jeho pozice ve vlast
ní strane však není tak silná: je hodne pragmatický a
málo sociálnedemokratický. Presto se 69 % volicu SPD
vyslovuje pro dolnosaského ministreského predsedu a
jen 27 % pro Lafontaina. To nemúže opomíjet ani spíše
ideologicky zamerená funkcionárská elita, která bude
volebního lídra nakonec vybírat.

Lafontaine se ovšem více snaží vybavit SPD urcitou
jednotnou politickou linií. Ohrazuje se proti obvinením,
že sociální demokraté vládní politiku jen blokují, a pred
kládá alternativní návrhy a programy, které smerují k
vetší sociální spravedlnosti a zároven slibují zajistit fi
nancní rovnováhu. Schroder nenapadá politiku predse-
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však ovlivní jen nepatrne. Jediná politická strana, která
se zabývá výhradne východonemeckými otázkami, je
postkomunistická Strana demokratického socialismu
(PDS). Její síla ve východonemeckých zemích je obrov
ská, takže i pres mizivou podporu v západním emecku
presahuje v celostátním merítku hranici peti procent.
Tisíc miliard marek, které od sjednocení proudily do
bývalé DR, nedokázaly odstranit nízkou produktivitu
práce a vysokou nezamestnanost, která na mnoha mís
tech dosahuje více než dvojnásobek zápodonemecké
úrovne. Úsporná opatrení se nevyhnula ani nákladum
na obnovu bývalé DR. Jaký vliv to muže mít na tamní
politickou situaci, je více než zrejmé.

Nemecko, které bylo ješte pred nekolika lety zárivým
príkladem nejen pro státy na východ od Labe, ztrácí svuj
nekdejší lesk a pohybuje se v bludném kruhu. Vzemi je
dost chytrých lidí, kterí vedí, jak se z této šlamastyky
dostat ven. Není to vubec jednoduchá cesta. Zatím se
nenašla politická síla, která by mela odvahu se po ní
vydat. •

BEDRICH UTITZ (1920)
Novináf' a publicista, od !'oku 1968 žije v Nemecku.

dy strany, dává však naje
vo, že nelze lpet na výdo
bytcích dávno minulých let
blahobytu, že je treba se
prizpuso bit daným mož
nostem.

Dále hrají

Liberálové sázejí na "zvi
ditelnování". Všemi silami
bojují za snížení daní, ze
jména "solidárního prí
spevku" pro výstavbu no
vých zemí ze 7,5 % na 5,5
%. Starosti jak zaplnit fi
nancní díru asi sedmi mi
liard marek ovšem prene
chávají ministru finanCÍ
Waigelovi (CSU). FDP na
víc rozpoutala diskusi o
branné povinnosti, kterou
nyní emecko potrebuje
asi tolik jako plešatý hre
ben. FDP se však výsledku
voleb nejvíce obává. Pet
procent nutných ke vstupu
do Spolkového snemu jí
zatím volební pruzkumy
zajištují. Pokud by však v
príštím funkcním období
mela prejít do opozice,
mohla by být existence této
malé strany, která zatím s
jedinou výjimkou nechy
bela v žádné spolkové vlá
de, vážne ohrožena.

Zvláštní roli hraje bavor
ská CSU. Že se ráda profi
luje i vuci sesterské strane,
není nic nového. Pikantní
ovšem je, že v soucasné
krizové situaci smeruje
svou kritiku více na kanclére Kohla než na OPOZICI.

Bavorský ministerský predseda Edmund Stoiber otevre
ne vyhrožuje Helmutu Kohlovi, že nesplní-li Nemecko
maastrichtské podmínky do puntíku, Bavorsko odmítne
zavedení jednotné evropské meny. A predseda strany a
ministr financí v Kohlove kabinetu, Theo Weigel, nejen
že se od Stoibera nedistancuje, ale navíc požaduje - proti
kanclérove vuli - reorganizaci vlády. Tak trochu za to
muže fakt, že zemské volby v Bavorsku predcházejí
volby do Spolkového snemu. Situace uvnitr vládní koa
lice je však v každém prípade velmi vážná.

Zelení se s léty stali akceptovanou politickou stranou,
mají zastoupení v ruzných zemských vládách i v míst
ních samosprávách. V príští spolkové vláde by však byli
- zvlášte se zretelem k prežívajícímu radikálnímu krídlu
- prinejmenším složitým partnerem. Jsou však možná
jedinou politickou stranou, která by se, jak se zdá, mohla
cítit dobre také v opozici.

Mimol'ádný význam má také situace v nových spolko
vých zemích. Nedávná prírodní katastrofa na Odre pri
spela k vetšímu sblížení dvou tak rozdílných cástí Ne
mecka. Rešení podstatných problému v jejich soužití to
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.LIDSKOU ODPOVEDNOST
o neudržitelné mentalite postmoderního cloveka

Jan Keller

Z abýváme-li se lidskými' hodnotami ve vztahu k palcivým en
vironmentálním problémum, bývá
zvykem rozlišovat je podle toho,
zda prospívají ci naopak škodí na
šim šancím na prežití. Také u nás
Josef Vavroušek usporádal deset
páru hodnot z hlediska jejich sluci
telnosti s udržitelným rozvojem
spolecnosti.

Udržitelnost bývá v techto kon
cepcích vždy spojována s durazem
na dlouhodobejší perspektivu, se
schopností zríci se krátkodobých
výhod, se zodpovedností za dopady
vlastního jednání. Neudržitelnost
se naopak pojí s tekavostí, krátko
dobým horizontem, s ciste korist
nických vztahem k realite. Neudr
žitelnost hrozí tam, kde vše je re
dukováno na okamžitý prožitek,
jednající se pritom necítí být nijak
vázán k urcitému místu, trvalost
není typická ani pro jeho vztahy k
druhým lidem, dokonce ani pro
jeho vlastní postoje.

Poradce ve vecech
prírodních
Pri pohledu na podobné typologie se
cloveku vybaví protiklad tekavého
pubescenta, který je nezralý a teprve
experimentuje se svou zkušeností, a
dospelého, již vyzrálého cloveka,
jenž si udelal jasno ve svém živote a
našel si pevné místo ve spolecnosti.
Úkol je pak snadný: pomoci lidem
nalézt dospelou podobu, co nejrych
leji vyrust z infantilní nehotovosti.

S takovým postojem pochopitelne
riskujeme, že budeme obvineni z
.elitárství. Mohli bychom se však
bránit tím, že se jedná jen o obdobu

již existujících, legitimních forem
poradenské cinnosti. Ten, kdo vy
zývá k zodpovednosti vuci životní
mu prostredí, muže být považován
za experta, jenž lidem radí, jak žít
v trvalém soužití s vnejší prírodou,
která je obklopuje. Je to podobné,
jako když jim psycholog radí, jak
najít zpusob harmonického soužití
s vnitrní prírodou, se svou vlastní
duší.

K celému problému by se dalo pri
stupovat z pohledu pedagogického
optimismu: ukazujeme lidem jenom
tu cestu, kterou by si oni sami, trebas
o neco tápaveji a zdlouhaveji, pro
sebe beztak našli. Pouze tak urych
lujeme prirozený ontogenetický
proces zrání.

Clovek. postmoderní
a udržitelný
Bohužel, vec ve skutecnosti není tak
jedneduchá. To, co radíme mezi tr- 
vale udržitelné hodnoty, je prímou
negací tech postoju, které sociolo
gická literatura považuje za typické
pro postmoderní mentalitu. Postmo
derní clovek je lícen následovne:

I/1ll dává prednost rychlému strídání
produktu, ale také mód, idejí a po
stoju,

{fl nejen veci, ale také vztahy k dru
hým lidem snadno odhazuje, chápe
je jako záležitost na jedno použití,

<Ppreferuje krátkodobost: docasný
kontrakt považuje za výhodnejší
než jakoukoliv stálost,
~ nade všechno dbá na správné

image,
• má sklon považovat napodo beni

ny originálu za reálnejší než samot
ný originál.
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Ideálem udržitelnosti je naopak
zemitý clovek, který se snaží peclive
kultivovat prostor, jenž mu byl dán
k obývání, at již v prírode, ve spolec
nosti, anebo dokonce v sobe samém.
Oproti tomu typickou figurou post
moderní doby je turista: na žádném
míste nechce setrvávat, všemi pouze
prochází. Necítí za žádné z nich od
povednost:, je naopak presvedcen, že
všechna byla naaranžována jen
kvuli nemu, kvuli jeho pohodlí a su
venýrum, které si koupí a' odnese.

Oblíbenou knihou Vavrouškova
cloveka by mohla být práve tak Bible
jako Brehmuv Život zvírat anebo
treba ucebnice systémového inže
nýrství. Jde mu o nadosobní rád a o
pevné místo cloveka v nem. Oblíbe
nou knihou postmoderního cloveka
i.eturistický pruvodce. Všechno je v
nem bez ladu a skladu promícháno
tak, aby se prohlídka dala stihnout
co nejrychleji a obsáhla co nejvíce
atrakcí.

Mazánek spotrebitel

Postmoderní clovek není pouhou in
telektuální konstrukcí. Má práve
tuto podobu z duvodu, které nejsou
vubec náhodné, nýbrž souvisí s ur
citými rysy soucasné rozvinuté spo
lecnosti. Problémem této spolecnos
ti je, že má potenciál produkovat
mnohem více, než kolik muže zkon
zumovat. Proto se jí nejméne ze vše
ho dostává obycejné pozornosti, záj
mu spotrebitele. Je to spotrebitel,
který je nasycen, ošacen a ubytován
a pritom mu ješte zbývají peníze.
Jeho pozornost je tedy nutno nalákat
na neco jiného, za co bude ochoten
peníze vydat. Pokud by byl každý
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jako náš zemitý clovek, jenž se po
nasycení svých základních potreb
venuje zpytování své duše a hledání
smírení s rádem prírody, mnoho lidí
by rychle ztratilo pracovní príleži
tosti a hrubý domácí produkt zeme
by výrazne poklesl.

Proto je tteba podporovat v lidech
ty vlastnosti, které jim i po nasycení
stále ponechají pootevrenou pene
ženku. Vychází se z toho, že spolec
ným jmenovatelem komercní
úspešnosti je schopnost uspokojit
touhu lidí po novém zážitku. Lidé
nechtejí už jenom bydle!, jenom ces
tovat, jenom jíst, jenom odpocívat.
To všechno delají stále více kvuli
tomu, aby pritom také neco neob
vyklého zažili. ové zážitky lze pro
dukovat bud tak, že jde clovek za
nimi (jako turista), anebo pricházejí
ony k nemu (jako k televiznímu di
vákovi). Obe strategie umožnují to
nejduležitejší - nejruznejší zážitky
v rychlém 'sledu sttídat.

To, co považujeme za neudržitelné
hodnoty a za výraz nezodpovedného
postoje ke svetu, je tedy vysoce
funkcní z hlediska soucasného sys
tému produkce a spotteby. eudrži
telné hodnoty korespondují velmi
úzce s imperativy postmoderního
konzumu a na nem založené pros
perity, jež je osou soucasné eknomi
ky i politiky. Jedná se o situaci, v níž
konzument je pánem, nabídku je
nutno neustále prizpusobovat jeho
krajne nestálým preferencím. Ty lze
nejsnadneji a nejlacineji uspokojo
vat výrobou stále méne trvanlivých
produktu. Výrobek na jedno použiti
vydrží tak dlouho jako nejmenší jed
notka konzumentova apetltu. Pro
každou další jednotku nutno zakou
pit nový.

Kázat hodnoty nestací

Co z toho plyne pro ty, kdo premítají
o lidské odpovednosti? Ten, kdo
chce prosazovaL hodnoty trvale udr
žiLelného života, není v roli poradce,
který usnadnuje lidem jejich osob- .
nostní zrání a pusobí tak v souladu
s jejich prirozeným vývojem. Dostá
vá se naopak do pozice nekoho, kdo
zpochybnuje ~unkcnost základních
struktur a hybných motivu soucas
né spolecnosti, v níž dominuje sek
tor služeb s jeho strategii svádení
konzumenta. Kázáním morální pre- .
vahy hodnot udržitelnosti v ab
straktní poloze steží muže tyto stále
znovu reprodukované vzorce zpo-

chybnit ci vážneji narušit. Hodnoty,
které stojí v ce~te udržitelnosti, jsou
totiž stále znovu oživovány naprosto
bežnými imperativy každodenního
života.

Lze to ukázat na prípadu motoris
mu. Soucasná spolecnost si v stále
vetší míre vynucuje používání auto
mobilu. Automobilismus aktivuje v
plné šíri celou škálu 'hodnot neslu
citelných s trvalou udržitelnosti:

• nepocítá s dlouhodobejší per
spektivou (ignoruje omezenost zá-
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sob ropy práve tak jako svuj príspe
vek ke globálnímu oteplování),

• je založen na preferenci krátko
dobé výhody pred širšími dusledky
(vede k útlumu železnicní dopravy
a k likvidaci systému hromadné do
pravy obecne),

nepredpokládá zodpovednost za
dusledky vlastního rozhodnuti (ne
platí rozsáhlé externality jako zábor
pudy, emise, hluk, mrtví a ranení,
okupace verejného prostoru, defor
mace krajiny),

• automobilismus pusobí prímo
proti principu vázanosti na místo a
péci o ne (vytvárí pruchozí krajinu,
homogenizuje prostor, nicí lokální
zvláštnosti, podporuje samo úcelnou
tekavost).

Volání po lidské zodpovednbsti
zde stojí v protikladu k velmi silným
materiálním zájmum mocných lob
by, které z bujení automobilismu
žijí. Jejich politický vliv je nesrov
natelne vetší než vliv všech ochra
náru a moralistu dohromady.

Co za této situace delat? V obecné
rovine by bylo dobré predevším
udelat si jasno v tom, zda chceme
podporovat ty prvky, které jsou
oznacovány jako postmoderní ten
dence, zda a v jakých ohledech chce
me konzervovat modernitu a jaký
máme vzLah k mentalite predmo
derní. Nic jiného než kombinaci
techto ttí principu pro své úvahy o
lidské zodpovednosti nemáme.

Pokud budeme mít jasno v této
základní otázce, muže se to stát vo
dítkem k promýšlení jednotlivých
segmentu alternativního usporádá
ní, at již se jedná o záchranu venko
va, o dopravní politiku, o vztah k
politice velkých obchodních retez
cu, o problematiku težby, ale také o
vztah státu k nadnárodním korpora
cím, o postoj k pusobení médií ane
bo k rozvoji turistického prumyslu.

Mentalita lidí se nerodí z niceho a
neplave ve vzduchoprázdnu. Pred
stavuje strategii, s níž se lidé pohy
bují ve všech naznacených a v mno
ha dalších oblastech svého každo
denního života. Pokud budou tyto
oblasti fungovat i nadále v dosavad
ním postmoderne fázovaném ryt
mu, pak hodnoty udržitelnosti a zod
povedného jednání se mezi lidmi
nerozšírí ani za pomoci tech nejoh
nivejších deklarací. •

JA KELLER (1955)
Sociolog, publicista, pusobí na Masarykove
univerzite v Brne.
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ako vo svojich každorocných preh
Iadoch - podIa striktne vymedzenej
metodológie v siedmych základných
kategóriách. SÚ to (1) politický pro
ces, kde sa zaoberajú priebehom vo
lieb a referend, straníckou štruktú
rou, politickou sútažou a úcastou
obcan ov ve voIbách; (2) obéianska
spoloénost, kde sa skúma stupen

rozvoj a dobro
voIníctva, odbo
rov, profesionál
nych združení a
vplyv obcian-
skych organizá
cií v živote spo
locnosti; (3) ne
závislé médiá, s
rozborom slobo

dy tlace a infor
mácií; (4) práv

ny štát, kde ide o
ústavnost a súdnictvo, pravny a fak
tický status etnických menšín; (5)
decentralizácia moci, nezávislost a
právomoc miestnej a regionálnej sa
mosprávy, zákonodárna a výkonná
moc sú predmetom kapitoly o vláde
a verejnej správe; ostatné dve ekono
mické kategórie sa týkajú (6) priva
tizácie a (7) národného hospodár
stva.

Týchto sedem oblastí má poskyt
nút ucelený pohIad na trendy prog
resu, stagnácie ci regresu v každej z
týchto krajín. Zdrojom údajov sú
medzinárodné inštitúcie pre podpo
ru v týchto krajinách, americké a
domáce mimovládne organizácie,
americké a domáce nezávislé mé

diá, ako aj samotné jednotlivé vlády.
Mená amerických expertov, ktorí
spracovali údaje za jednotlivé kraji
ny, a mená Akademickej celkovej re
dakcie práce, vzbudzujú v odbor
nom svete úctu. Nejde tu o akýchsi
"nájomných pisálkov", ktorí majú
kazit "dobré meno" zúcastnených
krajín, ale o úctyhodný zbor sveto
známych akademických osobností,
najvyšších odborných autorít sveta,
ktoré sa pod túto expertnú tímovú
prácu podpisujú.

Americ1,á ministerka zahranic

ných vecí, ale aj európske inštitúcie
teda nie sú odkázané na možných
neprajníkov tej ci onej krajiny, na
opozicné sily v nich, ktoré móžu byt
zaujaté voci jestvujúcej vládnej
moci a podobne. Mali a majú z coho
cerpat a móžu dóverovat spofahli
vosti svojich zdroj ov, ked napríklad
rozhodovali o tom, ci Slovensko pri
jat do NATO a ci ho zaradit na listinu
kandidátov do EÚ.

nom svete bohatstva informacných
zdroj ov, tokov a sietí jednoducho
trápna a smiešna. Neviem, ako sa
buduje informacná databáza ame
rického veIvyslanectva v Bratislave,
rozhodne však nespocíva na princí
pe JPP ("jedna pani povedala", ci
skór v tomto prípade "jeden pán
Johnson povedal").

Navyše, pre informacnú databá
zu pani Albrigh,tovej je americké
veIvyslanectvo v Bratislave iba je
diným z množstva oficiálnych
spravodajských zdroj ov. Rozhodu
júcu úlohu tu zohrávajú nezávislé
expertné inštitúty na profesionál
nej úrovni. Spomeniem tu iba je
den z nich. Je to americký Freedom
House, ktorý si získal reputáciu
svojimi pravideInými každorocný
mi analýzami stavu rozvoja demo
kracie vo všetkých krajinách sveta
za posledných 25 rokov. Aj Sloven
sko sa v nich vyskytuje. Do roku
1989 ako neslobodná krajina, v le
tech 1990-1995 ako slobodná kraji
na, postupne sa presúvajúca na ko
niec tabulky slobodných krajín v
Strednej a Východnej Európe, od
roku 1996 prechádzajúca do kate
górie ciastocne slobodných krajín.

Okrem týchto pr;avideIných každo
rocných prehIadov vydáva Freedom
House akési súhrnné správy o stave
obcianskej spolocnosti, demokracie
a trhového hospodárstva v popre
vratovej Východnej a Strednej Euró
pe a v postsovietskych nových nezá
vislých štátoch. Práve vyšla druhá z
nich, nazvaná I(rajiny v prechode
1997 ( ations in Transit 1997). Za
hrnuje 25 krajín tohto regiónu, kto
rých stav se analyzuje - podobne

Odmyslime si nespochybniteIný
mravný a intelektuálny kredit pána
Ralpha Johnsona a uvažujme cisto
abstraktne. Predstava veIvyslanca,
ktorý by mohol cokoIvek "na bulík 0
vat" svojej ministerke zahranicných
vecí, ktorý by ju mohol krmit a uspo
kojit nejakými svojími zaujatými
nepriaznivými dojmami, je v dneš-

ODKIA[ TO Tí- ,
AMERICANIA MAJU ...

Na uplakané stažnosti slovenskych vládnych predstaviteIov,
že ich Západ nechápe a nemá rád,
sme si už navykli: ich nevyberané
útoky na opozíciu, ktorá vraj za toto
všetko móže, lebo nás ohovára v za
hranicí a vytvára tam "zlý obraz Slo
venska", možno chápat ako súcast
agresívnej politickej kampane jes
tvujúcej vládnej
koalície. Tieto tra-

dicné prostriedky
naša vládna propa-
ganda prevzala od
svojich komunistic-
kých predchodcov.
Opat máme na tani
eri argumentáciu s
imperialistami, kto-
rí nás nenávidia

preto, lebo sa im ne-
podarilo nás prehlt-
nút, so stroskotancami a zapredan
cami, ktorí za judášsky groš zapredá
vajú svoju vlast.

Ten nenávistou sršiaci plagát z
konca sedemdesiatych rokov, na
ktorom Husák oprášil gottwaldov
ské heslo "Republiku si rozvracet
nedáme!" a kde domiI\uje tucný ka
pitalista s mešcom dolárov pre char
tistov, Slobodnú Európu, tajnú cir
kev a iných záškodnikov, mám ešte
doma odložený. Kludne by sa dal
znovu vyvesit. Dnešní naši potentáti
sa nenamáhali ani zmenit tradicné
pogromistické heslo fašistov a ko
munistov: "Republiku si rozvracat
nedáme!"

Dnes premiér Meciar, s dodatoc
ným odobrením svojej vlády, vytia
hol z tohto tradicného arzenálu daIší

oblúbený postup: útok na americ
kých diplomatov vo svojej krajine.
Po nom obvykle nasledovalo už iba
ich vypovedanie, budova americkej
misie v Bratislave bola opustená po
vyše štyridsat rokov

ejdem sa tu zaoberat nediploma
tickým jazykom tohto útoku, vhod
ným nanejvýš tak pre bacu na pa
sienkoch. V danom kontexte ma k

tejto reakcii vyprovokovala naivná
predstava, podIa ktorej americký
veIvyslanec na Slovensku klame
svoju ministerku zahranicných vecí,
ked ju informuje o miestnej situácii:
tým má byt nepriaznivo determino
vaná celá americká zahranicná po
litika voci Slovensku. Okruh velké
ho sprisahania proti Slovensku sa
tak uzaviera: prezident Kovác a opo
zícia, kapitalisti a CIA, Ralph Joh
nson, pani Albrightová a prezident
Clinton.
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Na nedávném Foru 2000 promluvil Helmut Schmidt o odpovednosti jako nedelitel
ném protipólu lidských práv. Václav Havel tematizoval odpovednost snad ješte
zretelneji; její nedostatek uvedl do souvislosti s úbytkem duchovnosti, ba prímo s
ateizací soucasného sveta. - Tyto príspevky (a bylojich na obdobná témata víc) nesla
starost o zachování bytí. Naproti tomu dalajlamuv prispevek se distinkcí práv a

odpovedností nezdržoval: tázal se po úcelu a sm.yslu lidského života. Shledává je v
"štestí, uspokojení"; cestu k nemu shledává v laskavost~ soucíten~ starání se o druhé
lidské bytosti - taková má být lidská motivace jako prvotní faktor lidského bytí.
Dalajlama pranic nepraví o právech - toliko o úcelu; a o zodpovednosti pak jelf ve
vztahu k druhým. [-/Zerozdll mezi "východem" a "západem".
Helmut Schmidt navíc pripomíná prijeti Všeobecné deklarace lidských práv

(1947) a informuje, že po pul století se rodí návrh "všeobecné deklarace lidské
odpovednosti". Z toho cituje tri clánky - a dva z nich jsou naprosto typické:
náboženská svoboda musí být zarucena" (cl. 15), a "všichni lidé mají odpovednost

'c...) za zajištení dustojnosti, svobody, bezpecnosti a spravedlivosti pro všechny'f (cl.
9). To prece nemá s odpovedností co delat - opet se jedná jen o práva. .y

Naše (evropanská) civilizace zažívá inflaci práv. Nejprve postulovala (a poruznu
postupne uzákonila) práva jednotlivce, práva obcanská. Protože však nikdo není
docela stejný jako druhý, zacala "rediverzijikovat" práva jednotlivcu na práva
skupin: etnicky rasových ci jazykových; náboženských a politických; podle sociál
ního stututu; podle pohlaví, a dokonce sexuální orientacej generací (práva detí,
práva lidí "tretího veku") atp. A ovšem pak antl'opomo~fick.r i "pl'dva zv{I'at~
"práva planety" atd.

Tento prístup dusledne uplatnený vede opet k právu každého jednotlivce, dONonce
i k právu každé bytosti ci entity (stromu, kamene, planety) - ovšem už to nebude
rovnost pred zákonem: každý jednotlivec cijedno tlivina by ke svému právu museli
mít svuj vlastní zákonný rád.

Pak ale musí být neco v neporádku se samým pojmem práva. My je chápeme
(to i ze slovníkové dqinice) jako oprávnení cili nárok. Ten ovšem musí nlkdo
zarucit (viz výše cz. 9 a 15): zákon? Zároven nárok i jeho nedotknutelnost? To je
nesmysl, pardon, oxymoron. H. Schmidt cituje ješte jedno pravidlo: co si neprejete,
aby se stalo vám, necinte jiným (cl. 4). Jiste; ale clánku je tam celkem 19.

Ve stredoveku se takto o právech nemluvilo; tehdy se ríkalo svobody. -To bylo
zretelnejší: osvobození od neceho - samozrejme s novým závazkem (napr. svoboda
od poddanské dávky, ovšem s povinností vypravit zbrojence do zemské hotovosti). .
Nebylo treba mluvit o odpovednosti (však taky ten pojem v našem slova smyslu
neužívali), protože nároky byly na povinnosti vázány. Jisteže to v praxi casto
nefungovalo - v církvi to vedlo k reformacnímu rozkolu. Ovšem: mistra Husa sice
upálili, ale aspon ho neznectili jako moralizujícího intelektuála, který 'omezuje
nezadatelná práva (napr. takzvaných nehodných kneží).

Chceme-li si udelat porádek v tom, co všechno práva cloveka a lidí obnášejí dnes,
zkusme si to graficky znázornit. Navrhuji vektorové šipky. Zacneme vodorovnou
zleva doprava (protože tím smerem píšeme) - to je právo k necemu. Sverené právo
- treba k správe majetku, výchove detí atd. Samozrejme obnáší i povinnost
("odpovednost"). Druhé zprava doleva, právo od neceho - to zacíná u tech
stredovekých svobod. Dnes právo nemuset: nenechat se urážet, nejít na vojnu, nemít
díte, nebýt zabit, okraden ci prodán do otroctví ... Tretí zdola nahoru - tó je teprv
ten nárok, to moderní "právo na ...": právo, vlastníme (a "nárokujeme") spolu se
vším, co obnáší. A ctvrtý vektor, totiž seshora dolu? To je jen smerovka pro toho,
kdo nám má cili musí predchozí právo zarucit: rodice, stát, "spravedlnost" ...

Tyto všechny tendence jsou naprosto prirozené: chceme v živote k necemu se
priradit, necemu uniknout, necemu dominovat, mít nad sebou ochranu. Nic z toho
však nelze uzákonit: zákon muže (musí, mel by) chránit pred bezprávím - nemuže
však zarucit potreby a chtení. Pak by vedl budto k diktature, budto k anarchii. A
obojí to je bezpráví.
JAN HORALE K •

Práva lidí
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MIROSLAV Kusý (1931)
Prednáší na katedi'e politologie FF Univerzity
Komenského v Bratislave.

Freedom House v tejto svojej ostat
nej správe rozclenuje 25 analyzova
ných krajín do troch skupín z hladis
ka rozvoj a politickej demokracie a
troch skupín z hladiska rozvoj a trž
ného hospodárstva. Prvú z nich tvo
ria konsolidované demokracie, kam

patria v uvedenom poradí Ceská re
publika, Madarsko, Polsko, Slovin
sko, Estónsko, Litva a Lotyšsko. Tie
isté krajiny, avšak v inom poradí,
tvoria aj skupinu lwnsolidovaných
trhových ekonomik.

Slovensko spadlo v r. 1996 do dru
hej skupiny prechodných vlád, kde
sa zaradilo za Ruskom a Moldav
skom a pred Bulharsko, Rumunsko,
Macedóniu, Chorvátsko, Albánsko,
Arménsko, Kyrgyzstan, Gruzínsko,
Kazachstan a Azerbajdžan. Rovnaká
skupina krajín s istou obmenou po
radia tvorí aj prechodné ekonomiky.
Áno, do tejto skupiny krajín dnes
Slovensko patrí!

Tretiu skupinu tvoria tzv. konsoli
dované autokracie a im zodpoveda
júce konsolidované statické ekono
miky, kam patrí Bielorusko, Tadži
kistan, Uzbekistan a Turkmenistan.

Ešte donedávna sa naša vláda hr

dna svojimi hospodárskými úspech
mi, ktoré, ako sa však dnes ukazuje,
boli len prechodného charakteru.
Správa Freedom House túto zákoni
tost predvídala. Hovorí sa v nej: "Zá
vislost medzi demokratickou vládou

a základnou hospodárskou refor
mou je taká úzka, že každá krajina,
ktorá zkonsolidovala svoje demo
kratické politické inštitúcie a založi
la rešpekt k ludským právam, rozší
rila slobodu tlace a právny štát a
vytvorila základnu pre pulzujúcu
obciansku spolocnost, dosahuje po
dobný pokrok aj vo svojej hospodár
skej liberalizácii. Táto úzka závis
lost medzi danými politickými a
hospodárskymi faktormi je najvý
znamnejším objavom našej správy".

Pokial ide o sumarizáciu hlavných
ukazovatelov demokratizácie, patrí
me dnes podla Freedom House už len
medzi ciastocne slobodné krajiny, ako
je Ukrajina, Rusko, Moldavsko ci Ma
cedónia. Zostúpili sme tam zo skupi
ny slobodných krajin, ako je Bulhar
sko, Cesko, Madarsko, Litva, Lotyš
sko, Polsko, Rumunsko a Slovinsko.

K tomu možno dodat už len jediné,
ono Gogolovo: "Nehnevaj sa na zr
kadlo, ked máš krivú hubu!" •
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" ,
VYHNANI Z RAJE
(z knihy Arabská báje o stvorení sveta)

Abdulláh al-Udhari

1
"Džibríle, kdeje /blís? Najdi mi /blíse," vypálil Alláh svuj
rozkaz na Džibríla.

2

Vyzbrojen boží vulí a andelským zápalem, Džibríl pro
hledal sedmero ráju, sedmero nebesa sedmero zemí, ale
po /blísovi nikde ani stopy.

5

Džibríl byl v pokušení vydat seza strom Sidrat Muntaha,
do nebeskéhokraje Duchán, ale pripomnel s~ že Alláh
všem andelum prísne zakázal vstupovat do nebeského
kraje Duchán bezjeho svolení.

4 .
Když Džibríl prohledával sedmero nebes,pritocil se k
nemu andel-voják z Rakí, který kdysi bojoval pod lblíso
vým vedením na zemi, a pošeptal mu: "lblís se skrývá
poblíž nepoužívané silnice v sedmém nebi zvaném Rakí,
na hranicích nebeskéhokraje Duchán. "

5
Rakíský andel-voják Džibrílovi podrobne popsal cestu k
/blísove skrýši.

6

Džibríl si pomyslel: "/blís má v plánu se n~pozorovane
vloudit do zapovezeného nebeskéhokraje Duchán. Mu
sím mu v tom zabránit. "

7

Džibríl byl u /blísovy skrýše rychle jako strela, a než si
/blís stacil uvedomit, co sedeje,Džibríl seho chopil a byl
s ním na cestek bráne Džanát Džalál, kde na ne cekal
Alláh.

8
lblís padl pred Alláhem na zem a rekl: "Labbaik, 6 pane
vší moudrosti, vševidoucí, vševedoucía všemocný.Nebylo
treba za mnou posílat Džibríla. Kdybych to vedel, že mne
hledáš, byl bych k tobe prišel sám, 6 pane."

9
Alláh ho prerušil: "Dost recí."

10

/blís odríkával, jako by semodlil: "Labbqik, 6 milosrdný,
odpouštející a láskyplný, Labbaik, nášjediný, pane všech
svetu a všeho tvorstva. "
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11

Alláh pravU /blísovi: "Modlitby ti nepomohou. Mel jsi za
to, že semužeš plést do mého plánu stvorení sveta, /blísi,
tvore temnot a beznadeje.Za to budešpykat. "

12
/blís rekl: "Pane, který jsi vševidoucí a vševedoucí, vedel
jsi, cojsem mel za lubem, a precejsi mi nebránil vstoupit
do ráje a navést Adama a Hawwu, aby pojedli ovoce ze
stromu poznání. Proc bych mel být poterstán? Nic špat
néhojsem neprovedl. Nikdy jsi mne nehuboval, když jsem
si zahrával sRajánem, Núnem, Hazkjaílem a Dardaílem.
Proc se ted hneváš kvuli Adamovi a Hawwe?"

15
Alláh rekl: "Adam a Hawwa porušili svuj slib. "

14

/blís rekl: "Pane, já bych nikdy neporušil slib tobe daný.
Adam a Hawwa mají v sobe cosi z Tebe,pane. Varoval
jsem té, co všechno by se mohlo stát, když stvoríš svou
vlastní nápodobu, ale tys mne nevyslechl a porucils mne
vyhnat z ráje. "

15

Alláh pravil. "Premluvil jsi Adama a Hawwu, aby poru
šili svuj slib. "

16

/blís odvetil: "Náš jediný pane, to jsem si s Adamem a
Hawwou jen tak pohrával. "

17
Alláh pravil: "Mám te už dost, /blísi, tvore temnot a
beznadeje.".

18
/blís rekl: "Upokoj se, pane. Jak mne mužeš nazývat
tvorem temnot a beznadeje, když usiluji jen o to, abych
te pobavil?"

19
Alláh pravil: "Znicím té, /blísi. Džibríle, zahub /blíse."

20
V okamžiku, kdy seDžibríl hotovU provést Alláhuv prí
kaz, /blís rekl tlumeným hlasem, aby to slyšel jen Alláh:
"Pane, jaký má smysl mne zahubit, když Ti mohu být
užitecný? Pane, Adam a Hawwa se ti sice podobají, ale
jsou nespolehliví: zklamali Te v ráji a zklamou Te i na
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Miti ctenári,
již od jara nacházíte v Nové Prílomnosti krome

stránky veršu na záver i sloupce prozaické. Rozsah
casopisu neumožnuje budovat systematickou literár
ní rubriku, veríme však, že obojí do P patrí - už jen
proto, že mají moc ponekud korigovat náš pohled na
svet
Predstavovaní autori tvorí spolecnost vpravde mno

honárodní, a jsme proto vdecní zejména prekladate
lum, že nás s nimi seznamují. O to víc nás mrzí, že v
cervnu jsme nedopatrením neuvedli, kdo preložil text
rakouského spisovatele Roberta Menasseho Príbeh je
krátký a vecný. Byla to Hana Linhartová, a my se jí i
Vám omlouváme.
(red.)

.~;. _..•....

FESTIVAL SPISOVATELU

PRAHA 1997

p
49 FAANKFURTSKÝ

KNlZNf VELETRH 1997

kniha vychází k úcasti Potugalska

j:iJi:

Vydává Nakladatelství Vlasty Brtníkové

knihu sponzorují:
INSTITUTO PORTUGUl:S DO LIVRO E OAS BIBLlOTECAS

INSTITUTO CAMÓES
FUNOAc;AO CALOUSTE GULBENKIAN

Z anglického originálu preložila Alexandra Biichlerová.

22
Alláh na to pravil: "Dovoluji ti tedy sestoupit na zem s
Adamem a Hawwou. Je má vule, že se staneš nesmrtel
ným. Je též má vule, že tvých prvních deset detí bude
nesmrtelných, aby ti pomáhaly v tvém poslání. lblísi, od
této chvíle budešznám jako Šajtán beznadeje,abys nikdy
nezapomnel, žes byl navždy vykázán z ráje. Jdete mi z
ocí, vy neposlúšní nevdecníci."

21
Alláh sezamyslel: "Na lblísove návrhu necoje. Možná, že
bude precejen lépe, když lblís odejde s Adamem a Haw
wou na zem. Oni i jejich deti budou mít plnou hlavu
vlastních sporu a já od nich budu mít pokoj. "

zemi. l(dybych s nimi mohl sestoupit na zem, rozdelil bych
jejich potomstvo na ty, kterí Te verne ctí, a na ty, kterí te
chtejí využít k vlastním cílum, a naplnil bych tak pro tebe
ráj i peklo. Zasloužil bych si tak svéstaré prízvisko Haa
rith, Ohnivý pohrabác a Pán žatvy, a kosil bych v pekle
i na zemi."

29



10/1997 N O v Á PRíTOMNOST

RuZnohI
O lmykleje v demokracii treba chránit menšinyproti pfehmatum vetšiny. V Baskicku bylo vždy treba chránit
vetšinuproti pfehmatum násilnické a zlocinné menšiny.
Fernando Savater, baskický filosof

Evropa potfebuje euro. Jinak bychom penežní mociUSA nemeli cím celit. Také je nutné proto, abychom
dovršili evropský vnitrní trh. Krome toho zarucuje stabili
tu v zemích EU. Tedy cím dfíve jej dostaneme, tím lépe.
Dominique Strauss-Kahn, francouzský ministr fi
nancí

Máme ... co delat s odporem proti cizincum bezcizincu.mubší pfícina proticizineckých nálad mezi Branibo
ry tkví v nedostatku zkušeností s cizinci.
Hans O. Brautigam, braniborský ministr spra
vedlnosti

DOPISY

Zaplat Pánbuh, že politika nerozhoduje o posledních,nýbrž jen o pfedposledních, casto velmi banálních
vecech.Proto bychom nemeli jednat tak, jako by šlo o veci
života a smrti.

Kurt Sontbeimer, nemecký politolog ("Chvála
kompromisu"),
Ukolem císlo jedna je obnovit poníženou národnídustojnost. Kam takové narušení muže vést, to zna
jí Nemci až pfíliš dobfe od casu versailleské smlouvy. V
Rusku jde o porážku Sovetského svazu ve studené válce.
V podstate ted naplnujeme podmínky vyhlášené kapitu
lace.
Alexandr Lebed, generál ve výslužbe.

Právníci prohlašují, žeNDR mela "odlišnou právní kulturu", vuci níž nesmímeuplatnovat cizí mefítka. Tento
právnický multikulturalismus mepfívádí k nepfícetnosti ...
Nejde o jinoujormu právní kultury, tak jako sex s detmi
není pouze odlišnájorma sexuality.
Richard Schroder, nemecký teolog

(Zaznamenal Bedfich Loewenstein)

Ad: Rozšírení NATO, Rusko
a Balkán (NP 7/97)

Znám jiné Rusy

Se zájmem jsem si precetl clánek
pana Minceva a našel v nem mnoho
cenných myšlenek. Má k nemu dve
kritické poznámky:

Za prvé, celý text postavil na vzá
jemné souvislosti mezi rozšírením
NATO a bezpecností a stabilitou v
Evrope. Nepoucený clovek by však
rád vedel, co mají tyto dve veci spo
lecného. Autor argumentuje Jugo
slávií, která je nyní již stabilizována,
ale ta prece v NATO není a dlouho
nebude.

Druhá poznámka se váže k tvrzení,
že "hlub oko v tradici ruského myš
lení vezí neduvera k Západu" a že
Rusové vidí stredovýchodní Evropu
jako "sanitární pásmo proti Zápa
du". Zdá se mi velmi nespravedlivé.
Jakoby Ognan Mincev znal všechny
Rusy a mluvil za ne.

Rusové, které znám já, chovají na
opak hlubokou, až neuveritelnou
duveru k Západu. Berou ciste západ
ní ideje smrtelne vážne a dovádejí je
do takových krajností, jak by to na
Západe nikdy nebylo možné. Jed
nou z nich byla i Marxova analýza
kapitalismu ...

Jinou takovou idejí bylo tvrzení, že
studená válka skoncila v roce 1991:
mnoho mých známých. z Ruska
tomu verilo. Proto, a ne kvuli nejaké

neduvere, je pro ne rozšírení Seve
roatlantické aliance horkým zkla
máním.
GUILLAUME PERREAULT, PRAHA

Ad: Rozhovor s Pavlem Šre
merem (NP 8/97)

Racionalita odporu k Evropské unii

V zajímavém rozhovoru se nový
predseda Spolecnosti pro trvale udr
žitelný život (STUŽ) Pavel Šremer
vyslovuje mj. k "nové generaci eko
logu", mezi než pocítá Deti Zeme a
Hnutí DUHA.Vážím si Pavla Šreme
ra pro mnohé jeho ciny, jakož i pro
duveru, kterou mu vyslovila organi
zace, s níž se cítím myšlenkove
spríznen.

S rozpaky o to vetšími priznávám,
že ponekud shovívá dikce, s níž se o
obou organizacích hovorí, byla pro
me dosti nemilým prekvapením.
Názory techto skupin oznacuje pau
šálne za radikální, což pricítá práve
mládí. jejich sympatizantu. Už jsem
si všiml, že nálepky typu "radikál
ní", "detinské", "extremistické", prí
padne žoviální otcovský tón bývají
castým prostredkem, jímž se zastán
ci jiných stanovisek vyhýbají vecné
diskusi. Na stránkach mého oblíbe
ného mesícníku a z úst spojence to
však byl pred jen šok. Jedinou úcin
nou 0!lranou v techto situacích je
trvat na prevedení diskuse do analy
tické roviny vecných argumentu.

30

Vecný argument, pokud jde o ná
zor na mladickou radikalitu Hnuti
DUHA a Detí Zeme, Pavel Šremer
užívá jediný - "napríklad odpor k
Evropské unii". Jeho príciny spatru
je v nekritickém prejímání postoju
ze Západu. Není zde prostor na do
kládaní mnoha jinak zajímavých
sporu a diskusí, které vedeme naprí
klad s našimi západními partnery v
mezinárodní organizaci Prátelé
Zeme (FoE). Proto uvedu jen neko
lik poznámek k odporu proti Evrop
ské unii.

Za prvé není nic známo o tom, že
by Deti Zeme vystupovaly proti Ev
ropské unii. Za druhé ani odpor
Hnutí DUHA není jednoznacný. Za
tretí vubec nerozumím tomu, proc
by odpor proti Evropské unii mel být
indikací mladické radikality. Náho
da tomu chtela, že s Josefem Varouš
kem, zakladatelem STUŽ, jíž dnes
Pavel Šremer predsedá, jsem se na
posled videl asi pred tremi lety v
Norsku. Byli jsem tehdy pozváni na
nekolika akcí porádaných v rámci
kampane proti vstupu Norska do Ev
ropské unie.

Možná, že tehdejší naše i norské
duvody budou dríve ci pozdeji shle
dány i v naší vlasti pozoruhodnými.
Pro ten prípad se moc teším, jak dis
kuse o nich prekrocí stránky našich
mladicky radikálních periodik.

JAKUB PATOCKA (1973)
predseda Hnutí O HA a šéfredaktor
mesícníku Poslední generace
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Milí prátelé,
než se'rozepíšuo tom jak se led žije ve Veselínad Moravou,

dovolím si ocitovatz jedné dávné veselskébalady:
Naš Janošek nic nerobi,
/:jen prevaža na jahody.:/
Prevez, prevez, rybarícku,
/:prevez ty mna pres vodicku.:/
Nemam cuna ani vesla,
/:všecko mne to voda znesla.:/
(GUBERNL1LNÍ SBÍRKA písní a instrumentální hudby

z Moravy a Slezska z roku 1819)
Tu vodu, která Janošovi všecko vzala, cuna i vesla, tak

tu má mesto Veselí nad lV/oravou souzenu. Nejenom ve
znaku mesta: tri veže s cimburím nad mostem, velká
uprostred, dve malé po stranách, pod mostem voda. Ne
jenom v názvu - Veselí je skutecne mesto nad rekou
Moravou. Z leteckých snímku i z procházek podél brehu
je to zretelné. Historické jádro mesta, jehož vznik spadá
do let 1315 - 1396, se tycí na ostrove.

Mediální pritažlivost mesta stoupala letos v léte úmerne
s vodou. Název mesta byl s jakousi až vytrvalou neschop
ností podsouván jako Veselína Morave. Ješte hure dopad
lajeho nejvícea tragicky postižená mestská cást Milokošt,
historická osada založená v roce 13 73, puvodního pojme
nování Nimkoš. Vezprávách se objevoval Milohošt, Mil
hoš!, nakonec už témer trifa a prece zbyl Milokoš.

Toto všechno máte cas sledovat, pokud si v casezáplav
privodíte za bohatýrské spoluúcasti clenu redakcní rady
Nové Prítomnosti nemohoucnost zlomením nohy. Nebo se
mužete zvedave zacíst do knih, na které v case pohybu
není trpelivosti, a zkusíte v nich hledat vodní motivy v
dejinách a kulture rodného mesta.

Je logické, že je naleznete v písních i v místních názvech
(Brehy, Mocáry, Kanky, Nákla, Rybnícek, Rybáre, Sítí,
Vlaka, Zbrodek ...), neb "hlavní vody jsou v našem kraji
predevším ovšem Morava, která plyne cetnými zátocina
mi dílem v lukách, dílem v doubravinách, vetšinou mo
cálovitých, od Napajedel, nad nimiž má 186 m. nadmor
ské výšky, až po Lanžhot, pod nímž se snížil tok její na
152 m. Reka Morava a Dyje každorocne, zacasté také i
Olšava a Veliclw,se velmi rozvodnují. Jarními povodnemi
Moravy a Dyje byvají sousední louky zanášeny znacným
bahnem a tím zúrodnovány(!): v létevšak senosecipovod
ne jejich velmi škodívají, ac hrázemi bývají na mnoha
místech udržovány v pravých mezích ..." (Národopis lidu
éeskoslovenského, Moravské Slovensko, svazek 1, 1918).

Kronikár mesta, pan rídící Bohumil Nemecek (v jehož
pozustalosti byla nalezena malá busta od sochareAugusta
Rodina, památka Rodinovy cesty na Moravskou Hellas v
roce1902),píše,že "castémoravní povodne ztežovaly neprí
teliprístup k sídlištím útocištného rázu na moravních hru
dáck... koryto reky Moravy se náplavami stále zdvíhalo,
zatímco vyšší a vodní erozi více prístupné brehy se zase
snižovaly. A tak docházelo ke zrizování jezu vedených na
pNc pres hlavní moravní tok. Okolnost,že se tato vodní díla
porizovala ze dreva,proutí a z hlíny, zabranovala katastro
fálním záplavám. Odolávala snadneji nepredvídatelnému
vodnímu náporu, umožnovala také, aby premíra vodního
živlu si mohla snadno jimi sjednat volný pruchod".

Na vodní živel odkazuje též nejstarŠí tradicní projev
lidového ducha tohoto kraje - potok, studna, vodní živo
cichové (ryba, rak a pijavice) objevují se na kraslicích.
Potešily mne odpovedi, jaké lid poskytnul legendárnímu
etnografoviAntonínu f/iíclavíkovinajeho otázku, kdy a kde
zacaly se kraslice malovat: "od nepametných éasu", "od

31

Veselí nad Moravou
prvotna", "ode dycky", "ode dávna", "od staroverských
casu'~"delaly to tak naše mamiéky aj stat'énky","Buch ví,
kdy sa to zaéalo", "to nigdo nepamatuje", "na památku
svatých našich verozvestu Cyrila a Metuda", "toš to šlo z
národa na národ" atd. (Výrocní obycejea lidové umení,
Nakladatelství Ceskoslovenské akademie ved, 1959).

Václavíkpíše, že duvodem malování vodního pramene
na kraslice bylo snad i vkládání kraslic na pole pro vzrust
obilí. Vlnovky na vejcích nazývají malérecky na Veselsku
vodnica, vodovka, vodová cesta, na vodu, zvodnica, vod
nilka, vodaéka. V lidové obradnosti zaznamenal Václa
vík obecne rozšírené presvedcení, že voda sama je tak
cistá, že nemuže být necím znecištena. Ocistná síla vody
byla považována za tak mocnou, že ocištovala i ohen a
slunce. Sám slýchal (hlavne na Valašsku) o vode velmi
mocné, vode "jordánce". To byla voda nabíraná džbánem
po proudu na den mkrálu ajejí carovnost ješte zesilovali
domácí "božci", zaríkávaci, zvláštním zaríkáváním.

Antonín Václavík byl rodákem luhacovickým a pripo
míná, že v jeho detství nebylo dovoleno plít nebo mocit
do studánky ci reky. Když nekterý ješte nepoucený chlapec
mocil do vody, volali na nej velmi prísne ostatní: "Nešci
Panénce Marii do huby." Neuctivé chování k vode bylo
považováno za velký hrích.

!(olikrát jsme "nascali Panénce Marii do huby", koli
krát jsme pyšne plivnuli prirozenému rádu sveta, nazý
vaného boží dílo, do tváre, tolikrát mohlo se všechno
secíst a umocnit tragédií záplav léta tohoto roku. Nalw
nec, jednu z tech tradicních stoletých hrází pod Veselím,
které me'1ykaždorocní záplavy udržovati v patricných
mezích, pt'eorali pred patnácti lety místní komunistictí
pantátové v obskurní symbol socialismu, zahrádkárskou
kolonii s chatickami. 8. cervence 1997 se tudy protrženou
hrází valila voda na Milokošt, týden pt'ed tím, než prišla
hlavní záplavová vlna. Armády hlemýždu a myší vylezly
do korun stromu a potkani sporádane precházeli silnice
na vyvýšená místa co nejdále od reky Moravy. Den poté
krajinu zavalily vody...

Váš Bretislav Rychlík
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BIG BEN BOOKSHOP
AII English language
Books, Magazines,

Newspapers, Cassettes,
Videos

More than 7,000 Titles

Largest Collection of ELT
Materials in Prague

Special Order Service
at No Extra Charge

Malá Štupartská 5. Prague 1
tel: 231.8021

fax: 231 .9848

email: <bigben@terminal.cZ>
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Všeobecná, rodinná a specializovaná
24-hodinová péce

• 25 privátních specialistu, hovorících plynule anglickým jazykem

• všic~ni lékari mají prímé spojení s nemocnicemi

• kompletní krevní a laboratorní vyšetrení a služby

Odborný reditel: MUDr. Martin J. Stránský, MO, FACP

Asistent na Vale School of Medicine

odborné diplomy získané v USA

Tel. 22 075 120, fax 26 61125

Otevreno: 8:00 - 18:00 hod.

pondelí - pátek

Možnost vyšetrení

bez predem sjednaných schuzek

V mimorádne urgentních prípadech

po pracovních hodinách volejte:

0600111, operátor 140533
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Asístentka: L. Kazimourová. Distribnce: Petr
Rybka. Grafický návrh: M. Jaroš. Sazba: P.
Teichmann. Tísk: Tiskárna BROUCEK, Praha 4.
Internetová stránka: Internet servis, a. s.
Adresa redakce: árodní 11, 11000 Praha 1,
tel.(02) 22 075 600, fax (02) 22 075 605. e-mail:
NP@netforce.cz.
Internet: http://www.nova-pritomnost.cz
ISSN 1211-3883, MK CR 6944. Odberatelum za
sílá firma A.L.L. ProducLion spol. s r.o. Povoleno
Ceskou poštou s.p., odštepný závod Preprava,
cj. 296/96, dne 23.1. 1996.

Veškeré objednávky zasílejte na adresu A.L.L
Production P.O.B. 752, t t t Zl Praha 1,
tel.(OZ) Z4 009 Z08, Z4 ZZZ 599, fax: (OZ) Z4
Z5t 005, e-mail: a1lpro@mbox.voJ.cz.
Internet: htlp:/www.a1lpro.cz. Spolu s prv
ním výtiskem ové Prítomnosti obdržíte slo
ženku. Platbu lze provést i bankovním prevo
dem, bankovní spojení: Cs. obchod ni banka,
c.ú. 8010-0100304343/0300, variabilni symbol:
rodné císlo, konstantní symbol 0358 (Tento
zpusob platby uvádejte vždy na objednacfm
Jistku). Mimo CR platle šekem, poprípade kre
ditní kartou VISA nebo MASTERCARD. V CR:
130 Kc/6 mesícu, 249 Kc/rok, 35 Kc/minulé cís
lo. V SR: 190 SK/6 mesícu, 320 Sk/rok, 40
Sk/min. císlo. V Evrope (letecky): 13 SD/6
mesícu, 25 USD/rok, 4 USD/min.císlo. Ve Spo
jených státech, Kanade a ostatn1ch zemích (le
tecky): 15.00 USD/6 mesícu, 29.00 USD/rok, 4
USD/min.císlo.

Vychází za podpory: Ph are, MK CR, FUND FOR
CETRALAND EAST EUROPEA BOO KPRO
JECTS, Amsterdam; Nadace PRO HELVETIA,
AGROBANKA a.s., Internet servis, a. s.

Prítomnost
Vám nabízí inzerci
za výhodných podmínek

aši ctenári jsou lidé, kterí sledují dení ve spo
lecnosti, politiku a kulturu. Casopis je rozesílán
po celém svete. Vychází cesky a anglicky.
Ceník inzerce do obou jazykových mutací
1 strana 22500 Kc li8 strany 4 000 Kc
1/2 strana 12 600 Kc 1/16 strany 2 500 Kc
1/4 strany 7100 Kc 1/32 strany l 400 Kc
Cenil< inzerce do jedné jazykové mutace
1 strana 12900 Kc 1/8 strany 2 500 Kc
1/2 strany 7400 Kc 1/16 strany l 400 Kc
1/4 strany 4300 Kc 1/32 strany BOOKc
Cena inzerce na 3 a 4 strane obálky dle dohody.
Oznamovatel:
do 25 slov (4 rádky) 450 Kc
do 12 slov (2 rádky) 250 Kc
Uvedené ceny jsou vcetne DPH. Za grafickou
úpravu inzerátu úctujeme 5 % prirážku.
Slevy:
jednou opakovaná inzerce 5 %
dvakrát 10 %
trikrát 15 %

ctyrikrát 20 %
Uzáverka objednávek:
Do desátého každého mesíce. Nové císlo vychá
zí vždy v prvním týdnu dalšího mesíce.
Objednávky zašlete na: Nová Prítomnost,
Národní 11, 110 00 Praha 1,
tel. 22 075 600, fax 22 075 605.
Tešíme se na Vaši objednávku!



konecne vychází knižne
http://pes.eunet.cz/

NEVIDITELNÝ PES

QNIDRfJ NEFF
RODINA, PRÁTELÉ

A PSI

Neviditelný pes jsou elektronické noviny, které se objevily na síti Internetu 23. 4. 1996.
Den po dni sleduje, co se deje na svetové scéne, v ceském parlamentu, v kuchyni

i ve psí boude. Nakladatelství MILENIUM PUBLlSHING se rozhodlo vydat výber tech
nejzábavnejších historek o autorove rodine, prátelích a psovi Bartovi v 1. knize Neviditelný pes

s podtitulem Rodina, prátelé a psi a co se událo "v cirkusu zvaném politika" do 11. 6. 1997
~ v 2. knize s podtitulem Ceská politika pod psa.

Distribuce:

Grada Bohemia s.r.o., Lužná 591,16006 Praha 6
Tel.: 02/20 12 1360, 20 12 1361 Fax: 02/20 12 1362 Tel. objed.: 02/20 12 1363 (non-stop)

http://www.gradabohemia.cz

Zásilkový prodej:
Milenium Publishing s.r.o., nám. 1. máje 4, 43001 Chomutov

Tel.: 0396/25524 Fax: 0396/27338 E-mail: avc@unl.pvt.net.cz
objednávky možno telefonicky, faxem, ele. poštou, korespondencním lístkem



NUNO JÚDICE

Epitaf

Epidemie zdolala ty nejlepší: jedny
sklátil mor; ta druhé zase chripka a s ní

zápal plic; další postihl tanec svatého
Víta; jiné lepra a úbyte, at už

rychlé, ci ne. To ovšem pokud si do hlavy
nevpálili kulku, neobesili se

na kandelábru, neskocili do reky.
ašli se i takoví, co prestali

psát; co pili tolik, že se pomátli
na rozumu; co proste všeho nechali

bez jediného slova. Jako kdyby
život podminovalo tak málo 

rádky nacmárané na levném papíre,
vety, jež mohou a nemusí mít rým,

myšlenky ... které si taky mohli
nechat sami pro sebe. Nicméne,

když si je ctu, tak plne chápu
jejich zoufalství. Nezjevuje se krása

cloveku pred ocima den co den;
dokonalost nevypadá vždycky jako

neco z tohoto sveta. Ano:
stoupám po schodech až nahoru,

odkud je videt mesto, ackoli
se zrovna schyluje k bource. Co asi

probíhá v téhle jediné chvíli
pod temi strechami? Jaká záludnejší

epidemie drží pri zemi ty,
co ješte vcera si vysnili let?

Nuno Júdice (1949), portugalský básník, žije v Lisabonu.
Preložila Pavla Lidmilová.

Z knihy Portugalští básníci v Praze, vydané Nakladatelstvím Vlasty Brtníkové.


